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Hvordan kan det være, at der ofte sker alt mulig andet i undervis-

ningen end det, læreren har planlagt? Og hvorfor tror læreren ef-

terfølgende, at der er sket noget andet end det, der faktisk skete? 

Det skyldes blandt andet at forskellige kulturformer kæmper om 

pladsen, at klasserummets vægge taler med og at læremidlerne 

snakker højt uden at lytte. 

I Fagpædagogik i et kulturformsperspektiv analyserer Vibeke 

Hetmar, tidligere professor i fagpædagogik ved Aarhus Uni-

versitet, hvordan klasseværelsets dynamikker interagerer med 

lærernes undervisning. Hun ser på, hvordan lærer og elever 

håndterer de positioner, der er til rådighed for dem, hvilken rolle 

rummet spiller, og hvordan det omgivende samfund virker ind 

på det, der foregår i klassen. 

  

Vibeke Hetmar præsenterer i bogen en ny tilgang til klasserums-

forskning i eller på tværs af skolens fag. Bogens fagpædagogiske 

teori er et nødvendigt fundament for lærernes didaktiske og 

pædagogiske refl eksion, og Hetmar tilbyder i bogen et sprog til 

at beskrive og forstå de ofte modsatrettede diskurser, der er et 

vilkår for lærernes arbejde. Bogen afsluttes med en række anbe-

falinger, der kan sikre et godt samspil mellem undervisning og 

elevernes læreprocesser. 

VIBEKE HETMAR
Vibeke Hetmar (1950-2017), læreruddannet, cand.pæd. og ph.d. 

i dansk. Efter at have praktiseret som folkeskolelærer en del 

år blev hun ansat på daværende Danmarks Lærerhøjskole. Fra 

2005 var hun professor i didaktik på DPU, Aarhus Universitet.

I anledning af udgivelsen inviterer Afdeling for fagdidaktik 
på DPU til konference og bogreception fredag den 29. marts  
13.15-16.00. Læs mere her: 
http://edu.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/fagpaeda-
gogik-i-et-kulturformsperspektiv/                                                                                    
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