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Basiskundskabernes
nødvendighed
Det, der grundlæggende karakteriserer de almene boglige skole
fag: Historie, dansk, naturvidenskabelige fag, fremmedsprog, sam
fundsfag m.fl. er, at de bygger på en forskningstradition. Der sker i
undervisningens øjemed en omskrivning, en formidlingspædagogisk
bearbejdning af fagene – i form af lærebøger og undervisningsma
terialer, CD´er og computerskærmsider – men fagenes grundlæggen
de elementer er og bliver afledt fra deres videnskabelige grundlag.
Uanset på hvilket niveau, der bliver undervist.

Progressionen i undervisningen
Fra første klasse i grundskolen til de
højeste uddannelsesniveauer er der
og må der være en progression, en
gradvist fremadskridende bevægelse i
det indhold, som elever, kursister og
studerende gerne skal lære. Noget må
komme før andet. Alt kan ikke samtidigt rummes af deltagerne i undervisningen. Læring af boglige fagkundskaber tager tid – lang tid – en længere
årrække. Og i de første mange år i
skolen foregår hos børnene en hjerneudvikling, der i sig selv sætter nogle
grænser for hvor komplekse og krævende emner, der kan læres.
Denne gradvist fremadskridende
bevægelse går fra faglogiske forudsætninger til det, der siden kan læres:
16

Der er en indre logisk progression, et
vist forudsætningshierarki, i ethvert
gennemarbejdet bogligt fag. Nogle
elementer er grundlæggende, andre
er videregående. Nogle elementer er
enkle, andre er meget mere komplekse.
Man kan ikke analysere skriftlige sætninger, før man kan læse. Tekster på
fremmede sprog kan ikke oversættes,
før eleven behersker et vist ordforråd.
De enkelte regningsarter skal kendes, før mere omfattende beregninger
kan foretages. Kendskabet til kemiske
notationssystemer skal være kendt, før
reaktionsligninger kan opstilles osv.
Noget skal beherskes, før noget andet
kan gøres, kan forstås. Det er i sig selv
en vigtig metafaglig erkendelse, at
boglige fag er opbygget således.
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De tidligere fagelementer vil ofte –
men ikke altid – være af ret konkret og
empirisk karakter, medens de senere
vil være mere abstrakte, således at
eksempler bliver illustration af principper og ikke i sig selv det centrale.
Teoretisk stof fylder gradvist mere.
Forbundet hermed kan der også være
en stigende grad af tværfaglige stofområder og opgavetyper. Sådanne forudsætter rent logisk, at elever, kursister
og studerende allerede har mestret
de indgående enkeltfaglige elementer.
Derfor kan tværfaglighed tage til med
stigende undervisningstrin.
Progressionen er ikke helt entydig
– bl.a. fordi børn, unge og voksne
ikke er lige godt begavede, så nogle
kan tackle mere avancerede faglige
emner tidligere end andre. Men i Figur
A er rækkefølgen forsøgt antydet: Fra
grundskolen over gymnasium/hf til

mellemlange og videregående uddannelser.
Faglige højniveauelementer kan blive
introduceret tidligt for at give mening
til basisviden – for eksempel elementer af teoretisk tænkning – men
hvad teori er, vil først gradvist kunne
forstås efterhånden, som en række
andre faglige elementer er tilegnet.
Nogle elever og kursister kan ud fra
særlig interesse, energisk indsats eller
evt. særlig begavelse nå længere ind i
overbygningskundskaberne allerede på
tidlige skoletrin.

Basiskundskabernes betydning
og holdbarhed
De boglige fags basisviden er kumuleret af generationer af forskere gennem undersøgelser, nye undersøgelser,
metodekritik, nye metoder, nye begre-

Figur A: Boglige basiskundskaber og højniveaukundskaber
Boglige basiskundskaber
Begreber og terminologi
Karakteristisk sprogbrug og udtale
Symbolsystemer
Taxonomier
Modeller, figurer, illustrationer, grafik
Faktuelle data
Grundlæggende begrebsliggjort viden
Enkle opgaveløsningsmetoder
Enkle forsøg og demonstrationer

Figuren vedrører
forskningsbaserede
boglige fag i skoler og
uddannelsesinstitutioner.
Opdelingerne er
tilnærmelser, samme
tema kan formidles på
flere niveauer.

Grundskole

Boglige højniveaukundskaber

Gymnasium,

Generelle akademiske tankeformer
Brug af hjælperedskaber fra andre fag
Empiriske metoder og målemetoder
Teoribygninger
Fagets særlige logik
Metakognition
Selvstændige undersøgelser
Avancerede opgaveløsningsmetoder
Kreative udviklingsmetoder
Lokalisering og vurdering af ressourcer
Metafaglige elementer

HF
Mellemlange
videregående
uddannelser
Længere
videregående
uddannelser

Tværgående elementer: Karakteristisk handlefærdigheder. Tavs viden og vidensforudsætninger fra
kulturen. Sanselige og æstetiske momenter. Omgangsformer og værdinormer
Ny figur til Kap. 3: "Boglige fags basiskundskabe rl: Poulsen,S.C. Tilegnelse af boglige fagkundskaber,Slagelse:MetaConsult,2006
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ber, nye teoretiske metaforståelser etc.
Gennem hele denne lange proces er
udkrystalliseret det moderne boglige
fags basisviden. Selv om skoleelever
også på tidlige undervisningstrin kan
lave små forsøg og undersøgelser og få
sanselige erfaringer til levendegørelse
af læringen – så kan de ikke „erfare“
sig frem til den allerede eksisterende
basisviden, som forskere og fagfolk har
skabt, og som foreligger i gode lærebøger og undervisningsmaterialer.
Langt det meste af denne basisviden
er meget stabil og ændrer sig kun
langsomt. Fagkundskaberne er stadigt
bedre efterprøvet og bliver ikke hurtigt
forældet. Derfor er det vigtigt, nødvendigt og meningsfuldt, at elever, kursister og studerende tilegner sig rimeligt
omfattende faglig basisviden. Viden
forældes over en længere årrække, men
basisfaglige kundskaber forældes i dag
generelt meget langsomt. Langsomt
fordi kvaliteten af forskningen og
omfanget af forskningen og dermed
efterprøvningen af forskningsfagenes
grundlæggende viden er stadigt mere
omfattende. Vor tids basale fagkundskaber er udvalgt langt grundigere end
tidligere. De er gjort relevante for den
moderne deltager i undervisningen ved
på den ene side at være forbundet med
fagenes indre kerne og logikker og på
den anden side være forbundet med
verden, med samfundet og med talrige
eksempler på praktiske anvendelser.
Den viden, der er nedlagt i moderne
kvalificerede undervisningsmaterialer
vil ofte også langt overgå informationer på internettet mht. grundigheden i
selektionen og pædagogikken i formidlingen. Der er såvel brug for basiskund18

skaber som for højniveaukundskaber,
når nettets informationstilbud skal
bedømmes kritisk.
Illeris og Berri argumenterer for
kundskabernes hastige forgængelighed (2005 s. 32): „At undervise og
bibringe kundskaber giver mening i
et uforanderligt miljø. Det er derfor,
der ikke er blevet sat spørgsmålstegn
ved det i århundreder. Men hvis der
er noget, der er gældende for moderne
mennesker, er det, at de lever i en
verden, der er i konstant forandring.
Hvis der er noget, der er sikkert, er
det, at den fysik, studerende i dag bliver undervist i, er uaktuel om et årti.
Undervisningen i psykologi vil med
sikkerhed være uaktuel om tyve år. De
såkaldte „historiske facts“ afhænger i
høj grad af den nutidige kulturs tilgang. Kemi, biologi, genetik og sociologi er i så hastig udvikling, at hvad
der i dag er et sikkert udsagn, næsten
med sikkerhed vil være ændret på det
tidspunkt, hvor de studerende skal
bruge deres uddannelser.“
Jeg har en anden grundopfattelse
end Illeris og Berri og mener ikke, at
deres generelle vurdering holder. Der
vil være særlige nyere forsknings- og
udviklingsområder – og genetik er
et eksempel – hvor vidensudviklingen
sker hastigt (men mig bekendt er
Mendels arvelighedslove ikke blevet
forældet). Og hvis man primært tænker
på højere uddannelser, er det vigtigt,
at studerende kommer i nær kontakt
med fagets udviklingsområder gennem studiet af fagenes højniveauviden.
Men det er direkte forkert, at fagenes
grundlæggende vidensmasser generelt
bliver hastigt forældet. Viden om acce-
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leration og tyngdekraft er nu som for
50 og 100 år siden særdeles væsentlig
fysisk basisviden, der ikke er blevet
forældet. Den moderne organisationspsykologi bygger i betydeligt omfang
på de psykodynamiske tankegange,
som blev udviklet med oprindelig inspiration fra Freud og Freuds efterkommere. En af de mest anvendte ledertest – MBTI-testen – bygger direkte
på Jungs personlighedsforståelse. Den
aktuelle opdagelse af elevers forskellige
„læringsstile“ rækker over 100 år tilbage i psykologiens forskningshistorie.
Holocaust er en historisk kendsgerning
og kan ikke bringes ud af verden af
en senere generations opfattelse. Det
er let at latterliggøre kongerækker,
men kongerækker signalerer præcise
tidsrækkefølger – og tidsrækkefølger
og kausalitet er direkte forbundet.
Kendskab til begivenheders præcise
tidsrækkefølge i historie er afgørende
vigtigt for historisk forståelse.
At kalde de omfattende kemiske
kundskabsmasser om stoffernes egenskaber og indbyrdes reaktioner forældede viser blot kemisk uvidenhed osv.
Ja, fag udvikler sig, og det er præcist,
fordi de har udviklet sig, at vi tilbageskuende kan skelne mellem væsentlig
og mindre væsentlig basisviden. Illeris
og Berri tager fejl, hvad angår indføring i fagenes elementer på de første
mange undervisningstrin. De grundlæggende regningsarter, ja og procentregning, som eleverne tilegner sig i de
første klasser, vil også gælde, når de
sætter data op i tabeller og foretager
beregninger på universitetet. De franske gloser har heller ikke ændret sig,
omend der givetvis er kommet andre

gloser til. Det eleverne skal kunne med
basiskundskaberne skifter imidlertid
karakter hen gennem skoletiden og
rettes gradvist mere mod udviklingen
af kompetencer.
Hvis ikke elever i folkeskolen tilegner sig stabile basiskundskaber i fremmede sprog, er enhver senere tilegnelse af viden via disse sprog uendeligt
besværligt, og stuDet eleverne skal
dier i udlandet umulige. Ganske meget kunne med basis
skal læres tidligt og kundskaberne
bevares til senere: skifter imidlertid
Mundtligt
sprog,
karakter.
skriftligt sprog og
et omfattende ordforråd, så man forstår det, man læser og hører. Samlet
argumentation for boglige basiskundskaber.
Temaet „de boglige basiskundskabers betydning“ har i årevis været et
omdiskuteret tema i den offentlige
debat om skolen og uddannelsessystemet. I det følgende giver jeg en
oversigt over argumenter for basis
kundskabernes betydning:
1) Progressionslogikken
2) Motivationslogikken
3) Tidslogikken
4) Omverdensforståelse
5) Frafald og fravalg mht. uddannelse
6) Kendskab til faglige kvalitetsstandarder
7) Indvandreres skolegang og
uddannelse
8) Afvisning af tanken om passiv
udenadslære
1) Progressionslogikken: Som ovenfor
beskrevet er en progression uomgæn19
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gelig. Noget fagligt stof er nødvendig
forudsætning for andet fagligt stof.
Hvis ikke det grundlæggende faglige
stof er mestret, bliver den videregående læring uoverkommeligt vanskelig,
fordi elever, kursister eller studerende
i så fald har en basisviden fuld af
huller og svagheder og hele tiden må
bevæge sig tilbage i læringsprogressionen for at reparere, netop som læreren
og klassen bevæger sig fremad til nye
fagelementer. Når man i begyndelsen
af gymnasiet må undervise i faglige
kundskaber, som hører til i folkeskolens pensum, og på universiteterne
må begynde med at undervise de
studerende i stof, som hører til gymnasiet – ja så er basiskundskaberne
ikke på plads. Uden basiskundskaber
ingen videregående solid og sammenhængende højniveauviden og ingen
overordnet forståelse.
3) Tidslogikken: Der er ikke tid til at
bruge ungdomsårene på den læring,
som skulle have været gennemført i
barndomsårene. Hvis den unge voksne
ønsker at komme i gang med et liv som
selverhvervende voksen, før man er
fyldt 30, må basiskundskaberne være
lært i folkeskolen. Danmark står med
et stort problem, fordi folk afslutter
deres uddannelser for sent. Hullede og
utilstrækkelige basiskundskaber er en
del af forklaringen.
4) Omverdensbegribelse og dømmekraft: Hvis ikke man ved, hvor Gaza,
Golan-højderne eller Vestbredden er
placeret, er nyheder i tv-avisen uforståelige. Viljen til at læse aviser og bøger
eller følge med i medierne er direkte
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forbundet med det udbytte, det giver.
Hvis informationerne i sådanne medier
er uforståelige på grund af manglende
faglige basiskundskaber, bliver demokratiet ikke baseret på oplyste borgere,
men på uoplyste borgere, og politiske
opinioner kan lettere blive helt irrationelle, og politiske stemninger kan
blive baseret på manipulation af en
uvidende offentlighed.
Uden grundfaglig paratviden kan
man ikke bedømme selv simple oplysninger, som man præsenteres for om
den verden, man lever i. For eksempel
er de fleste former for forbrugerinformation uforståelig uden elementær
naturvidenskabelig viden og tænkning.
5) Frafald i uddannelser og fravalg
af uddannelser: Hvis basiskundskaber
mangler, er højniveaufag utilgængelige
på højere uddannelsesniveauer. Hvis
man f.eks. ikke har fået fat på naturvidenskabelige basiskundskaber i skolen,
kan man ikke vælge uddannelser med
et markant naturfagligt indhold på
højere undervisningsniveauer. Man kan
helt enkelt ikke følge med i det tempo,
læreren må anlægge for at nå gennem
læseplanen.
6) Kendskab til faglige kvalitetsstandarder er vigtig: Hvis man ikke behersker faglige basiskundskaber og ikke
forstår basiskundskabernes betydning,
er det meget vanskeligt, for ikke at
sige umuligt, at få en realistisk fornemmelse for den faglige kvalitetsstandard, som i dag er mulig, og som
er efterspurgt, når der skal udvikles
anvendelsesrettede kompetencer. Man
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ved helt enkelt ikke, at højere kvalitetsstandarder findes og kan tilegnes.
7) Indvandreres skolegang og uddannelse: Hele denne problematik rammer
ikke mindst indvandrere – børn, unge
og voksne – fordi den grundlæggende
faglige læring i mange tilfælde kan
vanskeliggøres af, at de samtidig skal
lære – eller konsolidere – selve det
sprog, hvori fagligheden kommunikeres.
8) Der er forskel på udenadslære af
løsrevne data, som ikke sættes ind i
nogen sammenhæng og tilegnelse af
paratviden i en meningsgivende faglig
ramme. Men hverken i det ene eller i
det andet tilfælde er der tale om „passiv udenadslære“. Forestillingerne om
passivitet i forbindelse med udenadslære er en læringspsykologisk modsigelse, idet erhvervelse af en hvilken
som helst præcis mængde oplysninger
er en betydelig intellektuel anstrengelse, hvis stoffet skal kunne huskes
over længere tid. Udtrykket „passiv
udenadslære“ er en meningsløs kontradiktion.

Basiskundskaber er ikke blot
og bar reproduktion

Læring af boglige basiskundskaber har
som intellektuel udfordring, efter min
vurdering, i de senere årtier været
stærkt undervurderet for ikke at sige
nedvurderet. Forbundet med stigmatiseringen af udenadslære og „Den
sorte skole“, deler mange lærere en
manglende respekt for den store intellektuelle udfordring, det er for elever
at tilegne sig boglige basiskundskaber

i en præcis og fagligt korrekt form. Det
er meningsløst og vildførende at kalde
denne form for videnstilegnelse „udenadslære“ eller blot og bar reproduktion.
Præcis tilegnelse af den oven for omtalte række af basiselementer i fagene,
kræver en meget stor læringsindsats
af eleven. En læringsindsats hvori eleven, kursisten eller den studerende må
række og strække sin tænkning for at
kunne rumme og modtage de vidensformer og logikker, som faget omfatter,
og som for mange er
Det er menings
overraskende nye og
ukendte. Det er min løst at kalde til
opfattelse, at tileg- egnelse af boglige
nelse af præcise fagbasiskundskaber i
lige basiskundskaber
er en lige så stor præcis og fagligt
mental udfordring korrekt form for
som tilegnelse af de
”udenadslære”.
boglige fags højniveaukundskaber, og at en vellykket
tilegnelse af basiskundskaber derfor
også karaktermæssigt skal vurderes
højt.
Min egen læringshistorie er, hvad
fremmedsprog angår, sørgelig i
betragtning af, hvor mange år jeg
har gået i skole hhv. uddannet mig:
Fra jeg var 6 år til det fyldte 25. år.
I skolen fik jeg aldrig et ordentligt
greb om dansk grammatik (den tids
kulturradikale lilleskolepædagogik)
og har den dag i dag svært ved at
analysere danske sætninger (hvad
der tydeligt fremgår af min mangelfulde tegnsætning). Da fremmedsprogsundervisningen var lagt an på
grammatik, blev især sprog som tysk
og russisk utilgængelige. Jeg forsøgte
21
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fire gange at lære russisk ved siden
af skolegang hhv. arbejde og gik
hver gang i stå på manglende grammatikalske grundkundskaber, som
jeg prøvede – men opgav – at tilegne
mig på egen hånd. I engelsk erhvervede jeg mig omfattende receptive
læsekundskaber og en vis oversættelsesformåen. I tysk en vis læsefærdighed ved at lære gloser, men
mine præcise udtryksfærdigheder i
tysk er ikke eksisterende. Det var i
min forskningstid så svært for mig
at læse tysk, at jeg i realiteten fulgte
dårligt med i den litteratur, som kun
var publiceret på tysk. Som forsker
var dette en væsentlig begrænsning
mht. international orientering og
publicering. Den dag i dag holder
jeg mig til engelsk, når jeg læser
„international“ forskningslitteratur
og har for tiden opgivet yderligere
sproglæring. Brugsværdierne i sprogkundskaber kommer ikke uden solid
basisviden i sprogfagene og dansk.
Både fornøjelsen og nytteværdien
udebliver.

Anvendelsesorienterede
kompetencer
Basiskundskaber har både en kvalitativ
dimension, som handler om logikken i
progressionen, og en kvantitativ, som
handler om kundskabernes omfang. Det
første kunne som eksempel netop være
grammatikundervisningens betydning
for elevens sprogtilegnelse. Det sidste
kunne så være ordforrådets størrelse
i sig selv. Begge sider af læringen er
afgørende for elevens senere fremmedsproglige kompetence. Det er denne
artikels opfattelse, at den kvantitative
22

dimension i fagligheden – det rene og
skære omfang af basiskundskaberne
– i årtier har været stærkt undervurderet i Danmark. Men det er ofte
basiskundskabernes kvantitative side,
der garanterer de anvendelsesprægede
kompetencer: Ordforrådet i fremmedsprog, repertoiret af opskrifter en kok
mestrer; eller antallet af programmer
og programelementer en grafisk layouter har „på rygmarven“. Selve denne
faglige bredde kan i mange praktiske
sammenhænge være afgørende, fordi
det ellers er virksomheden, der skal
betale for, at medarbejderne bruger
arbejdstid på at tilegne sig de kundskaber, de skulle have lært i skolen.
Den kvantitative side af kompetencen er denne faglige bredde, men også
den hurtighed og sikkerhed/præcision
(fejlprocent), hvormed personen kan
bruge sine fagbaserede kompetencer.
Hurtigheden og sikkerheden i præstationen er ligeledes noget, der gerne
skal indarbejdes meget tidligt.
Tv-programmer baseret på deltagernes paratviden er overordentligt populære i brede kredse i befolkningen. Der
er et stigende antal job i det moderne
samfund, som uden for enhver tvivl
forudsætter beherskelse af højniveaufaglighed og højniveaumetoder. Men
mon ikke der stadig er langt flere job,
som er baseret på sikker beherskelse
af nogle grundlæggende vidensformer
og former for handlingspraksis. Hvad
nu hvis tv-programmernes popularitet ikke blot afspejlede „fordummende
paratviden“, som højtuddannede iagttagere kunne mene, men afspejlede en
faktuel situation på arbejdsmarkedet:
At sikre basiskundskaber for langt de
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fleste stadig er blandt de vigtigste
erhvervskompetencer?
Undervisningen i Danmark i de boglige fag har i årtier været mere orienteret mod tilegnelse af højniveaufaglighed – især på det gymnasiale trin
– end mod tilegnelse af faglig basisviden. Dette projekt kan imidlertid ikke
lykkes, hvis ikke basiskundskaberne er
på plads. Denne artikel indeholder derfor en systematisk argumentation for
betydningen af basiskundskaber.
I det danske uddannelsessystem
lægges der megen vægt på læring
af faglige højniveaukompetencer.
Spørgsmålet er imidlertid om det, hvad

angår anvendelsesorienterede kompetencer, ikke i mange erhvervsmæssige sammenhænge er fuldt tilstrækkeligt med erhvervskompetencer, som
er videreudviklet ud fra solide faglige
basiskundskaber? I så tilfælde bliver
tilegnelsen af fagenes basisviden blot
endnu mere betydningsfuld.
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