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1.  Indledning 
 
I reformerne for de gymnasiale ungdomsuddannelser er fokus i forhold til tidligere love og 
bekendtgørelser flyttet fra uddannelsesmålene til elevernes kompetenceudvikling. I de nye 
læreplaner er indholdet i målformuleringerne således ikke længere pensum, men elevernes 
kompetencer. Dette får naturligvis konsekvenser for den daglige undervisningspraksis, som skal 
om- eller nytænkes i forhold til de nye målbeskrivelser. Umiddelbart ser det ud, som om 
omstillingsprocessen bliver størst i det almene gymnasium, og derfor finder jeg det interessant i min 
afhandling at stille skarpt på processen netop her, hvor jeg også selv fungerer som lærer. Både fra 
mit eget lærerværelse og i de øvrige sammenhænge, som jeg indgår i i ”miljøet”, fornemmer jeg 
blandt en del lærere frustrationer og forvirring over den nye fokusering på kompetencer. Mange 
lærere er bekymrede for fagligheden og har vanskeligt ved at forholde sig til de nye krav til 
elevernes kompetenceudvikling, ikke mindst fordi kompetencebegrebet er en flydende betegner1. 
Begrebet bruges tilsyneladende helt forskelligt i det politiske og det teoretisk/videnskabelige 
system. Det politiske system synes at være styret af de øjeblikkelige behov med produktionen af 
stadig nye kompetencebegreber - senest med begrebet ”realkompetence”2.  I det videnskabelige 
system anskuer fx Lars Qvortrup begrebet ud fra en systemteoretisk synsvinkel, mens fx Jens Erik 
Kristensen vælger at anskue begrebet i et kritisk-historisk perspektiv. Gymnasiereformen blev 
vedtaget i et bredt politisk forlig og er som sådan præget af forskellige tilgange og interesser både 
fra det politiske, det teoretisk/videnskabelige og det undervisningsmæssige system, og når der både 
systeminternt og mellem systemerne ikke er konsensus om en definition af kompetencebegrebet, er 
den enkelte lærer overladt til egne tolkninger:  

Udgangspunktet er naturligvis, at begrebet refererer til evner og færdigheder hos et subjekt. 
Men disse evner og færdigheder synes så at kunne defineres i utrolig mange retninger (…). 
Problemet bliver naturligvis, at hvis 'alt' er kompetencer, så bliver begrebet let intetsigende. 
Der er ikke tvivl om, at begrebets kamæleonagtige status i debatten er med til at frustrere en 
del lærere, som finder begrebet alt for uklart til at henvise til noget, som man kan diskutere 
seriøst. (…) ”kompetence” (..) giver anledning til iltre og ind imellem forbitrede 
diskussioner på de skoler, som gør begrebet til udgangspunkt for udviklingsarbejde.3  

Selvom beskrivelsen ovenfor vedrører forsøgsarbejde i relation til Udviklingsprogrammet4, 
afspejler den, som jeg fornemmer det, et centralt problem i den omstillingsproces, som det almene 
gymnasium befinder sig i lige nu. Ligesom i forsøgsarbejdet er kompetencebegrebet udgangspunkt - 
nu blot for det konkrete implementeringsarbejde med reformen. Det er min hypotese, at 
kompetencebegrebet som omdrejningspunktet for lærernes undervisnings-mæssige 
omstillingsproces virker diffust (og dermed uhåndterbart) på mange lærere. Derfor finder jeg det 
interessant at afdække, hvordan lærerne i det almene gymnasium rent faktisk opfatter 
kompetencebegrebet, og hvordan de mener, det skal/kan omsættes i den konkrete undervisning.  
 

                                                 
1 Begrebet kan henføres til diskursteorien, hvor begrebet bruges om elementer, der i særlig grad er åbne for forskellig 
betydningstilskrivning.  
2  UVM m.fl. (2004b): 
3  Udviklingstendenser i det almene gymnasium, - anden del af en evaluering af nogle aspekter af 
Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, Hæfte 36b, Uddannelsesstyrelsen, Januar 2003. 
4  
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Et centralt aspekt i gymnasiereformen er visionen om faglig sammenhæng og helhed og et deraf 
følgende krav om øget samarbejde mellem fagene, og med henblik på dette er der indført det nye 
”fag” almen studieforberedelse (AT). Det betyder, at lærerne skal samarbejde om en konkret 
tolkning af kompetencemålene, og et sådant samarbejde forudsætter nødvendigvis konsensus om 
definitionen af disse.  I min afdækning af lærernes opfattelse af kompetencebegrebet finder jeg det 
derfor interessant netop at fokusere på almen studieforberedelse som et ufravigeligt og direkte 
mødested for forskellige læreres (måske) forskellige fortolkninger af kompetencebegrebet. På 
baggrund af dette er min problemstilling følgende:  
 

Hvordan fortolker lærerne kompetencemålene for almen studieforberedelse i relation til 
elevernes kompetenceudvikling? 

 
Med henblik på en besvarelse af dette spørgsmål vil jeg lave en kvalitativ undersøgelse af nogle 

udvalgte læreres konkrete tolkninger. Mine begrundelser for valg af metode og afgrænsninger i valg 
interviewpersoner gør jeg rede for i metodeafsnittet.  Som baggrund for min kvalitative analyse vil 
jeg indledningsvis analysere læreplanen for almen studiefor-beredelse. Mit teorigrundlag for 
analyserne er Qvortrups teori5 om viden, da jeg finder hans systematiske vidensbegreb brugbart i en 
kategorisering af tolkningerne af kompetencebegrebet på anvendelsesniveauet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Qvortrup: (2001) 
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2. Teori om viden og kompetencer  
 
En systematisk definition på viden 
Lars Qvortrup har i sin trilogi6 om hyperkompleksitet, læring og viden udviklet en systematisk teori 
om viden og kompetencer. Videnssystematikken er ifølge Qvortrup selv mest tilfredsstillende 
udfoldet i den sidste bog i trilogien, Det vidende samfund (2004). Hans vidensbegreb bygger på en 
opfattelse af samfundet som hyperkomplekst7. Fra tidligere at have været et industrisamfund har 
samfundet udviklet sig til et videnssamfund, som er karakteriseret ved, at det transformerer 
videnskapital - kulturel og intellektuel kapital - til økonomisk kapital8. Videnssamfundets 
grundfunktion beskrives som håndteringen af den voksende kompleksitet ved hjælp af viden9. Og 
det forklarer, hvorfor der nu er fokus på kompetencer.  
 

”svaret på den voksende ydre kompleksitet (er) at udvikle en indre-kompleksitet, der 
matcher: For mennesker vil det sige at udvikle kompetencer. For organisationer 
drejer det sig om at udvikle procedurer, regler og – gerne fleksible og lærende 
strategier. For samfundet vil det sige at udvikle en smidig struktur af funktionelt 
differentierede videnssystemer” 

 
Viden er således et nøgleord i det hyperkomplekse samfund. Men kompetencer er dog blot én af de 
vidensformer, der sigtes til i det differentierede videnssystem. De øvrige former fremgår af afsnittet 
om de fire videnskategorier nedenfor. 
 
Udgangspunktet for hans teori er et fænomenologisk syn på subjektet, idet subjektet betragtes som 
en del af den verden, det iagttager. Virkeligheden kan derfor kun forstås igennem en inddragelse af 
subjektet. Teorien om viden kan som konsekvens deraf ikke tage udgangspunkt i subjekt-objekt 
forholdet, men i det, at nogen iagttager noget – i distinktionen. Fokus i vidensteorien bliver derfor, 
hvordan viden foregår eller bruges10. Viden kan i denne optik ikke udtømmende karakteriseres som 
viden-om. Ifølge teorien defineres den som: 
 
 ” et begreb for et individs (…) måder at håndtere omverdenskompleksiteten på, et individ 
der vel at mærke altid allerede er inkorporeret i sin omverden. Viden er en kilde til at transformere 
usikkerhed til sikkerhed (…), men den er ligeledes – og dette i stigende grad – en kilde til at kunne 
give usikkerhed form (…) gøre den håndterbar”11 
 
Vidensfunktionen beskrives altså som omverdenshåndtering. Som eksempel nævnes 
nyhedshåndtering, som består i evnen til at identificere nyheder og udvikle strategier til at omgås 
dem. Håndteringens kompleksitet viser sig i, at den omfatter to slags viden: identificering og 
strategiudvikling, og i forlængelse af det beskrives viden som et forhold mellem indrekompleksitet 
og omverdenskompleksitet. Dette samspil kan ifølge teorien føre til ny viden, hvorfor det også 
understreges, at viden er et dynamisk begreb. Fører det til ny viden, kaldes det læring, og denne 

                                                 
6  De øvrige bøger i trilogien er Det hyperkomplekse samfund (1998) og Det lærende samfund (2001)  
7 Begrebet defineres nærmere i Qvortrup (2001), Kapitel 1 
8 Qvortrup trækker her på begreber fra sociologen Pierre Bourdieu  
9 Qvortrup (2004), s. 15 
10 Qvortrup (2004), s. 81-82 
11 Qvortrup (2004), s. 82 
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opfattes i det hele taget som svaret på hyperkompleksiteten12 - et svar, som består i, at man forøger 
sit reaktionspotentiale ved at forøge sin indrekompleksitet, hvis resultat er viden13.  
 
 
De fire videnskategorier 
Inspireret af Gregory Batesons kategorisering af læring i første, anden, tredje og fjerde ordens 
læring14 opstiller Qvortrup fire vidensformer. 1. ordens viden er viden om noget - faktuel viden. 2. 
ordens viden er viden om viden - en viden om videnssituationen. Den omfatter evnen til 
selviagttagelse og betegnes som refleksiv viden eller situativ viden. 3. ordens viden er viden om 
(viden om viden), hvilket vil sige en viden om forudsætningerne for refleksiv viden. Denne 
vidensform, som omfatter iagttagelse af selviagttagelsen, betegnes som systemisk viden. Endelig er 
der viden af 4. orden: viden om (viden om (viden om viden)), som er viden om forudsætningerne 
for videnssystematikken, og som ifølge teorien omfatter hele det kulturelle system, som de øvrige 
vidensformer er indlejret i. Denne vidensform repræsenterer ikke som de øvrige former 
iagttagelsesbaseret viden, men det samlede videnspotentiale. Ifølge Bateson kan den som 
vidensform ikke rummes af et enkelt menneske og betegnes da også som verdensviden. 
 
Med udgangspunkt i denne kategorisering opstilles en systematik for vidensbegrebet ved hjælp af 
begreberne kvalifikationer, kompetencer, kreativitet og kultur15. Kvalifikationer er viden om 
noget/færdigheder. Kompetencer betegner evnen til at iagttage sig selv og derudfra anvende sine 
kvalifikationer hensigtsmæssigt. Kreativitet16 er viden om det systemiske vidensgrundlag og således 
forudsætningen for systematisk at kunne omtænke sin viden. Da kreativitet er en viden, der 
”appliceres på sine egne grundlagspræmisser”17, kan den være uforudsigelig – altså netop kreativ. 
Det betyder dog ikke, at denne vidensform er mere kompliceret eller ”bedre” end de andre 
vidensformer. Den repræsenterer blot en kvalitativ anden vidensform. Den sidste vidensform er 
kultur, og den betegner alle vidensformernes samspil. Vidensformerne forudsætter altså hinanden.  
Kultur omfatter også evnen til at forholde sig til samfundets grundlæggende og uudtalte antagelser, 
og forudsætningen for at kunne iagttage denne grundlagsviden er dannelse, idet dannelse forstås 
som ”viden om den almene og ofte uudtalte kollektive videnshorisont”18 
 
På den baggrund opstilles følgende skema for vidensbegrebet: 
 
Vidensform Vidensbetegnelse 
Faktuel viden Kvalifikationer 
Situativ viden Kompetencer 
Systemisk viden Kreativitet 
Verdensviden Kultur/dannelse 
 
Kvalifikationer eller kompetencer? 

                                                 
12 Qvortrup (2004), s. 29 
13 Processen beskrives i Qvortrup (2004), s. 29 ff 
14 Batesons kategorisering gennemgås i Qvortrup (2001), s. 102 ff 
15 Qvortrup (2004), s. 86 ff 
16 Qvortrup opfatter begrebet kreativ mere bredt end det normalt opfattes (fx som betegnelse for et særligt psykologisk 
beredskab) 
17 Qvortrup (2004), s. 87 
18 Qvortrup (2004), s. 86 
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Da vidensformerne forudsætter hinanden, kan kvalifikationer ikke afløses af kompetencer.  De to 
vidensformer er forbundne. Hermed tilbageviser Qvortrup den modstilling af kvalifiaktioner og 
kompetencer, som har afspejlet sig i dele af den uddannelsesmæssige debat siden 1970’erne19, og 
som bl.a. afspejler sig i modsætningen mellem en (gammeldags) kvalifikationstankegang og en 
nyere (mere adækvat) kompetence- og innovationstankegang. Udgangspunktet for tankegangen er 
naturligvis ifølge Qvortrup, at verden er kompleks, og derfor er kvalifikationer ikke tilstrækkelige. 
Mottoet om, at man skal ”lære at lære”, er derfor rigtigt, men kompetencen at lære at lære kan ikke 
adskilles fra vidensformen kvalifikationer.  
 
 
Kompetenceformer 
Qvortrup skelner mellem tre forskellige former for kompetencer: Refleksionskompetence, 
relationskompetence og meningskompetence. 
 
Refleksionskompetence beskrives som evnen til at kunne iagttage og kommunikere med den 
fremmede, hvilket kræver evnen til at sætte sig i hans/hendes sted, hvilket igen forudsætter stor 
kulturel fremmedviden. Samtidig skal man kunne opretholde en skelnen mellem sig selv og den 
anden. Refleksionskompetencen indebærer altså en evne til at på en gang at sætte sig i den andens 
sted og opretholde sig selv20. Den omfatter evnen til at kunne tage noget til sig fra andre, men på sin 
egen måde. 
 
Relationskompetence er evnen til at kunne iagttage sig selv - som man må se ud for den anden - 
samtidig med at man kommunikerer med den anden, men selvom man iagttager sig selv udefra, må 
man ligesom ovenfor ikke se bort fra sig selv (så er der ikke noget ”selv” at reflektere over). 
Relationskompetencen omfatter altså evnen til at vide, at det standpunkt, man indtager, også kunne 
være anderledes21. Det er bevidstheden om, at man har ændret syn, eller bevidstheden om ændrede 
kriterier for en måde at se tingene på. 
 
Meningskompetence beskrives som evnen til at identificere en meningshorisont for fællesskabet. 
Dette sker ved at kombinere fremmediagttagelsens ”du” og selviagttagelsens ”jeg” til et kollektivt 
”vi” (uden ”vi” eksisterer samfundet ikke). ”Vi’et” bliver til i en fælles accept af kollektive værdier, 
som igen muliggør en skelnen mellem, hvad der gør os fælles, og hvad der er ikke-acceptabelt22.  
 
Kombinationen af de tre kompetencer udgør, ifølge Qvortrup, det hyperkomplekse samfunds 
samlede kompetenceprofil – at lære at lære og omlære – individuelt, kommunikativt og i det sociale 
fællesskab23.  
 
 
 
Viden og færdigheder 
Qvortrup skelner endvidere mellem viden og kunnen – mellem det, man ved, og det, man kan. Det 
første er udtryk for det, vi ved, at vi ved – dvs. en eksplicit viden. Det sidste er udtryk for det, vi 
                                                 
19 Modstillingen mellem undervisning og læring og mellem kvalifikationer og kompetencer føres tilbage til John 
Dewey, som 70’ernes og 80’ernes uddannelsesdebat relaterer sig til i opgøret med den ide, at viden er en essens. 
20 Qvortrup (2004), s. 94 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Qvortrup (2001), s.115 
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ikke ved eller ikke kan redegøre for, at vi ved – dvs. en tavs viden. Den samlede viden defineres 
som en kunnen, som så igen uddifferentieres i færdigheder som udtryk for den umiddelbare kunnen 
og viden som udtryk for reflekteret kunnen24. Som eksempel på en færdighed nævnes cykling, hvis 
læring ikke omfatter indlæring af teoretisk stof, som efterfølgende omsættes til praksis. Læringen 
omfatter altså ikke reflekteret kunnen. Et andet eksempel på færdighed er det at genkende et ansigt 
blandt andre – en skelnen, hvis art man ikke kan redegøre for. Færdigheder er altså ikke en viden, vi 
”har”, men en viden vi ”gør”25. Færdigheder går forud for viden – først ”kan” vi, og så ”ved” vi. 
Først har vi en færdighed og en intuitiv fornemmelse af denne, og dernæst kan vi forsøge at 
eksplicitere intuitionen. Denne proces beskrives med begrebet abduktion og tillægges en vigtig 
betydning, fx i den højest udviklede form for vidensskabelse, videnskaben, hvis udgangspunkt er en 
fornemmelse af (en tavs viden om), at noget er interessant. Refleksiv kunnen – viden – er altså 
betinget af færdigheder.  
 
Da det moderne samfund funderer sig på vidensbaserede aktiviteter, medfører det et øget behov for 
en tilegnelse af formel/refleksiv kunnen – altså viden. Dette tilgodeses i uddannelsessystemet, der 
beskrives som det institutionelle udtryk for spaltning af kunnen i viden og færdigheder.   
 
 
Dannelse 
I et forsøg på at indkredse dannelsesbegrebet identificerer Qvortrup forskellige forestillinger om 
dannelse. I den ene ses begrebet som et styringsredskab – en slags essens i samfundet, som skolen 
styres ud fra. Denne forestilling er den almindeligt anerkendte. Den anden er en forestilling om 
dannelsen som en begrebsramme for det, vi som aktører i samfundet og uddannelsessystemet ikke 
ved, hvad er, nemlig målet med uddannelsen, men som muliggør, at vi kan snakke om det. Som 
sådan er almendannelsen ”et kommunikativt trick”26, og det er denne forestilling, Qvortrup hælder 
til. Han beskriver almendannelsens funktion med det sociologiske begreb ”kontingensformel”. 
Begrebet er et udtryk for manglen på et holdepunkt for, hvad skolens overordnede funktion er – en 
formel, som bruges som udgangspunkt for at stille bestemte indholdskrav til uddannelserne. 
Qvortrups pointe er, at jo mere usikkert samfundet er på sig selv, des vigtigere bliver 
almendannelsen. Det forklarer, hvorfor der periodevis er højkonjunktur for almendannelsen. Og da 
det hyperkomplekse samfund, ifølge teorien, er karakteriseret ved en dobbelt usikkerhed på sig selv 
– usikkerheden på sin omverdensbeskrivelse og usikkerheden på sin selvbeskrivelse27, forklarer det, 
hvorfor almendannelsen netop er i højkonjunktur i disse år. Hverken samfundet som sådan eller 
individet kan eksistere uden dannelse. Dannelse er ifølge Qvortrup én måde at sige ”samfund” og 
”os” på28.  Dannelse er altså uomgængelig. Men der findes ikke mere en dannelseskanon for 
opdragelse og uddannelse. Indholdet i det klassiske dannelsesbegreb: realiseringen af det almene i 
sig selv og i samfundet gennem sin frie udfoldelse, kan ikke modsvare tidens behov for forandring 
og selvudvikling. Derfor er der ført forskellige nye formler frem29. I sin kritik af disse betoner 
Qvortrup, at dannelsesbegrebet kun fungerer som kontingensformel, når frihed kombineres med 

                                                 
 
24 Qvortrup (2004), s. 71 
25 Qvortrup begrunder netop sit valg af begrebet ”færdigheder”, som er forbundet med handling i denne fænomenets 
processuelle karakter.  
26 Qvortrup (2004), s. 285 
27 Qvortrup (2004), s. 47ff 
28 Qvortrup (2004), 288 
29 Der nævnes i Qvortrup (2004), s. 286 ff to kontingensformler: Læreduelighed – forestillingen om, at eleverne ud over 
at lære dansk, regning m.m skal lære at lære, og Lars Geer Hammershøjs begreb om smagsudøvende selvdannelse.  
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almenhed. Kravet om almenhed kunne opfattes som et normativt alternativ til tidens ”mig-kultur”30, 
men Qvortrups dannelsesbegreb er ikke normativt: 
 

”Dannelse er ikke evnen til at sætte urokkelige grænser. Dannelse er snarere evnen til 
at reflektere over de grænser, vi sætter, mellem dem vi kalder ”os”, og dem vi kalder 
”de andre”. Dannelse er evnen til at tage det selvfølgelige ud af disse grænser.”31 

 
Dannelse er altså evnen til forskelsrefleksion. Samtidig understreges, at dannelsesbegrebet ikke er 
relativistisk, da kommunikationen med andre mennesker er uhensigtsmæssig, hvis den ikke både 
indebærer det at sætte sig i den andens sted og en markering af sin egen-position. 
Dannelsesbegrebet forbindes derfor med begrebet værdsættelse: 
 

”Værdsættelse betyder, at der er værdier, som man sætter som sine. Refleksivitet er 
evne og vilje til hele tiden at teste forskellen mellem ”os” og ”dem”: Er den forskel så 
selvfølgelig, som man umiddelbart synes? I den forstand er værdsættelse vor tids 
imperativ: Et imperativ der ved, at det kunne være anderledes. Moderne dannelse er 
at kunne reflektere over og overskride sin egen dannelse og samtidig være intolerant 
over for dem, der ikke tillader en sådan tolerance.”32 

 
Qvortrup forsøger altså hermed at sammentænke selvdannelsen med det almene, og resultatet kan 
sammenfattes i begrebet ”refleksiv værdsættelse”. 
 
 
Klafkis dannelsesbegreb 
Wolfgang Klafki formulerer med afsæt i oplysningstidens og reformpædagogikkens tanker et 
begreb om almendannelsen, som bygger på et dialektisk syn på forholdet mellem subjekt og objekt. 
Dette analyseres til at være det moderne individs forhold til det globale og foranderlige samfund – 
et forhold, som både giver mulighed for og stiller krav om at være ”potentielt reflekterende, 
medbestemmende og handlende”, og hvor det enkelte menneske har ”krav på udvikling af dets 
muligheder, herunder chancen for medbestemmelse over udviklingen i samfundet”33.  Hans 
dannelsesbegreb forbindes med tre grundlæggende evner: selvbestemmelse, medbestemmelse og 
solidaritetsevne. For at kunne udvikle medbestemmelses- og solidaritetsevnen må almendannelsen 
have en forpligtende fælles kerne, som betegnes med begrebet ”epokale nøgleproblemer”34 – fælles 
menneskeligt vedkommende problemer.  
 
Dannelsesmålet er, at eleverne opnår indsigt i og en ansvarlighed i forhold til en løsning af disse 
problemer. Dette sker ved, at problemerne belyses bl.a. ved hjælp af elevernes kritiske sans og 
sammenhængstænkning. Det sidste forbindes med nogle overvejelser om faglighed og 
tværfaglighed – overvejelser, der, som det fremgår senere, også indgår i reformen af det almene 
gymnasium.  I forlængelse af dette opstilles fire undervisningsprincipper: et eksemplarisk, et 
metodeorienteret, et handlingsorienteret og forbindelse mellem faglig og social læring.  
 

                                                 
30 ”Mig-kulturen” forbindes med den postmodernistiske periode, og i nogle af de nye dannelsesformler ligger netop et 
opgør med denne kultur (Qvortrup (2004), s. 284) 
31 Qvortrup (2004), 288 
32 Qvortrup (2004), 289 
33 Klafki (”2001 [1985] ), s. 67 
34 Klafki (”2001 [1985] ), s. 73 ff 
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Det eksemplariske princip kommer til udtryk i Klafkis ”kategoriale dannelse”: 
 

”..et formidlingsforhold der altid holdes åbent fremad mellem ”subjekt” og ”objekt”, 
altså en aktiv tilegnelsesproces, i hvilken den historiske virkelighed ”åbner sig” for 
det sig dannende menneske, bliver tilgængelig, forståelig, mulig at kritisere, 
foranderlig, og i hvilken subjektet samtidig åbner sig for den historiske virkelighed.”35 

 
- altså en dobbelt åbning. Men da stofmængden i den moderne virkelighed er overvældende, må 
åbningen for objektet ske gennem tydningen af kategorier. Ved hjælp af eksemplariske eksempler, 
dvs. emner, der rummer generaliserbare principper og generaliserbart stof – en slags kernestof 
(jævnfør analysen af læreplanen s.15), bliver det så didaktikkens opgave at bidrage til en sådan 
tydning. Samtidig skal de eksemplariske eksempler indeholde emancipatoriske potentialer (det 
handlingsorienterede princip), metoder og instrumentelle færdigheder (det metodeorienterede 
princip). Det sidste princip (forbindelsen mellem faglig og social læring) forbindes med 
arbejdsformer og ideer om læring, hvis indhold36 kan forbindes med bl.a. Vygotskys lære om den 
nærmeste udviklingszone37 og Qvortrups meningskompetence.  
 
 
Klafki set i et systemteoretisk perspektiv 
Klafkis dannelsesbegreb svarer til det, Qvortrup identificerede som et styringsredskab – som den 
essens, skolen skal styres ud fra. Styringen skal ske ved hjælp nogle fastlagte værdinormer, som 
bygger på det klassiske dannelsesbegrebs forankring i oplysningstankerne. Med udgangspunkt i 
dette udpeges altså nogle epokale nøgleproblemer, som skal sikre udviklingen af det emanciperede, 
men medbestemmende og medansvarlige individ.  Klafki mener som Qvortrup, at individet skal 
forholde sig refleksivt til sin omverden, og at dannelsen skal have et alment indhold, men set i et 
systemteoretisk perspektiv er Klafkis udpegning af epokale problemer udtryk for et valg – et valg 
som kunne være anderledes. Dette perspektiv peger også på svagheden i Klafkis dannelsesbegreb, 
idet valget ikke bygger på en egentlig analyse af det moderne samfund. Valget sker ud fra en 
normativ vurdering af, hvilken retning samfundsudviklingen bør tage – og en sådan vurdering er 
ifølge systemteorien om det hyperkomplekse samfund overladt til det enkelte individ at foretage. 
Værdisætningsprojektet er individets eget projekt. Det betyder naturligvis ikke, at man bør forkaste 
Klafkis dannelsesbegreb, men det kan, koblet med Qvortrups dannelsesbegreb, anskues som et bud 
på et dannelsesindhold, der kan inddrages eller overvejes i den refleksive værdsættelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Klafki (”2001 [1985] ), s. 115 
36 Klafki (”2001 [1985] ), s. 87 
37 Bl.a. formuleret i Lev Semenovich Vygotsky: Tænkning og sprog (1971 [1956] ). Ideen om læringen i nærmeste 
udviklingszone er udgangspunktet for den nyere skandinaviske didaktiks fokusering på gruppe- og elevsamarbejde som 
udgangspunkt for læring (hos Olga Dyste m.fl.).  
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3. Metode og forskningsdesign 
Hensigten med min undersøgelse er, som nævnt, at afdække kompetencebegrebet i lærernes 
tolkninger af målene for almen studieforberedelse (AT) med henblik på elevernes 
kompetenceudvikling. Både mine egne erfaringer med flerfagligt projektarbejde og resultaterne af 
en undersøgelse i forbindelse med en tidligere masteropgave peger på, at lærertolkninger af fælles 
målsætninger kan være meget forskellige på det konkrete niveau – også selvom lærerne tror, at de 
er enige38. Mit undersøgelsesmål kalder derfor på en kvalitativ metode, der muliggør et indblik både 
i lærernes konkrete sproglige tolkninger og i de tanker, forestillinger og følelser, tolkningerne 
baserer sig på.  
 
I den kvalitative metode er det således informantens perspektiv, der er udgangspunktet. Det er dog 
forskerens specifikke interesse i det emne, den interviewede giver indsigt i, der styrer dette 
perspektiv. Det kvalitative interview defineres af Steiner Kvale som: ”et interview, der har til 
formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 
betydningen af de beskrevne fænomener”39.  Et interview er ”en samtale, der har en struktur og et 
formål” 40, og i denne struktur konstrueres viden intersubjektivt, idet forskeren gennem den 
sproglige interaktion er medproducent af den mening, der etableres41. Interviewet giver således ikke 
adgang til ”rene meninger” om kompetencebegrebet. Kernen i det kvalitative interview er da også 
de deskriptive nuancer og forskelle, som de personlige erfaringer, holdninger og følelser undervejs i 
interviewet giver indblik i. Det betyder, at metoden er underlagt nogle særlige kvalitetskriterier, 
som jeg kommer ind på i det følgende. 
 
 
3.1 Overvejelser over validitet  
Peter Dahler-Larsen42 forbinder kvalitet i den kvalitative metode med begrebet håndværksmæssigt 
validitet43. Han opstiller tre kriterier for den kvalitative undersøgelse: 
 

1. Kommunikativ validitet – validiteten i undersøgelsens udsagn 
2. Transparens – metodisk validitet 
3. Det heuriske kriterium - validiteten i undersøgelsens resultat 

 
Ifølge Dahler-Larsen handler den kommunikative validitet bl.a. om kvaliteten af den analytiske 
proces44. Validiteten af denne er, ifølge Kvale, afhængig af analysespørgsmålenes gyldighed og 
tolkningens logik45. Spørgsmålenes gyldighed hænger sammen med, i hvilken grad de relaterer sig 
til det overordnede formål med undersøgelsen. I min analyse betyder det en opmærksomhed over 
for, om spørgsmål og temaer er relevante i forhold til en afdækning af kompetencebegrebet i 
lærertolkningerne i relation til elevernes. Tolkningens logik hænger, ligesom validiteten i 
undersøgelsens resultat, blandt andet sammen med anvendelse af analysemetoden, hvilket jeg 
vender tilbage til nedenfor. Analysens gyldighed kan efterprøves i en dialog med 

                                                 
38 Dette er en af pointerne i: Christensen, Hylsberg & Meisner (2004) 
39 Kvale (1997), s. 19 
40 Ibid. 
41 Ibid. s.221 
42 Dahler-Larsen (2002), s.82 
43 Kvale bruger samme begreb i sin gennemgang af den sociale konstruktion af validitet (Kvale (2002), s. 236ff) 
44 Ibid. s.78 
45 Ibid. s.232 
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interviewpersonerne, hvor validitetskriteriet er et ”ja” eller et ”nej” til fortolkningen46. Dette har 
dog af tidsmæssige grunde ikke været muligt, hvorfor jeg på nogle punkter har måttet undlade at 
tolke – især i forbindelse med fortolkningsportrætterne - eller tage forbehold for nogle tolkninger. 
Det sidste gælder især i min tolkning af lærernes konkrete krav til eleverne. Men som i enhver 
anden sammenhæng er tolkningen også her betinget (og begrænset) af fortolkerens perspektiv.  
 
Transparens 
Transparenskriteriet er forbundet med en eksplicit fremlæggelse af de metodiske fremgangsmåder47.  
Jeg skal derfor i det følgende redegøre for mine forskellige metodiske overvejelser og valg. 
 
Interviewformer 
Da lærernes tolkninger af målene for AT skal mødes i et samarbejde om at sikre elevernes 
kompetenceudvikling, valgte jeg at foretage nogle individuelle interviews for derigennem at få 
adgang til en viden om de forskellige tanker, forestillinger, holdninger etc., nogle lærere gør sig. 
Selvom deres tolkninger i det konkrete AT-samarbejde måske vil ”bøje sig” mod hinanden, vil de 
skulle indgå i forskellige samarbejder på kryds og tværs, hvorfor den enkeltes individuelle tilgang 
bringes med rundt i det samlede tolkningslandskab på en skole. Jeg valgte endvidere at lave et 
gruppeinterview med potentielle tolkningspartnere, da jeg havde en forestilling om, at et sådant 
kunne afspejle den konkrete tolkningssituation og dermed give adgang til en viden om, hvordan de 
forskellige tolkninger ville ”spille sammen”.   
 
Udvælgelse af interviewpersoner 
Lærernes forskellige tolkninger mødes i et konkret tolkningsfællesskab på en given skole. Derfor 
har det været vigtigt for mig i mit valg af interviewpersoner, at de kom fra samme skole. Jeg har af 
hensyn til afgrænsningen udvalgt én skole som repræsentant for et sådant tolkningsfællesskab. Da 
det er ikke umiddelbart er afgørende for undersøgelsens kvalitet, hvilken skole48 jeg vælger, har jeg 
valgt en tilfældig skole. Men af både af hensyn til interviewpersonerne49 og til undersøgelsens 
kvalitet valgte jeg dog en skole, hvor en del af lærerne skulle på kursus i AT – et kursus, som 
omfattede konkrete ideer og planer for AT-forløb. AT omfatter inddragelse af alle fag og faglige 
hovedområder. Derfor var et af mine kriterier i udvælgelsen af interviewpersoner, at de skulle 
repræsentere forskellige fag og faglige hovedområder (se bilag 1). Af hensyn til afgrænsningen 
valgte jeg én repræsentant for hvert fagligt hovedområde50 og én repræsentant for de kunstneriske 
fag51 - både til de individuelle interviews og til gruppeinterviewet. Derudover tilstræbte jeg en 
ligelig kønsfordeling og en passende aldersspredning. Ifølge bilag 1 ligger aldersfordelingen 
mellem 32 og 58, men med en overvægt i 50’erne, hvilket afspejler skolens aldersmæssige 
sammensætning i det hele taget, idet over halvdelen af lærerne her er over 55 år.  
  
Tid, sted og situation 
Interviewene skulle foregå, efter interviewpersonerne havde gennemgået kurset i AT, men tæt på 
kurset, så deres overvejelser var præsente. Dette foregik i foråret 2005. Jeg valgte at lave alle 
                                                 
46 Ibid. s.213 
47 Ifølge Dahler-Larsen (2002), s.8 er transparenskriteriet ikke kun forbundet med den eksterne rolle. Undersøgelsens 
interne udvikling kan ”iltes” af forskerens transparens i sig selv. I mine egne forsøg på en sådan selv-transperens har det 
været inspirerende for mig at drøfte mine overvejelser med udenforstående, som jeg har måttet forklare mig for.  
48 Jeg har dog bevidst fravalgt min egen skole for at undgå min insider-positions indvirkning på resultatet. 
49 Da mine interviews blev foretaget i foråret, hvor reformpresset på de fleste skoler var stort, ville jeg undgå at belaste 
nogle lærere med ekstra læsning og tænkning. 
50 Naturvidenskab, humaniora, samfundsfag. 
51 De kunstneriske fag har i kraft af det kreative/kunstneriske element en særlig status i AT-sammenhæng 
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interviews på interviewpersonernes egen skole. De fortrolige omgivelser skulle medvirke til at 
understøtte trygheden – det, at den interviewede befinder sig i en mere ”lige” position i forhold til 
intervieweren, hvilket har betydning for den sproglige interaktion. Valget af egen skole var også 
begrundet i, at det virkede mindre uoverskueligt for interviewpersonen at møde op til et interview, 
der foregik på egen skole52.  
 
Jeg indhentede interviewgodkendelse fra skolens ledelse, men det var afgørende for mig, at 
henvendelsen til lærerne ikke skete gennem ledelsen, da dette kunne få indflydelse på 
interviewpersonernes opfattelse og oplevelse af interviewsituationen. Kvale bruger begrebet 
”scene” om interviewsituationen, og han understreger netop vigtigheden af, at der i opsætningen af 
scenen skabes nogle rammer, som fremmer umiddelbarhed og åbenhed53.  Jeg udvalgte derfor et 
velegnet rum og lagde vægt på, at vi sammen ankom til rummet, så rummet ikke på forhånd var 
defineret som ”mit”. Der blev endvidere afsat tid til briefing, hvor jeg repeterede formålet med 
interviewet. De faglige mål for AT54 og vejledningens55 disposition for, hvad en synopsis56 skal 
indeholde (se bilag 2), blev fremlagt for interviewpersonerne, så de havde lejlighed til at læse dem 
igen og spore tankerne ind på deres overvejelser, holdninger m.m., inden selve interviewet startede. 
Som afrundende ramme for ”iscenesættelsen” gav jeg feedback57 til interviewpersonerne og 
mulighed for, at de kunne kommentere denne.  
 
Interviewstuktur og –teknik 
Interviewene var halvstrukturerede58, hvilket betød, at jeg udarbejdede en interviewguide59 som 
støtte for mine interview (se bilag 3).  Som det fremgår af bilaget er temaerne for guiden følgende: 
 

1. De konkrete mål for AT, herunder kravene til en synopsisopgave 
2. Elevernes kompetenceudvikling 
3. Det studieforberedende og det almendannende som overordnede mål for stx 
4. Begreberne viden og kompetencer 

 
Da jeg i et pilotprojekt på egen skole havde erfaret, at mine interviewspørgsmål måtte være 
konkrete for at kunne føre frem til en brugbar viden, valgte jeg, som det fremgik ovenfor, at tage 
udgangspunkt i læreplanens faglige mål. For at få en indsigt i interviewpersonernes forestillinger 
om krav til eksamensformen, valgte jeg endvidere at inddrage vejledningens synopsiskrav. Punkt to 
relaterer sig til sidste del af problemformuleringen. Når jeg valgte at inddrage punkt tre og fire, var 
det ud fra en forestilling om, at interviewpersonernes overordnede holdninger til og syn på målene 
har en indflydelse på deres tolkninger af disse.  
 
Alle interview tog udgangspunkt i spørgsmål til de faglige mål (se bilag 2). Af hensyn til 
helhedsforståelsen – specielt i de individuelle interviews - var det væsentligt for mig, at alle mål 

                                                 
52 Selvom lærerne var pressede af reformarbejde og kurser i foråret, reagerede alle umiddelbart positivt på min 
henvendelse, og de viste stor lyst til at tale om både AT og reformen i det hele taget. 
53 Kvale (1997), s.132 
54 Ifølge læreplanen for AT i: UVM (2004a), Bilag 9, punkt 2.1  
55 UVM (2005b), s.24 
56 Jeg har i kke spurgt direkte til den mundtlige del af eksamen. Det ver der ikke mulighed for inden for den tidsramme, 
der var afsat. 
57 Kvale understreger den vidensmæssige værdi ved et sådant feedback (Kvale (1997), s.133).  Jeg oplevede da også i 
mine defriefinger at få uddybet og nuanceret nogle holdninger og synspunkter, som jeg kunne trække på i tolkningen. 
58 Se fx Kvale (1997), s. 129ff 
59 Se eksempel i: Kvale (1997), s. 135 
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blev kommenteret og udlagt (dog ikke i gruppeinterviewet). Efterfølgende fulgte de forskellige 
interview deres egen struktur bl.a. influeret af interviewpersonernes individuelle temaer – temaer, 
som var knyttet til deres personlige holdninger og følelser. Undervejs i interviewet tilstræbte jeg at 
anvende ”aktiv lytning”60 inspireret af Kvales forslag til spørgsmålstyper61.   
 
Det viste sig, at interviewguiden med den tidsramme62, der var afsat, ikke var hensigtsmæssig til det 
formål, jeg havde med gruppeinterviewet. Jeg har derfor valgt kun at basere min analyse på de fire 
individuelle interviews. 
 
Analysemetoder 
Udgangspunktet for min analyse er dels transskriptioner63 af de fire individuelle interview og dels 
nogle noter, jeg nedfældede umiddelbart efter de enkelte interview. Jeg har i mit valg af 
analysemetoder ladet mig inspirere af Kvales liste over metoder for interviewanalyse64. I en 
indledende analyse tegnede der sig specielt i de fire individuelle interview, hvor der havde været tid 
til at gå i dybden, nogle positioner i tilgangen til AT, som jeg finder brugbare til belysning af min 
problemformulering. Derfor har jeg valgt den fortolkende metode som udgangspunkt for en 
nærmere analyse af disse. Også interviewpersonernes konkrete tolkninger af de faglige mål og 
kravene til synopsisopgaven finder jeg brugbare i relation til problemformuleringen, hvorfor jeg har 
valgt at fortage en meningskondensering tematiseret efter de enkelte mål og synopsen (se bilag 4). 
Med henblik på en teoretisk bestemmelse har jeg med udgangspunkt i kondenseringen foretaget en 
kategorisering (se bilag 5).  
 
Fortolkningskontekster  
Også i min fortolkning af analysen har jeg ladet mig inspirere af Kvale. Han skelner mellem tre 
forskellige fortolkningskontekster65, hvoraf jeg anvender to. Den ene er den ”kritiske 
commonsense-forståelse”, som netop omfatter en commonsense-forståelse, men den omfatter også 
en kritisk forholden sig til, hvad der siges – altså en bredere forståelse, som går ud over den 
interviewedes selvforståelse. Denne bliver både anvendt i analysen af de forskellige positioner, som 
blev omtalt ovenfor, og til at fremdrage nogle gennemgående temaer i det samlede materiale. Den 
anden fortolkningsramme - ”teoretisk forståelse” – omfatter en inddragelses af min teoretiske 
ramme i fortolkningen.  
 
 
 
3.2 Diskursanalyse 
Som baggrund for den kvalitative analyse og fortolkning laver jeg en analyse af læreplanen for 
AT66 (læreplanen) med henblik på de intenderede mål for AT. Her har jeg ladet mig inspirere af 
primært Faircloughs kritiske diskursanalyse, men også begreber fra Lacau og Mouffe vil indgå i 
analysen. Udgangspunktet for begge diskursanalyser er en konstruktivistisk forståelse af relationen 
mellem teksten og den samfundsmæssige kontekst, den indskriver sig i. Teksten ses således som en 

                                                 
60 Teknikken omtales bl.a. i Kvale (1997), s.139 
61 Kvale (1997), s.137 
62 Jeg havde af både af logistiske og tidsmæssige årsager kun afsat en time til interviewet  
63 Alle interview blev optaget på bånd og efterfølgende transskriberet. Jeg transskriberede de individuelle interview 
fuldt ud ifølge commonsense-regler, som bl.a. omfattede udeladelse af en række af interviewerens ”ja”-er.  
64 Kvale (1997), s.189 
65 Se Kvale (1997), s.209ff 
66 UVM (2004a), Bilag 9 



 17

aktiv medskaber af virkeligheden67. Ifølge Fairclough er al sprogbrug udtryk for en kommunikativ 
begivenhed, som har tre dimensioner: teksten, den diskursive praksis (omfatter produktion og 
konsumption af tekster) og den sociale praksis. På baggrund af dette har han opstillet en 
tredimensionel model for diskursanalyse (se bilag 6). Diskursanalysen omfatter tre niveauer68:  
 

1. Tekstniveauet 
2. Den diskursive praksis’ niveau 
3. Den sociale praksis’ niveau 

 
Tekstniveauet omfatter en analyse af tekstens egenskaber. Den diskursive praksis’ niveau omfatter 
en analyse af tekstens produktions- og konsumptionsprocesser, herunder hvilke eksisterende 
diskurser teksten trækker på. Adskillelsen af tekstniveauet og dens produktions- og 
konsumptionsprocesser er, ifølge Fairclough69, udtryk for en analytisk konstruktion, - man kan ikke 
anskue de to niveauer uafhængigt af hinanden. Analysen af den sociale praksis’ niveau omfatter en 
analyse af den bredere sociale praksis, som tekstproduktionen og -konsumptionen er en del af.   
 
I analysen af læreplanen vil jeg inddrage tekstniveauet med henblik på en afdækning af målene for 
AT. Men målene for AT kan ikke ses uafhængigt af de overordnede mål for det almene gymnasium 
(stx) og de herskende forestillinger - diskurser, der er nedlagt i disse. Med henblik på en 
undersøgelse af dette vil jeg inddrage den diskursive praksis’ niveau. Den sociale praksis’ niveau 
vil ikke blive inddraget. 
 
Som ramme for min diskursanalyse har jeg valgt at inddrage Faircloughs begreb diskursorden, der 
defineres som summen af diskurstyper, der bruges inden for en social institution eller et socialt 
domæne. På tekstniveauet har jeg anvendt forskellige tekstlingvistiske begreber70. Derudover har 
jeg inddraget Faircloughs71 begreber interdiskursivitet (en given diskurs’ udbredelse til flere 
diskursordner), intertektualitet (tekster citerer tidligere tekster) og manifest intertekstualitet (når 
tekster åbenlyst trækker på andre tekster ved at henvise til dem) og følgende begreber fra Lacau og 
Mouffe72: flydende betegner (tegn, som forskellige diskurser kæmper om at indholdsudfylde) og   
nodalpunkt (et privilegeret tegn, som de andre tegn ordnes omkring og får deres betydning i forhold 
til).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
67 Katrin Hjort (1997), s. 10 
68 Fairclough (1992) 
69 Ibid. s. 73 
70 Mine begreber og definitioner er hentet i Lützen (2004) 
71 Begreberne defineres bl.a. i Lützen (2004), s. 72ff 
72 Begreberne fra Lacau og Mouffe defineres i Jørgensen, M.W. & Phillips, L. (1999), s.37 + s.39 
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4. Analyse af læreplanen for almen studieforberedelse 
Formålet med analysen af læreplanen er at undersøge og ved hjælp af teorien at klargøre de 
intenderede mål med AT. Dette vil foregå på tekstplanet. Men med henblik på at underbygge og 
indholdsbestemme kompetencebegrebet i målene vil jeg indlede med analysen af den diskursive 
praksis’ niveau, som jeg benævner ideernes læreplan73.  
 
 
4.1 Analyse af ideernes læreplan   
Jeg vil i det følgende forsøge at identificere, hvilke diskurser der dominerer i Lov om uddannelsen 
til studentereksamen (gymnasieloven), Undervisningsministeriet (2004). Derefter vil jeg undersøge 
indholdet i disse diskurser med henblik på en indholdsbestemmelse af målene og kompetence-
begrebet i disse. Da gymnasieloven (2004) er et led i en større reform af ungdomsuddannelserne, 
skal den ses i sammenhæng med de idéer og forestillinger – altså diskurser, denne bygger på. 
Diskursordnen for min analyse er derfor ”Gymnasiet efter reformen”. Hensigten med reformen 
fremgår af Aftaleteksten (2003)74, hvorfor min identifikation af diskurserne i gymnasieloven (2004) 
vil tage udgangspunkt i denne. 
 
 
Formålet med ”gymnasiet efter reformen” 
Formålet med reformen beskrives i Aftaleteksten (2003) som: 
 

1. Styrkelse af uddannelsernes studieforberedende sigte: vægt på fagligheden og den reelle 
studiekompetence 

2. Opdatering af de forskellige uddannelsers almendannende funktion: fornyelse af fagene, 
krav om øget samspil mellem fagene og opprioritering af de naturvidenskabelige 
dimensioner 

3. Betoning af uddannelsernes profiler - med henblik på at motivere, engagere og aktivere de 
unge og dermed styrke deres faglige udbytte 

 
Betoningen af det almene gymnasiums profil skal det ske gennem: 
 

” en opprioritering af målrettet faglighed med vægt på tydeligere mål for faglig viden 
og færdigheder og for faglige kompetencer. Som et integreret led i opbygning af 
studiekompetencen skal uddannelsen have et ajourført dannelsesperspektiv med vægt 
på en integreret faglig og personlig kompetenceudvikling og på udvikling af personlig 
og social identitet.”75 

 
Umiddelbart springer kompetencediskursen i øjnene, da den både artikuleres i formuleringen af 
formålet (vægt på studiekompetencen) og af gymnasiets profil (faglige kompetencer), men også 
fordi den er ny i relation til de overordnede målsætninger for gymnasiet, og den knyttes til 
faglighedsdiskursen, der igen knytter sig til en sammenhængsdiskurs (samspil mellem fagene). Også 
dannelsesdiskursen artikuleres, og den kobles ligeledes til kompetencediskursen. Endelig artikuleres 
en nyttediskurs, der knyttes sammen med faglighedsdiskursen (at styrke elevernes faglige udbytte). 
Denne er ligeledes ny i relation til uddannelsens formål.  
                                                 
73 Min betegnelse er inspireret af begreberne for læreplansanalyse i: Hiim, H. & Hippe, E (1997) 
74 UVM (2003c) 
75 Ibid. 
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Disse nye diskurser og deres samspil med de eksisterende diskurser i diskursordnen refererer 
interdiskursivt til Udviklingsprogrammet fra 199976 (UP), hvis formålspunkter netop omfatter 
styrkelsen af studiekompetencen, vægt på fagligheden og en styrkelse af uddannelsernes profiler77. 
Kompetence- og nyttediskurserne artikuleres i selve visionen for ungdomsuddannelserne78 ”alle 
unge får en kompetencegivende ungdomsuddannelse (så de) får mulighed for at indgå i 
arbejdslivet”79. Kompetencebegrebet forbindes altså med ”det nyttige”. 
 
 
Ny faglighed 
Som led i styrkelsen af fagligheden introduceres i Uddannelsesredegørelse (2000)80 begrebet 
”kernefaglighed”. Ifølge Johannes Iversen, som er en af hovedbidragsyderne til redegørelsen, 
hænger kernen uløseligt sammen med dets komplementære begreb, - overbygning, som indeholder 
det, der ikke kan henregnes til faget. Kernefagligheden defineres som det dynamiske forhold 
mellem kerne og overbygning. Kernens basisindhold er både viden og færdigheder, stof og metode.  
Gennem eksemplariske eksempler opbygges en forståelse, som bruges i overbygningens læring81 - 
en forståelse, som kan læses som en intertekstuel reference til Klafkis eksemplariske princip. 
 
Kernefaglighedsdiskursen definerer således indholdet i faglighedsbegrebet. Men efter PISA-2000-
rapportens afsløring af danske elevers ringe faglige niveau bringes en anden diskurs ind i debatten 
om fornyelse af fagligheden. I Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed og dens forudsætninger82 
præsenteres et nyt faglighedsbegreb med kompetencebegrebet som udgangspunkt. Med en manifest 
intertekstuel reference til OECD’s PISA-undersøgelse 2000-200683 understreges, at: 
 

”Kompetencetilgangen er i overensstemmelse med den moderne udvikling inden for 
karakteristik af undervisningsfaglighed”84 

 
Der anbefales kompetencetilgang i de faglige målbeskrivelser, og dette knyttes sammen med ønsket 
om progression (progressionsdiskurs) og gennemførelse af evalueringer på alle 
uddannelsesniveauer (evalueringsdiskurs). Rapporten understreger endvidere, at anvendelsen af 
faglige kompetencemål flytter fokus fra pensumindhold i undervisningen til den lærendes udbytte af 
undervisningen. Læringsdiskursen artikulerer sig således også her.  
 
Den ”ny faglighed” udvikles ved beskæftigelse med fagligt stof og faglig viden og defineres med 
udgangspunkt i faget tysk således: 
 

                                                 
76 UVM(1999) er en konkretisering af en folketingsbeslutning om nogle overordnede mål for et udviklingsprogram for 
fremtidens ungdomsuddannelser – mål, som netop førte til en reform af disse.  
77 UVM(1999), 4.1 
78 Kompetencediskursen i UP refererer interdiskursivt til en generel samfundsmæssig betoning af den enkeltes 
kompetenceudvikling, hvilket bl.a. OECD’s fokus på Lifelong Learning for All er et eksempel på. 
79 Ibid... Forord 
80 UVM (2002) 
81 Johannes Iversen (2001) 
82 UVM (2004c). Rapportens formål er at fremlægge en ny faglighedsforståelse og anbefalinger vedrørende fremtidens 
uddannelser primært til de nationale politiske beslutningstagere.  
83 UVM (2004c), s.22 
84 UVM (2004c), s.22.  
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”En (tysk)faglig kompetence er en vidensbaseret parathed til at handle 
hensigtsmæssigt i situationer som rummer en bestemt slags (tysk)faglige 
udfordringer”85  

 
Faglig kompetence forbindes altså med en handlen med fagligheden, og faglige kompetencer 
forudsætter ”en mangfordighed af konkret viden og konkrete færdigheder”86. Også dannelses-
diskursen er integreret i ny faglighed, idet kompetencebegrebet defineres som ”dannelse i 
 aktion” 87. Det ajourførte dannelsesbegreb i Aftaletekst (2003) kan nu identificeres som en 
intertekstuel reference til den ny faglighed. Endelig forbindes kompetencebegrebet med ”samspil 
mellem fagene”88. Fagene skal ikke lukkes om sig selv og producere viden for videns egen skyld, 
men kobles til ”situationsbundne problemer”89. Her finder vi altså indholdet i sammenhængs-
diskursen, som artikulerede sig ovenfor.  
 
I Aftaletekst (2003) sammenfattes det ny faglighedsbegreb således: 
  

”.. ud over den traditionelle faglighed – lægges vægt på samspillet mellem fagene og 
på de kompetencer, eleverne bygger op gennem det faglige arbejde. Herved udvides 
uddannelsernes målsætning til at omfatte såvel fagligheden i sig selv som evnen til at 
anvende det lærte i relevante situationer (…) Dette sker ved at indføre en timeramme 
til almen studieforberedelse”90  

 
Opdateringen af det almendannende formål (jævnfør s.14) knyttes altså sammen med den ny 
faglighed, og AT skal således ses som et svar på dette formål. Den ny fagligheds princip om, at 
fagene skal kobles til situationsbundne problemer, formuleres i Hans Finks parole for AT: ”sag må 
prioriteres over fag”91 (en bevægelse fra en fag-diskurs til en sag-diskurs). Bl.a. for at tilgodese 
dette princip fastholdes kernefaglighedsbegrebet i reformen, hvilket afspejles i en klar intertekstuel 
reference til Iversens definition i begreberne ”Kernestof” og ”Supplerende stof” i læreplaner for de 
enkelte fag92. Kernefaglighedsdiskursen indgår således også i faglighedsbegrebet her.   
 
De fire diskurser, som blev identificeret i formålet med reformen, artikulerer sig altså alle i det nye 
faglighedsbegreb, men også kernefaglighedsdiskursen og læringsdiskursen spiller ind. Kompetence-
diskursen er den overordnede diskurs, som de andre giver indhold til, og nodalpunktet i 
kompetencediskursen i ”gymnasiet efter reformen” ligger i begrebet handlen/gøren. Hvordan dette 
afspejler sig i de overordnede mål for stx, vil jeg se på i det følgende. 
 
Den studieforberedende kompetence 
Det overordnede mål for stx formuleres således:  
 

                                                 
85 UVM (2004c). 
86 Ibid.., s.20 
87 Ibid.., s.21 
88 Ibid., s.23 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Hans Fink er docent ved Institut for Idéhistorie, Aarhus Universitet og medlem af læreplansgruppen for AT. Parolen 
formuleres bl.a. i: Uddannelse 8, 2004, s. 8. 
92 Undervisningsministeriet (2004a) 
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”at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig 
almendannelse”93.  

 
Her er tale om en sproglig opprioritering af det studieforberedende sigte i forhold den tidligere 
gymnasielov: 
 

”en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver det nødvendige grundlag 
for videregående studier”94.   

 
- en opprioritering i overensstemmelse med hensigten om at styrke det studieforberedende sigte. 
Denne understreges sprogligt på flere måder. Hvor den additive kobling ”tillige” sidestiller de to 
formål i gymnasieloven (2003), markerer adverbiet ”herunder” i gymnasieloven (2004), at 
almendannelsen skal tjene det studieforberedende sigte, men da styrkelsen af det studieforberedende 
netop skal ske med vægt på det faglige, bliver det almendannende indholdet i det 
studieforberedende. Formuleringen af formålet i gymnasieloven (2004) refererer således også 
intertekstuelt til hensigten om et opdateret almendannende formål (jævnfør s.15) – et formål, der, 
som vi altså har set, også er knyttet sammen med den ny faglighed. Det sidste refereres 
intertekstuelt i gymnasieloven (2004) i følgende citat:  
 

”de (eleverne) tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem 
uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspil mellem 
fagene”95.  

 
Også styrkelsen af den naturvidenskabelige dimension af almendannelsen kan genkendes – her i 
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen), 
Undervisningsministeriet (2004), hvor almendannelsen forbindes med både humaniora, 
naturvidenskab og samfundsfag96. Og her opfyldes også hensigten om at kæde det 
studieforberedende sigte sammen med et ajourført dannelsesbegreb:   
 

”..et dannelsesperspektiv med vægt på udvikling af personlig myndighed. Eleverne 
skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden (…) og 
til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og 
innovative evner og deres kritiske sans (…) Eleverne skal (...) opnå forudsætninger for 
aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for (…) at 
bidrage til forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og 
globale perspektiv97  

 
I det sidste genkendes Klafkis dannelsesbegreb, men det udbygges med begreberne ”kreative og 
innovative evner”. Det sidste begreb er nyt og refererer til kreativitetens ”nyttige side”. Klafkis 
betoning af solidaritetsevnen understreges ikke her. Nøglebegrebet er ”personlig myndighed”. 
Ordbetydningen af begrebet hentyder oprindeligt til den kompetence, man tildeles ved sit 18. år, 
men her knyttes begrebet altså sammen med elevens egen personlige udvikling. Hvor ansvaret for 
dannelsen tidligere var formuleret som et uddannelsesmål, bliver det her gjort til elevens eget 

                                                 
93 UVM(2004), § 2, stk. 2 
94 UVM(2003), § 1 
95 Gymnasieloven af februar 2004, § 2, stk. 2 
96UVM(2004a), § 2 
97UVM(2004a), § 1 
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ansvar - elevens eget projekt. Dette skred i dannelsesopfattelsen beskrives af Jens Erik Kristensen98 
som led i et pædagogisk paradigmatisk skred i det hele taget (se bilag 8) – et skred, der artikulerer 
en individualiseringsdiskurs, som altså kan tilføjes til de øvrige diskurser, jeg har identificeret.    
 
Som vi har set, omfatter det studieforberedende formål det almendannende indhold, som igen 
omfatter faglige og dannelsesmæssige kompetencer. Det overordnede formål med stx kan således 
sammenfattes i begrebet den studieforberedende kompetence. 
 
Eleven i centrum for læring 
I UP defineres studiekompetencen som et samspil mellem faglige, almene, personlige og sociale 
kompetencer. Men definitionen ændres i De gymnasiale uddannelser. Redegørelsen til Folketinget, 
2000, Undervisningsministeriet (2003a)99, idet der her skelnes mellem formel og reel 
studiekompetence. Den formelle studiekompetence forbindes med det adgangsgivende grundlag, 
uddannelserne som hovedregel udgør100, mens den reelle studiekompetence defineres som ”de 
studerendes reelle forudsætninger for at kunne gennemføre en videregående uddannelse med et 
godt udbytte”101. Formel studiekompetence er således ikke mere tilstrækkelig. Den studerende skal 
også kunne anvende de erhvervede kompetencer, og, som vi så under afsnittet om ny faglighed, skal 
dette understøttes og sikres gennem en løbende evaluering, hvilket afspejler sig i en detaljeret 
beskrivelse af temaet i stx-bekendtgørelsen (2004), Kapitel 11. 
 
Også arbejdsformerne og progressionen kommer i fokus som led i elevernes kompetenceudvikling. 
Den reelle studiekompetence forbindes således med både variation og progression af arbejdsformer 
med henblik på at udvikle elevernes selvstændighed102. Dette understreges i stx-bekendtgørelsen 
(2004), § 1, hvor studiekompetencen forbindes med selvstændighed, samarbejde og sans for at 
opsøge viden. Selvstændighed og samarbejde er således en integreret del af den studieforberedende 
kompetence, og hermed kan de øvrige diskurser, der artikuleres her, suppleres med en 
selvstændigheds- og samarbejdsdiskurs.  
 
Opsamling 
Det overordnede mål for stx er udviklingen af elevernes studieforberedende kompetence – en 
kompetence, som forbindes med den ny faglighed og et opdateret dannelsesbegreb, hvis indhold 
kan relateres til Klafkis dannelsesbegreb suppleret med et nytteaspekt. Den  studieforberedende 
kompetence er præget af en kompetencediskurs, der knytter an til en faglighedstænkning, der 
forbindes med kernefaglighed og dannelse samt en nyttetænkning. Men også 
individualiseringstænkningen, herunder selvstændigheds-, samarbejds- og læringstænkningen er en 
del af denne. Fra en diskursorden, der kunne benævnes ”gymnasiet før reformen”, hvor det var den 
didaktiske diskurs103, der var dominerende, er det altså kompetencediskursen, der dominerer i 
”gymnasiet efter reformen”.   
 

                                                 
98 Jens Erik Kristensen beskriver det flere steder, bl.a. i artiklen Viljen til kompetenceudvikling, in: DPU-tidsskriftet 
Asterisk 1, 2001   
99 Redegørelsen er et udspil om en reformering af det almene gymnasium og hf. 
100 Den formelle studiekompetence omfatter også en specifik studiekompetence, som hentyder til de specifikke 
adgangskrav, som nogle uddannelser kræver som adgangsgivende grundlag.  
101 UVM (2003a), 4.1.    
102 UVM (2003a) 
103 Begrebet refererer til den didaktiske tradition, som det danske uddannelsessystem har relateret sig til. Den didaktiske 
tradition beskrives bl.a. i Westbury, I. & Riquarts, K. (red) (2000) 



 23

Nedenfor er opstillet en skematik over de dominerende diskurser i de to diskursordner. Jeg har 
struktureret opstillingen med udgangspunkt i målet med den studieforberedende kompetence, 
elevperspektivet og lærer- og undervisningsperspektivet:   
 
 Gymnasiet før reformen  Gymnasiet efter reformen  
Dominans Didaktikdiskurs Kompetencediskurs 
 
 
 
 
 
Målsætning 

Traditionel dannelsesdiskurs 
 
 
 
 

Traditionel faglighedsdiskurs: 
• Undervisningsdiskurs 
• Pensumsdiskurs 

 

Ny dannelsesdiskurs  
• Kompetencediskurs 
• Innovationsdiskurs 
• Naturvidenskabsdiskurs 

 
Ny faglighedsdiskurs: 

• Kompetencediskurs 
• Sammenhængsdiskurs 
• Kernefaglighedsdiskurs 
• Læringsdiskurs 
• Nyttediskurs  

 
 
Elevperspektiv 

 Individualiseringsdiskurs 
Samarbejdsdiskurs 
Selvstændighedsdiskurs 
Læringsdiskurs 

 
Lærer-/ 
undervisnings- 
perspektiv 
 

Undervisningsdiskurs 
Fagdiskurs  
 

Læringsdiskurs  
Sagdiskurs 
Evalueringsdiskurs 
Progressionsdiskurs 
 

 
Med henblik på at opfylde det overordnede mål med stx indføres AT104, hvis mål jeg vil se på i det 
følgende.  
 
 
4.2 Analyse af læreplanen  
Formålet med denne analyse er, som nævnt, at afdække og klargøre målene for AT. At det 
overordnede mål med AT er sammenfaldende med målet for stx, fremgår af formuleringen af fagets 
identitet og formål105. I fagets genstandsområde, som omfatter betydningsfulde natur- og 
kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale 
forestillinger fra fortid og nutid106, genkendes endvidere Klafki. Sagdiskursen artikuleres i 
formuleringen om, at de problemstillinger og forestillinger, der arbejdes med, rækker ud over det 
enkelte fag og de enkelte faglige hovedområder, at emnerne er komplekse og kræver fagligt 
samarbejde og refleksion107.  Dette perspektiv på fagene og måden at tænke viden på peger i retning 
af Qvortrups begreb om vidensanvendelse i hyperkompleksiteten. Jeg har nedenfor forsøgt at 

                                                 
104 Ibid., 4.3 
105 UVM(2004a), Bilag 9, punkt 1  
106UVM(2004a), Bilag 9, punkt 1  
107 UVM(2004a), Bilag 9, afsnit 2.2 
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illustrere dette i en model, som viser dette fag- og vidensperspektiv, og som sammenligning er 
medtaget den traditionelle tænkning: 
 

 
Men hvilke krav stiller det til den studieforberedende kompetence? Dette afspejler sig i de 
opstillede mål for AT – de faglige mål108 - og i den måde, målene evalueres på til eksamen – i  
synopsisprøven.  Jeg vil i det følgende forsøge at afdække og klargøre disse mål og krav.   
 
 
De faglige mål 
I læreplanen109 opstilles seks faglige mål, som jeg vil nærlæse i det følgende. 
 
1. – opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder 
Der optræder to verber i målet. Det ene (opnå) relaterer sig til målet, mens det andet (kombinere) 
ved den præpositionelle kobling ”ved” bliver midlet til at opnå målet, mens ”flere forskellige fag og 
faglige hovedområder” bliver indholdet i målet. Eleven skal altså være i besiddelse af faglige 
kvalifikationer for at kunne opfylde målet. Og vidensniveauet skal have et omfang, der muliggør en 
vurdering af, dels hvilke fag der kunne inddrages, og dels hvilke områder inden for de enkelte fag 
der kunne være brugbare.  Derudover skal eleven for at kunne reflektere over, hvilken viden fra de 
forskellige fag og faglige hovedområder der kan kombineres, så den tilsammen giver en viden om et 
emne, som rækker ud over den enkeltfaglige viden – have faglige kompetencer. Hvis den viden, 

                                                 
108 UVM(2004a), Bilag 9, afsnit 2.1 
109 UVM(2004a), Bilag 9, afsnit 2.1 
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man har, og som kan relateres til emnet, kun dækker et fag eller et fagligt hovedområde, skal man 
være i stand til at opsøge ny viden, hvilket kræver viden om viden – altså kræves også viden på 
kompetenceniveauet. Det faglige mål gør det muligt at inddrage viden på flere niveauer. På det 
lavere niveau kunne man forestille sig en kombination af viden fra forskellige fag og områder, som 
baserer sig på et minimalt refleksionsniveau, der blot indebærer en udvælgelse af fag og områder, 
der på en eller anden måde er brugbare, men hvor kvaliteten af de faglige bidrag ikke vurderes eller 
overvejes (kvalifikations- og kompetenceniveauet). Tilfældigheden i valg af fag m.m. betyder, at 
kvaliteten af den opnåede viden måske ikke er særlig høj. I den anden ende kunne man forestille 
sig, at kombinationen baseres på en bred faglig viden inden for alle tre hovedområder og 
inddragelse af refleksioner fra en position over det faglige refleksionsniveau over, hvilke fag eller 
videnskabelige områder etc., der kunne føre til en interessant ny viden om et givet emne. Som vi så 
ovenfor, er verbet ”kombinere” midlet til viden. Det er således ved og i selve kombinationen, viden 
opnås. Det er altså ikke nok at se emnet ud fra forskellige faglige synsvinkler. Disse skal kobles for 
at give ”viden om et emne” – en viden, som er ny i forhold til den viden, de forskellige synsvinkler 
hver især giver uden at blive koblet. Altså er vi på kreativitetsniveauet. Dette peger tilbage på de to 
underliggende niveauer, idet det indebærer kvalifikationer – og det inden for alle fag – og dermed 
også en bredere refleksionshorisont på kompetenceniveauet. Endelig kunne man forestille sig – ikke 
som et krav, men som en mulighed - dannelsesniveauet inddraget i de refleksioner og 
metarefleksioner, der fører frem til den endelige kombination af indhold fra fag og faglige 
hovedområder.  
 
2. – anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem 
Også her optræder to verber og også her optræder det aktive verbum (anvende) som middel til at nå 
målet (belysning af det komplekse problem). For at kunne anvende forskellige metoder skal man 
naturligvis være i besiddelse af metodiske kvalifikationer. Begrebet ”komplekst problem” lader sig 
kun afgrænse af dets komplementære begreb: enkelt problem. Dette forbinder jeg med et problem, 
som der gives en enkel og/eller entydig løsning/forklaring på, hvilket betyder, at et komplekst 
problem kalder på flere svar/løsninger. Denne forståelse ligger måske også implicit i formuleringen 
af, at målet skal belyses af flere forskellige tilgange. Det betyder, at der i handlingen ”anvendelse” 
kræves en refleksion over, hvilke metoder der kunne være brugbare og givende til at belyse 
problemet – altså metodisk kompetence, hvilket igen kræver en videnskabsteoretisk kvalifikation. 
Og måske kalder problemløsningen på metoder, man ikke har kendskab til, og en tilegnelse af disse 
kræver også viden på kompetenceniveau. Målet kræver ikke umiddelbart viden på de to sidste 
niveauer, men det muliggør en inddragelse af kreativitetsniveauet, idet man måske inspireret af 
kompleksiteten udvikler nye metoder eller finder frem til nye problemstillinger, der kalder på at 
blive belyst. Inddragelsen af dette niveau medvirker således til at opfylde det overordnede 
dannelsesmål for stx at udvikle elevernes kreative og innovative evner. 
 
 
3. – forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse  
Her er kun ét verbum: forstå. Begrebet har følgende ordbetydninger: at begribe, fatte, kunne, og 
erkende noget110.  Det knyttes prædikativt til sammenligningsleddet ”som bidrag til”, hvilket kunne 
tyde på, at det er betydningerne begribe, fatte og erkende, der er tale om her. Det, der skal begribes 
etc., er altså, at noget er et bidrag til noget andet – at noget relaterer sig til noget andet.  Det første 
noget – den enkeltfaglige viden, som er den viden, eleven traditionelt har skullet opnå – altså faglig 
kvalifikation, skal altså relateres til noget andet, hvilket kræver refleksion. Begribelsen, erkendelsen 

                                                 
110 Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 2. udgave 
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etc. af en konkret enkeltfaglig videns bidrag til en sammenhængende verdensforståelse indebærer 
således viden på kompetenceniveau, og det gælder for hver ny enkeltfaglig viden, som skal ses som 
et sådant bidrag.  Begrebet sammenhængende verdensforståelse er en flydende betegner. Fortolket 
”mod hårene” giver begrebet ingen mening – en sammenhængende verdensforståelse findes ikke, 
men fortolket ”med hårene” betyder det, hvis man i første omgang sætter parentes om ”verdens-” 
blot, at alle de mange enkeltfaglige ”øer” er brikker i et større puslespil, som sat sammen kan give 
en sammenhængende forståelse, måske ikke af hele verden, men af dele af verden. Kobles 
”verdens-” på igen, kan man bygge videre på metaforikken og sige, at der er mange puslespil i det 
(uendeligt) store verdenspuslespil. Men uanset antallet af brikker og puslespil kræver det faglige 
mål her viden på dannelsesniveau.  
 
4. – vurdere hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge 
”Eleven skal kunne vurdere” er en hovedsætning her. Begrebet vurdere er i denne kontekstuelle 
ramme et højere taxonomisk niveau, der forudsætter forudgående niveauer som bl.a. analyse. Det 
eleven skal vurdere fremgår af bisætningen. Her er ”emne” styrende. Verballeddet ”indgår” 
fortæller, at emnet indplacerer sig. Eleven skal altså vurdere indplaceringen af emnet, men også 
måden, emnet placeres på.  Præpositionsleddet i sidste del af bisætningen beskriver, hvad emnet 
skal placeres i: ”større historiske og/eller nutidige sammenhænge”. En vurdering af et emnes 
indplacering i en sådan sammenhæng kræver både faglige og metodiske kvalifikationer samt faglige 
og metodiske kompetencer (forudsætningen ligger i kravene fra de to forudgående mål). Enhver 
vurdering bygger på refleksioner, men hvad bygger denne vurdering på? Det styrende substantivs 
ubestemte form indikerer, at det ikke blot er én sammenhæng, men flere. Samtidig betoner 
sætningen, at emnet er ”givet” (jævnfør det udmeldte fag), hvilket markerer, at eleven ikke selv 
vælger emne. Eleven skal kunne vurdere en placering af et hvilket som helst (af ministeriet udpeget) 
emne. Det kræver alment historisk overblik og alment kendskab til nutidige sammenhænge – i 
denne sammenhæng betyder det et alment kendskab til centrale temaer i samtiden inden for de tre 
faglige hovedområder. Altså forudsætter vurderingen her viden på dannelsesniveau.  
 
5. – vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger   
Her skal eleven igen vurdere. Objektet for vurderingen er ”muligheder og begrænsninger”, og til 
objektet knytter sig to genitiver ”fags” og ”metoders”, og med adjektiverne ”forskellige” og 
”faglige” markeres, at det er forskellige fag, og at metoderne skal være faglige. Eleven skal altså 
vurdere spændvidden både i de forskellige fag og i de faglige metoder. For at kunne vurdere dette 
må eleven have et elementært kendskab til de enkelte fags identiteter, tænkemåder og metoder – 
altså videnskabsteori, og med en vurdering af dette befinder vi os på kreativitetsniveauet (jævnfør 
Qvortrups skematik over faget historie: historie som optik i Qvortrup (2004), s.99). Og naturligvis 
forudsætter et sådant elementært kendskab også faglige og metodiske kvalifikationer og 
kompetencer. 
 
 
6. – anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at 
formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter 
”Anvende”(refererer sprogligt til nodalpunktet i kompetencebegrebet) er hovedverbet til subjektet. 
Eleven skal altså anvende sin indsigt. Indsigtens indhold beskrives ved hjælp af den styrende 
præposition ”i” til at være ”elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer”.  Dette 
uddybes i vejledningen, hvor det fremgår, at videnskabsteorien både omfatter generel forskningsetik 
og videnskabelig erkendelse, herunder den indsigt, der vindes i kunstneriske fag – altså kunstnerisk 
erkendelse – og videnskabsteori inden for de enkelte fag og inden for enkelte faglige 
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hovedområder111.  Der kræves altså både generelle, enkeltfaglige, humanistiske, 
samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige videnskabsteoretiske kvalifikationer.  Men 
videnskabsteori omfatter i sig selv viden på kompetenceniveau (viden om fag og fagenes 
videnskabelige metoder), hvilket betyder, at videnskravet skal placeres her. Objektet for elevens 
anvendelse er ”problemstillinger”. Begrebet udgør således et kerneord i sætningen, hvilket viser 
tilbage til intentionen om ”sagen” som udgangspunkt. Objektet knyttes præpositionelt til 
infinitiverne ”formulere og reflektere” – eleven skal bruge sin indsigt til at reflektere og formulere 
over problemstillinger. ”Reflektere” peger i sig selv på kompetenceniveauet, og begrebet 
”formulere” er da også i denne kontekst forbundet med refleksion. Og da refleksionen og 
formuleringen skal foretages i en anvendelse af videnskabsteoretisk indsigt, kræves altså 
videnskabsteoretiske kompetencer, hvilket i relation til overvejelserne ovenfor betyder, at vi i 
realiteten befinder os på kreativitetsniveauet. Kravet til refleksionen understreges da også af 
problemstillingernes karakter, som både er enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig. At kunne 
reflektere over og formulere problemstillinger af både enkeltfaglig og ikke mindst fler- og 
fællesfaglige karakter, der baserer sig på videnskabsteori (med alle de ovenfor omtalte områder) og 
videnskabelige ræsonnementer, kræver en iagttagelse af forskellige faglige optikker – altså 
metarefleksion – med henblik på, hvilke teorier og ræsonnementer der kunne være brugbare.  
 
På baggrund af analysen kan opstilles følgende skematik over de vidensniveauer, de forskellige 
faglige mål forudsætter: 
 
Vidensformer 1. mål 2. mål 3. mål 4. mål 5. mål 6. mål 
Kvalifikationer  x x x x x x 
Kompetencer/refleksion x x x x x x 
Kreativitet/metarefleksion  x (x)   x  x 
Dannelse (x)  x x  x 
 
 
De vidensmæssige krav til de faglige mål kan ifølge analysen sammenfattes til: 
 

• Faglige, metodiske og videnskabsteoretiske kvalifikationer, som omfatter alle fag og faglige 
hovedområder   

• Faglige, metodiske og videnskabsteoretiske kompetencer inden for og på tværs af alle fag og 
faglige hovedområder 

• Faglig og metodisk kreativitet  
• Dannelse 

 
Synopsis 
Faget afsluttes med en individuel eksamen i 3.g. Ministeriet udmelder emnet og rammer for 
fagkombinationer, inden for hvilke eleven med henblik på det flerfaglige aspekt vælger to bærende 
fag for sin besvarelse. Eleven udarbejder efterfølgende under vejledning af 1-2 lærere en synopsis, 
som præsenteres, uddybes og perspektiveres ved en mundtlig prøve. Hovedvægten i vurderingen til 
eksamen tager ifølge vejledningen udgangspunkt i de faglige mål112.  
 
Genren synopsis defineres i læreplanen således:  
                                                 
111 UVM (2005b), s. 7 
112 UVM (2005b), s. 27 
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”Synopsen udgør (…) ikke en fuldstændig besvarelse af en opgave, men en 
koncentreret udgave heraf. Hvor det traditionelle skriftlige produkt er lukket og 
afsluttet, er synopsen karakteriseret ved at være åben for uddybninger og  
tilføjelser, og den indeholder momenter, som lægger op til dialog” – og – 
”En synopsis (…) forudsætter en senere uddybning i en mundtlig  
præsentation.113 

 
Definitionen kunne minde om en større skriftlig opgave, som er ”pakket ned” (ifølge læreplanen til 
3-5 sider), og som så efterfølgende ”pakkes ud” i den mundtlige præsentation. Dialogen kunne 
svare til opgavens diskuterende indhold.  Forskellen er, at her stilles krav til både en skriftlig og en 
mundtlig formidling. Kravene til den skriftlige formidling – til synopsen – fremgår af læreplanens 
afsnit 4.2. (se bilag 2). Punkterne svarer da også til indholdet i en nedpakket større skriftlig opgave, 
og forudsætningerne for at kunne formidle punkterne ligger implicit i de faglige mål (fx punkt 6: 
lave en problemformulering, kravene til metodekendskab i punkterne 2 + 5, og kravet til 
konklusioner er indbygget i metodekendskab og viden om videnskabelige ræsonnementer).    
 
Kravene til problemformuleringen uddybes i vejledningen. Den skal præcisere, hvad der skal 
undersøges114 – altså skal eleven kunne afgrænse emnet, hvilket kræver overblik – et overblik, som 
er betinget af en forudgående proces, hvor der afgrænses foreløbigt, men hvor afgrænsningen til 
stadighed forfines. For at kunne afgrænse et område kræves en faglig indsigt i området, der har et 
omfang, så eleven kan gennemskue, om afgrænsningen er brugbar som udgangspunkt for en opgave 
– altså faglige kvalifikationer. Samtidig foregår en afgrænsning i en proces, hvor der først 
formuleres en foreløbig afgrænsning, som så efterfølgende forfines115 - en proces, som involverer 
faglig refleksion, faglige kompetencer.  
 
Problemformuleringen skal ifølge vejledningen også præcisere, hvordan det afgrænsede fænomen 
kan udmønte sig i en konkret analyse. Forudsætningerne for at kunne gøre dette er formuleret i de 
faglige kravs punkt 1, 2 og 5, men eleven skal her selvstændigt kunne vælge, hvilke metoder der 
skal indgå i analysen, hvilket kræver metarefleksion, viden på kreativitetsniveau – altså kreativitet 
til at vælge metode.  
 
Kravet til valg af metode formuleres eksplicit i vejledningens krav til punkt 5 i synopsen. Ud over 
en redegørelse af valg/fravalg af metoder skal denne også indeholde overvejelser over 
hensigtsmæssigheden i de valgte metoder116. Kreativiteten til at vælge metode skal altså synliggøres 
i synopsen.  
 
Synopsens punkt 7 (litteraturliste) kræver, at eleven har kendskab til normerne for udformningen af 
en litteraturliste – altså en faktuel viden. I punktet ligger implicit også et krav om videnssøgning. 
Også her involveres faktuel viden om, hvor og hvordan man kan søge viden. Men søgningen 
involverer også refleksioner fx over, hvilken viden der er brugbar. Kravet om litteraturliste 
involverer altså både kvalifikationsniveauet og kompetenceniveauet. 
 

                                                 
113UVM (2005b), s. 24. 
114 UVM (2005b), s. 24. 
115 Processen beskrives fx i Rienecker (2004), s. 151 ff 
116 UVM (2005b), s.24 
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Endelig skal synopsen indeholde en perspektivering til studierapporten117. Denne udarbejdes i 
samarbejde mellem lærerteam og elev. Det uddybes ikke i vejledningen, hvilke krav der stilles til 
eleven med hensyn til udarbejdelsen. Men perspektiveringen betyder, at eleven skal have overblik 
over de emner og problemstillinger, der er arbejdet med i det samlede forløb. Dette sammen med et 
krav fra vejledningen om, at perspektiveringen skal pege mod mere fundamentale problemfelter118 
relaterer til det overordnede dannelsesmål for AT og forudsætter den viden på dannelsesniveau, som 
målsætningen altså lægger op til. 
 
I den samlede vurdering af synopsen og den mundtlige eksamen understreges i vejledningen 
elevens evne til at bevæge sig fri af en enkeltfaglig tilgang af emnet og problemstillingerne og 
demonstrere sammenhæng på tværs af fagene. Også dette relaterer til det overordnede 
dannelsesmål.  
 
M.h.t. formidlingen betones ud over det, der fremgår af de faglige mål, elevens evne til at 
strukturere og formidle sin indsigt i klart og præcist fagsprog – altså krav om strukturering – et 
metodisk kompetencekrav - og krav om faglig terminologi - et kvalifikationskrav.   
 
Kravene til viden og vidensniveauer i synopsen er således sammenfaldende med kravene fra de 
faglige mål, og de specifikke krav omfatter således følgende:  
 

• Faglige kvalifikationer, herunder faglige terminologi-kvalifikationer, og kompetencer til at 
kunne afgrænse et emne. 

• Struktureringskompetence og kreativitet i valg af metoder 
• Kvalifikationer og kompetencer til videnssøgning  
• Litteraturlistekvalifikationer  
 
 

Arbejdsformer og progression  
Eksamensformen i AT er altså en slags individuelt projektarbejde med vægt på den selvstændige og 
individuelle præstation. Vægten på samarbejdskompetencen, som vi så var en del af det 
studieforberedende mål, afspejler sig altså ikke i eksamensformen. Og der stilles heller ikke direkte 
krav om samarbejdsevne i AT. I vejledningen119 gives der dog i et skema over almene 
studiekompetencer et eksempel en gruppearbejdskompetence, men ellers betones aspektet ikke.  
  
Derimod betones progressionen i både læreplan og vejledning. I læreplanen opspilles en 
progression for de faglige mål for grundforløbet, fjerde semester og endelige mål. Progressionen 
følges op i vejledningens afsnit 3 om tilrettelæggelse, hvor progressionen i arbejdsformer betones.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Ibid.. 
118 Ibid.. 
119  Undervisningsministeriet (2005b): s, 33 
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5 Analyse af lærertolkningerne af målene i AT 
Som vi har set, er der et spænd mellem tolkningsrammerne i ”gymnasiet før” og ”gymnasiet efter”, 
og det er i det spænd, mine interviews er foretaget – et spænd, som er præget af skolernes 
reformproces. Som det fremgik af metodeafsnittet, har lærerne i forbindelse med denne 
reformproces haft lejlighed til at sætte sig ind i læreplanen for AT120.  
  
Min fortolkning af de individuelle interviews viste fire positioner i interviewpersonernes tilgange, 
som kunne være typiske – positioner, som signalerer nogle tolkningsretninger og  
-betingelser for lærernes samarbejde om den realiserede læreplan. Disse har jeg valgt at illustrere i 
fire portrætter i det følgende. 
 
 
5.1 Fire tolkningsportrætter 
Alle fire interviewpersoner er som udgangspunkt positive over for AT, men altså med forskellige 
tilgange – tilgange, der præger deres tolkninger af målene for AT. Et andet fællestræk hos alle fire 
lærere er deres engagement i skolearbejdet – et engagement, der rækker ud over den daglige 
undervisning (jævnfør bilag 1). Deres engagement er knyttet til deres interesser, og det er også disse 
interesser, der ”brænder igennem” i deres forskellige tilgange til AT.   
 
Bo – den samfundsfaglige 
Bo underviser på tredivte år i samfundsfag (se bilag 1), og netop det samfundsfaglige er indgangen 
både til AT og til skolespørgsmål i det hele taget. Det sidste viser sig fx i et samfundsøkonomisk og 
-strukturelt perspektiv i hans vurdering af reformens prioriteringer med fokus på 
elevkompetencerne og opprioriteringen af det naturvidenskabelige område (A, 58-60) – 
prioriteringer, han er enig i.  Og det er først og fremmest med udgangspunkt i samfundsfag, han 
vurderer AT som et positivt fag: ” altså sådan fag-fagligt – som samfundsfagslærer (…) kan jeg jo 
se der er mange perspektiver i det her” (A, 208-209).  Han ser frem til at undervise i AT, da det 
minder ham om ”de gode gamle 70’ere”, hvor han underviste i tværfaglige projekter, indtil ”der 
blev lukket af Bertel” (A, 104-105) – projekter, hvor netop det samfundsfaglige var i fokus. Det er 
måske også med sit samfundsfaglige hjerte snarere end med faget som optik, Bo nærmest sætter 
lighedstegn mellem AT og samfundsfag:   
 

”.. ikke mindst naturvidenskabelige fag kunne have stort udbytte af at lægge sådan 
nogle mere overordnede samfundsvidenskabelige og samfundsfaglige vinkler ned over 
det, de arbejder med om ikke andet så for at gøre eleverne en lille smule mere 
interesserede i det tunge, og for nogen måske ikke særlig spændende, teoretiske stof 
(…) på den måde kan (vi) være med til at hjælpe naturvidenskaberne til en større 
gennemslagsevne over for eleverne” (A, 48-55) 

 
Og her er vi fremme ved Bos tema. AT giver mulighed for en mere spændende undervisning, som 
kan virke motiverende på eleverne. Og det, der kan motivere eleverne, er det flerfaglige perspektiv, 
men især det samfundsfaglige perspektiv - i undervisningen.    
 

                                                 
120  Som det fremgik af metodeafsnittet skulle mine interviews foretages efter AT-kurset. En anden tidsmæssige ramme 
var, at interviewene ikke kunne foregå for tæt på eksamensperioden. Det betød, at lærerne ikke havde lejlighed til at 
sætte sig ind i vejledningen for AT, da den først kom hen på foråret, hvor de fleste interviews var overstået.  
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Eleverne fylder i det hele taget meget i Bos tilgang til AT. Det sidste viser sig i en optagethed af 
elevernes situation og deres skolehverdag, ikke som en indfølende eller nursende holdning, mere 
som et ydre blik på deres situation som led i en sociologisk analyse af, hvad der kan og skal satses 
på i undervisningen i AT. Det kommer fx til udtryk i hans vurdering af AT i grundforløbet, hvor 
elevsituationen beskrives som præget af faglig og studiemæssig omstilling (A, 218-220), hvorfor 
det bekymrer ham, at så meget nyt komprimeres i grundforløbet, herunder AT.   
 
Bo er i det hele taget nøgtern og realistisk i sit syn på, hvad eleverne skal udsættes for i AT. Fx 
mener han, at det kan blive vanskeligt for eleverne, at leve op til nogle af kravene i AT121. På den 
ene side ser han altså nogle muligheder for at motivere eleverne til et faglige engagement i 
undervisningen, og på den anden side betoner han med udgangspunkt i elevforudsætningerne 
vigtigheden af, at målene ikke bliver for ambitiøse (A, 146-148). 
 
Den pragmatiske tilgang præger også hans overordnede syn på uddannelsens mål. Uddannelsen skal 
give de unge studiekompetence til selvstændigt at fokusere på og vurdere de overordnede mål med 
deres studier: 
  

”…at være studerende, det er noget med i højere grad at fokusere på nogle 
overordnede målsætninger med det arbejde, man går og laver og at man selv sætter 
nogle mål for de erfaringer og vurderinger, man går og gør sig.” (A, 284-286) 
 

Studiekompetencen omfatter altså en refleksion over målet eller hensigten med det, man 
beskæftiger sig med, og her vil den videnskabsteoretiske dimension i AT komme i fokus (A, 298-
301)). Det bliver ikke i interviewet berørt, hvilke mål det kunne være, den studerende skal have for 
øje, men man kunne gætte på, at de bør ses i et overordnet samfundsmæssigt perspektiv. Dette 
perspektiv står nemlig centralt i det almendannende indhold: ”..almen dannelse? (…) Jamen, det er 
jo helt oplagt, at det er nogle af de ting, som man arbejder med i mit fag” (A, 310-311), men også 
information og kommunikation er det vigtigt, eleverne lærer at forholde sig til (A, 314-317).  
 
Helle – idealisten 
Helle er lærer i et kunstnerisk fag og tilhører den unge generation på skolen (ansat på syvende år). 
Hun er positivt engageret i det pædagogiske udviklingsarbejde på skolen (se bilag 1). Hendes 
engagement viser sig i interviewet som en dynamisk fremtræden og en åbenlys stolthed over de 
udviklingsarbejder, hun har medvirket i.   
 
Helle ser først og fremmest AT som et kompetencefag, og det er netop dette aspekt, hun opfatter 
som interessant og positivt ved AT. Især de almene kompetencer (jævnfør bilag 7 om skoleplanen) 
finder Helle vigtige (B, 303-319). De metodiske kompetencer – specielt bevidstheden om de 
taxonomiske niveauer – fremhæves som helt centrale i elevernes kompetenceudvikling.   
 
Netop kompetenceaspektet betyder, at Helle er enig i reformens fokus på det studieforberedende 
aspekt. Et andet vigtigt aspekt ved AT er flerfagligheden, som ophæver fagenes isolation og 
elevernes fremmedhed over for dem:  
 

”Det er jo der, jeg ser fagets mulighed for at få en reel betydning i elevers dagligdag 
og (…) uddannelse og viden ved at (..) vi ikke kun kører ud af et spor - vores fag-

                                                 
121  Bo mener, at eleverne kun i begrænset omfang kan leve op til kravet om at vurdere de forskellige fags og metoders 
muligheder og begrænsninger (A, 80) 
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faglige, som de måske kan have svært ved at anvende, men her så får de så mulighed 
for allerede i studieforløbet at kombinere det (…), det synes jeg er rigtig godt, fordi 
(…) fagene har været for isoleret hidtil (…) ens lille hjørne der, det har en betydning i 
den sammenhængende verdensforståelse” (B, 9-38) 
 

Netop sammenhængstænkningen er Helles tema. Man fornemmer i Helles sammenhængstænkning 
et idealistisk syn på verden – et syn, som måske også ytrer sig i hendes syn på forholdet mellem fag 
og elever, hvor hun ser sammenhængen i et samspil, der -  ”..bringer eleverne ud af de små kroge” 
– så de kan se – ”at den omverden, de faktisk eksisterer i, den hænger jo sammen” (B, 157-159).  
 
Det videnskabsteoretiske element i AT er Helle lidt tøvende overfor. Selvom hun lægger stor vægt 
på det metodiske aspekt, mener hun, at det er meget ambitiøst at inddrage det videnskabsteoretisk 
niveau i undervisningen. Hun forestiller sig, at det videnskabsteoretiske område hører hjemme uden 
for AT i nogle andre fags pensum (B, 106-108).  
 
Helles tøvende holdning over for det videnskabsteoretiske aspekt kommer også til udtryk i hendes 
syn på sit kunstneriske fags bidrag til AT, idet hun ser fagets særlige erkendelsesform som et udtryk 
for faget for fagets egen skyld. Hun foretrækker at fokusere på fagets historiske, sociologiske og 
kulturelle aspekter og ser det først og fremmest er som et humanistisk fag i relation til AT (B, 145-
153).  
 
Målet med kompetenceudviklingen er ifølge Helle evnen til selvstændig problemløsning: 
 

”Det allervigtigste er, at de kan løse problemer, altså at de har nogle 
problemløsningsstrategier (...) man skal virkelig kunne angribe problemer og løse 
dem, så kan man gå ind i hvad som helst. Men selvfølgelig, og det kræver jo igen, at 
man har stiftet bekendtskab med forskellige problemløsningsstrategier, forskellige 
metoder, forskellige fag osv. Det synes jeg er det allervigtigste” (B, 440-446) 

 
Den selvstændige problemløsning er selve indholdet i almendannelsen og dermed det overordnede 
mål med uddannelsen. Paratviden og klassisk dannelse er, ifølge Helle, ikke brugbare – paratviden 
kan man ”gå hen og slå (..) op i en bog eller på nettet.”  (B, 474). Helle er bevidst om, at hun med 
dette synspunkt afviger fra flertallet af hendes kollegers opfattelse122. Selvom hun i sin egen 
opvækst har haft personlig glæde af sin almene viden som en del af en lokal fællesskabskultur, 
mener hun ikke, at det er den slags viden, nutidens elever har brug for: 
 

”jeg kan mærke, at det tynder ud (…) og det gør det sværere, fordi det var nemmere at 
agere i et lille rum, men jeg tror ikke det, det er det rum vores elever skal lære at begå 
sig i – det globale rum” (B, 525-528) 

 
Verden er blevet kompliceret at agere i, og Helles svar på dette er at udruste eleverne med 
problemløsningsstrategier. 
 
Jens – realisten  
Ligesom Bo er også Jens præget af sin faglige baggrund både i sin tilgang til AT og til skolearbejdet 
i det hele taget. Jens har været lærer i naturvidenskabelige fag i seksogtyve år (bilag 1), og det er 

                                                 
122 I sit syn på kvalifikationernes rolle adskiller Helle sig også fra det ny faglighedsbegreb (jævnfør s. 16) 
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med udgangspunkt i sine praktiske erfaringer med undervisning og samarbejde, han formulerer sin 
opfattelse af målene AT. I dette udgangspunkt fornemmer man gennem hele interviewet og i de 
emner, der berøres, en jordnær123 og fornuftsbetonet lærer - en naturvidenskabelige tilgang til 
verden. Jens mener således, at en opfyldelse af målene i AT er en lang og svær proces (C, 111-16). 
Og det hænger sammen med Jens 1.tema, nemlig det, han sammenfatter i begrebet rutine: 
 

”Det er alt for ofte, at eleven går i stå på, på små i virkeligheden banale ting, som de 
ikke har rutine nok i at håndtere. Men det tror jeg måske i virkeligheden bliver et af de 
allerstørste problemer i det nye gymnasium, at (…) de når simpelthen ikke, med de 
mange forskellige ting, de nu skal ( …), at få den tilstrækkelige rutine (…) både den 
særfaglige rutine124 på specielle områder, (…) rutine i at kunne håndtere forskellige 
arbejdsformer, projektarbejdsformen, selvstændigt arbejde og -  ja læsevaner i 
virkeligheden” (C, 129-37)   
 

Jens mener derfor også, at forudsætningen for, at eleverne kan opfylde målene i AT, er, at de har 
lært både basisstof og metode i fagene (C, 21-125). Men selvom fagene står centralt i Jens’ tilgang 
til AT, knytter hans forestillinger om AT også an til erfaringer med projektarbejdsformen i 
naturvidenskabeligt regi. Han fremhæver arbejdsformen som en selvstændig arbejdsform og er åben 
over for en målsætning (som er ny for Jens) om, at eleverne selvstændigt udarbejder 
problemformuleringer, hvor det ”ideelt set i sidste ende er dem selv, der står for det hele fra ende til 
anden.”  (C, 344-45). Eleverne skal dog ikke have fuldstændig frihed til at beskæftige sig med hvad 
som helst, dels fordi, det ifølge Jens, ikke ville ligne virkeligheden (C, 350-361), og dels fordi 
fagligheden og den faglige stolthed skal være i behold (C, 308-17). 
 
Fagstoltheden ytrer sig også i hans opfattelse af det overordnede formål med AT, som ifølge ham 
først og fremmest er det almendannende, som skal omfatte en indsigt i verdensbilleder. Den får ham 
til at betone vigtigheden af, at verdensbilledet også omfatter det naturvidenskabelige perspektiv (C, 
404-418). At det er et emne, der ligger Jens på sinde, fornemmer man allerede i hans første svar i 
interviewet. Her understreger han vigtigheden af, at lærerne er åbne over for også denne dimension 
i AT (C, 12-21), ligesom han vender tilbage til det flere gange. Det, at netop den 
naturvidenskabelige dimension af dannelsen prioriteres i AT, er Jens’ positive tilgang til faget. Det 
betyder dog ikke, at hans overordnede syn på AT er domineret af den naturvidenskabelige vinkel. 
Verdensbillederne skal også anskues ud fra en humanistisk synsvinkel (C, 416-417), og i det hele 
taget skal tingene ”ses fra forskellige sider – fra flere fakulteters side” (C, 21) – en anskuelse, der 
knytter an til Jens’ 2. tema, som er sammenfaldende med Helles, nemlig sammenhængstanken. Det 
vigtigste ved AT er ifølge Jens, at ”det kommer til at hænge sammen (…) at fagene faktisk kan gøre 
noget for hinanden” (C, l. 152-154). Det, Jens forbinder med sammenhæng, er sammenhængen 
mellem AT, NV125 og fagene, men han er bekymret for, om eleverne kan få overblik og 
sammenhæng i tingene, og han betoner her vigtigheden af, at når der planlægges forløb i AT, at 
disse ”… også (skal) kunne bidrage til NV og de andre fag skal køre sideløbende” (C, 153-162). 
Jens tænker altså sammenhæng på en lidt anden måde end Helle. Hvor sammenhængstanken for 
Helle er forbundet med problemløsning (sagen) og elevernes kompetenceudvikling, er den altså for 
Jens forbundet med en sammenhæng på det faglige plan. Det er fagene, herunder AT og NV, der 

                                                 
123 Fx er Jens optaget af, at få undervisningen ”bragt ned på jorden og bragt videre til eleverne” (C, l. 20)  
124 Jens fremhæver elevernes manglende rutine i at håndtere simple omformningsregler i matematik og problemer med 
håndteringen af grammatikken i sprogfagene (C, l. 139-147) 
125 Forkortelse for ”Naturvidenskabeligt Grundforløb”  
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skal bringes til at hænge sammen – et aspekt, der genkendes i Jens prioritering af det 
almendannende sigte i AT.  
 
Inge - humanisten 
Inge har ligesom Bo og Jens mange års erfaring (ifølge bilag 1 26 år) bag sig som gymnasielærer. 
Og det er måske med afsæt i dette erfaringsgrundlag, Inge mener, at AT grundlæggende er 
spændende - men primært for lærerne: 
 

”.. som det står her, kan det være spændende som en overskrift eller et tema på et 
meget meget spændende 14 dages seminar for lærerne (…) fagligt meget spændende 
(…) netop fordi, det er nogle fag, der krydser hinanden (…) og havde der dog bare 
stået, at eleverne skal nærme sig det at kunne, så ville det være lidt mere realistisk” 
(D, 71-86) 

 
Inge opfatter altså nærmest målene som urealistiske – som mål, der kun kan sigtes i retning af. Og 
når AT er spændende for lærerne, er det, fordi det også for dem er en udfordring - Hvis vi andre 
kunne det her (…) det kunne være udviklende for lærerne” (D, 24 + 92).  
 
Intentionen med AT forbinder Inge først og fremmest med metode og videnskabsteori (D, 18-19, 
173-174), og hun mener da også, det videnskabsteoretiske felt er vigtigt. Som Jens mener hun, at 
feltet både skal omfatte det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige 
område. Men hun tilføjer det kunstneriske område – det område, som Helle mener, er unødvendigt. 
 
Selvom intentionen med AT er metode og videnskabsteori, er det det almendannende, der ligger 
Inge på sinde. Inges tema – et tilbagevendende tema i løbet af interviewet – knytter sig til det 
almendannende, hvilket bl.a. kommer til udtryk i hendes formulering af, hvad der er vigtigst ved 
AT: 
 

”… med alle de muligheder, sådan som det er lagt frem, der er (det vigtigste) 
refleksionen (…) det er, at give nogle mere udviklede redskaber til refleksion (…)  
det er her, man bliver et dannet menneske, det er her, man udvikler sig som individ 
(…) hvis man aldrig tager sig selv og verden, det man gør, og det verden gør ved en, 
op til overvejelse og tænker over, hvad man sådan ret umiddelbart kan iagttage, så 
udvikler man sig ikke, det er afgørende, at man reflekterer - ser på tingene med nye 
øjne, og at det kan gøres på mange måder (…) reflekterer over, hvordan det er at 
være menneske i en given situation126” (D, 198-202, 516-517) 

  
Man fornemmer her Inges humanistiske udgangspunkt. Refleksionen knyttes dog først og fremmest 
til fagene, i hendes tolkning af målene (D, 183-186), men hun finder det spændende, at refleksionen 
indgår i det ”krydsfelt”, hvor fagene mødes (D, 185-187).  Problemformuleringen, som også indgår 
i dette krydsfelt, finder Inge både spændende og vigtig, og refleksionen knyttes her til det 
metodisk/videnskabelige: ” at formulere en problemstilling (…) og når man så har gjort det, så at 
se, at så er det, det og det arbejde, der skal til” (D, 187-189). Hun er dog uenig i den 
sammenhængstænkning, som problemformuleringen knyttes sammen med i AT-målene. Den 
baserer sig på en påstand ifølge Inge. Hun mener ikke, at verden hænger sammen, men håber, den 
kommer til det i de enkelte fag (D, 53-63). 

                                                 
126 Formuleringen af Inges refleksionsbegreb svarer stort set til Qvortrups relationskompetence.  
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Et andet vigtigt aspekt af Inges dannelsessyn er hendes kritik af det, hun kalder, ”klientgørelsen” af 
eleven. Der er for mange instanser127 ”inde over”, for at sikre elevens udvikling. Hun er betænkelig 
ved den narcissistiske livsopfattelse, hun mener, det fremmer. Trenden med at placere eleven i 
centrum modvirker samarbejde, sammenhold og det at sætte sig ud over sig selv – ”det er der, hvor 
man sætter sig ud over sig selv (…), det er der, hvor der sker noget” 128 (D, 145-156).  
 
Selvom Inge opfatter AT som et spændende fag er hun også usikker på faget – en usikkerhed, som 
knytter sig til det faglige. Fagenes rolle og status står ikke klart for hende (D, 355-357), og 
usikkerheden næres af bekymringen for at miste den personlige frihed i undervisningen – en frihed, 
der er forbundet med det, som man i interviewet fornemmer, både i ord og kropsudtryk, Inges 
lærerhjerte brænder for spontaniteten i hendes individuelle forberedelse:  
 

”..netop fordi man har været så intenst fordybet i det, så pludselig så sker der et eller 
andet, ørrh, hvorfor har jeg ikke tænkt, jeg kunne jo også, tjuh - men så bryder man 
hele om og, så begynder man der.” (D, 389-499) 

 
 
5.2 Undervisningsaspektet 
Et gennemgående træk i lærernes udlægning af målene for AT er, at de langt hen ad vejen 
”oversætter” kompetencemålene til undervisningsmål. Det kommer fx til udtryk i Bos og Helles 
tolkning af det tredje faglige mål, hvor det netop er fagene, der er udgangspunktet for deres 
tolkninger. Nogle indleder deres tolkning med en udlægning af, hvad eleverne skal kunne, men 
undervejs i dialogen skifter fokus umærkeligt fra elevperspektiv og læringsmål til lærerperspektiv. 
Specielt det fjerde mål (se bilag 2) opfattes som et undervisningsmål:  
 

”… selvfølgelig er (det) oplagt (…) igennem sådan nogle forløb her netop at 
perspektivere også” (A, 74-76) 

og: 
fra en fysik-synsvinkel, så har vi i mange år også inden for den nuværende 
bekendtgørelse, kunnet arbejde med fx (..) historisk fysik. Det er da oplagt at udbygge 
det” (C, 50-53) 

 
Dette fokus på undervisningsperspektivet indgår således i alle fire portrætter.   
 
 
5.3 Skoleplanen  
Alle fire lærere tilslutter sig skoleplanen. Helle og Inge tilslutter sig den uden forbehold129. Inge 
mener, at den er udtryk for en fremskrivning af ting, hun allerede arbejder med i sin undervisning, 
og hun uddyber, hvordan man kan arbejde med gruppekompetencerne i fx rollespil (D, 461-480). 
Bo finder i princippet kompetencemålene gode - men ”meget ideale (…) og også ambitiøse” (A, 
264-265). Det er primært den tidsmæssige ramme for målene, som han mener, er urealistisk.  Jens’ 
læner sig op ad samme holdning. Han henviser igen til vigtigheden af at opnå rutine (265-271).   

                                                 
127 Inge nævner her den nu differentierede studievejledning i både en intern og en ekstern instans og oven i lærernes 
forholden sig til eleverne som ”sådan en underlig grænse mellem det personlige og det faglige” (D, 111-124) 
128 Qvortrup beskriver bl.a. tidens krav om et nyt dannelsesbegreb som en reaktion mod en ”mig-kultur”. 
129 Jævnfør portrættet af Helle 
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5.4 Tolkningsspændet 
Jeg har med udgangspunkt i diskursskemaet s.20 forsøgt at afdække nogle centrale træk i det 
mønster, som aftegner sig i det tolkningsmæssige spænd130.  Resultatet fremgår af nedenstående 
skema, som uddybes nedenfor. 
 

 Gymnasiet før reformen  Gymnasiet efter reformen  
Dominans Didaktikdiskurs Kompetencediskurs (nyttediskurs) 
 
 
 
 
Målsætning 

Traditionel dannelsesdiskurs 
 
 
 
Traditionel faglighedsdiskurs: 

• Pensumsdiskurs (Jens) 
 

Ny dannelsesdiskurs  
• Kompetencediskurs (alle) 
• Innovationsdiskurs 
• Naturvidenskabsdiskurs (Jens) 

Ny faglighedsdiskurs: 
• Kompetencediskurs (Bo, Helle, Jens) 
• Sammenhængsdiskurs (Helle, Jens) 
• Kernefaglighedsdiskurs  
• Naturvidenskabsdiskurs (alle) 

 
Eleven  

Kollektivdiskurs (Inge)  Individualiseringsdiskurs 
Samarbejdsdiskurs (alle) 
Selvstændighedsdiskurs (alle) 

 
Lærer/ 
undervisning 

Undervisningsdiskurs (alle) 
Fagdiskurs (alle) 
 
 

Læringsdiskurs  
Sagdiskurs (Helle) 
Evalueringsdiskurs 
Progressionsdiskurs (alle131) 

 
 
Undervisningsperspektivet gør undervisnings- og fagdiskursen til de mest fremtrædende diskurser i 
”gymnasiet før”. Med sit fokus på basisstof og faglige rutine trækker Jens i retning af 
pensumsdiskursen, mens Inges kritik af individualiseringen tilslutter sig kollektivdiskursen.  
 
I den anden ende af tolkningsspændet placerer lærerne sig på kryds og tværs i forskellige 
kombinationer, men både samarbejdsdiskursen og selvstændighedsdiskursen artikuleres bl.a. i den 
fælles accept af principper i skoleplanen.  
 
Også kompetencediskursen artikulerer sig i alle lærernes tilgange, men den ytrer sig på forskellig 
måde. Bos kompetencebegreb omfatter refleksionen i forhold til de dannelsesmæssige mål og 
knytter dermed kompetencediskursen til dannelsesdiskursen. Men i hans opfattelse af sit fags 
funktion i relation til mødet med det naturvidenskabelige artikuleres også faglighedsdiskursen. Inge 
placerer sig med sin relationskompetence samme sted. Helles kompetencebegreb relaterer sig både 
til faglighedsdiskursen (fokus på de metodiske kompetencer) og dannelsesdiskursen (fokus på 
problemløsningskompetencen i håndteringen af den moderne verden). I sit fagsyn er Helle den, der 
bevæger sig længst væk fra den traditionelle faglighedsdiskurs, hvor Jens befinder sig. Men hans 

                                                 
130 Mine placeringer af lærerne er betinget og begrænset af, hvad der i de forskellige interviews er gået i dybden med. 
Det er derfor ikke udelukket, at diskurser, der ikke artikulerer sig eksplicit i de fire interviews, optræder i de forskellige 
læreres overvejelser. 
131 Jævnfør s. 38 
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faglighedsbegreb forbindes også med projektarbejde og selvstændig problemløsning – kompetence-
diskursen og med de faglige hovedområders anvendelse i verdensbilleder – dannelsesdiskursen.  
 
Også naturvidenskabsdiskursen i faglighedsdiskursen artikulerer sig bredt i lærernes tilgange. Den 
viser sig i Inges syn på videnskabsteorien i AT, i Bos syn på naturvidenskaben som led i det 
samfundsfaglige og i Helles opfattelse af, at fysik sammen med andre fag kan give eleverne en 
forståelse af et emne (B, 12-14). Hos Jens ytrer det sig i en understregning af, at også de 
naturvidenskabelige metoder skal inddrages i AT (C, 59-65).  Men naturvidenskabsdiskursen 
kombineres også med dannelsesdiskursen i hans betoning af det naturvidenskabelige element i 
verdensbilleder.  
 
Som det fremgår af portrætterne, tilslutter både Helle og Jens sig sammenhængsdiskursen, men med 
forskellige udgangspunkt.   
 
Helle er alene om overvejende at se AT som et fag, hvis udgangspunkt er ”sagen”, hvorfor hun som 
den eneste tilslutter sig sagdiskursen.  
 
Fire kompetencebegreber 
Et fælles indhold i læreres kompetencebegreb er altså fag- og undervisningsdiskursen og 
samarbejds- og selvstændighedsdiskursen. Derudover viser skemaet ovenfor fire strukturelt 
forskellige kompetencebegreber, hvor Bos kompetencebegreb domineres af faglighedsdiskursen,  
Helles af kompetencediskursen,  Jens’ af naturvidenskabsdiskursen og Inges af 
undervisningsdiskursen (jævnfør spontaniteten).  Deres kompetencebegreber afspejler således et 
tydeligt diskursivt spænd mellem ”gymnasiet før reformen” og ”gymnasiet efter reformen”. Alle 
lærerne har et ben placeret begge steder – men dog på forskellige trædepuder. Hvis man forestiller 
sig en linje fra venstre mod højre (med kompetencediskursen til højre) mellem de to positioner, er 
det ikke muligt ud fra analysen at placere lærerne på en sådan linje. Men det ser ud som om Helle 
med sit kompetencesyn befinder sig mest til højre. Man kan dog ikke derud fra slutte, at Helle er 
”mest på linje” med intentionerne i læreplanen, som de fremgår af afsnit 4.2 (jævnfør fx Helles 
faglighedsbegreb).  Som tidligere nævnt kan man ikke udelukke, at lærernes kompetencebegreb 
indeholder nogle diskurser, som ikke artikuleres i deres tolkninger. De fleste af de nye diskurser er 
introduceret med UP, men innovationsdiskursen vil for de fleste lærere være ny.  
 
 
5.5 De konkrete krav til eleverne 
Som det fremgik ovenfor er undervisningsdiskursen indeholdt i alle lærernes kompetencebegreb. 
Det betyder, at det i flere tilfælde kan være vanskeligt at udlede, hvad lærerne konkret forestiller 
sig, eleverne skal kunne i relation til de enkelte mål. Derfor har jeg valgt kun at medtage de krav, 
som i interviewene formuleres som direkte elevkrav. Disse har jeg kondenseret og struktureret ud 
fra de seks faglige mål og synopsen (se bilag 2). Jeg har i nogen grad spurgt uddybende til de 
konkrete krav – men ikke konsekvent. Selvom listen således skal tages med et vist forbehold, kan 
den ses som en pejling på, i hvilken retning lærerne tænker målene konkret.   
 
Som det fremgår af bilag 2, er der stor forskel på, hvor mange ”tolkningsbud” der er på de 
forskellige mål, og hvor mange lærere der tolker de forskellige mål. Det sjette faglige mål og 
synopsisopgaven er topscorer, mens tredje og fjerde mål tolkes af færrest – det fjerde kun af Inge. 
Det kunne tyde på, at lærerne har vanskeligt ved at tolke disse to mål konkret. Andre mål tolkes 
uklart, fx Jens tolkning af andet mål – ”forstå, at et emne er andet/mere, end det, man umiddelbart 
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tror”.  Nogle steder er nogle læreres tolkninger samstemmende (fx Helles og Inges tolkning af 
andet mål), men flere steder tolker lærerne målene meget forskelligt. Fx tolker Jens det andet 
faglige mål som: ”se en forbindelse mellem de forskellige fag”, mens Inge tolker det som ”kunne 
opnå viden ved at kombinere og tænke faglig viden ind i en problemstilling”. Her afspejles to 
forskellige tilgange til AT – en faglig tilgang og en problem/emne-tilgang (jævnfør modellen s.21).  
Dette viser sig i flere af tolkningerne.  
 
Tolkningerne viser altså både sammenfald i tolkningerne, men også uklarheder, uafklaret-heder og 
divergenser i tolkningerne.  
 
Bilag 5 viser en vidensskematik over de enkelte læreres tolkninger. I placeringen af de enkelte krav 
har jeg primært taget udgangspunkt i verberne, eller substantiver afledt af verber (de 
verber/substantiver, der har været afgørende for mine placeringer er i skemaerne skrevet i kursiv). 
På kvalifikationsniveauet har jeg placeret krav, hvor kunne og have knytter sig til substantiverne, 
som har med viden og kunnen at gøre. På kompetenceniveauet er placeret de krav, som indeholder 
verber, der beskriver funktionen at bruge/anvende. Her knytter verberne sig til substantiver, som 
repræsenterer fagligheden (fag, metoder, faglige hovedområder, problemer, problemstillinger). 
Verberne er mangfoldige – ud over bruge og anvende er det fx: vurdere, afgrænse, ræsonnere, 
konkludere, strukturere, reflektere etc. og verber, der knytter sig til disse funktioner, som alle 
kræver refleksion.  Også Jens’ krav om projektarbejdskompetencer (se Jens’ 9. kompetencekrav i 
skema, bilag 5) hører naturligt hjemme på kompetenceniveauet. 
 
Jeg har ikke umiddelbart placeret nogle krav på kreativitetsniveauet, og på dannelsesniveauet har 
jeg kun placeret ét krav, som sikkert hører hjemme der. Det er Inges krav om at kunne forstå 
”kompleksiteten, som vi er omgivet med” (se Inges skema, bilag 5) – et krav, som ifølge portrættet 
knytter an til Qvortrups dannelsesbegreb.  
 
Nogle krav er lidt vanskeligere at placere. Jeg vil med udgangspunkt i bilag 5 se på disse, der i 
bilaget er markeret med et (?). I Bos krav om at forstå, at noget er ”andet/mere, end man 
umiddelbart tror” kan man ikke vide, hvad der ligger i begrebet ”andet/mere”. Men jeg har placeret 
kravet under kompetencer, fordi jeg fornemmer, at begrebet indebærer en dybere indsigt, der peger 
ud over kvalifikationsniveauet, men om det også peger videre, kan kun Bo afgøre. Jens’ krav om at 
”kunne håndtere forskellige arbejdsformer – selvstændigt” peger måske på kvalifikationsniveauet, 
men det understreges, at det er ”læsevaner”, det drejer sig om – altså kvalifikationer. Det sidste var 
afgørende for min placering. Et andet krav fra Jens indeholder verbet ”indsigt” (i forskellige faglige 
hovedområders bidrag til et verdensbillede), hvorfor det ikke umiddelbart kan afgøres, om der er 
tale om en kvalifikation eller en kompetence. Det, at undervisningsdiskursen er en del af Jens’ 
kompetencebegreb, kunne pege på den første tolkning, men på den anden side er Jens også fortrolig 
med projektarbejdsformen, hvor eleverne selvstændigt skulle anvende perspektiverne. Det er det 
sidste, der får mig til at placere kravet under kompetencerne. Undervisningsperspektivet spiller også 
ind i Inges krav til ”viden om”, at en tekst/et emne indgår i en historisk/nutidig sammenhæng. Da 
undervisningskompetencen dominerer hos Inge, har jeg valgt at placere kravet under 
kvalifikationer. I Jens’ sidste krav på kompetenceniveau er det vanskeligt at vide, hvad han konkret 
forbinder med det, at ”få nogle ideer” efter nogle undersøgelser, som kan føre frem til en 
problemformulering. Er vi med ide-kravet på kompetenceniveau eller på kreativitetsniveau?  Da 
Jens er den jordnære type, vil jeg tro, at han vil være tilfreds med en problemformulering, der 
bevæger sig på kompetenceniveau. 
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Uden for skemaet  
Nogle af kravene er det ikke muligt at placere vidensmæssigt, fordi de trækker på nogle affektive 
sider – sider, som ikke medtænkes eller prioriteres i Qvortrups vidensbegreb. Kravene, som 
formuleres af Bo, forbindes med det at ”være interesseret” (A, 50) og det at få en anden (…) 
oplevelse af et emne (A, 105-108).  Bos skema bør altså udbygges med disse affektive krav.   
 
De 4 kompetencebegreber set i et vidensmæssigt perspektiv 
Med udgangspunkt i bilag 5 kan der opstilles følgende skema over, hvilke vidensniveauer lærerne 
trækker på i deres formuleringer af krav til elevkompetencerne:  
 
Vidensformer Bo Helle Jens Inge 
Kvalifikationer  x x x 
Kompetencer  x x x x 
Kreativitet   (x)  
Kultur/dannelse x   x 
 
Vi kan således udbygge de fire læreres kompetencebegreber: Bos kompetencebegreb er præget af 
kompetence- og dannelsesniveauet, mens Helles og Jens’ er præget af kvalifikations- og 
kompetenceniveauet. Det samme gælder Inges kompetencebegreb, der dog også omfatter 
dannelsesniveauet.  
 
Selvom lærerne tilslutter sig undervisningsdiskursen, er de altså alle på kompetenceniveauet i deres 
tolkninger. Når tre af lærerne også trækker på kvalifikationsniveauet, sker det i en uddybning af, 
hvad det kræver at udfylde kravene på kompetenceniveau – en uddybning, som Bo ikke foretager, 
hvilket forklarer det manglende kryds hos ham. Lærerne tilslutter sig her ideen i den ny faglighed 
om, at kompetencerne forudsætter kvalifikationer. Der, hvor lærerne afviger fra den intenderede 
læreplan, er på kreativitets-niveauet, som ingen af lærere trækker eksplicit på - måske et 
sammenfald med det, at innovationsdiskursen er ”fremmed” for lærerne endnu? Kun to lærere 
trækker på dannelsesniveauet.  
 
 
5.6 Rammer for elevernes kompetenceudvikling  
 
Ambitionsniveau og progression 
Et gennemgående tema i lærertolkningerne er ambitionsniveauet i de faglige mål for AT, hvilket vi 
bl.a. så hos Inge, men også Helle betoner det: ”jeg synes (det) er voldsomt ambitiøst..”132 . Niveauet 
er altså for højt ifølge lærerne.  Et andet gennemgående tema i interviewene er progression. Helle er 
optaget af progression i skolens plan - altså i arbejdsformer og metoder (B, 214-219). Også Jens er 
optaget af progressionen i arbejdsformerne – specielt i projektarbejdet (C, 339-344).  Samtidig er 
han optaget af progressionen i udviklingen af elevernes faglige kvalifikationer (jævnfør hans tema 
om rutine). Også Bo lægger vægt på progressionen, men med udgangspunkt i de mere overordnede 
strukturelle rammer for elevernes kompetenceudvikling (A, 208-218). Som vi har set, er han kritisk 
overfor progressionen i skoleplanen. Vi ser altså også her, at lærernes forskellige tilgange spiller 
ind.  
 

                                                 
132  (Helle) 
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Lærersamarbejdet   
Der viser sig to forskellige holdninger til, hvordan lærerne skal sikre elevernes kompetence-
udvikling. Den ene holdning er repræsenteret af Bo og Inge133, der mener, at lærerne i en dialog skal 
afklare den konkrete tolkning af målene for AT. Bo understreger her vigtigheden af, at dialogen er 
præget af realisme, at lærerne ikke lader sig styre af deres ambitioner ”for at visse påfuglehale mere 
end for at opnå nogle målsætninger, man på forhånd har sat sig” (A, 153-159). Også Jens’ erfaring 
med problemformulering kan ses som et led i en sådan lærerafklaring: ”Jeg tror godt, at sådan 
noget som problemformuleringen kunne være noget, vi kunne blive enige om (…) hvor vi måske i 
første omgang ikke helt forstår hinanden” (C, 225-227) 
 
Den anden holdning repræsenteres af Helle, der ikke umiddelbart mener, at lærerne er uenige om 
problemformuleringen (291-297). Hun mener primært, det er teamet, der skal sikre elevernes 
kompetence-udvikling:  
 

”…der er en teamleder hos os, som så har det endelige ansvar for at få teamet til at 
tage stilling til det her, og sørge for,  at det faktisk sker”  (B, 114-115) 

 
Der tegner sig således to forskellige diskurser i holdningerne til lærersamarbejdet – en 
tolkningsdiskurs og en ledelsesdiskurs. Og inddrager vi de dominerende diskurser i lærernes 
kompetencebegreber, knytter den første sig overvejende til faglighedsdiskursen, mens den anden i 
nogen grad knytter sig til kompetencediskursen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
133 Inger lagde i den indledende samtale før interviewet vægt på dette synspunkt om tolkningen af læreplanen. 
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6. Konklusion og perspektivering 
 
Hvordan fortolker lærerne kompetencemålene for AT med henblik på elevernes 
kompetenceudvikling? Overordnet set befinder deres tolkninger sig et sted i spændet mellem den 
traditionelle didaktiske diskurs og den nye kompetencediskurs og i relation til AT mellem et 
udgangspunkt i ”fag” og et udgangspunkt i ”sag”. I dette spænd trækker lærerne på forskellige 
områder i hver sin retning. Dette afspejler sig i forskellige faglige, kompetencemæssige og 
dannelsesmæssige toninger af deres tolkninger af de faglige mål for AT og kravene til 
synopsisopgaven samt i nogle tilfælde i uklare og eller uafklarede tolkninger. Lærerne har altså på 
nogle punkter vanskeligt ved at tolke målene konkret. Det gælder i mindre grad kravene til 
synopsisopgaven, hvilket måske kan skyldes, at de her trækker på erfaringer fra større skriftlig 
opgave og projektarbejde. I forhold til læreplanens intenderede134 krav om viden på alle Qvortrups 
vidensniveauer stilles der i tolkningerne overvejende krav på kvalifikations- og kompetenceniveau. 
Som antydet i analysen, kan den manglende opmærksomhed over for kreativitetsniveauet måske 
hænge sammen med, at det innovative element i dannelsesmålet er nyt og ”fremmed” for de fleste 
lærere. At kun to lærere umiddelbart stiller krav på dannelsesniveau kan måske forklares med, at 
udgangspunktet for deres tolkninger snarere er faget end problemstillingen/emnet.   
 
Disse tolkningsmæssige forskelle, uklarheder og afvigelser fra læreplanens intenderede mål, som i 
en eller anden grad afspejler den tolkningsmæssige virkelighed i det hele taget, får naturligvis 
konsekvenser for lærernes samarbejde om og medvirken til elevernes kompetenceudvikling.  
 
Lærernes syn på ambitionsniveauet i målene for AT vil naturligvis påvirke deres konkrete 
tolkninger af målene. I hvilken grad det vil påvirke tolkningen i forhold til de intenderede 
videnskrav eller lærernes samarbejde om tolkningerne, giver analysen ingen pejlinger på. 
Progressionsaspektet hænger sammen med lærernes vurdering af ambitionsniveauet, og en fælles 
opmærksomhed over for progressionen i elevernes kompetenceudvikling må alt andet lige have en 
positiv effekt på elevernes kompetenceudvikling.  Nogle af lærerne er dog kritiske over for 
progressionsmålene i skoleplanen – altså målene for de almene metodiske kompetencer. Man 
fornemmer her divergerende meninger om, i hvilket gear progressionen i skoleplanen skal køre.  
 
I deres holdninger til, hvordan elevernes kompetenceudvikling skal sikres, tegner der sig to 
forskellige diskurser – en tolkningsdiskurs, som knyttede sig til en faglighedsdiskurs, og en 
ledelsesdiskurs, som knyttede sig til kompetencediskursen. Diskurserne genfindes i forskellige 
gymnasiers konkrete modeller for AT. Fx genkender man fagdiskursen i Rungsted Gymnasiums 
fokusering på det historiske, herunder det idé- og æstetikhistoriske135, ligesom man genkender 
kompetencediskursen i Greve Gymnasiums fokusering på de almene studiekompetencer 
(arbejdsformer, rapportskrivning m.m.)136. Også Skoleudviklingsprojektet om grundforløbet 
(2004)137 peger i retning af kompetencediskursen. Selvom rapporten ikke særskilt handler om AT, 
afspejler indholdet i forskellige skemaer en generel kompetencetilgang til arbejdet med elevernes 
kompetenceudvikling.  Om disse diskurser kan spille og fungere sammen i lærernes samarbejde om 
elevernes kompetenceudvikling er uvist. Der kan ligge konfliktstof gemt i dette. 
 

                                                 
134 med det forbehold, at der også har været tale om en tolkning her 
135 Se rapport fra forsøg på: www.rungsted-gym.dk   
136 Se rapport om forsøg på: www.greve-gym.dk  
137Andersen (2005) 
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Lærernes uklare, uafklarede og divergerende tolkninger samt deres forskellige forestillinger om, 
hvordan elevernes kompetenceudvikling sikres, peger på et behov for tolkningsmæssig afklaring. 
En sådan afklaring er en forudsætning for, at lærerne kan samarbejde konstruktivt og målrettet i AT 
med henblik på elevernes kompetenceudvikling. Og den skal foregå på flere niveauer i 
organisationen – både på ledelses- og lærerniveau. Ledelsesniveauet bør inddrages i en stillingtagen 
til de overordnede linjer i tolkningerne. Jeg tænker her på en eventuel konflikt mellem den faglige 
diskurs og kompetencediskursen. På lærerniveau skal den foregå i relation til de konkrete klasser og 
de konkrete samarbejder, lærerne indgår i. Og det er vigtigt, at afklaringen netop foregår i det 
konkrete samarbejde. Det er i konkretiseringen og konkretiseringsgraden af målene og i 
afstemningen af disse, kompetenceudviklingen sikres. Dette kræver dialogisk samarbejde138, der 
involverer refleksion, for som analysen viste, er det komplekse mål, der skal afklares. Men det 
kræver også metarefleksion i Qvortrups forstand, idet den refleksive dialog om afklaringen af 
tolkningen må basere sig på et metablik på forudsætningerne for egne og andres tolkninger. Et 
sådant metablik kunne min udredning af de forskellige læreres kompetencebegreb måske være et 
første skridt i retning af. Men, som det fremgik, er der behov for systematisk teoriudvikling til brug 
for en udredning af de affektive sider af kompetencebegrebet.   
 
Ulla Senger mener, at der i forbindelse med et professionelt lærersamarbejde er behov for 
pædagogisk teori139 med henblik på en udvikling af et fælles sprog for det pædagogiske. I 
forbindelse med samarbejdet om tolkning af målene i AT-samarbejdet kunne der måske til dette 
føjes behovet for en teoriudvikling med henblik på den dialogiske refleksion, der må foregå her.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
138 Et sådant samarbejde fordrer en professionel tilgang til samarbejdet – et aspekt, som Ulla Senger forbinder med 
begrebet ”lærerprofessionalitet” (beskrives bl.a. i: Szomlaiski (2003) )  
139 Beskrives i: Szomlaiski (2003) 
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Summary 
 
The new ”gymnasielov” emphasises the development of competences of the students rather than 
specific educational goals. The objective of “gymnasiet” has been adjusted accordingly as there is a 
stronger focus on preparation for further studies [studieforberedelse] and an update of the concept 
of general education [dannelse]. In order to achieve this, interaction and cooperation between the 
subjects must be introduced, e.g. with regards to general preparation for further studies. Starting 
from an interpretation of the goals described in the educational plan for the general preparation for 
further studies, teachers must cooperate to ensure the development of competences of the students. 
However, the concept of competence is diffuse making it difficult to interpret these goals, and the 
requirements for a binding cooperation on interpretation is new to teachers. It is the intention of this 
thesis to uncover the concept of competence in the general preparation for further studies, 
examining teachers’ concrete interpretations of the goals for the interaction between subjects. 
 
Based on an analysis of the educational plan for the general preparation for further studies, teachers’ 
interpretations of these goals are analysed. The theoretical framework for the analysis is the systems 
theoretical concept of knowledge as defined by Lars Qvortrup. The analysis is based on a 
qualitative examination of teachers’ interpretations in a concrete collaboration on interpretation. 
 
The ways in which the teachers approach the general preparation for further studies expose different 
positions, which affect their interpretations and their views on how to ensure the development of 
competences. These positions relate in different ways to traditional didactic thought on one hand 
and to the new ideas of competences on the other. The concrete interpretations of the teachers are to 
some extent in accordance with the requirements for compentences and knowledge which are 
intended by the educational plan, but the requirements for meta-reflection are not evident in the 
concrete interpretations, and the teachers seem to have problems interpreting the new concept of 
general education. The concrete interpretations reflect both unclarified and diverse views on the 
knowledge requirements of the students. In relation to the development of competences of the 
students, this issue must be exposed and there is a need for clarification of the goals of the general 
preparation for further studies. The latter is to be handled in a dialogical reflection among teachers. 
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Bilag 1 
 
 
 
 

Data vedrørende interviewpersonerne 
 
 

• Alle interviewpersoner er fra samme skole 
• Ifølge interne oplysninger140 er over halvdelen af skolens lærere over 55 år.  
 

 
 
De individuelle interviews 
 

Navn Alder Anciennitet Fagområde Funktioner på skolen ud over undervisning 
Bo Ultimo 50’erne    30 år Samf.vid. Inspektor 
Helle Medio 40’erner      7 år Kunstn.fag Pædagogisk udv.-arbejde (AT, team) 
Jens Primo 50’erne    26 år Nat.vid. Fag- og it-koordinator 
Inge Medio 50’erne    27 år Humaniora Arbejdsgruppe om almen sprogforståelse141 

 
 
 
 
Gruppeinterview 
 

Navn Alder Anciennitet Fagområde Funktioner på skolen ud over undervisning 
K1 Primo 30’erne      6 år Humaniora Fagkoordinator 
K2 Primo 30’erne      3 år Kunstn.fag Internt udvalg/Pædagogisk udv.-arbejde  
M1 Ultimo 50’erne    26 år Nat.vid. Fagkoordinator/NV-formand 
M2 Primo 40’erne    15 år Samf.vid. Fagkoordinator/ Pædagogisk udv.-arbejde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
140 Oplysningen er indhentet fra ledende inspektor på skolen 
141 Har tidligere beklædt forskellige tillidsposter på skolen 
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Bilag 2 
 
 

Faglige mål og synopsis i AT  
 
 
 
 
Faglige mål for AT ifølge læreplanen for AT142 
 
Eleverne skal kunne: 

− opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder 
− anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem 
− forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse 
− vurdere, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge 
− vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger   
− anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at 

formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig 
karakter 

 
 
 
 
Ifølge vejledningen for AT143, skal en synopsis indeholde følgende punkter: 

1. Titel på emnet  
2. Problemformulering  
3. Oversigt over væsentlige problemstillinger  
4. En præcisering af væsentlige konklusioner  
5. Oversigt over anvendte metoder  
6. En samlet konklusion  
7. Litteraturliste  
8. Perspektivering til studierapporten  

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 UVM(2004a),  Bilag 9, punkt 2.1  
143 UVM (2005b), s.24 
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Bilag 3 
 
 
 
Interviewguide til interviews 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  (formuleret overordnet –  
som udgangspunkt samtalen)  

AT-mål 
Hvordan tolker lærerne formål og målene  
med AT? 
 
 
 
 
Hvordan forestiller lærerne sig, at elevernes 
kompetenceudvikling sikres i den flerfaglige 
undervisning? 
 
 
Fastholder lærerne deres egen tolkning af  
læreplanen i lærersamarbejdet om AT,  
eller indgår lærerne her et slags 
tolkningskompromis? 
 
 
Overordnet: 
Hvordan opfatter lærerne gymnasiets  
almendannende og studieforberedende  
formål? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan opfatter lærere begreberne viden 
og kompetence? 
 

 
- Hvordan opfattes formålet med AT som det er formuleret i 

Læreplanen?  
- Hvilke overvejelser giver dispositionen for synopsen 

anledning til? 
- Hvad er vigtigst i AT?  
- Hvordan opfattes den lokale skolemodel for AT?   

 
 

- Hvilke rammer skal sikre, at eleverne kan opnår de 
overordnede kompetencemål i AT? 

 
 
 

- Hvilke eventuelle problemer i lærersamarbejdet om indhold 
og planlægning af AT på kurset? 

- Hvor sættes grænsen for at ”give køb” på det, der opfattes 
som vigtigt ?  

 
 
 
 
 

Gymnasiets formål er almendannende og studieforberedende -  
- Hvad forbindes umiddelbart med det studieforberedende? 
- Hvad er vigtigt i det studieforberedende? 
- Hvad forbindes umiddelbart med det almendannende? 
- Hvad er vigtigt i det almendannende? 
- Hvordan kan disse ting understøttes i AT? 
-  

      I formålsbeskrivelsen for stx er det studieforberedende prioriteret 
      over det almendannende - 

- hvordan opfattes denne prioritering?  
 
 

- Hvordan opfattes vidensbegrebet?  
- Hvad forbindes umiddelbart med begrebet kompetence?  
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Bilag 4 
 
Meningskondensering af interviewpersonernes144 krav til 
elevkompetencerne 
 
Kondenseringen indeholder interviewpersonernes konkrete tolkninger af elevkrav og er 
struktureret efter rækkefølgen i de faglige mål for AT. Derefter følger kravene sil 
synopsisopgaven. 
 
Faglige mål for AT ifølge læreplanen: 
 
1. opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige 
hovedområder 
 
Bo: 

• anskue et emne/en problematik fra forskellige vinkler/perspektiver.  
 
Helle: 

• forståelse for og anvende faget så det får en reel betydning i vedkommendes 
dagligdag/uddannelse/viden ved at kombinere det med andre fag  

Jens: 
• se en forbindelse mellem de forskellige fag 
• se et bestemt emne fra forskellige fags og fakulteters side  
• indsigt i både den humanistiske og den naturvidenskabelige side af et verdensbillede 

 
Inge: 

• kunne opnå viden ved at kombinere og tænke faglig viden ind i en problemstilling – 
altså anvende sin viden 

 
 

 
2. anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem 
 
Bo: 

• Se/forstå, at et emne er andet/mere, end det, man umiddelbart tror 
 
Helle: 

• faget145 skal vise hvordan vi også kan bidrage til nogle ting hvis vi skal belyse et 
komplekst problem  

• anvende og oven i købet vide hvornår de bruger de forskellige metoder 
 
Jens: 

• se et emne dels fra en humanistisk synsvinkel og dels fra en naturvidenskabelig 
synsvinkel.   

                                                 
144 Kondenseringen omfatter de fire individuelle interviews 
145 Det kunstneriske fag 
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Inge: 

• anvende metoder til at gå i dybden  
• have evne og vilje til gå i dybden med en problemstilling for at kunne komme frem til 

kompleksiteten 
• omfatte en kompleksitet som vi er omgivet med 
• evne at tænke abstrakt … abstrakt – logisk .. altså at kunne hæve sig over et stofs 

konkrete detalje og kunne se nogle principielle sammenhænge og slutte fra et konkret 
til et overordnet plan 

 
 
 
3. forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse 
 
Bo: 

• være mere interesserede i det tunge og -for nogen - ikke særlig spændende teoretiske 
stof  

• kunne arbejde med det naturvidenskabelige  
• være motiverede for naturvidenskaberne 
• få en anden – en flerfaglig - oplevelse af et emne  
• en større forståelse for, hvad det er der foregår i verden og netop en mere facetteret  

 
Inge: 

• få verden til at hænge (lidt mere) sammen i de enkelte fag 
 
 
4. vurdere, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige 
sammenhænge 
 
Inge: 

• have en viden om at en tekst/et emne indgår i større historiske og/eller nutidige 
sammenhænge 

 
 
5. vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger   
 
Bo: 

• (de bedste elever skal kunne): være i stand til at foretage en sådan vurdering. 
 
Helle: 

• at kunne se hvornår man skal anvende hvilke metoder og se hvornår begrænsningerne 
opstår (måske ikke helt muligt ud fra de elever jeg kender til hverdag med det kan 
selvfølgelig være) 

Leif:  
• vurdere hvilke fags vedkommende skal have fat i i forskellige sammenhænge 
 

Inge: 
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• bruge nogle redskaber til at sigte i retning af at kunne ” vurdere forskellige fags og 
faglige metoders muligheder og begrænsninger”   

 
 
 
 
6. anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at 
formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig 
karakter 
 
Bo:  

• have kompetencerne på det område der 
 

Helle: 
• være bevidst om metoderne, at der er forskellige metoder, hvilke metoder man kan og 

hvad det er for metoder man benytter (Karen: Det er måske her videnskabsteorien 
kommer ind) 

• bruge fagenes metoder til at løse en opgave opgave 
• skal kunne lave nogle hobby-videnskabelige ræsonnementer og kunne reflektere over 

problemstillinger .. altså jeg synes ….igen det er et meget ambitiøst mål  men man kan 
måske også stille sig tilfreds med ikke at nå det endelige mål men så komme et stykke 
af vejen 

• finde ud af hvornår bruger man empiriske undersøgelser og hvornår der det noget 
statistik og hvornår er der noget analytisk i det 

• have indsigt i elementær videnskabsteori 
• være bevidst om hvilket taxonomiske niveau man er på  
• have indsigt i elementær videnskabsteori (ligger dog ifølge Karen i andre fag end 

musik) 
 
Jens:  

• forstå tingene ud fra en enkelfaglig synsvinkel 
• kombinere den forståelse, som de måske har fået i de enkelte fag til et eller andet 

fælles samlet produkt  
• selvstændigt kan se tingene fra flere synsvinkler, dermed også fra flere forskellige 

faglige synsvinkler  
• have noget basisstof/ faktuel viden 
• kunne noget metode. Både eksperimentel metode og teoretisk 
• have rutine i at kunne håndtere forskellige arbejdsformer, projektarbejdsformen, 

selvstændigt arbejde ja læsevaner i virkeligheden 
• have rutine i at kunne håndtere faglig viden  

 
Inge: 

• have indsigt i elementær videnskabsteori indenfor alle de faglige hovedområder 
• formulere og reflektere også i det her krydsfelt (flerfagligt) 
• se at noget er et problem og at det så er det det og det faglige og vidensbetonede 

arbejde der skal til 
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Synopsen  
Bo: 

• tilegne sig faglig viden med større eller mindre assistance fra sin vejleder  
• udarbejde en disposition for de iagttagelser og overvejelser man har gjort sig  
• fremlægge sin disposition i mundtlig form  
• lave en problemformulering, der får aspekter fra det ene og fra det andet fagområde 

med og harmoniske sammenhængen og logiske enheder man fremlægger sådan en og 
så på grundlag af dem og efter en samtale med vejlederen så.. 

 
Helle:  

• lave en problemformulering  
• opstille nogle hypoteser 
• opstilling af hvad kunne være relevante metoder  
• konkludere på deres problemstilling  
• inddrage de historiske og samfundsæssige sammenhænge  
• skelne mellem de taxonomiske niveauer  

 
Jens: 

• det samme som i et projektorienteret emneforløb et: Titel, to: Problemformulering, til 
dels tre: væsentlige problemstillinger og væsentlige konklusioner, seks: samlet 
konklusion, syv: litteraturliste  

• lave nogle forundersøgelse og få nogle ideer til, hvad det kan føre frem til og på den 
baggrund udarbejde en problemformulering  

 
 
Inge: 

• have hele opgaven ”skrevet” for at kunne komprimere den i en synopsis 
• virkelig se hvad det egentlig handler om  
• samle sammen hvad der er det væsentligste: problemer, pointer 
• strukturere 
• gennemskue det stof man sætter sig ind i  
• stille nogle relevante spørgsmål til stoffet  
• afgrænse  
• på den ene side konkretisere det vedkommende vil beskæftige sig med og på den 

anden side hæve det op, så vedkommende kan overskue det, konkludere på det og 
perspektivere og det skal så kunne overskues indenfor nogle rammer 

 
 

 

 

 

 



 

 55

Bilag 5 
 

Lærernes kompetencebegreber 
 

• Tallene i parentes efter kravene henviser til rækkefølgen i de faglige mål og ”s” 
henviser til synopsen. (se bilag 2).   

• Verber og substantiver, der har været afgørende for min placering er markeret med 
kursiv. 

 
Vidensformer Bos elevkompetencer  
Kvalifikationer  
Kompetencer/ 
refleksivitet 

anskue et emne/en problematik fra forskellige vinkler/perspektiver (1) 
forstå, at et emne er andet/mere end det, man umiddelbart tror (2) ? 
kunne anvende det naturvidenskabelige (3) 
være i stand til at foretage en sådan vurdering (5)  
se forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger) (5)  
have kompetencerne på det område der (6) 
tilegne sig faglig viden med større eller mindre assistance fra sin vejleder (s) 
udarbejde en disposition for de iagttagelser og overvejelser, man har gjort sig (s) 
lave en problemformulering, der får aspekter fra det ene og fra det andet  
fagområde med (s) 

Kreativitet/metarefleks.  
Kultur/dannelse en mere facetteret forståelse for, hvad det er der foregår i verden (3) 
 
 
Vidensformer Helles elevkompetencer  
Kvalifikationer have viden om det kunstneriske sprogs udtryk og virkning (6) 

have (kunst)historisk viden (6) 
have indsigt i elementær videnskabsteori (6)  

Kompetencer/ 
refleksivitet 

anvende faget i vedkommendes dagligdag og uddannelse ved at kombinere det med 
andre fag (1) 
anvende og vide, hvornår de bruger de forskellige metoder (2) 
opnå en forståelse ved at se fagets lille rolle i den store sammenhæng (4) 
at kunne se, hvornår man skal anvende hvilke metoder, og se, hvornår begrænsningerne 
opstår (5) 
være bevidst om metoderne, at der er forskellige metoder, hvilke metoder man  
kan anvende, og hvad det er for metoder, man benytter (6) 
bruge fagenes metoder til at løse en opgave (6)  
være bevidst om, hvilket taxonomiske niveau man er på (6)  
kunne reflektere over problemstillinger (6) 
lave nogle hobby-videnskabelige ræsonnementer (6) 
lave en problemformulering (s) 
opstille nogle hypoteser (s) 
opstilling af, hvad kunne være relevante metoder (s) 
konkludere på deres problemstilling (s) 
inddrage de historiske og samfundsmæssige sammenhænge (s) 
skelne mellem de taxonomiske niveauer (s) 
strukturere (6)  

Kreativitet/metarefleks.  
Kultur/dannelse  
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Vidensformer Jens’ elevkompetencer 
Kvalifikationer kunne håndtere forskellige arbejdsformer - selvstændigt arbejde ja læsevaner i 

virkeligheden (6) ? 
have noget basisstof/ faktuel viden (6)  
kunne noget metode både eksperimentel metode og teoretisk (6)  
have rutine i at kunne håndtere faglig viden (6) 

Kompetencer/ 
refleksivitet 

indsigt i både den humanistiske og den naturvidenskabelige side af et verdensbillede 
(1) ? 
se en forbindelse mellem de forskellige fag (1) 
se et bestemt emne fra forskellige fags og fakulteters sider (1) 
anvende en humanistisk og en naturvidenskabelig synsvinkel på et emne (2) 
vurdere, hvilke metoder i hvilke fag, de skal have fat i i forskellige sammenhænge (5) 
forstå tingene ud fra en enkelfaglig synsvinkel (6)  
kombinere den forståelse, som de måske har fået i de enkelte fag, til et eller andet 
fælles samlet produkt (6)  
selvstændigt kan se tingene fra flere synsvinkler, dermed også fra flere forskellige 
faglige synsvinkler (6)   
kunne det samme som i et projektorienteret emneforløb (s) 
lave nogle forundersøgelser og få nogle ideer til, hvad det kan føre frem til og på den 
baggrund udarbejde en problemformulering (s) ? 

Kreativitet/metarefleks.  
Kultur/dannelse  
 
 
Vidensformer Inges elevkompetencer 
Kvalifikationer have en viden om, at en tekst/et emne indgår i større historiske og/eller nutidige 

sammenhænge (4) ? 
have indsigt i elementær videnskabsteori inden for alle de faglige hovedområder (6) 

Kompetencer/ 
refleksivitet 

opnå viden ved at kombinere og anvende faglig viden i en problemstilling (1) 
anvende metoder til at gå i dybden (2) 
gå i dybden med en problemstilling for at kunne komme frem til kompleksiteten (2) 
evne at tænke abstrakt - kunne slutte fra et konkret til et overordnet plan (2)   
vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger (5) 
reflektere også i det her krydsfelt (det flerfaglige) (6) 
se at noget er et problem, og at det så er det og det faglige og vidensbetonede arbejde, 
der skal til (6) 
have hele opgaven ”skrevet” for at kunne komprimere den i en synopsis (s) 
virkelig se, hvad det egentlig handler om (s) 
samle sammen, hvad der er det væsentligste: problemer, pointer (s) 
gennemskue det stof, man sætter sig ind i (s) 
stille nogle relevante spørgsmål til stoffet (s) 
afgrænse (s) 

Kreativitet/metarefleks.  
Kultur/dannelse omfatte en kompleksitet, som vi er omgivet med (2)  

på den ene side konkretisere det, vedkommende vil beskæftige sig med, og på den 
anden side hæve det op, så vedkommende kan overskue det, konkludere på det og 
perspektivere, og det skal så kunne overskues inden for nogle rammer (s)  
få verden til at hænge lidt mere sammen i de enkelte fag (3) 
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Bilag 6 
 
 

Faircloughs model for diskursanalyse 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

           tekstproduktion 
 

 
 

TEKST 
 
 
 

tekstkonsumption 
 

DISKURSIV PRAKSIS 
 
 
SOCIAL PRAKSIS 
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Bilag 7 
 

Kompetencemål og progression i AT-plan for skolen 
 
1. forløb 
Eleverne skal: 

• lære at redegøre  
• blive fortrolige med lektielæsningsteknik og notatteknik  
• anvende relevante læsestrategier  
• kunne bruge håndbøger, ordbøger og andre opslagsværker  
• kunne lave litteratursøgning  
• kunne bruge skolens intranet og windows-faciliteter 
• kunne lave informationssøgning med hjælp  

Arbejdsformen:  en blanding af klassedialog og individuelt arbejde  
 
2. forløb 
Eleverne skal: 

• arbejde med mundtlig fremlæggelse på baggrund af et mindre skriftligt oplæg – og 
her: 

• øves analyse og diskussion/vurdering 
• fortsat øves i informationssøgning såvel elektronisk som på papir 
• introduceres til nye former for opslagsværker, leksika m.m. 

Arbejdsformen: Emnearbejde introduceres som gruppearbejde, hvor eleverne skal lære at: 
• organisere gruppearbejdet med mødeleder, sekretær, dagsorden, mødereferat  
• indarbejde arbejdsdisciplin 

 
3. forløb 
Eleverne skal: 

• fortsat arbejde med læseteknikker og notatarbejde i forbindelse med læsning og 
analyse af tekster 

• lære at kende forskel på de beskrivende, analyserende og perspektiverende niveauer  
• opnå viden gennem selvstændigt at studere udleverede kilder og evt. 

gæsteforelæsninger 
• stifte bekendtskab med mere selvstændige arbejdsformer, såsom skriftligt, individuelt 

arbejde 
Arbejdsformen:  stadig emnebaseret gruppearbejde, som eleverne skal kunne administrere.  
 
4. forløb 
Eleverne skal: 

• være fortrolige med de almene og faglige kompetencer i grundforløbet, herunder 
• kunne skelne mellem forskellige taksonomiske niveauer og – 
• være fortrolige med både individuelle og gruppearbejdsformer 
• introduceres til avanceret informationssøgning og kildekritik/kvalitetsvurdering af 

biblioteket 
Forslag til arbejdsform: Projektarbejde ”light” med given problemstilling og høj lærerstyring. 
Arbejdet afsluttes med synopsis ”light”. 
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Bilag 8 
 
Pædagogiske skred-kort: 
(Det pædagogiske og manageriale paradigmeskred) 
 
S → S’ 
 
De professionelle → de individualiserede brugere 
 
pasning/pleje → drage omsorg/give ansvar for selvomsorg 
 
opdragelse → personlig selvudvikling/vækst 
 
undervisning → læring (autodidakt) 
 
uddannelse → livslang læring/uddannelse 
 
kvalificering → livslang kompetenceudvikling/fitness 
 
dannelse → selvdannelse/selvrealisering 
 
socialisering → individualisering/personalisering 
 
(videns-)autoriteter → vejledere(omsorg for andres selvforhold) 
 
formyndere → coach/mentor/terapeut 
 
styring → ledelse 
 
(management → leadership) 
 
autorisation → brugeres evaluering/kunders valg 
 
myndighedsudøv. → empowerment (bemyndigelse) 
 
 
 

Jens Erik Kristensen 
www.hum.au.dk/idehist/idejek/home.htm 

 


