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Abstract 

This dissertation explores the process through which students guided by their instructors ascribe meaning 

to their work with innovation in relation to their “AT”-exam at XX High School in the spring of 2014, in 

connection with the carrying through of the first AT exam including innovation. 

In order to analyse how students concretely ascribe meaning to innovative work processes in a 

Danish high school setting, an ethnographic approach has been applied, involving observations and 

interviews at XX Gymnasium, where the students’ work processes have been monitored closely from their 

first coaching sessions with both instructors to the hand-in of their synopsis. The dissertation is structured 

in two main parts, so that the first part contains an analysis of the formal framework established by the 

Danish Ministry of Education, whereas the latter part contains an analysis of the case studies conducted 

at the high school. 

In the first part the point of departure has been taken in an interpretation of the general objects 

clause for Danish high school education, based on three theories of bildung, respectively emphasizing 

reflection (Klafki), empowerment (Dewey), and transgression and taste (Schmidt and Hammershøj). This 

interpretation is used to analyse the official ministerial regulations for the cross-disciplinary construction 

“AT” (Almen Studieforberedelse), as well as statements from the Ministry of Education about the new 

construction “AT with innovation”. It is found that the framework provided for both AT in general and AT 

with innovation on the one hand is characterized by a pragmatic understanding of subjects/disciplines as 

suppliers of theories and methods which can – and ought to – be applied to a given problem, whereas on 

the other hand, the main objective – also in AT with innovation – is to reflect on the validity of such an 

application. 

In the second part two cases are analysed with an analytical framework which is a phenomenological 

extension of Lotte Darsø’s “diamond of innovation”. The guidelines for this analysis are the categories 

“disciplinarity”, “otherness”, “affectivity” and “intentionality”. In the first case study it is found that a group 

of students who primarily are instrumentally involved in the project establish an intentionality that is 

structured according to the synopsis template provided by the school. Consequentially, the innovative 

work process and product tend to be fairly abstract and the students are more engaged in the possibility 

of reflecting methodologically in an exam situation than in developing a practical solution. 

In the second case study it is found that there are problems for the student and between the two 

instructors establishing an intentionality that integrates both subjects/disciplines. This results in an 

affective conflict hampering the creative process. The student ends up establishing an intentionality 

characterised by a strategic attempt to avoid what the student sees as the greatest dangers of the cross-

disciplinary collaborative project. 

In general this study concludes that the focus on cross-disciplinary reflections on subjects/disciplines 

and their respective methods which characterises AT, may be inexpedient if the objective with introducing 

innovation into AT is to promote essential innovation competencies such as empowerment and capacity 

for transgression in a high school context.  
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1. Indledning (AD/NP) 

Foranderlighed som vilkår og forandring som imperativ hører til den moderne tidsalder. 

Det har fået mange udformninger til forskellige tider og på forskellige steder. En af de 

tolkninger af vores aktuelle samfund, som herhjemme har sat dagsordenen de seneste 

år er Ove K. Pedersens analyser af “konkurrencestaten” - den gamle velfærdsstat bliver 

omdefineret og undergår en gennemgribende fornyelse, der dybest set handler om, at 

forbedre statens konkurrencekraft og styrke borgernes employability; employability er 

på en gang noget, som staten drager omsorg for, og samtidig den enkeltes forpligtelse. 

Organisationers og institutioners konkurrencekraft på det overordnede plan hviler på 

deres evne til at forny sig, altså på innovation, ligesom borgerens employability 

afhænger af borgerens evne til at forny sig fagligt og indgå i stadig nye kontekster, og i 

stadig nye projekter. Derfor er innovation blevet et fænomen, der over en længere 

årrække har trængt sig på og stadig gør det i skolesammenhæng. Alene fokus på 

kompetencer kan ses som et forsøg på at komme konkurrencestatens udfordringer i 

møde. Men også et mere direkte arbejde med innovation synes at være uomgængelig 

for en institution, der som stx har det dobbelte sigte at almendanne og udvikle 

studiekompetence.  

Det er et stort spørgsmål, hvilke dannelsesidealer der er relevante i en konkurrencestat. 

Ove K. Pedersen peger på den opportunistiske personlighed som en “tom skal”, der er 

optaget af at maksimere sine muligheder (som en generalisering af at optimere sine 

muligheder for at få job); det er skolens opgave at fylde kompetencer på dette individ.1 

Men spørgsmålet er, hvordan et sådant egennyttigt individ faktisk bliver i stand til dels at 

leve i en konkurrencestat, dels at indgå som et aktiv i fx innovative processer. Der 

kunne være flere bud på, hvilken dannelse der fordres. Ser man skiftet fra velfærdsstat 

til en konkurrencestat som et skift fra den autonome borger til mennesket, der er 

optaget af selvudvikling og kreativ udfoldelse, kunne man med fx Schmidt tale for at 

fremme selvdannelse. Har man derimod fokus på, at mennesket skal være livsduelig 

forstået som handlekraftigt, så kunne man med Dewey tale for en pragmatisk education. 

Endelig kunne man tale for, at den moderne borger skal opnå selvstændighed gennem 

refleksion og kritisk stillingtagen, som Klafki lægger op til.  

                                                
1
 Pedersen 2011 s. 193. 
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Efter en række udviklingsprojekter har UVM indført muligheden for at arbejde 

innovativt ved AT-eksamen 2014. Med afsæt i en interesse for sammenhængen mellem 

dannelse og innovation valgte vi undersøge, hvordan denne implementering finder sted. 

Fokus har været på de måder, eleverne får innovation til at give mening inden for de 

udstukne rammer - fra UVM’s såvel som fra skolens side. Nærmere bestemt har vi valgt 

at undersøge forholdene ud fra følgende problemformulering:  

 

Hvordan tilskriver eleverne - i samspil med vejlederne - mening til 
innovation i arbejdet med en sag til eksamen i AT på XX Gymnasium?  

 

Vi har i den forbindelse arbejdet med følgende underspørgsmål: 

 

● Hvilke muligheder giver forskellige dannelsesopfattelser for at arbejde med 
innovation i en stx-kontekst? 

● Hvordan har UVM rammesat elevernes arbejde med innovation ved AT-eksamen 
2014? 

● Hvilken rolle spiller faglighed, kreativ tænkning og affektiv involvering for måden, 
eleverne på XX Gymnasium skaber retning i deres arbejde inden for de af UVM 
udstukne rammer ved AT-eksamen 2014? 

 

Ved innovation forstår vi i denne afhandling det at skabe eller tænke nyt, der får værdi i 

en sammenhæng. Det er en relationel bestemmelse, idet det nye skal være nyt i forhold 

til andet, og det har værdi, fordi det er værdsat af nogen med hensyn til noget.  

Denne afhandling er baseret på en etnografisk undersøgelse på XX Gymnasium, hvor 

vi har fulgt elevernes arbejde fra deres første vejledning med begge vejledere frem mod 

afleveringen af deres synopsis. Vores interesse er at skærpe blikket for, hvad der er på 

spil i innovationsprocesser, særligt hvordan elever faktisk etablerer mening i innovativt 

arbejde i en stx-kontekst. Derfor har vi ikke lavet fx rene diskursanalyser eller 

kvantitative undersøgelser, men i stedet koncentreret os om situationsanalyser, der er 

blevet suppleret med interviews og samtaler. Vi har i forlængelse heraf fravalgt at gå ind 

på hele problematikken omkring evaluering af innovation ud fra en kvantificerbar 

taksonomi.  

Afhandlingen falder i to hoveddele, hvor vi først afdækker rammerne for elevernes 

arbejde med innovation for i anden del at analysere to udvalgte elevcases. Vi indleder 

første del med at afdække et muligt spillerum for tolkning af stx’s formålsparagraf ud fra 

tre dannelsesteoretiske tilgange, der vægter henholdsvis refleksion (Klafki), handlekraft 
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(Dewey) og selvoverskridende smagsudøvelse (Schmidt og Hammershøj). På baggrund 

af dette analyserer vi læreplanen for AT, samt udmeldinger fra UVM om AT med 

innovation. I denne kontekst gør vi os nogle overvejelser om, hvori innovation består.  

Analyserne af to konkrete cases fra XX Gymnasium er omdrejningspunktet for anden 

del af afhandlingen. Med inspiration fra Lotte Darsø udkrystalliserer vi et 

analyseapparat, der er fænomenologisk funderet. Analyserne udfoldes gennem 

anvendelse af dette analyseapparat, der har faglighed, andethed, befindtlighed, samt 

intentionalitet som sine kategorier. I forlængelse af analysen af hver enkelt case 

reflekterer vi mere alment over resultaterne af analyserne.  
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2. Teori. Dannelsesteori i et samtidigt perspektiv  

2.1. Dannelse til myndighed (AD) 

Vores analyse af rammerne for arbejdet med innovation i AT tager afsæt i 

formålsparagraffen for stx, der udstikker de overordnede dannelsesmæssige rammer og 

introducerer innovation som en del af formålet med uddannelsen. Som bekendt skelnes 

der i formålsparagraffen mellem på den ene side et studieforberedende sigte og på den 

anden side et dannelsesperspektiv, der udfoldes i §1, stk 4, som i sin helhed lyder 

således:  

“Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig 
myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres 
omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal 
tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.” 
 

Som det ses, er udviklingen af personlige myndighed omdrejningspunktet for 

dannelsesperspektivet på stx. For at udvikle dette skal eleverne lære at forholde sig 

reflekterende og ansvarligt til deres omverden og sig selv. Så langt er der tale om et 

oplysningsvokabular, der som vi skal se, kan genfindes hos fx Kant, Klafki og på en 

anden måde Dewey. Det er værd at bemærke, at dannelse her italesættes uden 

reference til fag og faglighed.  

Hvordan man skal tolke paragraffens sidste sætning om udviklingen af elevernes 

kreative og innovative evner i relation til et oplysningsprojekt om personlig myndighed, 

er til gengæld mere åbent. Helt elementært er det spørgsmålet, hvordan man skal forstå 

adverbiet “tillige”. Peter Hobel & Torben Spanget Christensen knytter i deres tilgang til 

innovation i stx an til denne passage og gør det i deres tolkning til en central pointe, at 

udviklingen af ”innovative evner” er underordnet ”udvikling af personlig myndighed”. De 

mener således, at innovation skal forstås som et delelement i dannelsen af eleverne til 

oplyste, myndige borgere.2 Rent sprogligt er det dog åbent for fortolkning, om 

udviklingen af kreative og innovative evner skal ses som et delelement i en 

myndighedsdiskurs, idet gentagelsen af ”Uddannelsen skal …” og ”Uddannelsen skal 

tillige …” (vores kursivering) sideordner første og sidste sætning. Sidste sætning kan 

                                                
2
 Hobel m.fl. 2012 s. 53-54. 
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derfor lige så vel opfattes som en tilføjelse som en underordning af innovation i forhold 

til det samlede dannelsesmål, således at betydningen af § 1.4 snarere er, at stx-

uddannelsen skal udvikle myndige borgere og tillige udvikle deres kreative og 

innovative evner. I forlængelse heraf er det værd at bemærke, at kravene om, at 

eleverne skal lære ”at forholde sig reflekterende og ansvarligt” og tillige udvikle deres 

”kreative og innovative evner”, lægger op til et dobbelt sigte. Det er med andre ord langt 

fra givet, at eleverne bare skal arbejde innovativt inden for rammerne af etisk refleksion, 

således som Hobel & Spanget Christensen er tilbøjelige til at mene.  

Formålsparagraffens formuleringer åbner for et tolkningsrum omkring forholdet 

mellem personlig myndighed og innovation og omkring samspillet mellem de refleksive 

og performative aspekter af dannelsen. Derfor vil vi i det følgende undersøge forskellige 

tilgange til dannelse og innovation med henblik på at afdække, hvorledes 

tolkningsrummet kan udfyldes afhængig af, hvilken betydning man tillægger de to 

hovedbegreber. I resten af dette kapitel vil vi med afsæt i Kants begreb om personlig 

myndighed afdække de muligheder, som hhv. Klafki, Dewey og socialanalytiske 

dannelsesforestillinger giver, mens vi senere i opgaven behandler forskellige 

innovationsforståelser. 

2.2. Myndighedsbegrebet hos Kant (NP) 

Da Immanuel Kant i 1784 skrev sit indlæg “Beantwortung der Frage: Was ist 

Aufklärung?”, satte han med sine indledende ord oplysningen på formel:  

“AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 

bedienen”
3 

 

Oplysning er med Kants ord altså en proces, der gør op med fremmedbestemmelse for 

at  realisere den menneskelige mulighed af at lade sig lede af forstanden. På den måde 

er oplysning tæt knyttet til autonomi - selvbestemmelse. Realiseringen af menneskets 

autonomi er ikke tænkt som vilkårlig frihed, men på sæt og vis befrielsen fra 

fremmedstyring  og vilkårlighed. Oplysning er for Kant et opgør med autoriteter - et 

opgør, der alene er orienteret af forstandens almenmenneskelige autoritet. I et 

oplysningsperspektiv giver det derfor mening med autoritet at tale til endnu ikke 

                                                
3
 Kant 1784 (De indledende ord).  
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myndige  med henblik på deres myndiggørelse i kraft af, at de indser det forstandige 

ved at bruge deres iboende, almenmenneskelige forstand. Kant nævner i sit 

oplysningsskrift, at én af umyndighedens grundformer er, at man parkerer sin vilje hos 

en åndelig vejleder; pædagogik kan med andre ord både være anledning til 

myndiggørelse og til umyndigholdelse. Kant slår dermed det pædagogiske 

grundparadoks an, at pædagogik i en dannelsestradition handler om at opdrage, og 

dermed lede og “tvinge” eleverne til selvbestemmelse.     

2.3. Klafki og epokale nøgleproblemer (AD) 

Hos den tyske dannelsesteoretiker Wolfgang Klafki finder vi en teori om dannelse, der 

tager afsæt i myndighedstænkning på demokratiske præmisser og har været en 

inspiration for 2005-reformens konstruktion, i særdeleshed AT.4 Klafki forstår sin egen 

tilgang i forlængelse af Kants oplysningsprojekt,5 men opererer ikke på samme måde 

som Kant med en almenmenneskelig instans, forstanden, som forudsætning. Klafki 

orienterer sig i stedet mod demokratiske rettigheder og normer. Overordnet fremhæver 

han tre indbyrdes relaterede evner - evnerne til selvbestemmelse, medbestemmelse og 

solidaritet, som målet for en tidssvarende dannelse - tilsammen de evner, der 

kendetegner borgeren som aktiv deltager i demokratiet.  

Centralt i Klafkis tænkning står tanken om, at man i undervisningen skal have 

fokus på epokale nøgleproblemer.6 Man kunne diskutere Klafkis bud på en 

“problemkanon”, men selve kataloget er mindre vigtig end intentionen bag. Klafki 

arbejder ud fra følgende tese:  

“Almendannelse er […] ensbetydende med at få en historisk formidlet bevidsthed om centrale 
problemstillinger i samtiden og […] i fremtiden at opnå den indsigt, at alle er medansvarlige for 
sådanne problemstillinger, og at opnå en beredvillighed til at medvirke til disse problemers 

løsning”
7 

 

Det er med andre ord en problemorienteret oplysningstænkning, der handler om at 

skabe en aktuel bevidsthed (der såvel har et vidensaspekt som et moralsk-refleksivt 

                                                
4
 Fremstillingen af Klafki bygger primært på  “Anden Studie” i Klafki 2002, s. 59-100.  

5
 “Dannelse forstås altså om evne til fornuftig selvbestemmelse, der forudsætter eller indbefatter 

emancipation fra det fremmedbestemte …”, Klafki 2002, s. 31.  
6
  Det hænger sammen med hans koncept om kategorial dannelse som en position mellem formal 

dannelse og traditionel kanonorienteret dannelse. Vi kommer ikke nærmere ind på dette selvstændigt 
interessante koncept i denne afhandling.  
7
 Klafki 2002, s. 73. 
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aspekt) for derigennem at skabe myndige borgere, som tager ansvar for at bidrage til 

løsningen af problemer, der er af almen interesse. For Klafki handler det ikke primært 

om at kaste sig ud i at løse disse problemer, men snarere om en indsigt i, at disse 

løsninger altid vil være af politisk karakter i den forstand, at der er flere mulige 

løsninger, og at der vil være særinteresser forbundet med ethvert løsningsforslag. 

Eleverne skal derfor ikke først og fremmest lære at være pragmatiske problemknusere 

af almene, samfundsmæssige problemer, men derimod at indgå i 

begrundelsessøgende diskussioner med henblik på at opnå reel konsensus om 

løsningsforslag - altså at tale sig frem til løsninger, der tilgodeser alle legitime 

interesser.8  

Selvom Klafki ikke forudsætter en endegyldig rationalitet ligesom Kant, er Klafki 

optaget af rationelle begrundelses- og konsekvensvurderingsprocesser. Kants 

forstandsrationalitet er erstattet af intersubjektiv, etisk refleksion, hvor begrundelse og 

legitimering er kernen. Det bliver tydeligt, hvor han kommer ind på fire evner og 

holdninger, der skal udvikles i omgangen med epokale nøgleproblemer: kritik, 

argumentation, empati og forbindelsestænkning. Kritik, argumentation og empati 

handler for Klafki samlet set om at være i stand til at indgå i en kritisk-argumenterende 

drøftelse.9 Særligt interessant i forhold til AT er den sidste pakke af evne og villighed, 

som Klafki peger på i den sammenhæng, nemlig evnen og villigheden til 

forbindelsestænkning. Hvor de andre evner mere handler om formelle kompetencer i 

forhold til at deltage i en demokratisk drøftelse, er forbindelsestænkning relateret til det 

moderne samfunds kompleksitetsgrad. Man kan ikke nøjes med at se på konsekvenser 

af en bestemt handling eller løsning inden for en mere simpel virkningsvurdering i 

forhold til epokale nøgleproblemer, men er nødt til at inddrage mange forskellige 

aspekter for at vurdere de egentlige konsekvenser. Med udgangspunkt i 

                                                
8
 Klafki 2002, s. 80 beskrives et diskursetisk sigte med dannelsen.  

9
 Klafkis bestemmelse af empati siger en del om hans orientering. Man kunne med indførelsen af empati 

måske forvente et brud med det diskursivt-refleksive, men empati betyder for Klafki at kunne gå ind på en 
mod- eller medparts argumentation. Spørgsmålet er, om der er noget nyt i denne evne, som ikke allerede 
er indeholdt i de evnerne til kritik og argumentation, f.eks. er kritik evnen til at vurdere egne og andres 
begrundelser. Under alle omstændigheder er det vigtigere for Klafki at indskærpe sammenhængen 
mellem empati og legitimationsprocesser end at udfolde empatiens indhold. Det moment af affektivitet, 
der måtte være forbundet med em-pati, udfoldes ikke - til gengæld gør Klafki noget ud af at binde den til 
den etisk-politiske begrundelsesproces.  
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nødvendigheden af forbindelsestænkning er Klafki fortaler for at omlægge 

organiseringen af undervisningen, så fagene får karakter af kurser, og det egentlige 

objekt for undervisningen bliver tværfaglige problemstillinger.10 Her har vi en radikal 

version af AT, hvor fagene bliver til redskab i begrundelses- og vurderingsprocesser i 

forhold til komplekse problemstillinger. Tankegangen ligger tæt op ad AT’s grundtanke 

om, at fagene skal legitimere sig i kritisk brug af viden, teori og metode i forbindelse 

med tvær- eller overfaglige problemstillinger, der inkluderer overvejelser over 

“muligheder og begrænsninger”, jf. nedenfor. Klafki peger med andre ord på en mulig 

forståelsesramme for at skelne mellem sag og fag, hvor en sag er et samfundsproblem, 

der kræver en demokratisk forankret løsning, og fag er redskaber til at afdække 

problemet, samt bidrage til en legitimerende beslutningsproces, hvor metoder, viden og 

teori indgår som redskaber, der skal bidrage til belysning af sagen, men samtidig kritisk 

vurderes i forhold til deres gyldighed i forhold til sagen. Det handler med andre ord ikke 

så meget om at anvende fag pragmatisk, men først og fremmest om kritisk refleksion 

over gyldighed.  

2.4. Dewey og pragmatisme (NP) 

Lad os nu vende blikket mod en anden demokratisk dannelsestradition, nemlig John 

Deweys, som den kommer til udtryk i hans pædagogiske hovedværk “Demokrati og 

uddannelse”. Som vi skal se, er Deweys tænkning ikke som Klafkis teori direkte 

centreret omkring begreberne ‘dannelse’ og ‘personlig myndighed’ - og for den sags 

skyld ‘borger’ og ‘stat’ - men ikke desto mindre indeholder hans tanker om ‘education’ 

en række i denne sammenhæng særdeles interessante betragtninger om, hvad det vil 

sige at forme et menneske til at blive et frit væsen i et demokrati. 

Udgangspunktet for Deweys betragtninger er en opfattelse af livet som en 

“selvfornyende proces, hvor vi agerer i forhold til og påvirkes af det omgivende miljø”.11 

Som mennesker er vi således tæt forbundet med vores omgivelser, som vi kan udnytte 

til at opretholde os selv. Dette kan ske enten ved, at vi tilpasser os selv til omgivelserne 

eller ved, at vi forvandler omgivelserne til midler, som vi kan beherske og dermed bruge 

til vores egen fordel. Ligegyldigt om der er tale om tilpasning, beherskelse eller begge 

                                                
10

 Klafki 2002 s. 82 midt.  
11

 Dewey 1916 s. 23. 
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dele, er livet altså, som citatet siger, en proces, der er tæt forbundet med konstant 

fornyelse baseret på handling og erfaringsopsamling i forhold til omgivelserne. Deweys 

pragmatisk orienterede tilgang, hvor omskabelse af sig selv og omgivelserne er i 

centrum, har samme fokus på fornyelse og forbedring, som ligger i begrebet innovation.  

På det individuelle niveau ophører den fornyende livsproces ved døden, men på 

samfundsniveau kan livet og erfaringsopsamlingen fortsætte gennem uddannelse 

forstået som videregivelse af ideer og praksisser fra de ældre generationer til de yngre. 

I primitive samfund foregår videregivelsen ved, at børn formes gennem imitation af og 

deltagelse i de ældres aktiviteter, men i mere komplekse samfund giver denne 

mesterlæretilgang ikke mening, da afstanden mellem børnenes verden og forældrenes 

avancerede beskæftigelser simpelthen er for stor. I de komplekse samfund er der derfor 

behov for at organisere uddannelsesprocessen mere formelt i skoler, der kan åbne for 

samfundets teoretiske lærdom.12 Det er således værd at bemærke, at Dewey ser skolen 

som en nødvendig institution i et komplekst samfund, men samtidig gør han 

opmærksom på, at der kan være en stor fare ved skolens formelle lærdom, nemlig at 

den - i modsætning til mesterlærens direkte og personlige deltagelse i konkrete 

aktiviteter - let kan blive abstrakt og boglig og dermed “fjern og død”.13 Det er derfor 

væsentligt, at uddannelse ikke bliver synonymt med at fortælle og blive fortalt, men at 

den derimod bliver en “fostrende, nærende og dannende proces”14 med fokus på 

aktivitet, opbygning af erfaring og arbejde med at tilegne sig vaner, der kan bruges til at 

beherske omgivelserne.  

Hermed nærmer vi os så småt kernen i Deweys forestillinger om, hvordan 

eleverne bør dannes gennem opdragelse og uddannelse. Hvor Klafki lægger vægten på 

etisk-politisk refleksion15, er Dewey mere fokuseret på, hvad man med nutidige 

begreber kan kalde livsduelighed og handlekompetence. I tråd med tanken om livet som 

en konstant selvfornyende proces mener Dewey, at skoleuddannelse bør være 

fokuseret på, at eleverne bliver klædt på til gennem hele livet at opbygge erfaring ved at 

eksperimentere med omgivelserne og at reflektere over konsekvenserne af disse 

                                                
12

 Dewey 1916 s. 28-29. 
13

 Dewey 1916 s. 29. 
14

 Dewey 1916 s. 33. 
15

 Altså praktisk refleksion i kantiansk, ikke pragmatisk forstand. 
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interaktioner med omgivelserne. Idealet bliver således hos Dewey det handlende og 

problemløsende individ, og det vigtigste i dannelsen er at lære at håndtere en praktisk 

metode til problemløsning, der kan opdeles i faser: Processen starter med, at vi bringes 

i en tilstand af forvirring eller tvivl på grund af noget, der opfattes som et problem, som 

søges løst gennem omhyggelige undersøgelser af alle synspunkter, der kan definere og 

oplyse problemet. Gennem undersøgelsen arbejdes frem mod en forklaring på eller 

fortolkning af problemet i form af en tentativ hypotese, og til sidst foretages en 

afprøvning af den nye erkendelse i praksis i nye situationer. I forhold til hvad vi skal se 

senere, er det væsentligt at notere sig, at udgangspunktet for Dewey er problemer, der 

opleves som sådan af eleverne selv, og at løsningen opnås gennem lineært 

fremadskridende problemløsningsproces.16 Ifølge Dewey finder denne proces sin 

perfektionering i videnskabens hypotetisk-deduktive metode, der med andre ord skal 

forstås som en problemorienteret aktivitet, der systematisk afprøver og reflekterer logisk 

og stringent.17 Da de færreste elever kommer til at bedrive egentlig forskning, er det i 

Deweys optik væsentligere at eleverne på egen hånd får gjort erfaringer med brugen af 

videnskabelige metoder, end at de lærer resultaterne af andres forskning.18  

Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at problem og refleksion for 

Dewey kommer til at betyde noget andet end hos Klafki. Der er tale om praktiske 

problemer og om, at tænkningen er refleksiv i den forstand, at den er rettet mod et mål, 

mod en løsning på problemerne. Det er derfor også i logisk forlængelse heraf, når 

Dewey i sin dannelsestænkning lægger op til, at et demokrati må opdrage sine borgere 

til at tage et personligt initiativ og være tilpasningsdygtige. Dermed kan de bidrage til 

samfundets samlede erfaringsopsamling og problemløsning, for som Dewey siger, er 

demokratiet ikke blot en styreform - altså en politisk/juridisk enhed, men derimod 

“primært en form for liv i forening med andre, en fælles kommunikeret erfaring”.19
 

                                                
16

 Dewey 1916 s. 165-168. Se desuden Beck, in print s. 6-8. 
17

 Når Dewey lægger vægt på den hypotetisk-deduktive metode som den mest frugtbare vej til erfaring, 

negligerer han samtidig en mere induktiv, eksperimenterende tilgang, der minder om det, Lene 
Tanggaard kalder “fusk” (jf. nedenfor), som vejen til læring. Han er nemlig fokuseret på, at handlinger af 
denne type let kan forfalde til at blive rutineprægede handlinger, der begrænser meningshorisonten frem 
for at udvide den (Dewey 1916 s. 94-95). 
18

 Dewey 1916 s. 235-37. 
19

 Dewey 1916 s. 104. 
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2.5. Selvdannelse, ikke selvbestemmelse (AD) 

Som en modpol til Klafki og andre arvtager af oplysningens ideal om den myndige, 

selvbestemmende borger, kan man se de teorier, der orienterer sig efter selvdannelse, 

snarere end selvbestemmelse. Modsat Deweys pragmatiske orientering, der har 

handlekompetencen som et centralt moment, er kreativitet forstået som overskridelse 

centralt i forhold til selvdannelse. Det kan derfor betale sig at se nærmere på teorierne 

om selvdannelse, fordi vi på den måde kan aftegne et felt for dannelse udspændt 

mellem etisk, pragmatisk og æstetisk orientering, som innovation i gymnasiet må 

udfolde sig inden for.  

En af de teoretikere, der med sit kritiske blik for oplysningstraditionen om nogen 

har været med til at åbne for udfoldelsen af selvdannelse, er den franske filosof Michel 

Foucault. 200 år efter Kants lille skrift om oplysning tog Foucault teksten op og tolkede 

det som udtryk for en særlig attitude, der er kendetegnet ved sin måde at relatere til det 

aktuelle på - tankemæssigt såvel som affektivt.20 Først og fremmest er oplysningens 

attitude i Foucaults lys kendetegnet ved vilje til overskridelse. Det ville ligge Kant, Klafki 

og andre oplysningstænkere fjernt at se deres projekt som en attitude; Foucaults 

tolkning er med andre ord en omvurdering af værdierne i nietzscheansk stil. For Kant 

var oplysning en overskridelse af individuelle vilkår og fremmedbestemmelse mod det 

almene med forstanden som guide. Men Foucault har ikke tiltro til, at der er en sikker 

instans, som retleder mennesket. Præcis derfor orienterer Foucault sig efter en attitude, 

en stil, snarere end en begrundet eller på anden vis rationel guide.  

I samme spor taler Lars-Henrik Schmidt om utraditionel dannelse eller 

selvdannelse, der er kendetegner vor tids autoritetstab og individualisering.21 Schmidt 

tager som Foucault afsæt i, at der ikke længere er nogen instans, der fremstår som 

autoritet, som fx opdragere kan repræsentere eller appellere til.22 Når Schmidt taler om 

dannelse, er det fordi individualisering ikke er en opløsning af socialitet, men i sig selv 

                                                
20

 Foucault 1978.  
21

 I et socialanalytisk perspektiv kan man se forskellige individualiseringsformer med afsæt i forskellige 
autoritetsopløsninger. Oplysning medfører det selvbestemmende individ, som vi har set hos Kant og 
Klafki, hvorimod udfordringen med opløsningen af autoriteterne handler om det selvudviklende individ, 
hvilket er et socialt imperativ: Udvikl dig!   
22

 Jf. “Hvordan oplyse?” - i Schmidt 1999a (Diagnosis III), s. 35-55. Schmidt gør her op med autoriteter i 
form af kritisk forstand (Kant), et kulturelt forpligtende dannelsesideal eller konsensus som imperativ 
(Klafki og Habermas).  
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en socialitetsform - individet bliver individ ved at overskride sig selv i sociale 

sammenhænge, og individ er svar på sociale krav.23 Hvor den klassisk-moderne 

dannelse har drejet sig om at overskride det private selv for at forme sig i et ideal og 

derigennem blive socialiseret ind i en kultur, så ser vi i dag en stadig selvoverskridelse, 

som Schmidt betegner som en udskridning, idet man ikke overskrider opad mod noget 

højere og alment, men derimod skrider ud i større socialiteter igen og igen.  

En anden socialanalytiker, Lars Geer Hammershøj, har eksemplificeret denne 

dannelsesform med technofesten, hvor man danser ekstatisk, og dermed på dionysisk 

vis er ude af sig selv.24 Det er klart, at selvoverskridelse her er momentan; 

overskridelsen består netop i at gå op i et intensiveret øjeblik. Når det alligevel i 

Hammershøjs optik giver mening at tale om dannelse, er det dels fordi den enkelte 

overskrider sig i forhold til noget, der er større; i forhold til dansen er technofestens 

fællesskab det større, der bliver medium for overskridelsen. Dels gør man sig 

derigennem erfaringer, der er personlighedsdannende. Altså er der tale om 

selvoverskridelse mod noget større, der fører til karakterdannelse gennem erfaring.25 

Sammenligner vi med Dewey, handler det ikke om praktisk erfaring, der etableres 

gennem refleksion over handling og fører til handlekompetencer. I eksemplet med 

technodansen er det i stedet kendetegnende, at det sociale har karakter af stemning og 

kropslig puls, og dermed på mange måder er en åben, relativt ubestemt situation, 

snarere end en målrettet aktivitet. Dermed bliver der tale om erfaring med “sanselige 

kræfter”, der fører til dannelsen af smag.26 Guiden i selvdannelse er hverken forstand, 

diskursetiske imperativer eller pragmatisk erfaring, men smag og afsmag. Det har to 

vigtige konsekvenser, nemlig dels at der er et klart normativt aspekt i spil i forhold til 

selvdannelse - ikke etisk-refleksivt, men æstetisk - dels at det sanselige og det affektive 

                                                
23

 “Tesen er, at dannelsesproblematikken yder en individualitetsoverskridende individualitetsforsikring. I 
dannelseskategorien finder vi med andre ord en problematiseringsform for den måde, hvorpå 
individualitet skabes gennem selvoverskridelse i det sociale.” Schmidt 1999a (Diagnosis I), s. 110. 
24

 Jf. Hammershøj 2001.  
25

 Hammershøj skelner her mellem dannelse, der handler om ens forhold til sig selv, sin omverden og 
sine medmennesker - og kompetencer, der handler om, hvad man kan gøre. Deltagelse i en fest er med 
til at forme en som menneske (dannelse), samtidig med at man måske lærer nogle dansetrick 
(kompetence).  
26

Attitude og stil er smagens fremtoning. Når Foucault lod sig guide af en særlig attitude, så ligger det 
ikke fjernt at sige, at han opdyrker en særlig moderne smag, der er smagen for overskridelse - og i 
Foucaults eksempel samtidig afsmagen for autoritet.  
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engagement står centralt. Påstanden hos Hammershøj er, at vi i vort netværks- og 

projektsamfund i stadig højere grad agerer i ubestemte, åbne situationer, hvor vi 

overskrider det vante og orienterer os æstetisk. Ikke mindst, når vi indlader os på 

innovative processer i en social kontekst.  

Hammershøj ser en sammenhæng mellem selvdannelse og kreativitet. Det er 

helt bogstaveligt de samme kræfter, der er på spil, men hvor kreative processer fører til 

produkt i videste betydning, medfører selvdannelsen dannelse af personlighed og 

smag. I Hammershøjs vokabular lyder tesen:  

“...at kreativitet ligesom dannelse er drevet og konstitueret af overskridelseskraft og 
afgørelseskraft, men at de adskiller sig fra hinanden ved, at dannelse som sagt er en proces med 
henblik på at forandre forholdelsesmåden i processen, hvorimod kreativitet er en proces med 

henblik på at skabe et nyt og relevant produkt.”
27 

 

Når vi engagerer os i mere åbne fællesskaber som technofester, der snarere er sociale 

begivenheder end fasttømrede, endsige formaliserede fællesskaber, så gør vi os 

erfaringer med at blive grebet af en stemning (overskridelseskraft) og udleve en 

bestemt stil i dansen (afgørelseskraft). Som vi ser af citatet, er de samme sanselige 

kræfter ifølge Hammershøj på spil i kreativitet, hvor det kendte overskrides, og hvor der 

træffes afgørelser, der ikke er orienteret af eksplicitte kriterier, men af en fornemmelse 

for, hvad der er god stil, eller hvad der er dårlig smag. Det afgørende her er, at 

kreativitet beskrives som en begivenhed, som vi tager del i (gribes af som 

overskridelseskraft), og hvor vi guides med vores sans for, hvad der er interessant og 

uinteressant. Det betyder, at kreativitet ikke er forbundet med kompetencer, men i 

Hammershøjs optik er et dannelsesanliggende, der ikke mindst handler om, hvordan 

man er affektivt involveret i verden med smagen som guide.   

2.6. Opsamling: Teoretiske overvejelser med henblik på de videre analyser 

(NP/AD) 

Vender vi nu tilbage til formålsparagraffen, har undersøgelsen af de 

dannelsesteoretiske tilgange givet os mulighed for en nærmere bestemmelse af 

tolkningsrummet for sammenhængen mellem dannelse og innovation.  

                                                
27

 Hammershøj 2012 s. 61. Med produkt menes her helt formelt resultatet af en produktion i forstanden 
skabelse. Der kunne også have stået det lidt kunstige ord “kreation”. Vi har valgt at oversætte 
“forholdelsesmåde” med personlighed og smag, da Hammershøj andre steder taler i disse termer.  
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Klafkis teori om dannelse giver et bud på, hvordan man kan forstå personlig 

myndighed gennem refleksiv ansvarlighed; de første to sætninger i §1, stk 4 er på 

mange måder helt i Klafkis ånd. Skulle der bygges bro til kravet om innovation i tredje 

sætning, kunne innovation tænkes ind i en legitimeringsproces, hvor fokus primært vil 

være på vurdering af gyldighed og konsekvenser af en løsning af et samfundsproblem.  

Heroverfor står Dewey, der i højere grad end Klafki betoner vigtigheden af, at 

eleverne bliver i stand til at arbejde problemløsende i praksis. For ham er refleksion 

også afgørende, men den er målrettet beherskelse af eller tilpasning til omgivelserne. 

Man kan med Dewey argumentere for, at innovation (forstået som fornyelse og 

forbedring) og dannelse kan samtænkes. 

Ser vi på selvdannelse i denne kontekst, er den på mange måder en alternativ 

dannelsestilgang i opgør med myndighedstanken om selvbestemmelse; den står 

dermed i kontrast til formålsparagraffens betoning af udvikling af personlig myndighed 

og refleksion. Med forskydning af fokus fra selvbestemmelse til selvoverskridelse 

italesætter selvdannelsesteoretikerne sammenhængen mellem overskridelseskraft og 

affektiv involvering som afgørende for kreative processer.  

Samlet set har vi afdækket et dannelsesfelt, der udspændes mellem refleksivitet, 

handling og sanselighed - og samtidig mellem etik, pragmatik og æstetik. Dette vil vi 

bringe med videre i analysen af først læreplanen for AT, derefter UVM’s udmelding om 

rammerne for innovation i AT og endelig Eksamensopgaven i AT 2014.  
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3. Analyse. Rammerne for AT med innovation 

3.1. Formålsparagraffen i læreplan for AT (NP) 

Almen Studieforberedelse (AT) er som bekendt ikke et fag, men en ramme for fagligt 

samarbejde, og som det tydeligt kan ses af forligsteksten om reformen af gymnasiet (af 

28. maj 2003), var AT fra begyndelsen tænkt som helt central i lanceringen af et i dansk 

gymnasiesammenhæng nyt dannelsesbegreb, hvor der er fokus på fagoverskridelse, og 

hvor grundtanken er, at en nuanceret og anvendelsesorienteret faglighed dannes 

gennem samarbejde mellem fag om en sag.28  

Selve betegnelsen “almen studieforberedelse” er i sig selv sigende. Som vi skal 

se nedenfor, knytter AT med sit formål an til almendannelsen på stx; og det er omvendt 

ikke for meget at sige, at AT på mange måder er blevet omdrejningspunktet for den 

måde, der arbejdes med almendannelse på stx efter reformen. Det antydes i “almen”. 

Men titlen på samarbejdet er ikke “almendannelse”, men derimod “almen 

studieforberedelse”. Netop studieforberedelse har helt tilbage fra 1850 været 

gymnasiets andet ben ved siden af almendannelsen. Ved at sammensætte “almen” og 

“studieforberedelse” antydes det, at almendannelsen i sin nye, vidensfagsorienterede 

form har en tættere tilknytning til det studieforberedende. Her spiller flere tendenser 

sammen. Det handler både om en oprustning af faglighed, der kommer til at stå mere 

centralt i forhold til dannelsesspørgsmålet, men samtidig handler det om en 

omdefinering af faglighed, der nu opfattes dynamisk og pragmatisk som evnen til at 

kunne noget, altså med andre ord i kompetencetermer.  

Vender vi nu blikket mod selve læreplanen for AT29, genfinder vi i formålsafsnittet 

for AT som sagt formuleringer fra den overordnede formålsparagraf for stx: 

”Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og 
deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde samt styrke deres 
evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et fremtidsperspektiv at forholde sig 
reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling.” 

Modsat  §1.4 fra den overordnede bekendtgørelse for stx refereres der altså direkte til 

faglighed og metode. Udgangspunktet er nu ikke længere myndighed, men derimod 

                                                
28

 Kristensen 2004 s. 7 & Dolin 2013 s. 76. 
29

 Alle citater i det følgende er hentet fra Stx-bekendtgørelsens bilag 9: ”Almen studieforberedelse – stx, 
juni 2013”, ligesom henvisningerne i dette afsnit er til dette bilag, medmindre andet fremgår. 
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“elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans”. Samtidig med, at 

rækkefølgen, begreberne nævnes i, vendes om, bliver det også mere klart, at der er tale 

om et dobbeltperspektiv, idet det specificeres, hvordan innovative evner30 kommer i spil. 

Der skal nemlig arbejdes med elevernes innovative evner i anvendelse af faglig viden 

gennem fagligt samarbejde. Hermed antydes et koncept, der kunne have et Deweysk 

tilsnit, hvor det er brugen af fagene, der er central. Fagene skal ikke bare forstås som 

lukkede vidensregimer, men skal bringes i anvendelse og dermed måske forstås mere 

pragmatisk. Samtidig skal eleverne gennem AT også styrke deres evne til at forholde 

sig reflekterende og ansvarligt. På den vis lægger AT op til en dobbelt strategi, der både 

skal fremme forskellige faglige handlekompetencer og på samme tid styrke 

myndighedsaspektet i en mere Klafkisk forstand. Spørgsmålet er, hvordan forholdet 

mellem disse to momenter faktisk udmøntes.  

Det er endvidere interessant at bemærke, at begreberne ”kreative” og 

”innovative” kun optræder dette ene sted i AT-læreplanen, og at de med andre ord ikke 

tillægges nogen vægt i andet end den overordnede formålsbeskrivelse. Til gengæld er 

ordet “sag” helt fraværende, selvom det ellers har en fremtrædende rolle i læreplanen. 

Det er i forholdet mellem sag og fag, at den afgørende nye forståelse af faglighed, der 

allerede er antydet i formålsparagraffen, bliver udfoldet i resten af læreplanen.  

Allerede læreplanens første linje slås det fast, at AT som allerede nævnt ikke 

skal opfattes som et fag, men derimod som ”et samarbejde mellem fag inden for og på 

tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder”. Og af afsnittet “Faglige 

mål og fagligt indhold” fremgår det, at det, der arbejdes med i AT, er sager, hvis 

belysning - pga. deres bredde og kompleksitet - kræver flere fags samarbejde. Ser vi på 

de fem faglige mål, som eleven gennem undervisningen skal lære at beherske, er de i 

naturlig forlængelse heraf alle formuleret i forhold til sagen, således at der ikke 

efterlades nogen tvivl om, at krumtappen i AT-arbejdet er sagen frem for fagene. At der 

i afsnittet om “Faglige mål og fagligt indhold” tales metaforisk om, at AT-sager skal 

belyses af fagene, viser en tæt kobling mellem sag og fag, og at fagene som sagt skal 

                                                
30

 Bekendtgørelsen for stx f.eks. i §1.3 og § 1.4 taler om evner, hvor den gennemgående term med 

reformen ellers er blevet kompetencer. Også i formålsparagraffen for AT tales der altså om evner og ikke 
kompetencer, hvorved sammenhængen med § 1.4 fremhæves. Det er i den forbindelse 
bemærkelsesværdigt, at AT ikke har til formål at udvikle eller bare styrke elevernes “kreative og 
innovative evner og deres kritiske sans”, men blot udfordre dem. 
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opfattes som redskaber i behandlingen af sagen, hvorfor de bliver en nødvendig 

forudsætning for, at arbejdet med sagen kan finde sted. Dette moment understreges af 

det første faglige mål om, at eleverne skal ”tilegne sig viden om en sag med anvendelse 

af relevante fag og faglige metoder”, idet fagene her fremstilles som leverandører af 

viden og metoder til arbejdet med sagen. I forhold til pointen ovenfor om 

videnskabsorienteringen af dannelsen er det værd at notere sig, at det, der sættes i 

centrum her, er fagenes metoder. At fokus i AT således er på fagenes metodik, 

understøttes yderligere af det fjerde faglige mål, ifølge hvilket eleverne skal kunne 

”vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold 

til den konkrete sag”, og af formålsafsnittets formulering ”Desuden skal almen 

studieforberedelse styrke elevernes evne til at sammenholde viden og metoder mellem 

fag …”. Som det fremgår af begge disse passager, er det helt centralt i AT ikke kun at 

kunne bruge de faglige metoder i konkrete sager, men også at kunne vurdere fagenes 

og deres metoders muligheder og begrænsninger i forhold til disse. 

I relation hertil vil det være naturligt at kaste et ekstra blik på den opfattelse af 

fag, der kommer til udtryk i AT-læreplanen. Vi har allerede set, at fagene er kendetegnet 

ved at have et arsenal af viden og metoder til deres rådighed. I identitetsafsnittet og i 

kravene til synopsen31 omtales desuden fagenes teoretiske dimension, hvorfor man 

samlet kan sige, at grundforståelsen af fagene er som forholdsvis veldefinerede 

entiteter med tilhørende metode- og teoriapparat - altså som videnskabsbaserede fag. 

Dette indtryk bestyrkes gennem det femte faglige mål om, at eleverne skal opnå ”indsigt 

i videnskabelig tankegang” og foretage ”elementære videnskabsteoretiske 

overvejelser”. Da videnskabsteori ikke er introduceret som selvstændig disciplin i AT-

læreplanen, må denne dimension nødvendigvis varetages af fagene. Ud fra denne 

analyse synes der altså at være god raison i - som Jens Erik Kristensen har påpeget32 - 

at se fagforståelsen i AT som en balance mellem en klassisk videnskabsorienteret 

                                                
31

 Identitetsafsnittet: ”I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og 

kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra 
fortid og nutid men anvendelse af teorier og metoder fra alle områder” (vores kursivering). 
31

Kravene til synopsen: ”diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet 

med underspørgsmålene” (vores kursivering). 
32

 Kristensen 2004 s. 6. 
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faglighed (jf. arsenalet af viden, metoder og teori) og et nyt pragmatisk begreb om 

faglighed (hvor det handler om at kunne bruge og legitimere fagene i forhold til sagen). 

Da vores hovedfokus i afhandlingens anden del jo er på konkrete 

eksamensforløb i AT med innovation, vil det være oplagt også at dvæle lidt ved 

eksamensformen. Også i forbindelse med eksamen er refleksionen over fagenes 

muligheder og begrænsninger i forhold til en given sag helt central, som den bliver 

beskrevet i afsnit 4.3. Eleverne skal nemlig ud fra emne(r) udmeldt af UVM vælge en 

sag og to fag, der i kombination skal bruges til at bearbejde sagen,33 samt udarbejde en 

synopsis, som kan danne udgangspunkt for en mundtlig eksamen med mundtlig 

elevpræsentation og dialog. Ifølge afsnit 4.4 skal bedømmelsen af elevens præstation 

ske ud fra de faglige mål - og det er her en væsentlig iagttagelse, at karakteren 

udelukkende skal gives ”på baggrund af den mundtlige præstation”. Dette kan nemlig 

virke noget overraskende, da der i afsnit 4.3 er gjort meget ud af at tydeliggøre 

forventningerne til synopsens indhold, mens forventningerne til den mundtlige 

fremlæggelse og dialog ikke udfoldes; der gives således et indtryk af, at synopsis-

udarbejdelsen udgør det væsentligste element i AT-konstruktionen til trods for, at 

synopsen ikke må indgå i bedømmelsen.34
 

Det sidste element, der vil være relevant at kigge nærmere på i læreplanen, er 

italesættelsen af processen under arbejde med AT-sager. Hvor specielt synopsen som 

sagt beskrives uddybende og de øvrige elevprodukter (elevpræsentation og dialog) 

nævnes, kan processen siges at være mindre eksplicit behandlet. Der synes dog i to af 

kravene synopsens indhold at være en implicit antagelse om, at der til grund for 

synopsis har været foretaget et fagligt/tværfagligt arbejde. Her tænkes på kravene om, 

at der skal være en ”diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante 

i arbejdet med underspørgsmålene” (vores kursivering), og efter konklusionen en 

”formulering af spørgsmål til videre undersøgelse” (vores kursivering), hvilket må 

forudsætte, at der allerede har været foretaget en undersøgelse. Endvidere stiller det 
                                                
33

 Det er bemærkelsesværdigt, at der kræves netop to fag – og ikke et udefineret antal fag, der ville 
passe til sagens kompleksitet. Denne begrænsning skyldes formodentlig primært et 
planlægningsmæssigt hensyn om, at det skal være relativt let at finde en vejleder og en censor, der 
tilsammen har faglig kompetence inden for fagkombinationen, men denne opprioritering af den fagfaglige 
kompetence i forhold til den behandlede sag understreger tydeligt den ovenfor nævnte vægtning af fag i 
forhold til sag. 
34

 Vi vil senere vende tilbage til en analyse af den faktiske brug af synopsis i forhold til vores empiri.  
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andet faglige mål krav om, at eleven skal kunne “opstille og behandle en 

problemformulering” og “foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med 

sagen”. Der synes således indirekte at være en anerkendelse af, at der har fundet en 

betydningsfuld proces sted, men denne tildeles ikke en nogen eksplicit rolle i 

eksamensvurderingen, hvor hovedfokus er på elevens refleksion over sagen og 

fagenes bidrag i form af materialer, metoder og teorier. Dermed nedtones de aspekter, 

som Dewey og en pragmatisk orienteret tilgang ville se som væsentlige, nemlig det 

praktiske metodiske arbejde med konkret stof.   

Da AT de facto bliver motoren for dannelse på stx med 2005-reformen, bliver 

konsekvensen af den skitserede AT-konstruktion, at både klassisk kulturdannelse og 

selvdannelse fortrænges som mål. Det er ikke en personlig selvoverskridelse, men 

fagenes overskridelse af sig selv mod en sag, der er essensen af AT. Tilsvarende er 

den personlige udvikling (af god smag og karakter) ikke skrevet ind i selve 

konstruktionen, men i stedet er det centrale refleksionen over fagene, der såvel fører til, 

at fagene erfares som kompetente (viser deres muligheder i kraft af deres 

anvendelighed) og henvises til et civiliseret35 samarbejde (gennem en besindelse på 

deres begrænsninger).  

3.2. Indkredsning af innovationsbegrebet (AD) 

Efter således at have belyst, hvordan AT-projekter centreres omkring sag og 

videnskabsfag, og hvordan AT-læreplanen kun indledningsvis forholder sig til kreativitet 

og innovation, finder vi det nødvendigt at stoppe op og foretage en afgrænsning af 

denne opgaves centrale begreb “innovation”, inden vi går videre med analysen af 

UVM’s udmeldinger og selve eksamensopgaven i AT med innovation. 

Da den toneangivende diskurs om innovation i dag har sit udspring i det 

økonomiske felt,36 vil det være naturligt at tage afsæt i Joseph Schumpeters klassiske, 

markedsøkonomiske forståelse. I hans definition fra 1934: ”Innovation is an effort of one 

or more individuals to create economic profit through a qualitative change”37 forstås 

                                                
35

 Hans Fink talte ved lanceringen af AT i den ånd om almendannelse som “at udøve sit fag i åbenhed og 
respekt for andre fag”. Jf. Fink 2004. 
36

 Se desuden Kristensen 2012 s. 58. 
37

 Her gengivet ud fra Darsø 2001 s. 93. 
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innovation som det at foretage en kvalitativ forandring for at skabe sig 

konkurrencemæssige fordele på et marked. Grundtanken hos Schumpeter er, at en 

kapitalistisk økonomi altid vil være i en konstant forandringsproces, hvor 

produktionsformerne nedbrydes og omskabes gennem innovationer forstået som fx nye 

produkter, nye produktionsmetoder, nye afsætningsmuligheder osv. Ifølge Schumpeter 

lader denne proces sig bedst beskrive med oxymoronet ”kreativ destruktion” - 

processen er destruktiv, fordi den nedbryder de eksisterende produktionsformer, og 

kreativ, fordi nyskabelser som en anden Fugl Føniks springer ud af asken fra 

destruktionen.38 Som processens centrale aktør finder vi entreprenøren, da den 

økonomiske udvikling og vækst er et resultat af hans arbejde med at gennemføre 

innovationerne. For Schumpeter er der fokus på at iværksætte, og derfor er det helt 

centralt at skelne mellem begreberne ”innovation” og ”invention” forstået som en ny idé, 

teknologisk opfindelse eller videnskabelig opdagelse. I Schumpeters optik er en 

invention en nødvendig, men dog ikke tilstrækkelig forudsætning for innovation - for at 

kunne tale om innovation er det nemlig ikke nok at have fået en ny idé, men ideen skal 

være ført ud i livet på et marked. Innovation er altså for Schumpeter uløseligt forbundet 

med økonomi og realisering af ideer.39
 

Over for Schumpeter er der fra forskellige sider blevet rettet en kritik af hans 

begrænsning af begrebet til den økonomiske sfære.40 Et eksempel fra den didaktisk 

kontekst kunne være Lotte Darsø, der nok er enig med Schumpeter i, at innovation må 

defineres som nytænkning, der skaber værdi, men som mener, at ”værdi” ikke kun skal 

forstås som cool cash. Ifølge Darsø skal ”information, viden, kompetencer, relationer, 

netværk og miljø” også kunne elementer i et udvidet værdibegreb.41 Michael Paulsen 

agiterer ligeledes for, at “markedsinnovation er et særtilfælde” og for at 

innovationsbegrebet bør bruges ”bredere og med sigte på fornyende kvalitative 

forbedringer i det hele taget”.42 Hans argumentation er baseret på etymologisk 

                                                
38

 Schumpeter 1943 s. 81-86. 
39

 Kristensen 2012 s. 57-59. 
40

 Da vores fokus er på en skolekontekst, vil vi i det følgende holde os til en udvidelse af rækkevidden af 

innovationsbegrebet med henblik på dets brug på stx. Men fx en organisationsteoretiker som Scharmer 
vil også naturligt tale om innovation i en bredere forstand. (Scharmer 2008). 
41

 Darsø 2012 s. 19. 
42

 Paulsen 2012 s. 29. 
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afdækning af ordets oprindelse, indhold og senere brug: Om oprindelsen når Paulsen 

frem til, at ordet ”innovation” har sit udspring i det latinske ”innovare”, som blot betyder 

”det at bringe nyt”, hvorfor der ikke ligger nogen oprindelig økonomisk semantik i ordet. 

Da “innovator” dukkede op i renæssancen, blev det brugt nedsættende om en person, 

der brød med traditionen og lagde op til religiøse og samfundsmæssige forandringer, og 

altså ikke i en økonomisk sammenhæng. I forhold til innovationsbegrebets brug gør 

Paulsen opmærksom på, at Schumpeters økonomiske tilgang til innovation ikke har 

været enerådende op gennem det 20. årh., idet der med tilknytning til antropologien har 

eksisteret en opfattelse af innovation som ”enhver tanke, adfærd eller ting, der er ny, 

fordi den kvalitativt adskiller sig fra eksisterende former”.43 Endelig anfører Paulsen, at 

begrebet indholdsmæssigt bedst forstås ud fra en generel moderne metafysisk 

forestilling om verden som en entitet, som det altid vil være muligt at forbedre, hvorfor 

innovation ikke kan reduceres til noget, der sker på et marked, men også må inkludere 

forbedringer af livet for den enkelte, civilsamfundet og staten.44  

Paulsen når i logisk forlængelse heraf frem til, at innovation bedst forstås ud fra, 

hvad han kalder ”innovationsbegrebets dialektik”, der dækker over, at innovation 

grundlæggende handler om forholdet mellem gammelt og nyt. For at kunne skabe “det 

nye” er man nødt til at definere noget som ”gammelt”, der skal overskrides. Og 

forudsætningen for at føde det nye er ifølge Paulsen en dybdegående undersøgelse af 

det domæne, der innoveres indenfor, så man bliver klar over dets potentialer for 

nyskabelse. Samtidig gør Paulsen opmærksom på, at innovation risikerer at blive en ren 

nihilistisk higen efter at frembringe nyt for nyhedens skyld, hvorfor der må stilles krav 

om, at det nye ikke blot skal være nyt, men også tilføre værdi, hvorfor en innovation bør 

bedømmes på, om den er nyskabende, og om den er en forbedring inden for 

domænet.45 Et spørgsmål til Paulsen kunne i denne sammenhæng være, hvad der 

vindes ved at indføre begrebet forbedring, der suggererer progression i forhold til et mål 

eller et domæne, i stedet for blot at tale mere åbent om værdiskabelse. Der er en fare 
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 Det citerede er fra antropologen Homer Garner Barnett, som Paulsen (2012) citerer s. 30-31. 
44

 Paulsen 2012 s. 31-33. Bemærk, at den metafysiske opfattelse, som Paulsen her gør sig til fortaler for, 
kan ses som fuldt i tråd med Deweys udgangspunkt om livet som en konstant fornyelsesproces med 
henblik på opretholdelse. 
45

 Paulsen 2012 s. 17-18. 
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for, at talen om forbedring bliver til en art domænekonservatisme, fordi nyskabelse vil 

blive bedømt på præmisserne af tidligere frembringelser i domænet.  

Da hovedfokus i denne undersøgelse jo er på udmøntningen af innovation i en 

stx-kontekst, gør vi opmærksom på, at Peter Hobel og Torben Spanget Christensen - i 

tråd med Paulsens refleksioner om innovation som det nye, der forbedrer - har 

udarbejdet en definition af innovation til brug i gymnasial sammenhæng: 

”’Innovation’ betegner det at nytænke og forbedre (altså ikke blot forandre) en eksisterende praksis i 
verden på en etisk forsvarlig måde sammen med aktører berørt af og agerende i denne praksis på 

baggrund af relevant viden.”
46 

Denne definition er særlig interessant, fordi Hobel og Spanget Christensen med 

deres vægtning af, at innovation i stx ikke blot kræver nytænkning og forbedring, men 

at dette også skal ske på “på en etisk forsvarlig måde”, tydeligt lægger sig i en 

myndighedsforståelse af dannelse. Her genfinder vi også bekymringen for nihilismen 

i forandringen for forandringens skyld. Hobel & Spanget Christensen argumenterer 

for deres inddæmning af innovation med deres tidligere refererede tolkning af 

formålsparagraffen for gymnasiet, hvor de anser innovative evner for underordnet 

myndighedsdiskursen. Men som sagt er denne analyse ikke overbevisende.  

For os er sigtet ikke normativt som hos Hobel og Spanget Christensen, men 

analytisk-deskriptivt, hvorfor vi finder det vigtigt ikke at operere med en for snæver 

forståelse af innovation, når vi skal undersøge, hvordan der gives mening til 

innovation i en AT-sammenhæng, da vi netop ønsker at kunne indfange de mulige 

fænomener, der måtte vise sig og ikke vil trække et bestemt perspektiv ned over 

konteksten. Derfor vil vi gerne undgå at reducere værdi til profit eller etik, eller at 

knytte innovation for snævert til forbedring inden for et givet domæne. Vi ser følgelig 

på innovation som det at skabe eller tænke nyt, der får værdi i en sammenhæng. Det 

er vigtigt at gøre sig klar, at det er en relationel bestemmelse, da det nye skal være 

nyt i forhold til andet (ny-gammel dialektik), og værdi skal være værdsat af nogen 

med hensyn til noget. Innovation må altså i sidste ende kræve, at det er innovation i 

et eller andet perspektiv, hvilket også betyder, at det kan vise sig at være det 

modsatte i andre perspektiver. Med andre ord er innovation i denne forstand ikke et 

absolut begreb, men potentielt konfliktuelt. I en gymnasiesammenhæng må man 
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forvente, at elever og lærere forholder sig til denne konfliktualitet - etisk, politisk, 

æstetisk, pragmatisk og måske ikke mindst videnskabeligt. Det vil vi genfinde i vores 

analyser af case-studierne.  

Når vi nu skal til at analysere med afsæt i den ovenstående indkredsning af 

begrebet innovation, så sondrer vi mellem forskellige aspekter af innovation med 

udgangspunkt i sproglige anvendelser og modi. Et opslag i Den Danske Ordbog 

(DDO) under ”innovation” og de tilhørende adjektiver og verber viser, at der er tre 

måder at bruge prædikatet ”innovativ” på: For det første kan innovation forstås som 

en ”skabelse eller indførelse af noget, der ændrer den etablerede metode eller 

opfattelse, fx af teknisk eller videnskabelig art”, med andre ord som en proces. For 

det andet kan begrebet bruges om nyudviklede produkter, teknikker og ideer47 - for at 

få en samlebetegnelse vil vi vælge at tale om et produkt i bred forstand. Endelig kan 

“innovativ” bruges om selve innovatoren, dvs. ”den nyskabende person eller 

virksomhed, hvis tanker og idéer ændrer den etablerede metode eller opfattelse 

inden for et område”.48 Vi vil derfor som den tredje kategori tale om person, da vi i 

vores undersøgelse ser på elevers innovation og ikke organisationers. I det følgende 

vil vi lade disse tre forskellige anvendelser af ”innovativ” være omdrejningspunktet for 

analysen af UVM’s udmeldinger om innovation i AT.  

3.3. Udmeldinger fra UVM (NP) 

På baggrund af et udviklingsforsøg på en række udvalgte skoler kom UVM i efteråret 

2013 med udmeldinger om, hvordan innovation i AT skal tolkes, ikke mindst i 

forbindelse med en eksamen. Udmeldingerne blev præsenteret på AT-konferencer 

afholdt forskellige steder i landet og blev samlet i et særligt kapitel 10 i AT-vejledningen 

med titlen ”Opgave i almen studieforberedelse med krav om innovativt 

løsningsforslag”.49 Da dette kapitel er den mest sammenhængende skriftlige formidling 

af UVM’s udmeldinger, er det den, vi analyserer indgående i det følgende. 

                                                
47

 Den Danske Ordbog – opslag: Innovation, http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=innovation 
48

 Den Danske Ordbog – opslag: Innovator, 
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=innovator&search=S%C3%B8g. Se i øvrigt Hobel 2009, s. 19-20. 
49

 Alle citater i det følgende er hentet fra kap. 10 i ” Ministeriet for Børn og Undervisning (nu: 
Undervisningsministeriet): Almen studieforberedelse – Vejledning/Råd og vink, 2013”, ligesom 
henvisningerne i dette afsnit er til dette kapitel, medmindre andet fremgår. 
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UVM starter kapitlet med at citere fra formålsafsnittet i AT-læreplanen, hvor det - 

som vi så ovenfor - fremgår, at AT bl.a. har ”til formål at udfordre elevernes kreative og 

innovative evner”. Citatet præsenteres blot, men kommenteres ikke. Selv uden 

kommentarer kan denne henvisning til AT-læreplanen dog næppe tolkes anderledes 

end, at UVM bruger læreplanens formuleringer til at begrunde og legitimere ”en opgave 

i almen studieforberedelse med innovation [der] kan indeholde krav om […] et innovativt 

løsningsforslag”. Desuden kan udgangspunktet i AT-læreplanen opfattes som udtryk for 

det valg, der synes at være fundamentet i hele vejledningen, nemlig at innovation i AT 

skal foregå inden for den gældende læreplans rammer, og at der således ikke sættes 

spørgsmålstegn ved den eksisterende AT-konstruktion. Som det vil fremgå af det 

følgende, synes hensigten snarere at være et forsøg på at indlemme innovation som et 

naturligt element i den eksisterende AT-diskurs. 

Allerede den overordnede struktur i præsentationen af AT-eksamen med 

innovation afslører med al tydelighed, hvor lidt der pilles ved de traditionelle rammer. 

Når det skal præsenteres, hvilke krav der skal stilles til afsnittene og overskrifterne i 

synopsen, til den mundtlige præsentation og uddybende dialog, samt til bedømmelse af 

elevernes præstationer, er udgangspunktet læreplanens sætninger, der citeres i mindre 

bidder og kommenteres. Skal man dykke dybere ned i, hvordan innovation tænkes ind i 

AT-konstruktionen, må det derfor være i kommentarerne, man leder efter anvisninger 

på, hvordan de enkelte elementer - og helheden - skal fortolkes. Vi vil analysere UVM’s 

kommentarer med udgangspunkt i de tre modi fra sidste afsnit: proces, produkt og 

person for at belyse samtænkningen af innovation og AT. 

Det mest naturlige afsæt vil være at undersøge, hvordan produktet italesættes, 

da den nye eksamensopgave synes at blive defineret ud fra produktet, eftersom der 

tales om en opgave i AT ”med krav om innovativt løsningsforslag”. UVM definerer det 

innovative løsningsforslag som et forslag, der ”har værdi for andre og tilfører den 

konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. Forslaget behøver ikke at være nyt i 

absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng.” Ud fra 

denne formulering, hvor det innovative forbindes med det nye og værdifulde for andre, 

synes UVM at have valgt en innovationsforståelse, der lægger sig op af Paulsens. 
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Modsat Paulsen stiller UVM imidlertid kun krav om, at forslaget skal være nyt i en 

konkret situation, hvorved der lægges op til, at innovation handler om konkret 

problemløsning. Innovationen skal altså ikke, som Paulsen lægger op til, tilføre både 

den konkrete situation og hele domænet noget nyt. 

Det innovative løsningsforslag opfattes som et ekstra, tredje produkt ud over 

synopsen og den mundtlige præsentation. Selve ordet “løsningsforslag” indikerer, at der 

ikke er krav om, at løsningen skal føres ud i livet, og det angives ikke eksplicit, hvilken 

konkret form løsningsforslaget skal have, men ud fra betegnelsen ”løsningsforslag inkl. 

omtale og illustration af evt. produkt”, må det antages, at man ikke behøver at 

producere mere end en slags skitse til en løsning. Holder man dette op imod fx KIE-

modellen50 og økonomiske innovationsforståelser à la Schumpeters, der i 

gymnasiesammenhæng fx repræsenteres af grundbogen til innovationsfaget 

Heureka!51, hvor innovation handler om at udvikle og iværksætte et produkt, bliver det 

tydeligt, at UVM har valgt ikke at vægte det entreprenante aspekt. På linje med hvad 

Jens Erik Kristensen kalder “kreativistisk-psykologiske innovationsforståelser”,52 synes 

UVM snarere at forstå kreativ idé (invention) og innovation som synonyme.  

Selvom der ikke er krav om realisering af løsningsforslaget, spiller det innovative 

produkt, som vi har set, en central rolle i UVM’s forståelse. Det samme kan på ingen 

måde siges om den innovative proces, der glimrer ved sit fravær i UVM’s udmeldinger. 

I den innovationsdidaktiske litteratur53 er det netop processen, der vejer tungest, og det 

er derfor bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen krav til, hvordan den innovative 

proces skal opfattes, gennemføres eller formidles. Ses dette i lyset af, at der som nævnt 

heller ikke er ekspliciterede krav til processen i AT-læreplanen, der til gengæld vægter 

refleksion over de faglige bidrag i form af viden, metoder og teori i behandlingen af en 

sag, er det blot med til at understrege pointen om, at innovation underordnes den 
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gængse AT-konstruktion. Det faglige fokus bibeholdes nemlig i UVM’s udmeldinger: 

Som det kan ses af vejledningens kommentarer om både synopsis, fremlæggelsen og 

bedømmelsen, tillægges behandlingen af ”[h]vilken faglig viden og hvilke faglige 

metoder [der] er anvendt for at undersøge problemet, udvikle løsningsforslaget og/eller 

vurdere løsningsforslaget” således en helt central betydning.  

Det er imidlertid ikke kun fagenes bidrag, eleverne skal vurdere i AT med 

innovation. Det nye set i forhold til traditionel AT er, at også det innovative 

løsningsforslag skal vurderes. Som vi netop har set, lægger UVM ikke vægt på den 

innovative proces, og det kan derfor ikke overraske, at det ikke er de processuelle 

innovationskompetencer, der skal bedømmes, men at UVM derimod forbinder det at 

være innovativ med evnen til at vurdere det innovative løsningsforslag, således som vi 

skal se nu i behandlingen af den personlige innovationsdimension i UVM’s 

udmeldinger. 

Afsnit 10.1 om “Opgaveformulering” er det første sted, hvor vurderingen af 

løsningsforslaget omtales, og her forklares det, at ved ”vurdering af løsningsforslaget 

forstås, at forslagets relevans og konsekvenser vurderes.”  Vurderingen skal altså 

foretages på baggrund af de to begreber, ”relevans” og ”konsekvenser”. Som vi så 

ovenfor, præsenteres løsningsforslaget generelt som noget, der ”har værdi for andre og 

tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt”, hvorfor det kan undre, at 

UVM ikke lader vurderingen tage udgangspunkt i nyhed og værdi for andre, men vælger 

to andre begreber, der hverken er kernebegreber i de eksisterende 

innovationsdidaktikker eller i AT-læreplanen. Hvilken betydning der tillægges “relevans” 

og “konsekvenser”, fremgår af afsnittet om synopsen, hvor der lægges op til, at 

”[v]urdering af løsningsforslagets relevans fx [foretages] på baggrund af eksperimenter, 

mulige scenarier eller fremlæggelse for ekstern partner”, og at ”[v]urdering af 

løsningsforslagets konsekvenser [kan ske] fx på baggrund af relevante 

samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier.” Ser man på 

sprogbrugen i disse udspecificeringer af, hvad der menes med vurdering ud fra de to 

begreber, er der heller ikke her lagt op til, at vurderingen skal knytte an til UVM’s egne 

kriterier for innovation, nyhed og værdi. I forhold til vurdering af løsningsforslagets 

relevans kan man ganske vist argumentere for, at fx inddragelsen af en ekstern partner 
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peger på en implicit forståelse af, at løsningsforslaget skal have “værdi for andre”, men 

når der i vurderingen af forslagets konsekvenser henvises til ”samfundsmæssige, 

etiske, æstetiske og miljømæssige kriterier” må der siges i lige så høj grad at være tale 

om et myndigheds- som et rent innovationsperspektiv. Perspektivet ligger i det hele 

taget tæt op ad Hobel & Spangets førnævnte etiske fordringer til ”innovation i forhold til 

gymnasiets myndigheds- og dannelsesdiskurs”.54 Helt i tråd med Klafki lægges der 

vægt på, at man er i stand til etisk at legitimere sine forslag igennem begrundelse, 

argumentation og forbindelsesevne, hvor man vurderer konsekvenserne - også langt ud 

over et blot pragmatisk perspektiv. Til gengæld kan man sige, at kriteriet om relevans 

(og herunder eksperimentel afprøvning) snarere taler ind i en pragmatisk kontekst. 

Når det gælder forståelsen af den personlige innovationsdimension, er det 

sluttelig interessant at rette opmærksomheden mod, hvordan UVM forestiller sig, at 

elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag skal bedømmes. 

Herom skriver UVM i afsnit 10.4: 

”Bedømmelse af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på 
baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for 
hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.” 

Passagen kan af flere grunde siges at være betydningsfuld for at forstå UVM’s 

didaktisering af AT med innovation. Det første, der bør noteres, er, at 

bedømmelsesgrundlaget kun er elevens verbalisering - og ikke selve det innovative 

forslag eller den bagvedliggende innovative proces. At verbaliseringen vægtes højt, 

mens produkt/realisering og proces/handlekompetence nedprioriteres må siges at ligge 

i naturlig forlængelse af, hvad vi har set i det foregående. Tankevækkende er det for det 

andet, at det er parametrene ”begrundelse” og ”argumentation”, der skal ligge til grund 

for bedømmelsen. Som nævnt ser Klafki begrundelse og argumentation som afgørende 

evner i forhold til at indgå i en legitimerende proces. Men i denne sammenhæng bliver 

der tale om en reduktion af denne kritisk-dialogiske tilgang til en ren salgstale. Der 

kræves således ikke af eleverne, at de skal forholde sig fuldt reflekterende til deres 

projekt og kunne diskutere både dets styrker og dets svagheder ved deres 

løsningsforslag. Endvidere synes UVM med denne salgstaleagtige retorik at have en a 

priori antagelse om, at alle elevernes innovative løsningsforslag er successer. Denne 
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forestilling om sikker innovativ succes kan siges at stemme fint overens med såvel stx-

formålsparagraffen som AT-læreplanens opfattelse af, at eleverne allerede har kreative 

og innovative evner, og at disse blot skal udvikles og udfordres, ikke indlæres og 

udvikles. Til gengæld må denne forestilling siges at være helt grundlæggende i strid 

med de fleste innovationsteorier, der netop betoner, at der ikke er nogen sikker vej til 

innovation.55 For det tredje kan den ensidige vægtning af verbalisering bekymre, da 

opmærksomheden flyttes væk fra innovationens entreprenante og iværksættende 

aspekt. Det kan vise sig at være uheldigt, at UVM således ikke tydeligt insisterer på, at 

det innovative løsningsforslag underkastes, hvad man kunne kalde et ”reality-tjek”, dvs. 

en undersøgelse af, om det overhovedet vil kunne føres ud i livet. Er elevernes 

løsningsforslag fx et mobilt sportsareal på flydepontoner i havnebassinet i Aarhus, som 

kan overdækkes af en kuppel i vinterhalvåret, vil man let kunne argumentere for, at 

sportsarealets udformning og fleksible placering gør det nyskabende, og at det vil skabe 

værdi for andre, nemlig i form af socialt liv i de bynære havnearealer. Skal ideen om det 

mobile sportsareal omsættes til virkelighed, vil det imidlertid være nødvendigt at sætte 

sig ind i kommunens økonomi, lokalplaner for området, diverse regulativer og 

myndighedsområder, samt at skaffe sig viden om materialer, strøm- og vindforhold i 

havnen. Og i en eksamenssituation vil disse aspekter muligvis først blive bragt i spil, 

hvis man stiller konkrete krav om, at løsningsforslaget skal udsættes for føromtalte 

reality-tjek. Vi er naturligvis klar over, at det på ingen måde er sandsynligt, at eleverne 

kan undersøge alle ovennævnte forhold til bunds, men det vil være problematisk helt at 

udelade dette aspekt i en vurdering af ideen - dels fordi realisering af ideer er så central 

en del af innovation, dels fordi den store risiko er, at eleverne udvikler uigennemførlige 

luftkasteller frem for brugbare ideer. 

3.4. Eksamensopgaven i AT 2014 (AD) 

AT-eksamensopgaven, der blev udsendt af UVM i januar 2014, ligner i sin overordnede 

opbygning de foregående års eksamensopgaver: Det udsendte materiale angiver i titlen 

“Mad og mennesker” som årets emne og indeholder foruden selve opgaveformuleringen 

dels en trailer, nogle overordnede problemstillinger og et ressourcerum, som tilsammen 
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skal fungere som et inspirationskatalog og åbne for forskellige fag og tværfaglige felter, 

dels nogle udvalgte henvisninger til det juridiske grundlag i læreplanen. Ikke 

overraskende var den væsentligste ændring i forhold til tidligere, at årets opgave - i tråd 

med, hvad UVM havde antydet i deres udmeldinger - indeholdt to opgaver: en 

konventionel opgave A og en opgave B med innovation. 

Zoomer vi ind på B-opgaven, der har hovedinteressen her, er det indledningsvis 

værd at bemærke, at kravene til “viden og metoder fra to fag”, hvoraf det ene er på 

mindst B-niveau, og til metodernes forskellighed er de samme som i A-opgaven. Til 

gengæld skiller B-opgaven sig ud fra opgave A ved at være centreret om “problem” og 

“innovativ løsning”, således som det kan ses af formuleringens første del: 

“Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor relationen mellem mad og mennesker 
spiller en central rolle. 
Du skal udarbejde et forslag til en innovativ løsning af problemet. Løsningsforslaget skal begrundes, 
og dets konsekvenser skal vurderes.”

56  
 

Dette må siges at være fuldt i tråd med UVM’s førnævnte udmeldinger fra 2013, og 

også kravene om begrundelse af løsningsforslag og vurdering af konsekvenser i sidste 

sætning kan siges at mime det udmeldte. Så langt er der altså ingen overraskelser, men 

hvis vi læser videre, viser der sig en ikke uvæsentlig ændring, idet der i B-opgaven 

endvidere står følgende om forslaget til den innovative løsning: 

“Ved et forslag til innovativ løsning forstås, at forslaget tilfører den konkrete konkrete sammenhæng 
(konteksten) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men det 
bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng.”

57 
 

Her er det således værd at notere, at UVM siden udmeldingerne har valgt at 

omdefinere, hvad der skal til for at kalde en løsning for innovativ, idet der her er brudt 

med den Paulsenske forståelse, der hviler på et dobbeltkriterium om nyhed og 

forbedring, således at kravet om at løsningen skal have “værdi for andre” er skrevet ud. 

Der er dermed en markant diskrepans i forhold til det, der er meldt ud til de potentielle 

eksaminatorer og censorer om, at elevernes kompetence til at udarbejde et innovativt 

løsningsforslag skal ske på baggrund af “elevens begrundelse for forslagets værdi for 

andre og elevens argumentation for hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng 
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(konteksten) noget nyt”.58 Denne diskrepans kan således give usikkerhed om 

bedømmelsesgrundlaget ved eksamen, for ganske vist kan man argumentere for, at 

kravet i opgavens første del om, at løsningsforslaget “skal begrundes”, kunne lægge op 

til en refleksion om forslagets værdi for andre, men da formuleringen er helt åben, kan 

eleven lige så vel formodes at begrunde ud fra nyhedsværdien alene - eller ud fra helt 

andre kriterier som fag, videnskab osv. I de cases, vi har arbejdet med, forholder 

vejledere såvel som elever sig til både nyhed og værdi for andre, så ændringen i 

opgavens ordlyd har ikke haft uheldige følger i de konkrete cases. 

3.5. Opsamling på afhandlingens første del (AD/NP) 

Allerede i sin grundkonstruktion er AT en balance mellem en pragmatisk forståelse af 

fag og en mere kritisk-refleksiv tilgang til fag og tværfaglighed. På den ene side opfattes 

fag i forlængelse af Dewey som et sæt af redskaber, der sætter fagpersonen i stand til 

at handle i forhold til problemer; på den anden side fordres der kritisk refleksion, dels 

vidensskabsteoretisk, dels orienteret mod demokratisk legitimering i Klafkisk forstand. 

Det tværfaglige moment åbner i selve sin konstruktion op for, at fagene kan arbejde 

innovativt, da deres evne til at overskride sig selv mod problemer - eller som det hedder 

i AT-sammenhæng “sager” - der overstiger det rent fagfaglige, udgør kernen i 

forståelsen af fagene. Til gengæld er der med den snævre kobling mellem 

almendannelse forstået som personlig myndighed og studiekompetence ikke lagt op til 

målrettet arbejde med selvdannelse.  

Man kunne måske have forventet, at implementering af innovation ville medføre 

nogle forskydninger i forhold til balancen i AT i retning af det pragmatiske og måske 

endda kreative i form af selvdannelse. Men UVM’s udmeldinger forstærker ikke den 

pragmatiske orientering; til gengæld fastholdes det legitimerende og reflekterende sigte 

med arbejdet, der medfører, at der ikke lægges op til udfoldelse af kreativitet i retning af 

selvdannelse. Hvis der sker en forskydning er det snarere fra den videnskabsteoretisk 

anlagte metoderefleksion i retning af en mere Klafki-inspireret etisk refleksion, hvilket vil 

sige, at der snarere sker en styrkelse af myndighedsaspektet i innovation i tråd med de 

anbefalinger, der er kommet fra Peter Hobel og Torben Spanget Christensen. Man kan 

                                                
58

 Ministeriet for Børn og Undervisning 2013, s. 14. 



35 

sige, at AT fortsat forudsætter, at der finder et arbejde sted op til eksamen, men at det 

væsentlige er, i hvilken grad eleven er i stand til at gøre momenter af dette arbejde til 

genstand for refleksion. Sagt i overskriftform: Innovation i AT skal ikke medføre 

forandringer i praksis, men kun i teorien; det afgørende er, at det innovative arbejde 

med løsning af et problem giver anledning til metodisk og etisk refleksion.  
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4. Teoretiske overvejelser om analysestrategi (NP) 

Efter således at have set på de af UVM udstukne rammer for AT med innovation i lyset 

af forskellige dannelsesforestillinger er det nu blevet tid til at rette blikket mod 

afhandlingens egentlige hovedfokus, nemlig hvordan elever og lærere agerer inden for 

disse rammer på XX gymnasium under eksamensforløbet 2014. Inden selve analysen 

præsenteres dog først gøre nogle teoretiske overvejelser om den analysestrategi, som 

vi anlægges i forhold til vores empirien. Helt overordnet udvikles et fænomenologisk 

funderet begrebsapparat, der er inspireret af fx Heidegger, Gadamer og Merleau-Ponty, 

men i nogen grad også Lars Geer Hammershøj,59 idet vi tager afsæt i, at innovation 

forudsætter en kompleks situerethed, der indbefatter det affektive som 

betydningsbærende og ikke blot noget perifert og uvæsentligt.  

Inspirationen til strukturen for vores analyseværktøj kommer dog fra Lotte Darsøs 

innovationsdiamant, der i Darsøs udgave er tænkt som en didaktisk model, men hvis 

akser og poler, vi mener at kunne udnytte i modificeret form som analyseredskab. De 

vilkår, som innovationsprocessen er underlagt under eksamensforløbet i AT med 

innovation, stemmer nemlig grundlæggende overens med den opfattelse af innovation, 

som Darsø gør sig til talsmand for. Dels opfatter Darsø den innovative proces som en 

social interaktion mellem flere aktører - en præmis, der kan siges at være opfyldt ved 

AT-eksamen, hvad enten eleverne arbejder i grupper eller alene, hvis man tænker 

vejledningsseancerne med. Og dels har Darsøs model fokus på, hvad hun kalder 

prejekt-fasen, dvs. en fase, der går forud for den målstyrede projektfase, og hvor der er 

fokus på at udkrystallisere et koncept frem for at føre det ud i livet.60 Som vi har set 

ovenfor, lægger UVM’s rammer op til, at det netop er det arbejde med at undfange en 

idé, der skal være i fokus i AT med innovation. 

Som nævnt er Darsøs model konstrueret med henblik på at lære at være innovativ, og 

diamanten er et redskab til at indkredse og italesætte, hvad der hæmmer og fremmer 

innovation. Modellen er bygget op om to akser, nemlig en vidensdynamik-akse, der er 

spændt ud mellem parametrene viden og ikke-viden, og en kommunikationsakse med 
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relationer i den ene ende og koncepter i den anden. Rent visuelt præsenterer Darsø 

modellen således: 

 

Modellen skal opfattes som synkron og ikke sekventiel, da alle de fire parametre skal 

være til stede samtidig for at optimere mulighederne for at føde en innovativ idé. Til hver 

af de fire parametre knytter Darsø en lederrolle, der skal sørge for, at det pågældende 

parameter bliver tilgodeset i processen. Vidensdetektiven skal således være optaget af, 

hvad der er viden, brugbar viden og hvad der ikke er viden, mens hofnarren i den anden 

ende af aksen stiller udfordrende spørgsmål og trækker arbejdet i retning alt det, vi ikke 

ved - det uigennemtænkte, det implicitte, de blinde vinkler og præmisser, der kunne 

være anderledes. På den lodrette akse fokuserer gartneren på de sociale relationer i 

gruppen og sikrer, at der er en atmosfære af tryghed, hvor alle tør bidrage og være 

åbne, mens konceptudfolderen har ansvaret for udmøntningen af 

gruppemedlemmernes eksplicitte og implicitte bidrag i koncepter, visualiseringer, 

metaforer osv. 61
 

Darsø er altså interesseret i en præskriptiv operationalitet i forhold til at 

udkrystallisere roller, man som deltager i en prejektfase kan indtage, og som bør 

besættes. For os er sigtet omvendt at vinde en deskriptiv-analytisk operationalitet, 

hvilket betyder, at vi vil gøre mere ud af polernes bestemmelse og mindre ud af de 

roller, det evt. ville kunne udmønte sig i. Vi er nemlig interesserede i den måde, elever 

og vejledere i eksamensforløbet faktisk udmønter de forskellige poler, hvilket betyder, at 

der skal være plads til forskellige måder at involvere sig i de forskellige aspekter af 

akserne på; vores interesse er netop, hvordan dette rum udfyldes og aktualiseres og 
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aspekter evt. ignoreres - og måske ikke mindst med hvilke konsekvenser og mulige 

alternativer.  

4.1. Faglighedsaksen (NP) 

Som vi har set, opererer Darsø med en vandret akse, der er defineret af polerne viden 

og ikke-viden. Vi vil i stedet basere vores analyse på en modsætning mellem faglighed 

og udfordrende andethed. I det følgende vil vi udfolde og begrunde valget af disse 

begreber.  

 

 

 

4.1.1. Faglighed 

Da objektet for analyse her er innovation inden for rammerne af AT-eksamen, og mere 

specifikt, hvordan dette tilskrives mening af elever (og lærere), er vi nødt til at kvalificere 

den flydende betegner “viden”, der hos Darsø ikke nærmere bestemmes. Da viden i AT 

har sit udspring i fagene, foreslår vi i stedet at tale om faglighed som en etableret 

praksis som betegnelse for denne pol. Helt grundlæggende er Darsø af den opfattelse, 

at viden på den ene side muliggør et innovativt arbejde, men samtidig også kan 

hæmme innovative processer, fordi den er begrænset og dermed potentielt 

begrænsende.62 Denne hypotese er fundamental for, at det giver mening at operere 

med akse mellem viden og ikke-viden. Som vi allerede har set, ligger denne 

grundantagelse også til grund for opfattelsen af fag i AT: fag muliggør blikke, handlinger 

og giver indsigt, men samtidig er fag som mere eller mindre faste samlinger af teori, 

metode og viden begrænsede, hvorfor man såvel skal reflektere over, hvad fagene gør 

muligt, som hvor deres grænse er i forhold til sagen, der arbejdes med. Man kan i 

forlængelse af Darsø sige, at tanken i AT er, at faglighed hæmmer, når den bruges 

ureflekteret. 

Det er i den sammenhæng vigtigt at skelne mellem det begreb om faglighed, der 

kommer til udtryk i bekendtgørelser m.m., og så den praktiserede faglighed - altså den 

faglighed, der har etableret sig ude på skolerne i form af mere eller mindre lukkede 
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praksisfællesskaber, hvor lovgrundlaget nok spiller en rolle, men hvor faget i ligeså høj 

grad er kendetegnet ved fælles værdier og konflikter, praksisser og social interaktion. Vi 

er interesserede i at analysere den måde, man opfatter og praktiserer faglighederne på 

fra aktørernes side, og hvordan man omgås dem i udarbejdelsen af en idé eller et 

koncept, der er et svar på en udfordring. Bl.a. er vi optaget af, hvilke konflikter, 

magtdelinger og samarbejder faglighederne giver anledning til ikke mindst i den 

tværfaglige kontekst, som vi analyserer på. Det skal understreges, at AT i denne optik 

også udgør en faglighed, idet den udgør af en mere eller mindre fast og etableret 

ressource af måder at gøre tingene på, forventninger og værdier.   

4.1.2. Udfordrende andethed 

Det er som sagt den helt grundlæggende hypotese, at fagligheden som etableret 

praksis på én gang er mulighedsbetingelse for og samtidig utilstrækkelig og potentielt 

hæmmende for skabelsen af nyt. Over for fagligheden står derfor i det innovative 

arbejde noget andet, eller bare andethed, der som sådan udfordrer det etablerede. Helt 

fundamentalt er vi interesserede i, hvordan dette henholdsvis italesættes og 

manifesterer sig i praksis.  

Vores pointe er ikke at lægge os fast på en bestemt form for andethed i forhold til 

den givne måde at vide på, men omvendt at undersøge, i hvilket omfang der trækkes på 

“det vilde”, der er udfordrende andethed i forhold til etablerede kundskaber. Vi er i den 

sammenhæng interesserede i at afdække såvel det ideologiske som det saglige 

element i denne vildskab. Både i litteraturen omkring innovation og i den måde, lærere 

og elever italesætter innovation på, er der et ideologisk moment, der handler om at 

appellere til og konstituere et sæt af vildskabsværdier, der kan have form af alt fra 

cowboyfilosofi til emancipationsforestillinger. Samtidig ser vi også forsøg på at arbejde 

med det skæve, det andet osv. i praksis. Vi ser altså udfordrende andethed både som 

appel til nonkonformitet og forsøg på at arbejde med benspænd og eksperimenter i 

forhold til den etablerede faglighed. I det følgende vil vi se på et par tilgange til denne 

andethed i litteratur om kreativitet og innovation i en læringsnær kontekst for at få et 
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mere nuanceret og konkret forestilling om, hvad der kan menes med udfordrende andet 

- på en måde, der er operationel i forhold til analysen af vores observationer.63   

KIE - Uhæmmet brug af viden. Den mest anvendte model til planlægning af innovation 

i undervisningen på stx er givet den såkaldt KIE-model, som forfatterne Irmelin Funch 

Jensen og Ebbe Kromann-Andersen står bag. KIE står for Kreativ, Innovativt og 

Entreprenant læringsrum. Grundtanken er, at der skelnes mellem tre læringsrum, der 

holdes skarpt adskilt, og som hver svarer til en fase fra idé-udvikling til realisering af ide. 

KIE begynder med divergente læringsaktiviteter i det kreative rum, hvor formålet er at 

“frembringe en rigdom af ideer” gennem “uhæmmet brug af viden”.64 Grundtanken i 

dette rum synes at være, at en stram planlægning og hektisk sekvensering af aktiviteter 

skal provokere det mere ubevidste og spontane frem og hindre, at eftertanke og 

refleksivitet bliver dominerende. Andetheden italesættes af forfatterne som modpol til 

det verbale, det analytiske og konventionel brug - kort sagt som alternativ til det 

etablerede, vi traditionelt vil forbinde med faglighed på stx. Det er gennem obstruktion 

og deraf følgende overskridelse af rutiner og etablerede måder at tænke og gøre 

tingene på, at andetheden kommer i spil i divergent tænkning. Dermed er der lagt op til, 

at andetheden er en art spontanitet og brainstorm, som kan fremprovokeres ved socialt 

orienterede, stramt tilrettelagt aktiviteter.  

Tanggaard - Fordybelse i stoffet. Over for KIE-modellen, der opererer med generelle 

greb og metoder til at fremprovokere og frigøre spontanitet, står forskere som Lene 

Tanggaard & Svend Brinkmann, der er fortalere for en uren pædagogik.65 De gør op 

med forestillingen om, at læring kommer i stand ved greb og metoder, der virker 

universelt uafhængig af det stof, man arbejder med, og af den sammenhæng, man 

arbejder i. Påstanden hos Tanggaard & Brinkmann er, at det alene er i den konkrete 

praksis, at læring finder sted. De er fortalere for en værkstedstænkning, hvor læring 

altid er situeret med konkrete problemer, konkrete mål og værdier med afsæt i et 
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 Selve begrebet om udfordrende andethed er, som det fremgår, vores eget analytiske begreb. I det 

følgende vil vi gennemgå tre forskellige udmøntninger af den udfordrende andethed. Også disse 
udmøntninger er vores egne konceptualiseringer. Ingen af de teoretikere vi gør rede for taler selv om 
udfordrende andethed eller tilsvarende betegnelser, så der er tale om vores analyse af dem med henblik 
på at udkrystallisere nogle operationelle distinktioner i forhold til den praksis, vi skal analysere.  
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 Jensen m.fl. 2009, s. 42. Det kreative læringsrum er beskrevet s. 32-42.  
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 Tanggaard m.fl. 2011.  
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konkret praksisfællesskab.66 I forhold til kreativitet bliver det afgørende fordybelsen i 

stoffet eller et problem. På den ene side forudsætter en sådan fordybelse faglighed 

forstået som fortrolighed med det område, man arbejder med gennem deltagelse i et 

praksisfællesskab. En fortrolighed, der ikke primært kan ekspliciteres refleksivt, men 

derimod handler faglighed om en udviklet sans for det, man har med at gøre.67 På den 

anden side rummer selve urenheden det udfordrende moment, hvilket Tanggaard 

formulerer således:  

En hovedpointe er, at kreativitet ikke er en isoleret mental kapacitet, som mennesker bærer rundt 
på, men at kreativitet altid udfolder sig i forhold til noget … Vi er kun kreative, når vi får adgang til 

at udfolde os på bestemte måder med et bestemt materiale i en bestemt praksis.
68

 

 

Det er i uadskilleligheden mellem gøren og stof, at åbenheden for nye måder at gøre på 

og fremkomsten af nyt ligger. Det er, når etableret praksis på et område gennem 

fordybelse - der tager sig tid til variation, afsøgning af muligheder osv. - lader stoffet 

træde frem, at kreativitet kommer til udfoldelse. På den måde bliver stoffet det andet; 

det er ikke et andet, man står overfor - men et andet, man er optaget af og fordybet i i 

en konkret sammenhæng. Tanggaard har fx eksemplificeret udfoldelsen af kreativitet 

med det, hun kalder fusk.69 Når eleven på en teknisk skole i frikvarteret bliver på 

værkstedet for at rode rundt med sin knallert, så den kan komme til at køre stærkere, 

har hun på én gang en fortrolighed med stoffet, er eksperimenterende og åben over for 

det, der måtte vise sig - drevet af et engagement i stoffet.  

Hvor KIE-modellen lægger op til, at man fremprovokerer spontanitet med brug af 

eksplicitte, rene proces-metoder i forstanden metoder, der er kontekst- og 

sagsuafhængige, så er kreativitet for Tanggaard noget, der sker og udfolder sig i 

fordybelsen, der udspiller sig mellem fortrolighed (faglig omgang) og stoffets andethed. 

KIE-modellens arbejde i det kreative rum tager afsæt i divergent tænkning, mens fusk er 

en art praksislæring, hvor det er handlingen, der er i centrum - den prøvende omgang 

med stoffet. I læringssammenhæng er de fælles om, at det handler om at undgå en 

tilgang, hvor der opereres med rigtig/forkert dikotomi, men i stedet er det vigtigt at 
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 Tanggaard og Brinkmann er altså inspireret af Jean Lave & Etienne Wenger (jf. Lave & Wenger 2012). 
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etablere læringsrum, hvor der opmuntres til ikke at frygte at fejle.70 Tony Wagner har i 

forlængelse af dette skelnet mellem en traditionel skole, hvor eleverne først og 

fremmest skal lære at undgå at fejle i forhold til det, de lærer, og den innovative, hvor 

det handler om at arbejde med “play, passion and purpose”.71 Den innovative skole skal 

skabe miljøer, der er præget af en legende og lidenskabelig tilgang til arbejdet (play), og 

dermed skabe grobund for at eleverne udvikler et personligt engagement (passion). Når 

Wagner taler om “purpose” (formål), bringes et nyt aspekt i spil, nemlig et fokus på, at 

det er afgørende, at eleverne vil noget med noget. Det handler om et eksistentielt valg, 

hvor eleven tager det på sig at skabe mening for sig selv og sin omverden. Et godt 

eksempel på en dybere udfoldelse af en sådan eksistentiel andethed finder vi i den 

tysk-amerikanske organisationsteoretiker Otto Scharmers indflydelsesrige “Teori U”. 

Scharmer - eksistentiel andethed: Vilje.  I “Teori U” beskrives en U-bevægelse fra 

vante forestillinger og handlemønstre ned til oprindelsen af viljen til noget nyt og videre 

op til realiseringen af det, man vil - som person, gruppe eller organisation. Ifølge 

Scharmer vil vi som mennesker være tilbøjelige til, at handle og tænke rutinemæssigt 

(hvilket Scharmer kalder, at vi downloader).  Men vi kan ved en række 

opmærksomhedsskift arbejde os ned til erfaringen af fremtiden i sin vorden. Som vi har 

set, lægger AT-konteksten alene op til udarbejdelsen af en idé, hvilket i Scharmers 

version betyder, at vi primært er optaget af arbejdet ned i U’et og ikke udmøntningen i 

handling, som i hans metaforik er bevægelsen op igen. Det er det, der sker i bunden af 

U’et, som vi forbinder med eksistentiel andethed. Hele grundintentionen hos Scharmer 

er, at et brud med erfaringens kontinuitet skal finde sted for at etablere en tilstand, hvor 

ny betydning opstår og en vilje til noget nyt udfolder sig. Det vigtige i vores 

sammenhæng er ikke, hvordan Scharmer præcist forestiller sig arbejdet ned i U’et,72 

men at se på den andethed, som han etablerer. Det, der sker i bunden af U’et, kalder 

Scharmer for “Presencing”: 
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 Det fremgår flere steder hos begge, men fx Tanggaard 2014, s. 42 og Jensen m.fl. 2009, s. 34. 
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 Wagner 2012, s. 507.  
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 Bevægelsen ned i U’et beskriver Scharmer som en proces, hvor man først åbner sine sanser for nye 

input fra omgivelserne - input, der kan flytte på ens fastgroede opfattelser - og derefter åbner sit hjerte, 
dvs. lader sig følelsesmæssigt påvirke, således at man til sidst smelter sammen med de sociale og 
fysiske omgivelser i “presencing”-tilstanden.  
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Udtrykket ‘presencing’ er et konstrueret begreb, der blander ordene ‘sensing’ (sansning) og 
presence (nærvær i nuet). Begrebet beskriver det at knytte forbindelse til kilden for den optimale 
fremtidige mulighed og bringe den ind i det nuværende øjeblik.”

73 
 

Det kan diskuteres, om der her er tale om mystik eller erfaringsbaseret 

organisationsteori, men det vigtige er, at Scharmer med termen “den optimale 

fremtidige mulighed” som noget, vi har umiddelbar adgang til, når presencing finder 

sted, tegner billedet af en tilstand af ultimativ meningsfuldhed og autenticitet. For 

Scharmer handler det om at give slip på det, man er blevet til (sit historisk konstruerede 

subjekt), for at skue eller erfare meningen med livet, organisationen eller fællesskabet 

og dermed etablere et egentlig, autentisk subjekt, der ikke gør, som man gør, men vil 

noget selv. Der er tale om en erfaring af formål, purpose. Scharmer taler om, at vi 

normalt handler ud fra en blind plet, fordi vi i en vis forstand handler automatiseret uden 

at være i kontakt med en egentlig vilje og ikke er i stand til at svare på, hvorfor vi gør, 

som vi gør, med andre begrundelser end, at det gør man eller lign. Den sande vilje til 

“den optimale fremtidige mulighed” nås gennem en sansemæssig og følelsesmæssig 

åbenhed, hvor der klassiske filosofis distinktion mellem subjekter og objekter opløses i 

positiv forstand. Han skelner ikke mellem individuelle og kollektive oplevelser af nærvær 

eller viljer for den sags skyld. 

I lighed med Tony Wagners tale om ‘purpose’ som et træk ved succesfulde 

innovatorer mener Scharmer altså, at det er afgørende, at organisationer og personer 

har en retning og dermed vil noget med deres og andres liv, fordi der er noget, som 

betyder noget for dem i eksistentiel forstand. Den udfordrende andethed bliver således i 

denne tredje tilgang hverken spontanitet, der kommer indefra, eller det ydre stofs 

modstand og potentiale, men eksistentiel meningsfuldhed for de involverede, der er 

grebet af en vilje til noget.  

4.2. Relateringsaksen (AD) 

Den lodrette akse, som Darsø opererer med, kalder hun for kommunikationsaksen. Det 

passer fint i forhold til hendes anliggende, hvor det netop handler om en kommunikativ 

proces.  Vi vælger præcisere denne akse med et fænomenologisk udgangspunkt, da vi 

bag Darsøs akse ser en mere generel akse, der beskriver hvordan man forholder sig i 
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en situation i bred forstand. Vores perspektiv handler altså mere bredt om måder at 

relatere sig på, der kan være kommunikativ, men også kan udfolde sig som andre 

processer og begivenheder. Derfor skelner vi mellem intentionalitet, der hos Darsø 

svarer til konceptualisering, og den stemningsmæssige, affektive involvering, som 

Darsø forbinder med relationer, men her oversættes til befindtlighed. Vi foreslår altså 

kort sagt at tale om en relateringsakse, hvor de to poler udgøres af de to fundamentale 

måder at relatere på: intentionalitet og befindtlighed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Intentionalitet 

Ved intentionalitet forstår vi retningen for en opmærksomhed.74 Man kan i den 

sammenhæng tale om to aspekter af mening: for det første kan mening forstås som 

selve den intentionelle retning (retningsmening), der kan være et præcist mål, men også 
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 Intentionalitet er i vores forståelse ikke nødvendigvis knyttet til en bestemt person, men kan godt bestå 
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mere eller mindre vag, mangetydig eller tom; for det andet kan mening forstås som det 

at handle i en bestemt retning (udfoldelsesmening). Det er to aspekter af det samme: 

uden udfoldelser ingen retning, og uden retning ingen udfoldelse. Altså er selve skelnen 

mellem udstukket retning og udfoldelse analytisk, men ikke desto mindre vil vi i kraft af 

denne skelnen være i stand til at få blik for, hvad der mere konkret sker i elevernes 

arbejde med innovation. Når vi i vores problemformulering således spørger til, hvordan 

eleverne tilskriver mening til arbejdet med innovation, så ligger en stor del af svaret i, 

hvordan de etablerer en retning at arbejde i, og videre hvordan de forfølger denne 

retning i deres arbejde. Vi kommer til at se, at en stor del af arbejdet i særligt 

vejledningen består i at få etableret intentionalitet.  

Darsø har en væsentlig pointe i forhold til konceptualisering, nemlig at det er 

afgørende for innovation, at der etableres retning i arbejdet på en måde, der på en gang 

netop er målrettet og samtidig er så nuanceret og mangfoldig som mulig, så man ikke 

låser sig fast til vante intentionaliteter, da det netop handler om at bryde med vaner og 

være sensibel overfor nye muligheder. Hun er derfor fortaler for, at man arbejder med 

en kompleksitetsgrad, hvor hverken sanser eller begrebslig tænkning på forhånd 

dominerer. Som tidligere nævnt har vi naturligvis en anden interesse end Darsø, idet vi 

ønsker en bestemmelse, der har deskriptiv karakter. Vores fokus er på, i hvilken grad 

elever og vejledere forholder sig åbent i arbejdet med at etablere og udfolde 

intentionalitet.  

Vender vi kort tilbage til analysen af UVM’s udspil om AT med innovation, kan vi 

nu samle vores pointer i forhold til intentionalitet og vores skelnen mellem 

retningsmening og udfoldelsesmening. UVM etablerer en intentionalitet, som en relation 

mellem produkt og person, hvor produktet (det intenderede) er et forslag (og ikke udført 

produkt), der ikke mindst intenderes som genstand for refleksion og begrundelse; med 

andre ord impliceres et relativt klassisk oplysnings-subjekt (den intenderende, 

personen), der først og fremmest er reflekterende, argumenterende og legitimerende. 

Der er - som konsekvens heraf - ikke særligt meget fokus på udfoldelsen af det 

innovative (processen), hvorfor innovation betragtet som udfoldelsesmening står tilbage 

som diffus og abstrakt. Dette er - sagt i overskrifter og naturligvis karikeret - den 

samlede meningshorisont, som UVM’s udmelding etablerer som ramme for arbejdet 
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med innovation til eksamen. Det er værd at bemærke, at vi med begrebet intentionalitet 

netop både har at gøre med etablering af retning mod noget, der intenderes, og 

samtidig implicerer måder at være subjekt på.75  

4.2.2. Befindtlighed 

Darsø taler om relationer som den anden pol på den kommunikative akse, som vi har 

valgt at kalde relateringsaksen. Da udarbejdelsen af en idé for Darsø sker som en 

social, og dermed kommunikativ proces, har hun fokus på den måde, de involverede 

relaterer til hinanden på. Da processen af natur er famlende, og ikke rutinepræget, er 

det vigtigt, at der er en konstruktiv atmosfære i gruppen. Man kan med et lån fra 

vejledningsteoretikeren Gelatt tale om, at en positiv usikkerhed er forudsætningen for, 

at de involverede i en innovativ proces er i stand til at træffe valg og indgå konstruktivt.76 

Vi vil gerne knytte an til denne overvejelse, men har igen et analytisk sigte og er derfor 

interesserede i at afdække de måder, elever og vejledere er affektivt involverede 

undervejs i processen. Vi vælger at tage afsæt i Martin Heideggers begreb om 

befindtlighed, der handler om alle måder at være affektiv involveret, såvel 

følelsesmæssigt som stemningsmæssigt.77 Befindtlighed, tysk “Befindlichkeit”, har sin 

rod i det at befinde sig: Man befinder sig altid på en eller anden måde - fx kan man kede 

sig eller være godt til mode. Heidegger tænker affektivitet som måder, vi altid allerede 

er involverede i en verden på; altså er befindtlighed et begreb for det affektive som 

måder at være situerede på. Det, der kendetegner befindtlighed, er, at det modsat 

intentionalitet primært forbliver ubestemt, diffust og stadig vekslende. Vi er hele tiden 

grebet af stemninger og følelser, men der skal noget særligt til, før denne grebethed 
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 Dannelsesforestillinger udgør i det begrebsapparat, som vi anvender her, tilsvarende idealiserede 
forestillinger om et med intentionaliteten impliceret subjekt. 
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 Jf. Gelatt 1988. For Gelatt handler det om at opdyrke en attitude over for fremtiden, hvor fremtiden 
opfattes som usikker, og netop som usikker værdsættes. Fx Gelatt 1988, s. 255.  
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 Vi følger altså her terminologisk Heidegger, jf. Heidegger 1927, § 29. Dermed tager vi et andet 
udgangspunkt end Paulsen (Paulsen 2007), der først og fremmest følger Sartre i sin tilgang til affektiv 
involvering som en måde at være i verden på. Vores operationalisering i forhold til analysen bygger på 
Paulsen, og vi deler grundlæggende Paulsens fænomenologiske tilgang, men undres over, at han tager 
afsæt i Sartre, for hvem affektiv involvering alene er negativ og først opstår i et brud med den 
pragmatiske involvering. Paulsen deler nemlig Heideggers analyse af, at mennesket som sådan altid 
allerede er involveret affektivt i verden, og det er denne involvering, der slet og ret er menneskets stadige 
motiverethed. Det har ingen konsekvenser for Paulsens resultater, så der er alene tale om en pudsig 
omvej fra Paulsens side.  
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artikuleres eller kommer i fokus. At befinde sig betyder at være bevæget.78 Det er ikke 

blot, når man er rørt, at man er “bevæget”, men det at være affektivt involveret betyder, 

at man på forskellig vis er bevæget og bevæger hinanden. Det betyder både, at vi på 

forskellig vis føler sammen og påvirker hinanden; og at det affektive er et ubestemt, 

diffust socialt felt af stadig forandring og vekslen.  

For at etablere et analyseapparat i forhold til det affektive felt har vi valgt at gøre 

brug af Paulsens 4 idealtypiske kategorier af måder at være bevæget på, som han har 

udviklet til at analysere elever, lærere og lederes affektive involvering på en række 

områder.79 Grundlæggende er Paulsen interesseret i, hvordan man er positivt eller 

negativt involveret i forhold til noget, og kobler det med en skelnen mellem direkte og 

indirekte involvering. Direkte, positiv affektiv involvering kaldes passion. Passion er, når 

vi for alvor føler for noget. Paulsen understreger, at når elever føler for skolen, så 

betyder det, at de føler sig hjemme, og det er dem, der lærer bedst. Det modsatte af 

passioner er aversionsfølelser (eller væren-imod-følelser i Paulsens vokabular), der 

som passionen er direkte, men altså direkte imod, hvilket også betyder, at der ikke er 

tale om følelser, der inkluderer et alternativ. Der er elever, der fx slet og ret er imod 

skolen eller en lærer, hvilket betyder, at de føler sig hjemløse i skolekontekst. Over for 

disse to direkte følelser for eller imod en genstand for affektion står indirekte følelser. 

Elever med indirekte følelser involverer sig affektivt på forskellig vis ved at finde sig 

tilrette, i stedet for at føle sig hjemme eller hjemløs. De instrumentelle følelser består i 

en involvering, hvor man udholder noget med henblik på noget andet; eleverne har en 

ok-følelse i forhold til undervisning, fordi man gerne vil have et godt eksamensresultat. 

Man kan også være alternavistisk involveret, hvilket vil sige, at man som udgangspunkt 

har et passioneret forhold til noget andet, som man så søger at realisere gennem det, 

man har med at gøre, altså involverer man sig affektivt i fx undervisningen ved at prøve 

at få det til at handle om skildpadder på Galapagos, hvis det er ens lidenskab, selvom 

engelskundervisningen har et andet sigte. Man gør ikke genstanden for det, man er 

affektivt involveret i, til et middel for et andet mål (instrumentel involvering), men 
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sammenblandinger. Med andre ord er de fire idealtyper analytiske kategorier.   
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omdefinerer eller drømmer sig væk (alternavistisk involvering). Med dette katalog af 

idealtypiske måder at være følelsesmæssigt involveret på har vi hermed et 

begrebsapparat i forhold til vores problemformulering. Der er et affektivt niveau af 

meningsdannelse, der handler om måden, eleverne er motiverede eller demotiverede 

på i forhold til deres innovative arbejde med en sag i AT. Og dette niveau er samtidig - 

det er hypotesen - afgørende for udfaldet. 

Vi vil modsat Paulsen, men med Heidegger skelne mellem stemninger og 

følelser, hvilket giver god mening, hvis man ser følelser, som den involvering, der 

motiverer handling og holdning, og ser stemninger, som de måder at være involveret 

på, der orienterer betydningsdannelse.80 Som sagt vil vi gøre brug af Paulsens skelnen 

mellem 4 idealtypiske motivationsprofiler eller følelsesmåder, men samtidig vil vi - 

mindre systematisk - også se på, hvordan stemningsskift virker ind på den kreative 

proces. Vi er her inspirerede af Lars Geer Hammershøj, idet vi forstår følelser som det 

at være motiveret for og imod noget og på den måde er i stand til at afgøre, hvordan vi 

skal agere i situationer. Stemninger derimod ser vi ligesom Hammershøj som drivkraft 

for overskridelse, idet særligt forskellige former for ekstatiske stemninger bærer 

overskridelser af vant betydning. Præcis dette moment vil vi i analysen have blik for 

med henblik på stemningens betydning for processen og måden, stemninger håndteres 

af aktørerne.  

Opsummerende kan man samle vores analytiske distinktioner og begreber i 

illustrationen på næste side, der i tråd med Darsø består af to akser: den vandrette 

faglighedsakse og den lodrette relateringsakse. 
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ANDETHED 

Formlen: udfordrende andethed 

Analytiske distinktioner: 

 Andethed som spontanitet 

 Andethed som stoffets 

muligheder 

 Andethed som eksistentiel 

erfaring 

INTENTIONALITET 

Formlen: måde at konceptualisere på 

Analytiske distinktioner: 

 Mening som retning (for mulig 

udfoldelse). Virtualitet 

 Mening som udfoldelse (i en 

retning). Aktualisering 

FAGLIGHED 

Formlen: etableret praksis 

Analytiske distinktioner: 

 Fag som fast sæt af metoder, 

teorier og viden 

 Fag som praksisfællesskab 

BEFINDTLIGHED 

Formlen: affektiv involvering 

Analytiske distinktioner: 

 Følelser som motivation i forhold 

til en genstand for affektion 

 Stemning som angående 

betydningshelhed 

 Direkte Indirekte 

Positiv passions-
følelser 

instrumentelle 
følelser 
 

Negativ aversions-
følelser 

alternavistiske 
følelser 
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5. Analyse. Synopsisprocessen på XX Gymnasium 

5.1. De institutionelle rammer (NP) 

XX Gymnasium er et mindre jysk oplandsgymnasium, der har inden for rammerne af 

UVM’s forsøg har arbejdet målrettet med innovation i AT. Skolen har de to seneste år 

afsat en uge i december til, at alle skolens 2.g-klasser arbejder med AT med innovation, 

og næsten halvdelen af skolens lærere har været involveret i løbet af de to gennemløb. 

I forbindelse med innovations-ugerne har der været meget bevågenhed på skolen, bl.a. 

skabt gennem kontakt til innovative eksperter og ministre, samt gennem konkurrence 

om, hvem der kan få den bedste idé. Der etableres altså i disse uger ydre rammer 

omkring det innovative, men der er ikke på skoleniveau en strategi om konkrete 

værktøjer, der skal indlæres med henblik på at styre den innovative proces. Blandt de 

lærere, vi har mødt, synes der at være en positiv stemning forbundet med arbejdet med 

AT-innovation, og på skolen opfattes innovation som en didaktik, der kan skabe 

motivation og engagement hos såvel lærere som elever, hvis den overføres til anden 

undervisning. Innovation spiller derfor også en central rolle i skolens nye “mindset”, hvor 

det at arbejde med virkelige problemstillinger spiller en central rolle i forsøget på at 

formulere et Grundtvig/Kold-inspireret dannelsesmål med fokus på robusthed, 

livsduelighed og glæde ved læring.81
 

På XX Gymnasium var eksamensforløbet i AT 2014 opdelt i to faser i perioden 

fra offentliggørelsen af årets emne til aflevering af synopsis. Frem til vinterferien, op til 

hvilken eleverne valgte fag, var der afsat to halve dage, hvor eleverne på såkaldte 

“torve” kunne få sparring fra faglærere om emner og fagkombinationer. Efter vinterferien 

fik eleverne tildelt faglige vejledere og gik derefter ind i den egentlige vejledningsfase, 

der var tilrettelagt som en vekslen mellem skemalagte vejledninger og skemafri 

arbejdsdage. Perioden fra første vejledning med egne vejledere til aflevering af 

synopsis var relativt kort i forhold til en række andre skoler - der var således kun afsat 

ca. en måned til arbejdet. Endvidere er det værd at bemærke, at der på XX Gymnasium 

ikke er tradition for, at eleverne arbejder i grupper til AT-eksamen. Det er ikke forbudt, 

men der er ikke på forhånd logistisk taget højde for muligheden i forhold til fx vejledning 
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og tildeling af vejledere. 

I forbindelse med AT-eksamen 2014 valgte 6 elever at prøve kræfter med B-

opgaven på XX Gymnasium. Af disse faldt en af dem (Emil) fra undervejs, to (Esben og 

Erik) arbejdede individuelt, og de sidste tre gennemførte forløbet som gruppe. Vi fulgte 

alle 6 elever gennem hele den egentlige vejledningsfase, dvs. fra vinterferien til 

afleveringen af synopsis. Af tidsmæssige årsager var vi desværre nødt til at se bort fra, 

hvad der skete efter synopsisafleveringen og til eksamen. I den følgende analyse har vi 

valgt at fokusere dels på elevgruppen og dels på Esben, mens vi kun inddrager pointer 

fra de to andre cases, når det er relevant i sammenhængen.  

5.2. Indsamling af empiri (AD) 

Denne undersøgelse er baseret på etnografisk feltarbejde i metodologisk forstand.82 Vi 

har for at finde frem til, hvordan eleverne tilskriver mening til AT med innovation, 

bevæget os ind i felten på XX Gymnasium og har forsøgt at indsamle data ved hjælp af 

forskellige metoder for at danne os en helhedsforståelse af såvel skolekulturen generelt 

som, hvad der foregår i de fire analyserede cases. Da vi ikke har haft mulighed for selv 

at deltage direkte i praksis, har vores nøglemetoder været observationer, interviews og 

uformelle samtaler. Adgang til felten blev etableret gennem skolens ledelse, primært 

vicerektor, der var særdeles imødekommende og hjalp os med dels med 

baggrundsinformationer og dels med at komme i kontakt med de involverede vejledere 

og lærere. I starten af undersøgelsen lagde vi stor vægt på at etablere gode relationer til 

lærerne, da vi anså dem som gatekeepers i forhold til elevernes verden. Gennem 

ledelsen og lærerne opnåede vi således kontakt til eleverne, som vi etablerede et mere 

fortroligt forhold til gennem dialog, og fik dermed mulighed for at overvære deres 

vejledninger, interviewe dem og følge med i deres arbejde via Facebook.83 For at skabe 

gode relationer til alle parter var vi begge til stede ved det første besøg på gymnasiet, 

mens vi efterfølgende skiftedes til at drage i felten for at kunne dække så mange 

begivenheder i forløbet som muligt. Før besøgene udarbejdede vi sammen strategier 

for, hvad der skulle være i fokus, og når der skulle foretages interviews, udviklede vi 
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 Vores primære inspiration til tilrettelæggelsen af feltarbejdet har været Christensen m.fl. 2014, s. 49-56. 
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 At kunne følge med i arbejdet på Facebook viste sig især at være frugtbart i elevgruppens tilfælde, da 
gruppen brugte Facebook som kommunikations- og lagringsplatform. 
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spørgeguides. Under besøgene optog vi med deltagernes tilladelse såvel de 

vejledninger, vi overværede, som de foretagne interviews, således at vi senere kunne 

underkaste seancerne en næranalyse. Efter hvert besøg skrev den udsendte en kort 

feltkommentar for at fastholde vigtige pointer og stemninger - også fra de mere 

uformelle samtaler, som vedkommende havde undervejs. 

Vi gennemførte forskellige former for interviews og samtaler undervejs i forløbet. 

I begyndelsen, hvor vi som sagt var optagede af at skabe gode relationer til lærerne 

som gatekeepers, havde vi en del uformelle samtaler med dem. Men da 

undersøgelsens mål jo var at indfange elevernes perspektiv på AT med innovation, 

valgte vi, at de egentlige interviews primært skulle være med eleverne. Alle disse 

interviews var semi-strukturerede, men kan deles op i to typer. For det første foretog vi 

løbende interview med eleverne for at afdække, hvordan deres arbejde forløb mellem 

vejledningerne, og for at opfange de følelser og stemninger, der knyttede sig til dette 

arbejde, mens de stadig var present.84 For det andet foretog vi et opsamlende interview 

med eleverne efter afleveringen af synopsis for gennem deres gengivelse af forløbet 

(deres narrativ) at få indsigt i, hvordan de (retrospektivt) har oplevet arbejdet og i ord 

tilskriver mening til innovation i AT. 

Når det gælder observationer, har vi indledningsvis foretaget, hvad man kan 

kalde brede observationer af rammerne for undervisning og vejledning på skolen. I 

forbindelse med vejledningerne har vi imidlertid observeret mere fokuseret: Da vi har 

været i den gunstige situation, at vi har fået tilladelse til at bånde vejledningerne, har 

vores opmærksomhed været rettet mod at opfange stemninger og at indfange mimik og 

gestik, der ikke tydeligt vil fremgå af optagelserne. 

I bilag 1 findes en oversigt over den empiri, som vi har indsamlet gennem vores 

feltarbejde, og der vil i analysen blive henvist til dette materiale gennem citater og noter. 

5.3. Overvejelser over valg af cases og gyldighed af analyser (NP) 

Samlet har vi fulgt 3½ case (den ene var som sagt en fravalgscase), som vi har 

analyseret, men ikke desto mindre har vi som sagt valgt blot at gennemføre to af 

analyserne her. Det skyldes dels pladsmangel, dels at de to cases, som vi ikke 
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 I parentes bemærket måtte vi i Esbens tilfælde ty til interview med vejlederne for at afdække forløbet 
mellem 2. og 3. vejledning, da det af logistiske årsager ikke var muligt at få et interview med Esben selv. 
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gennemfører analysen af, efter vores vurdering blot ville supplere, men ikke give 

anledning til væsentlig nye refleksioner i forhold til elevernes konstruktion af mening i 

arbejdet med innovation i AT. Eleven, der undervejs vælger at lave en traditionel A-

opgave uden innovation, har en fagfaglig idé, som han finder ud af allerede eksisterer, 

og han frafalder derfor trods vejledernes råd om, at han skal blive ved. Der er et 

interessant affektivt spil omkring hans høflige afvisning af deres forsøg på at fastholde 

ham, men dette spil handler om AT, affektiv involvering, men meget lidt om innovation 

(bortset fra, at lærerne prøver at sælge det som strategisk smart at løse 

innovationsopgaven). I den anden case, som vi har valgt ikke at analysere, er det stort 

set vejlederen, der angiver det innovative løsningsforslag, og vi ser ikke eleven arbejde 

med det konkret. Da vi ikke tilstræber, at vores undersøgelse skal være repræsentativ 

for alle elevers arbejde med innovation i AT, har vi valgt ikke at analysere de to cases, 

men blot lade dem spille ind som nuanceringsviden fra den nære kontekst. På den 

måde kan vi koncentrere os om de to andre cases og dermed komme mere i dybden.  

Når det gælder spørgsmålet om generaliserbarheden af vores undersøgelse, 

forsøger vi først og fremmest at svare på det almene spørgsmål om tilskrivning af 

mening i de konkrete cases uden en intention om at generalisere disse svar som sådan. 

De konkrete cases skærper snarere vores blik for nogle problematikker, som vi gør til 

genstand for mere generelle, teoretisk anlagte overvejelser i forlængelse af vores 

analyser: helt konkret gør vi os nogle overvejelser om synopsisbrug og evt. andre 

repræsentationsformer med udgangspunkt i analysen af den første case, og i 

forlængelse af analysen af anden case reflekterer vi mere generelt over udfordringerne 

forbundet med vejledning i AT med innovation. Vi etablerer altså ikke egentlige 

hypoteser ud fra elevernes faktiske ageren i de konkrete situationer. Der vil fremkomme 

pointer, der på forskellig vis kan være sigende i forhold til praksis andre steder; men evt. 

overførsel vil kræve tolkning og praksiskendskab - pointerne vil med andre ord ikke 

være almengyldige sandheder, udledt af vores cases.  
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5.4. Analyse af Case 1: Elevgruppen 

5.4.1. Præsentation af casen og analytiske greb (AD) 

I denne case har vi med en gruppe på tre piger at gøre, der - lidt utraditionelt for XX 

Gymnasium - arbejder sammen i forløbet. De har alle valgt fagkombinationen dansk og 

samfundsfag (A, studieretningsfag) og har fået tildelt de samme to lærere, der også er 

lærere i klassen; vi vælger for nemheds skyld at kalde dansklæreren for Anita og 

samfundsfagslæreren for Ivan. Pigerne ender med at lave synopsis sammen og når 

frem til et innovativt løsningsforslag til problemformuleringen “Hvordan vinkler 

McDonald’s deres usunde produkter, og hvad kan vi gøre for at fremstille sunde 

madvaner mere attraktivt?”. Løsningsforslaget består i en fastfood-kæde under ARLA, 

der ikke reklamerer med at være sund, men ikke desto mindre er det. Processen er 

kendetegnet ved, at de tidligt ved, at de vil lave det modsatte af McDonald’s, men hvad 

det vil sige, skifter undervejs. Såvel gruppen som vejlederne er undervejs ikke tilfredse 

med de forslag, de kommer med, og det er først efter sidste vejledning på sidste 

skrivedag, at pigerne finder frem til deres endelige løsningsforslag. De understreger 

selv betydningen af vejledningen for deres arbejde, hvorfor de to vejledningsrunder, 

som de var til, vil blive analyseret som helhed hver for sig.  

Inden vi analyserer vores observationer af selve processen, vil vi kort præsentere 

hvem eleverne er, og hvordan de grundlæggende forholder sig til skolen, AT og 

innovation. Ser man nærmere på gruppen, er det svært at se forskel på, hvordan de 

hver især forholder sig fagligt, og hvilket engagement de lægger for dagen. Tværtimod 

virker de meget ens såvel hvad angår niveau, ambitioner som holdninger. Derfor har vi 

ikke kunne identificere forskellige roller internt i gruppen, men opfatter dem som én 

gruppe og ikke tre individer. 

5.4.2. Elevernes tilgang til AT med innovation (NP) 

Faglighed. I forbindelse med interviews med eleverne fremgår det, at de i starten 

havde svært ved at se pointen med AT-konstruktionen; men efterhånden som det er 

gået op for dem, hvad det handler om, er de blevet mere engagerede i AT, som det 

fremgår af følgende ordveksling: 

Elev: “Når man begynder at forstå det sådan i 2./3.g, så synes jeg faktisk, at det er megafedt. At 
man får lov til at arbejde på sådan en mere … jeg ved ikke … kreativ, men stadig megafaglig …” 
Anden elev: ”Man kan se meningen mellem de to fag. Plus det har været sjovt, når vi har haft to 
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vidt forskellige fag, et humanistisk og et naturvidenskabeligt. Man har kunnet se metodemæssigt, 
hvordan de sammen har kunnet have indflydelse på, hvordan man ser en ting.” 
Elev: ”Også det der er ved det, er at det er rigtige problemer, rigtige ting. Hvor det godt nogle 
gange kan blive meget teoretisk, hvis man har samfundsfag, så bruger man det her på noget, der 
virkelig findes.”

85 
 

Som det fremgår af ordvekslingen, ser eleverne AT i forlængelse af fagligheden fra 

fagene. På den ene side er særligt den anden elev optaget af, hvad der sker mellem 

fagene. Måske mener hun, at AT faktisk gør, at fagenes mening fremstår endnu 

tydeligere i arbejdet med en sag, men under alle omstændigheder kan hun lide, når 

fagene bidrager med tydeligt forskellige perspektiver (med deres metoder), så det bliver 

tydeligt, hvordan det enkelte perspektiv bidrager til synet på sagen. Dermed er hun i 

overensstemmelse med den officielle opfattelse af fag i AT-sammenhæng. På den 

anden side er der fokus på “rigtige problemer” og deraf følgende kreativt arbejde med 

problemet, der ikke desto mindre er fagligt forankret (jf. “megafagligt”). Altså med andre 

ord de to momenter, som er fundamentale for AT-konstruktionen jf. analysen af 

læreplanen ovenfor.  

Andethed. Også i forhold til den udfordrende andethed er det interessant, at eleverne 

er optaget af “rigtige problemer”. De har en opfattelse af, at AT er tættere på at arbejde 

med reelle sager end fagene, der af eleverne opfattes som skolediscipliner. Det fremgår 

tydeligt at følgende passage fra samme interview: 

“[Innovation] gør det jo endnu mere virkeligt. Nogle gange kan man godt blive fanget sådan lidt i 
en gymnasieboble … at du bare sidder og har teoretikere og du har analyse, men det er ikke 
sådan, at det kommer til - ok, du kan faktisk bruge det til noget i virkeligheden. Det er jo det, at AT 

er mere virkelig end de fleste fag og innovation kommer ét skridt tættere på virkeligheden.”
86 

 

Her påstås, at fagene er fjernere fra virkeligheden end AT, der på sin side kommer 

endnu tættere på virkeligheden, når der arbejdes med innovation i AT. Teori og analyse 

bliver abstrakte og mindre virkelige, fordi man ikke kan se, hvad de egentlig skal bruges 

til. Det er næppe, fordi der ikke gennemføres analyser m.m. i fagene, altså ikke fordi 

metoderne ikke “bruges”, men fordi virkelighed og brug her knyttes sammen i en 

pragmatisk ontologi, hvor praksis og løsning af problemer for nogen udgør den 

egentlige virkelighed.87 Hermed kommer de til at operere med en skelnen mellem skole 
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som et abstrakt, mere fiktivt rum, der udgøres af fag, og andethed, der består af en 

virkelighed af praktiske problemer, der kræver en løsning. Det sidste forbinder de med 

kreativitet, meningsfuldhed og finder det derfor motiverende at arbejde med. Hermed 

etablerer de altså en pragmatisk andethed, men som det skal vise sig, er dette en 

abstrakt skelnen - og snarere udtryk for efterrationalisering eller andethedsideologi, end 

det er udtryk for deres faktiske orientering i praksis.  

Befindtlighed. Generelt befinder de sig godt på XX Gymnasium og i stx-sammenhæng. 

Men man kan ikke som sådan tale om, at de har en skolepassion. Når de som sagt ser 

AT som mere virkelig end fagene og opfatter fagene som redskaber for virkelige, ikke-

skole problemer, så er det udtryk for en instrumentel tilgang til fagene. Når man spørger 

til bevæggrundene for deres valg af innovationsopgaven i årets AT-eksamen, 

nuanceres deres ideologiske tilgang til AT med en mere instrumentel måde at være 

involveret på - også i forhold til AT:  

Elev: “Vi tre arbejdede jo også sammen i sidste AT-forløb. Og der havde vi nemlig innovation og 
der synes vi, det gik rigtig, rigtig godt og at innovation sådan ligesom gav et løft … agtigt. Så jeg 
tror lidt, at det var det, der var udgangspunktet” […] “vi havde lidt valgt innovation inden vi fik 
emnet.” 
Anden elev: “Jeg tror hellere vi ville prøve at være ‘innovative’ og ligesom finde en 
løsning til et problem i stedet for at skulle diskutere i ... nede til sidst der.”

88 
  

De har altså arbejdet sammen før med succes. Man kan læse ordvekslingen i 

forlængelse af deres overordnede tilgang til AT i den forstand, at de fremhæver det 

tiltrækkende ved at arbejde med løsning af et problem; men samtidig er deres valg også 

skolestrategisk orientereret: de vil gerne fortsætte et samarbejde, som de ved fungerer. 

Adspurgt om, hvad de brænder for (generelt), har de svært ved at svare, men den ene 

ender med at bekende, at hun godt kan lide at gå i skole. Det er vel at mærke ikke så 

meget indholdet i fagene (eller for den sags skyld i AT), som det handler om, men nok 

snarere oplevelsen af at kunne overskue arbejdet og kunne (gen)bruge det, de har 

lært.89 Det viser sig i høj grad i deres arbejde under eksamensforløbet, men kommer 

også frem i interviewene - ikke når de taler om AT generelt, men når de gør rede for 

deres faktiske prioriteringer. Man kan tale om en introvert instrumentel involvering, hvor 

skolearbejdet gøres til middel for oplevelse af, at det glider uden det store besvær, 

                                                
88

 Interview (Elevgruppe) 11.04.2014, min. 0.55ff. 
89

 Jf. Paulsen 2007 s. 137. Paulsen beskriver bl.a. instrumentelle følelser som forbundet med at kunne 
overskue de midler, der arbejdes med.  
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snarere end til middel for ydre mål, selvom de også er optaget af, at eksamen skal gå 

godt.     

Intentionalitet. Kommentaren om at finde en innovativ løsning “i stedet for at skulle 

diskutere i … nede til sidst dér” (vores markering), som den ene elev siger i citatet 

ovenfor, er også sigende for den måde, de i interviewet taler om intentionaliteten i deres 

arbejde mod en innovativ løsning på.  “Nede til sidst” henviser til sidste punkt i 

synopsismodellen fra XX Gymnasium. De forstår det innovative arbejde ud fra en AT-

model, hvor innovation erstatter diskussion inden for rammerne af en synopsis. Det 

viser sig, at deres arbejde ikke så meget er orienteret efter deres skelnen mellem 

virkelighed og skole, men derimod netop orienterer sig ud fra en skabelon for synopsis. 

Det bliver meget tydeligt i deres arbejde, men de kommer også selv ind på det i 

interviewet, da der bliver spurgt ind til, hvordan de har struktureret deres arbejde. De 

kan som udgangspunkt ikke huske, at de undervejs i de tidligere forløb, hvor de har 

arbejdet med innovation, er blevet introduceret til procesværktøjer. Konfronteret med de 

Bonos tænkehatte, kan de dog godt huske det værktøj, men er enige om, at det 

dengang virkede “påsat”. I stedet har deres procesværktøj altså været XX Gymnasiums 

synopsisskabelon:  

“Vi går meget struktureret og synopsisagtig frem. [...] Det er den [synopsen] vi hele tiden har 
arbejdet hen imod. Det har hele tiden været målet.”

90 
 

Det ses her tydeligt, at de ser deres eget arbejde som stramt struktureret; og det er 

netop deres arbejde hen mod at udfylde synopsis, der giver dem deres styrende 

struktur. Kort sagt angiver de synopsen som omdrejningspunkt for deres intentionalitet. 

De kalder selv deres arbejde for “synopsisagtigt”, hvilket, som det foregående citat 

antyder, kommer til at betyde, at det er synopsen, der sætter rammerne for udfoldelsen 

af innovation.    

5.4.3. Elevernes arbejdsproces og vejledning (AD) 

Når vi ser på deres faktiske arbejde med B-opgaven, bliver den antydede 

synopsisorientering tydelig og deres passion for virkelige problemer viser sig at være 

mindre reel end i gruppens mere ideologisk tonede refleksioner. I forhold til deres 

arbejdsindsats kommer det på den ene side til at betyde, at de er pligtopfyldende i den 
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forstand, at de går struktureret frem punkt for punkt, men det betyder også, at de ikke 

går de store omveje eller arbejder ud over de afsatte arbejdsdage og vejledningsgange; 

deres passion gælder at løse en skoleopgave. I det hele taget er det kendetegnende 

ved forløbet, at arbejdet mellem vejledningsgangene først og fremmest består i at 

udfylde rammer, som er aftalt under vejledningerne.  

Selv fremhæver de anden vejledning som det vigtigste moment i deres 

arbejdsproces. Det er både her, de ser det klareste aha-moment i forløbet; men det er 

også anden vejledning, de peger på, når de skal svare på tidspunkter, hvor de har 

været særligt frustrerede. At vejledningerne står helt centralt i elevernes arbejde, gør 

det oplagt at lade vores analyse tage udgangspunkt heri. Da vi derudover ser 

dynamikken i de to vejledningsrunder som forskellige, analyserer vi dem hver for sig.  

 

Første vejledning. Første vejledning bliver til en ad hoc gruppevejledning. Eleverne har 

hver især forberedt sig til individuel vejledning på baggrund af fælles drøftelser. Det 

påvirker tilsyneladende ikke selve vejledningen, at det først er på stedet, at lærere og 

elever bliver enige om, at det er mest hensigtsmæssigt med gruppevejledning. Pigerne 

har gjort sig nogle overvejelser over emnet og har en vag idé om, at de vil analysere 

McDonald’s reklamer med henblik på at lave en kampagne, der bruger nogle af 

McDonald’s virkemidler, men i en god sags tjeneste.  

Faglighed. Generelt er der konsensus om fagenes ontologi i den forstand, at elever 

såvel som vejledere opfatter fagene i forlængelse af den officielle AT-opfattelse af fag 

som et færdigt arsenal af til rådighed værende redskaber. Eleverne møder op til 

vejledningen med nogle ideer til, hvordan de kan bringe fagene i spil, og har nogle 

spørgsmål til vejlederne som fagpersoner. Anita vejleder ud fra en overordnet AT-

strategisk synsvinkel, der sigter mod at skabe gode betingelser for at vise teori og 

metoder til eksamen. Bl.a. siger hun:  

“I skal hele tiden tænke i, hvor finder jeg det hul, hvor jeg kan tale metode til den mundtlige 
eksamen. Det er dybest set det, det handler om.”
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Det er et rammende udtryk for hendes generelle tilgang til AT, som får konsekvenser for 

elevernes proces.  Det AT-strategiske fokus på verbalisering af metodebrug til eksamen 
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skygger nemlig for den udfordrende andethed, og samlet set kommer det til at betyde, 

at hun i sin vejledning entydigt kommer til at intendere taksonomisk synopsisstyring i 

processen, sådan som vi så eleverne tale om.  

Andethed. Hvor Anita i høj grad vejleder eleverne ud fra en AT-strategisk orientering, 

er Ivan optaget af andetheden. Rent strukturelt kommer det til udtryk ved, at Ivan ofte 

bryder kontinuiteten i vejledningen; han afbryder retning for samtalen og gør op med 

konklusioner, der er nået, ved at stille spørgsmål ved grundlaget - fx ved det eleverne 

har lavet; ved den måde, der arbejdes på; ved det, Anita og eleverne er nået frem til. 

Hvor Anita skaber kontinuitet og overskuelighed, så dekonstruerer Ivan vejledningen. 

Det betyder bl.a., at Anita til tider ser sig nødsaget til at konstruere sammenhæng og 

konsensus, som nærmere analyse viser, ikke er til stede. Ivans rolle minder om Darsøs 

hofnar, idet han arbejder med en filosofisk tonet udfordring, der ofte har karikatur og 

humor som virkemidler, hvorved det vigtige bliver de spørgsmål, han rejser, og ikke de 

svar, han samtidig antyder. Dog er det tydeligt, at han prøver at få dem til at tage afsæt i 

det, der betyder noget for dem selv - deres egen livsverden. Dermed peger han på livet 

“uden for skoleboblen” (jf. citatet fra gruppen ovenfor) og deres egne 

hverdagserfaringer, som ressource til forandring. Samlet set kan man sige, at han med 

sine paradokser, sin ironi og grundlagsspørgsmål forsøger at engagere dem i 

eksistentielle udfordringer.  

Befindtlighed. Der er en udpræget god stemning mellem alle, og vejledningen er 

præget af velvilje fra gruppens side. Der bliver grinet en del, og særligt Ivan kommer 

afsted med ret hårde angreb på pigernes arbejde, fordi de serveres med humor (jf. 

ovenfor). Anita er optaget af at skabe tryghed. Det gør hun bl.a. ved at samle op, 

relativere og operationalisere nogle af de udsagn, som kommer fra Ivan - flere gange 

primært med tryghedsskabende virkning. Som tidligere nævnt kræver den innovative 

proces bl.a., at der skabes tryghed i form af positiv usikkerhed, der gør, at man tør vove 

sig ud på mere glat is. Den form for tryghed, Anita er optaget af, er imidlertid af en 

anden karakter, da det for hende mere handler om, at eleverne har en klar, overskuelig 

opgave at løse, end at de bliver trygge nok til at bryde med det vante. Flere gange 

undervejs i første vejledning træder Anita et skridt tilbage og gør opmærksom på, at de 
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ikke skal redde verden, men lave et godt AT-projekt.92 Hun sender på den måde et 

signal om, at deres arbejde skal ses som middel til en god eksamen. Samlet set 

kommer hun således til at appellere til en instrumentel involvering fra elevernes side. 

Gruppen er selv også optaget af denne side, som vi allerede har antydet, og i sidste 

ende må vi konkludere, at gruppen først og fremmest er instrumentelt involveret. Men 

der er også i denne vejledning ansatser til andre former for affektiv involvering, idet der 

fx er en passage undervejs, hvor lærerne siger, at de ikke skal realisere deres idé (talen 

er her konkret på en app), men det er tydeligt, at eleverne her tænder på tanken om at 

realisere en app og gribes af en fælles positiv stemning.93 Modsat har de, når det 

kommer til at udføre noget i praksis, ikke det nødvendige drive til at bryde med 

skolekonteksten og fx opsøge eksterne eksperter, hvilket er på tale i anden vejledning. 

Engagementet forbliver med andre ord abstrakt, så det samlede billede, der tegner sig, 

er, at de overvejende er instrumentelt involverede i forhold til arbejdet med innovation i 

AT.  

Intentionalitet. Umiddelbart går eleverne fra vejledningen med den abstrakte opgave at 

arbejde mere på at få en egentlig idé med afsæt i analyser af McDonald’s reklamer. 

Retningen på deres opgave er vagt aftegnet - den ligger et eller andet ubestemt sted 

mellem at tage afsæt i deres egen livsverden og det, der betyder noget for dem, på den 

ene side (Ivans retning) og på den anden side at arbejde målrettet på at udfylde 

synopsen. Men netop den vage retning, der ikke som sådan bliver genstand for 

refleksion i vejledningen, udgør en potentiel konflikt, der endnu ikke er artikuleret, men 

til gengæld bliver omdrejningspunktet for anden vejledning.  

 

Anden vejledning - Konflikt om intentionaliteten. Da det vigtige i anden vejledning er 

konflikten om intentionalitet, der allerede var uartikuleret til stede i første vejledning, vil 

det også blive omdrejningspunkt for analysen. Befindtlighed, faglighed og andethed vil 

blive inddraget i analysen af konflikten, men ikke blive gjort til selvstændige 

analysepunkter.  
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 Fx 1. vejledning 24.02.2014 (Elevgruppen), min. 11.30, hvor Anita fx siger: “Det er jo trods alt AT, ikke 
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Til anden vejledning lægger eleverne ud med at gøre rede for deres arbejde i dialog 

med Anita. De har fulgt synopsis-skabelonen og har derigennem fundet frem til nogle 

redegørende og analytiske elementer, som de har nogle spørgsmål til. De er ikke 

kommet frem til nyt, når det gælder det innovative løsningsforslag, og Anita bekræfter 

mere eller mindre, at deres analyse- og redegørelsesarbejde ser fint ud. Hun er dog 

ikke tilfreds med deres idé til en innovativ løsning. Eleverne og Anita taler sammen 

nogle minutter, mens Ivan forholder tavst lyttende. Da han kommer på banen, er det 

som ofte med et brud. Han er ikke bare utilfreds med deres idé (som Anita), men også 

med deres tilgang som sådan (modsat Anita). Med vores analytiske begrebsapparat 

kan man sige, at han er optaget af selve deres måde at intendere på, idet han helt 

grundlæggende er af den holdning, at de får meget svært ved at bringe andethed i spil, 

fordi deres intentionalitet er konstitueret af synopsens rammer. Konkret siger han, at de 

ikke kan tænke nyt, fordi de med hans ord “gemmer sig bag de taksonomiske niveauer”:  

”Jeg siger bare, hvor er det gode og det onde? [...] Hvor er jeres angreb på McDonald’s og hvor 
er jeres vilje til at analysere og diskutere noget, fordi der er noget som er på en måde, som det 
ikke skal være, men det vil I gerne lave om på? I stedet for bare at ha’ den der distancerede, 
analytiske tilgang.”
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Ivan giver udtryk for, at de tænker ud fra en akademisk taksonomi, der etablerer en 

distanceret diskurs, i stedet for være engagerede i et problem og orientere sig ud fra en 

dramaturgi.95 Han vil have, at de skal tage udgangspunkt i en - om ikke andet fingeret - 

anfægtelse (jf. “der er noget, der er på en måde, det ikke skal være”) og forandringsvilje 

(jf. “det vil I gerne lave om på”), der kræver analyser og diskussion. Skal man oversætte 

Ivans anliggende, kan man se det som en modstilling mellem på den ene side en 

synopsis-intentionalitet, hvor bloomsk taksonomi er strukturerende, og hvor den 

distancerede refleksion er måden, der arbejdes på, og på den anden side en normativ 

intentionalitet, hvor eleverne tager en dramaturgi på sig, der underordner de bloomske 

elementer (redegørelse, analyse, diskussion) under en retning båret af vilje til forandring 

og en deraf følgende metaforik. Han lægger op til, at det er et valg mellem hinanden 

gensidigt udelukkende intentionaliteter.  
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 2. vejledning 04.03.2014 (Elevgruppen), min. 33.05ff. 
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 Ivan taler ikke om dramaturgi, det er vores begreb; han taler derimod som vi har set om det gode vs. 
det onde, og efterspørger fx metaforer.  
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På mange måder er han på linje med elevernes egen ideologiske dikotomi 

mellem “skoleboblen” og virkeligheden. Men som vi har set, vælger de i praksis 

anderledes, og opfatter ikke redegørelse og analyse som knyttet til og underordnet en 

forandringsvilje; de ser tværtimod løsningen af et problem som en erstatning for 

diskussionsafsnittet i synopsen, og forstår på den måde altså deres arbejde med et 

problem ud fra taksonomien og ikke omvendt. Denne tendens viser sig både i deres 

egne refleksioner over deres arbejde i interviewet, men også i deres faktiske 

fremgangsmåde op mod anden vejledning. I Ivans optik kommer det til at hæmme deres 

evne til at tænke nyt. Han taler derimod for, at de skal konceptualisere normativt i form 

af en dramaturgi: De skal vælge side og have vilje til at gøre noget til godt, og andet til 

ondt eller bare nødvendigt at forandre. Med Paulsens mere neutrale vokabular kunne 

man sige, at de skal gøre noget til gammelt og andet til noget nyt og forbedrende.  

Ivans indvending bliver i første omgang ignoreret af alle andre, inklusiv Anita, der 

tværtimod vedbliver med at tale taksonomisk, idet hun taler om, hvad der hører til 

redegørelse osv. Anita reagerer ved at lytte, for derefter at knytte an til noget konkret, 

Ivan siger, og som hun kan tilslutte sig. Hun skaber sammenhæng og konsensuseffekt, 

men på bekostning af hans egentlige anliggende og som en bekræftelse af hendes 

stilladsering og ikke mindst elevernes synopsisorientering. Hun genetablerer den gode 

stemning, men hun gør det i kraft af, at hun sedimenterer elevernes taksonomiske 

orientering på bekostning af en mere æstetisk-normativ orientering. Den gode stemning 

understøtter elevernes instrumentelle involvering. Ivan kommer flere gange tilbage til sin 

indvending mod elevernes “synopsisagtige” (elevernes selvbeskrivelse) tilgang. 

Uomgængeligt bliver det, hvor eleverne og Anita vil lukke ned for vejledningen:  

Elev: “Dvs. at det andet ser fint ud, det er bare det innovative, der skal sådan …” 
Anita: “Ja, det tror jeg” 
Ivan: ”Altså det er vi lidt uenige om, men det er ok, hvis I går med Anita. Det er jo ikke lykkedes 
mig at sælge en opskrift til jer. Altså [...] I bliver delvist fixerede af at tænke taksonomisk, [...] og 
jeg kunne godt tænke mig at I allerede i synopsisformen er formidlingsorienterede.”
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Eleverne vil have bekræftet, at deres arbejde er rigtigt på nær et i deres perspektiv 

begrænset område, nemlig det innovative. Anita bekræfter og Ivan afbryder. Dermed 

bliver det svært for såvel elever som Anita at vedblive med at ignorere ham. Ivan prøver 
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at træde ud af hofnarrollen fra første vejledning, hvor han ikke kom med forpligtende 

svar ud over i snævert faglige sammenhænge. I stedet prøver han erobre kontrollen 

med den retning, de arbejder i. Men eleverne reagerer ved at fastholde ham i rollen som 

hofnar - de begynder at grine og karikere (altsammen i god stemning og kammeratligt), 

fx:  

Elev: “Jeg forstår det ikke helt - vil du bare ha’ at vi skal droppe det der taksonomi?” 
Anden elev: ”Faktisk synopsen - du er ikke så vild med synopsen.” 
Alle griner. 
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Det sker noget på to niveauer her. For det første forstår eleverne ikke helt hans 

intention, fordi de intenderer opgaven helt i forhold til eksamenskravene og kan derfor 

ikke forstå, hvordan de kan komme uden om Blooms taksonomi. For det andet tillader 

de ikke, at han bliver helt alvorlig; der er med andre ord et affektivt spil, hvor den 

særlige blanding af alvor og leg, der ofte kendetegner stemningen mellem eleverne og 

Ivan, er truet af Ivans vedholdenhed og dermed alvor, hvilket eleverne reagerer på ved 

at søge latterliggørelsen, og dermed konfirmere forholdet gennem en intensivering af 

det. Man kan sige, at de generelt er instrumentelt involverede, men at de her måske 

tager en alternavistisk drejning, idet de ikke afviser slet og ret og direkte, men 

omdirigerer deres engagement i forhold til Ivan - de tager hans hofnarrolle alvorligt og 

relaterer sig til ham som sjov, skør og lidt latterlig (men stadig på en venlig måde) for 

ikke at skulle tage ham alvorligt.  

I lyset af den ovenfor beskrevne konflikt om intentionaliteten er det interessant - 

og overraskende - at bemærke, at gruppen retrospektivt ser Ivans udfordringer som 

afgørende for, at de når frem til noget nyt. De beskriver hans rolle på følgende måde:  

“Ivan kan finde ud af at få det hele splittet ad. Man skal lige finde ud af … ok, hvor røg de stumper 
hen og så se om man kan sætte noget nyt sammen. […] Det tvinger os lidt til at tænke endnu 
bredere, tænke endnu højere niveau ... højere fagligt niveau.”

98 
  

Det, eleverne her beskriver, er, at Ivan dekonstruerer og udfordrer dem til at tænke nyt 

ved at skabe diskontinuitet og destabilitet. Deres opgave bliver at samle og sætte 

sammen på ny, hvorved de bliver tvunget til at tage et konstruktionsarbejde på sig og 

dermed rykker sig i deres innovative arbejde.  
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 Interview (Elevgruppe) 11.04.2014, min. 35.15. 
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5.4.4. Refleksioner over synopsen som procesværktøj (NP/AD) 

Det, vi har set igennem analysen af vejledningerne, er, at eleverne bruger 

synopsisskabelonen som procesværktøj, hvilket vil sige, at det er det endemål, som de 

sigter efter. Samtidig viser det sig, at deres udfoldelse af dette sigte består i at udfylde 

synopsens enkeltdele punkt for punkt ud fra den bloomske taksonomi - de møder som 

sagt op til anden vejledning og har nogenlunde “styr på” redegørelse og analyse, og i 

egne øjne mangler de bare at udfylde den del, der typisk består i en diskussion, men nu 

handler om at præsentere en løsning til det problem, de har arbejdet med. Det er 

betyder, at det først er langt henne i processen efter de to vejledninger, at de for alvor 

får taget hul på det målrettede arbejde med at få en idé - på et tidspunkt, hvor de har 

fået redegørelsen og analysen “på plads”. De arbejder med andre ord med redegørelse, 

analyse og innovativt løsningsforslag som relativt adskilte størrelser, som de ikke som 

sådan relaterer til hinanden. Der er en klar tendens til, at gruppens brug af synopsen 

som procesværktøj gør, at deres arbejde får karakter af “fill in the blanks”, og i 

forlængelse af det søger at få bekræftelse på, at de har udfyldt skabelonen rigtigt.99 

Dermed bliver deres arbejde orienteret efter en rigtig/forkert-dikotomi.  

Vi har tidligere været inde på forskellige teoretikere, fx Wagner, der understreger 

betydningen af en eksperimenterende tilgang til verden, som forudsætning for at kunne 

være kreativ og innovativ. Wagner er relevant her, fordi han gør op med rigtig/forkert-

dikotomi, da det i hans perspektiv bliver kontraproduktivt i forhold til at udfolde sig 

kreativt og eksperimenterende. Grundlæggende ligger der modsatrettede ontologiske 

orienteringer til grund for henholdsvis en rigtig/forkert-dikotomi og innovation. Ontologisk 

forudsætter en rigtig/forkert-skelnen en relativ stabil og overskuelig verden som 

rettesnor, hvorimod hele grundtanken i innovation er, at verden er foranderlig (og mulig 

at forbedre).100 Når synopsen bruges som procesværktøj, bliver den først og fremmest 

garant for, at helheden udgøres af en bestemt, på forhånd givet orden (der som sådan 

konstituerer overskueligheden); pigerne er ikke mindst optaget af, om det, de laver, fx er 

redegørelse eller analyse, altså hvor det hører til i den givne orden. Synopsen levner 

derfor for pigerne ikke plads til leg med forskellige intentionaliteter, men låser dem fast 
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 Fx 2. vejledning 04.03.2014 (Elevgruppe), min. 30.20ff. 
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 Jf. Paulsen i afsnittet “Indkredsning af innovationsbegrebet” ovenfor. 
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til en på forhånd givet orden (den bloomske).  Dertil kommer, at den orden eller det 

helhedsblik, der dermed bliver styrende, ikke er handlingsrettet, men derimod klassisk 

videnskabelig. Ivan peger på noget væsentligt, når han påpeger, at den bloomske 

taksonomi gør dem distancerede og hæmmer deres kreativitet. Med den som 

intentionalitet installeres på forhånd et abstrakt, distanceret subjekt. Det er ikke et 

handlende eller kropsliggjort subjekt, men derimod et rent refleksivt og beskuende 

subjekt. Det er et subjekt snarere i kantiansk, end i fx Deweysk forstand.  

I forlængelse heraf er det ikke overraskende, at elevgruppen vægrer sig ved det 

praksisnære. Undervejs i anden vejledning er Ivan og Anita enige om, at det kunne 

være en god idé at opsøge Arla for at få nogen med praksiserfaring inden for området i 

tale. De bliver mere eller mindre enige om, at eleverne skal ringe med det samme, når 

vejledningen er slut, fordi deres idéer er for uoriginale og ikke mindst for abstrakte. Men 

eleverne får aldrig rigtig kontakt, og de investerer ikke det nødvendige for at komme 

igennem til nogen hos Arla, som det kunne være interessant at tale med. Man kan gisne 

om, hvorfor de ikke investerer det tilstrækkelige, men der er aktiviteter der kun giver 

perifer eller vag mening i forhold til den retning, som de arbejder i. De bliver aldrig 

hverken handlings- eller erfaringsorienterede, men forbliver inden for skoleboblen - der 

angiver rammerne for rigtigt og forkert. 

Skal man knytte an til de rammer, der er udstukket for AT med innovation, kan vi 

konstatere, at de valg, som UVM har truffet, har konsekvenser for den praksis, som vi 

observerer hos elevgruppen. For det første genfinder vi læreplanens fokus på 

synopsen. Det er muligt, at der i en vis forstand er tale om et “misbrug” af synopsen, når 

den ikke bare bruges som et formidlings-, men også som et procesværktøj. Omvendt er 

det oplagt, at den fyldige artikulering af synopsen fra UVMs side kan få konsekvenser 

for måden, man i arbejdet med en sag intenderer på, som vi har set i denne case. For 

det andet bliver fokus på verbalisering til eksamen retningsgivende for elevgruppens 

arbejde - og i Anitas vejledning på bekostning af praksiserfaring og handlingsorientering 

- hvilket giver i høj grad mening for den instrumentelt involverede elev i forhold til det 

afsatte eksamensrammer.  

Casen lægger op til, at der er behov for at gentænke nogle af aspekter af 

synopsiseksamen, hvis man vil fremme det innovative moment. Det handler om, hvor 
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konkret idéen skal udarbejdes, måden løsningsforslaget præsenteres på, såvel som 

hvordan man tilrettelægger eksamensforløbet som helhed. At løsningsforslaget aldrig 

når længere end til et abstrakt niveau, genfinder vi i de to andre fuldbyrdede 

synopsisforløb, som vi har observeret.101 Der kan være en tilbøjelighed til, at AT-kravet 

om refleksion og inddragelse af flere fag kommer til at skygge for en tilbundsgående 

udarbejdelse af et egentlig projekt. Hvis hensigten er at styrke elevernes evne til at 

italesætte og reflektere på tværs af fag, er denne tilbøjelighed måske nok en uheldig, 

men ikke en væsentlig konsekvens; hvis meningen derimod er, at AT skal fremme 

elevernes innovative kompetencer, virker det ikke hensigtsmæssigt. Det ville givet være 

en for gennemgribende ændring af AT og måden, man arbejder på i stx-kontekst, hvis 

man krævede en fuld konkretisering af ideen fx i form af en prototype eller egentlig 

ibrugtagning af et produkt. En alternativ vej, man kunne gå for at opnå en højere grad af 

konkretisering, kunne være at stille større krav til måden, løsningsforslaget formidles på. 

Sidste sommer undersøgte vi et AT-projekt inden for rammerne af UVM’s forsøg med 

innovation i AT på et andet jysk gymnasium.102 Her havde man forsøgt sig med en 

struktur, hvor man arbejdede med to dokumenter - synopsis og en såkaldt skitse - så 

der dermed var et selvstændigt fokus på formidlingen af det innovative løsningsforslag. 

Trods de fornuftige intentioner, viste den praktiske udførelse, at der blev tale om en 

produktfordobling med høj grad af overlap, da løsningsforslaget blev præsenteret i 

begge dokumenter, samtidig med at skitsen var en verbal legitimering af løsningen. Det 

kan være en god idé med en “skitse” for at give det innovative produkt liv, men man skal 

passe meget på med valget af præsentationsform. Et særligt problem kan være, hvis 

skitsen, som det var tilfældet i de eksempler, vi undersøgte, alene består i 

italesættelser, fordi det lægger op til traditionelt akademiske, abstrakte skrivehandlinger, 

der ikke kan rumme fx den dramaturgi, som Ivan efterspørger, eller indfange fx 

rummelighed og sanselighed, som ofte vil være relevante faktorer. Et svar på det kunne 

være at arbejde med multimodalitet i præsentationsformen, da det åbner for langt flere 

praksisnære aspekter.  
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 Det er dog meningen at Esben, hvis case vil blive genstand for analyse i næste afsnit, faktisk skal lave 
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5.5. Analyse af Case 2: Esben 

5.5.1. Præsentation af case og analysestrategi (NP) 

I denne case har én elev - som vi kalder Esben - valgt at arbejde med biotek (A, 

studieretning) og mediefag (B, valgfag). Begge hans vejledere er også aktuelt lærere for 

ham i de respektive fag; vi har valgt at kalde bioteklæreren for John og 

mediefagslæreren for Mette.  

Denne case er kendetegnet ved store vanskeligheder ved at etablere 

intentionalitet, og undervejs ønsker Esben at skifte fra B- til A-opgave, men fastholdes 

af vejlederne. Ligesom i den første case er selve spillet og spændingen mellem de to 

vejledere analytisk interessant; i denne case har den fagligt relativt svage elev dog 

svært ved at navigere i dette felt. Vi har desværre ikke kunnet få et slutinterview med 

Esben, men taler med ham undervejs, hvor han af egen drift præsenterer en art 

proklamation om AT. Det har heller ikke været muligt at læse Esbens synopsis. 

Som i den første case starter vi analysen med en præsentation af Esbens tilgang 

og foretager en systematisk analyse af vejledningsforløbet ud fra vores analysemodel. 

Vi zoomer derefter ind på det affektive spil i den situation i anden vejledning, hvor 

intentionaliteten etableres og ideen fødes - i denne del har vi altså primært fokus på 

modellens lodrette akse. Endelig samler vi op på casen med Wagners kategorier: play, 

passion & purpose, da resultatet af vores analyse gør disse kategorier relevante i 

forhold til en mere generel refleksion. 

5.5.2. Esbens tilgang (AD) 

I forbindelse med anden skrivedag og dermed efter de to vejledningsrunder, hvor begge 

vejledere var tilstede, interviewer vi Esben, der via Facebook har sendt et notat, han har 

lavet om AT, men som vi dog ikke opdager før efter interviewet. Undervejs i interviewet 

fremgår det, at Esben er meget kritisk over for selve AT-konstruktionen, hvilket 

understreges af notatet.103 Det, han siger, svarer til den generelt negative holdning til 

AT, der kommer til udtryk i følgende uddrag af notatet:  

“Min holdning til AT: Man vælger to fag man ved fungerer godt sammen og så tager man 
udgangspunkt i det der er sværest at integrere med det andet.  
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 Skypeinterview 10.03.2014 (Esben), min. 2.05ff. og 5.05ff. 
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Med andre ord: Fokus kommer til at ligge på hvordan man tvinger to fag sammen og ikke om 
hvordan man kan få to fag til at samarbejde.” (Esbens understregninger) 

104 
 

Han har dybest set en antipati over for konstruktionen i sig selv og søger derfor en 

strategi, der minimerer skaderne. Man kan således ikke sige, at han er positivt, indirekte 

involveret i AT (altså instrumentel), men snarere at han af nød søger omveje for at 

undgå AT’s værste sider (altså med en alternavistisk tendens). Det problem, det handler 

om at undgå, er konflikter mellem fagene. For Esben bliver fagligheden ikke så meget et 

arsenal af redskaber, som man skal bringe i anvendelse, men en række uforenelige 

tilgange. Han er overordnet klar over, hvad målet med AT er - at få to fag til at 

samarbejde - men har svært ved at få det til at give mening i praksis.  

Hvorvidt notatet skal ses som udtryk for en generel holdning fra hans side, eller 

han blot generaliserer sin situation på dette tidspunkt, er svært at sige med sikkerhed, 

men meget tyder på, at han under alle omstændigheder ikke er positivt indstillet over for 

AT. Det kommer bl.a. også til udtryk, hvor han skriver om sit oprindelige valg af B-

opgave:  

“Min første tanke: Det bliver godt det her: får lov til at lave en praktisk løsning i form af noget jeg 
for en gangs skyld synes er sjovt. Min anden tanke: Alt for mange løse ender. Intet der ligesom 
passede med begge fag. … succes til eksamen = undgå for mange spørgsmål fra læreren…”

105 
 

Også dette viser, at han tydeligvis ikke som sådan er en passioneret elev (jf. “for en 

gangs skyld”). Men ikke desto mindre var han i første omgang begejstret for B-opgaven, 

der så ud til at åbne muligheder for at lave noget, han brændte for (jf. “synes er sjovt”). 

Af interviewet fremgår det, at det ikke mindst handler om to ting - han er engageret i 

mediefag, som også er en privat passion, og han er engageret i “Urban Gardening”, 

hvis idé og værdier taler til ham. Dermed antydes også, at Esben både er engageret i 

en værdibaseret andethed og har faglige præferencer. Begge er tæt knyttet til livsstil og 

smag, og dermed passion og antipassion. Men ingen af disse passioner får plads i 

forløbet, selvom han som udgangspunkt søger at forskyde AT-projektet i den retning 

(alternativistisk involvering). Men som han skriver, ender han med en defensiv AT-

strategi, hvor det handler om at undgå - undgå konflikter mellem fag, og til eksamen 
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først og fremmest at undgå spørgsmål fra lærerne. Vi vil senere vende tilbage til den 

strategi, Esben konkret griber til. 

5.5.3. Vejledningen (NP) 

I Esbens case fylder konflikten mellem vejledernes tilgange til AT og innovation, samt 

Esbens affektive involvering meget. Esben møder op uden en klar retning for sit 

arbejde. De to vejledere udfylder i høj grad det tomrum, der dermed opstår, med 

udgangspunkt i de fag, de repræsenterer. En længere passage fra starten af første 

vejledning illustrerer bredt, hvad der er på spil i begge vejledninger. Esben lægger i 

vejledningen ud med at fortælle, at han gerne vil lave en film. Ret hurtigt kommer John 

ind på spørgsmålet, hvori det innovative består: 

John: “Hvad er det innovative i det?” 

Esben: “Det er .. altså jeg vil prøve at lave den her video her, … ehm … som måske kan sætte 

en ny vinkel på det.” 

[Pause] 

John: “Ja, øh hvilken ny vinkel?” 

Esben: “Ja, … Det ved jeg ikke …” [John og Mette griner, og John bryder ind] 

John: “Du vil være innovativ, du ved bare ikke, hvad det innovative er endnu.” [Mette og John 

griner igen og Mette bryder ind] 

Mette: “Vi har jo talt om, bare lige for at få dig på rette vej, vi har talt om det med at 

naturvidenskab og mediefag, det det kan sammen, det er jo, at naturvidenskab er jo meget 

konkret og resultatorienteret, hvor mediefag kan gå ind og kigge på den formidling af det og 

analysere og fortolke og også kan se på den her målgruppetilgang til det. Så det bliver en 

præsentationsvideo af et naturvidenskabeligt projekt, sådan som jeg har forstået det. Det er i 

hvert fald det, vi har snakket om.” 

Esben: “Ja.” 

Den anden bioteklærer: “Er det innovativt?”
106 

Mette: “Ja, det er jo innovativt i og med det er produktorienteret, ik’. Det er ikke så meget bare en 

..., hvad skal man sige, … en resultatorienteret, naturvidenskabelig del, men en hvor fagene 

ligesom kommer til at supplere hinanden.” 

Esben: “Jeg har også læst lidt om det, og der står her med innovationsopgaven, at man ligesom 

kan videreudvikle på et produkt.” 

John: “Ja, men det er ikke så meget det, jeg er bekymret for. Det er mere hvad det ER du VIL 

[Johns betoninger]. Du mangler ligesom at ville et eller andet. [sagt lydsmilende]” 

Esben: “Ja.” 

Mette: “Kan du ikke tage fat i ham der i den økologiske have?” 

Esben: “Jo … ehm … altså det startede ud med, at jeg gerne ville have lavet et stykke arkitektur.” 

John: “Ja. Det kan jeg godt huske fra vejledningen.” 
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 Ved første vejledning er der såvel en kemi- som en biologilærer til stede, for at høre om biotek primært 
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vejledning og er ikke med ved anden vejledning. Som det også fremgår af citatet, så har John allerede 
talt med Esben.  
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Esben: “Ehm … lave noget bæredygtigt design dér. Og så kom jeg til at se på noget, der hedder 

Urban Gardening.”
107 

 

Befindtlighed. Som det ses af citatet, er der på overfladen munter stemning mellem 

vejlederne, mens Esben virker tiltagende trykket undervejs. Samtidig er der en klar 

forskel på, hvordan vejlederne forholder sig til Esben. John udfordrer ham og appellerer 

til, at han skal ville noget. I denne passage skyldes det primært, at han har svært ved at 

se, at Esben har et projekt. Men i selve den udfordrende attitude ligger også en mere 

grundlæggende tendens hos John til på forskellig vis at appellere til vilje og mod hos 

Esben (hvilket vil blive udfoldet nedenfor). Mette reagerer på Esbens famlen ved at tage 

over for ham og forklare, hvad de har talt om, og forsvare det innovative moment. Dette 

mønster, hvor John udfordrer, og Mette drager omsorg for og taler på vegne af Esben, 

gentages gennem hele vejledningsforløbet. Dog sker der det undervejs i særligt anden 

vejledning, at Mette kommer til at presse Esben med sin omsorgsfulde attitude. På trods 

af Johns udfordringer og Mettes tendens til at overtage, ser vi i passagen, at Esben 

faktisk prøver at tale på egne vegne, men i løbet af vejledningsforløbet som helhed får 

han stadigt sværere ved at involvere sig og falder i lange passager ud. 

Intentionalitet. Johns udfordring handler i bund og grund om, at han ikke kan se nogen 

retning for Esben. Mette forsøger at udlægge den retning, Esben ønsker at arbejde i, og  

skelner derfor mellem resultatorienteret og produktorienteret intentionalitet. Hun 

forbinder det første med klassisk naturvidenskabelighed, og det andet med innovation. 

John taler gennem hele vejledningsforløbet om innovation som løsning på et problem, 

hvilket må siges at ligge tæt op ad resultatorienterethed. Præcis dette er den 

intentionelle grundkonflikt, som Esben har svært ved at finde sine ben i, da han er langt 

mere diffust smagsorienteret - han er tændt på et livsstilseksempel (Urban Gardening) 

og at rode med film, men formår ikke at give disse interesser retning.  

Faglighed. Hverken Mette eller John er specielt fokuseret på AT-fagligheden, og de har 

svært ved at få etableret en fælles retning, men forfalder til deres fagspecifikke 

forståelse. Den produktorientering, som Mette identificerer med innovation, genfindes i 

selve identiteten af hendes fag, mediefag, og omvendt er problemløsning også helt 

essentielt for biotek-faget. Dermed kommer konflikterne til at handle om faglige 
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traditioners præferencer, snarere end om fagene som relativt neutrale redskaber, som 

kan bringes til anvendelse. Når Esben således i sit notat taler om, at det handler om at 

“tvinge fagene sammen” snarere end om “samarbejde”, gengiver han netop 

grundkonflikten mellem de to faglighedstraditioner. Ser man på vejledningen som 

helhed, vakler Esben imellem at gøre et af fagene til rent redskab for den andens 

faglighed: enten skal han følge John, der foreslår at biotek tager sig af den innovative 

kerne (at løse et problem), og overlade formidlingen af det til mediefag (for det skal 

sælges, men ikke nødvendigvis på nogen innovativ måde); eller følge Mette, der 

foreslår en innovativ film, hvor noget almindeligt bioteknologi forklares eller formidles. At 

innovation skulle opstå imellem fagene, kommer ikke på tale. Esben er med andre ord 

fanget mellem to modsatrettede interesser.  

Andethed. Mette er undervejs i forløbet optaget af et par konkrete cases i omegnen af 

XX Gymnasium, “den økologiske have” og et bæredygtigt landbrug på en nærliggende 

ø. Mettes grundtanke synes at være, at Esben vil få stimuleret sin fantasi ved at komme 

ud og snuse rundt og tale med folk, der lever alternativt. I et senere interview giver hun 

udtryk for, at han har æstetisk sans og laver “sindsygt lækre billeder”108; derfor vil hun 

gerne have ham ud med sit kamera for at blive konkret inspireret. Det er med andre ord 

en livsstilsorienteret udgave af fusk, der foresvæver Mette, hvilket giver mening i forhold 

til håndværket at filme, der både har en teknisk og en æstetisk-registrerende side. 

Noget kunne tyde på, at Esben har smag for det alternative, men i sidste ende får han 

ikke fulgt op på de forskellige muligheder for at arbejde med alternativt livsstilsstof, 

primært fordi han ikke kan overskue at integrere både mediefag og biotek i de cases, 

som Mette foreslår at arbejde med.  

John peger flere gange i løbet af vejledningen på det, man lidt ironisk kunne kalde det 

andet som Det Vilde Vesten; i citatet ovenfor taler han blot om at ville noget, men i en 

anden sammenhæng siger han fx “Det er det, vi skal være indstillet på i innovation, hvor 

mærkeligt det end lyder, så skal man ikke stoppe det før det er bevist at det ikke kan 

lade sig gøre.”109 Han peger på et tomt mulighedsrum eller den rene frihed og fantasi, 

som den andethed, man i innovation forholder sig til og kaster sig ud i. Her er tale om 
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heroisme, der mere er tænkt som appel til mod end, at det har et egentligt indhold. 

Derudover er han mest optaget af den udfordring, der kommer fra fagligt veldefinerede 

problemer. 

5.5.4. Ideens fødsel (AD) 

På baggrund af analysen af det, vi kunne kalde grundsituationen i de to fælles 

vejledninger, vil vi nu se på, hvordan Esben ender med at få en idé i slutningen af 

anden vejledning. Vi vil i den sammenhæng særligt have fokus på affektive og 

intentionelle aspekter af Esbens etablering af noget, der giver mening som innovation i 

AT for ham. Med andre ord centreres den videre analyse primært om analysemodellens 

lodrette akse. 

Anden vejledning bærer præg af, at Mette har besøgt en selvforsynende ø i 

lokalsamfundet og synes, at øens bæredygtige landbrug kunne være en god case. Hun 

har fortalt Esben om casen, og han er lidt viljeløst gået ind på konceptet. John har i 

anden vejledning svært ved at se, hvordan det kan udmøntes i et projekt, og store dele 

af vejledningen går med en ikke-ekspliciteret konflikt mellem Mette, der synes at de skal 

tage udgangspunkt i hendes case, og John, der modsat mener, at Esben skal finde et 

konkret problem, som han vil gøre noget ved. Der er en tendens til, at det ovenfor 

beskrevne affektive spil intensiveres i den forstand, at Mette identificerer sig med 

projektet og dermed selv er affektiv involveret i sagen, mens John derimod igen og igen 

appellerer til Esbens egen vilje.110  

Esben har svært ved at komme til orde, og taler dem begge lidt efter munden, 

men ikke desto mindre kommer det efterhånden frem, at han synes, at casen er 

uoverskuelig. Intentionelt er hans problem, at han ikke kan se for sig, i hvilken retning 

han kan finde på noget innovativt, således at også det bioteknologiske kommer på 

banen (en tvivl, som John animerer ved at stille spørgsmålstegn ved det en del gange). 

Også affektivt har Esben tilsyneladende svært ved at relatere til det engagement i øen, 

som Mette lægger for dagen. Samtidig vægrer han sig ved at skulle opsøge folkene på 
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 2. vejledning 04.03.2014 (Esben), min. 0-9.00. Værd at bemærke er det, at Mette retrospektivt giver 
udtryk for den samme pointe, nemlig at hun glemte at lytte til Esben og forsøgte at presse en masse ting 
ned over ham (Interview med Mette 12.03.2014, min. 4.15ff.).  
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øen - det er tydeligt, at han ikke er tryg ved tanken om at skulle tale med og filme 

fremmede.111 Samlet set er situationen utryg og uoverskuelig for Esben.  

På et tidspunkt prøver Esben at trække sig fra B-opgaven. Det giver vejledningen en ny 

drejning, hvor John prøver at zoome mere konkret ind på innovation i biotek som 

alternativ til Mettes case, hvilket fører til følgende ordveksling, hvor det, der bliver 

Esbens idé, fødes: 

John: “Hvis det ikke skal være det der med undersøgelser af dit og dat, så kan du tage 
udgangspunkt i det og så kan du komme med dine små bioteknologifingre og sætte nogle gener 
ind i nogle dyr eller nogle folk eller et eller andet som aldrig er set før og gør det hele mere 
bæredygtigt. De kan spise, måske … yoghurt, nej, okay, eller et eller andet. Bare skyd på nogle 
vilde ting, som kan gøre et eller andet, som kan hjælpe … du har et eller andet dilemma, og det 
må være første præmis i noget som er innovativt. Du skal have et problem [Mette: mmm 
(bekræftende)] ..og det…” 
Esben: “Græsspisende katte, eller et eller andet.”  
John: “Præcis.”  
Esben: “Så behøver man ikke at købe kattemad.” 
John: “TAK! [lettet]” 
Mette: “Mmm [bekræftende]” 
John: “og ... og …” 
Esben: “Jeg har også en masse katte, det kunne være sjovt at filme [Esben griner stille]” 
John: “.. og hvor banalt det problem er, er i og for sig underordnet, bare du løser det. Eller 
kommer med nogle løsningsforslag. Vi kan jo ikke implementere det i virkeligheden. (...) Du skal 
komme med et eller andet [klapper i hænderne] skrald, det her det gør vi og det er helt 
vanvittigt.”

112
  

 

Det er i en særlig stemning af diffus frustration, famlen mod en retning, og noget, der 

ligner en karikatur, at ideen fødes.113 Det er en blanding af tilegnelse og imitation, der 

fører til, at ideen om græsspisende katte opstår. På den ene side følger Esben her 

Johns forlæg: et dyr + et gen med en særlig egenskab i forhold til mad. Men der er 

samtidig tale om en tilegnelse, idet Esben oversætter eksemplet til sine egne katte 

derhjemme. Man kan mærke på Esbens stemmeføring, at han er lettet, særligt da han 

taler om sine katte. Lettelsen kan tolkes som udtryk for, at han her har fået et 

overskueligt problem (Katte spiser kød; det er ikke bæredygtigt) og en tilsvarende 

overskuelig løsning (Katte får et gen, så de kan spise græs). Men samtidig bliver 
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 Vi har set noget tilsvarende i elevgruppens case. På den sidste skrivedag efter 2. vejledning, hvor 

gruppen sidder med kniven på struben, holder de en pause i arbejdet - og ideen opstår lidt som en joke i 
samtalen, men langsomt taler de mere og mere alvorligt om den, for til sidst at gøre den til 
omdrejningspunktet for deres arbejde. Retrospektivt er det sjovt nok kun ideens ophavsmand, der kan 
huske, hvem der fik ideen (Interview 11.04.2014 (Elevgruppe), min. 21.30ff.). 
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problemet/løsning også nærværende og dermed affektivt betydende for Esben i kraft af 

kattene derhjemme.  

Som det ses af citatet, knytter John kun abstrakt an til Esben og appellerer som 

så ofte før til heroisme (løsningen skal være “vanvittig”). Men Esben prøver i de 

følgende minutter at etablere en eller anden form for intentionalitet med 

omdrejningspunkt i det for ham overskuelige problem. Første gang han kommer på 

banen, taler han abstrakt for at forlade Mettes idé om en case og i stedet at tage afsæt i 

et biotekproblem:  

Esben: “Jeg forstår godt, at så har man noget i biotek nemlig … med at man siger ok nu gør jeg 
det her og det her og så kan det være, at der sker det her. Så har jeg … så kan jeg godt se den 
bioteknologiske metode kommer ind. … Det har jeg lidt svært ved her [han henviser til Mettes 
case].”

114 
 

Her giver han en del af svaret på, hvad han har synes var uoverskueligt i forhold til 

Mettes case, nemlig hvordan bioteknologiske metoder kommer i spil. Det betyder helt 

konkret, at han med sit katteprojekt er ved at etablere en intentionalitet, der er 

konstrueret ud fra AT-krav om metode, og om at begge fag skal samarbejde. Det kan 

måske virke mærkeligt, at opfatte Esbens fokus på det ene fag - biotek - som en 

opfyldelse af kravet om samarbejde på tværs af fagene. Men det giver mening, hvis 

man læser følgende fra hans lille notat om AT, hvor han om det at få fagene til at 

samarbejde i praksis skriver: “[man tager] udgangspunkt i det [fag], der er sværest at 

integrere med det andet.”115 Med andre ord er det en AT-faglig strategi fra hans side at 

få det fag, der er sværest at få i spil til at fungere først og blive omdrejningspunktet. Det 

er præcis det, vi her ser Esben gøre: han tager afsæt i en ren biotekfaglig 

problemstilling, for derigennem at kunne gøre det, han godt ved, at han skal gøre i AT, 

nemlig vise brug af metoder. Det er interessant, at han altså af strategiske årsager 

konstruerer en AT-styret intentionalitet, der ikke tager afsæt i hans passion for film, men 

lader det at filme sine katte være en fornøjelig biting (selvom det netop er det, han siger 

kunne være sjovt, da han får ideen, jf. citatet ovenfor). 

Som nævnt flere gange kæmper Esben med at relatere sig til opgaven og få 

retning, eller i det hele taget for alvor at komme til orde i vejledningen. Det går i første 
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omgang ikke op for John og Mette, at han har fundet et løsningsforslag (og et problem, 

som det løser), men efter at han har været på banen et par gange, og fx modstillet det 

overskuelige i at sætte et gen i en kat i forhold til at arbejde med en by eller et lille 

samfunds bæredygtighed, kommer følgende passage, hvor det kommer til at stå helt 

klart, at det er græsspisende katte, han vil have i fokus:  

John: “Men du skal bare kunne se dig selv i og finde ud af, hvad du er på jagt efter. Hvis du bare 
går ud og måler på ting og sager, så giver det ikke noget [Mette bekræfter med mmm]. Nå men, 
hvad skal jeg nu med det? Du skal have et mål, som du har fokus på. Hvad vil du løse? Hvad er 
dit problem?” 
Esben:[afbryder John] “Ville ... ville folk grine af mig, hvis jeg vil prøve at lave nogle 
græsspisende katte?” 
John: “Nej for helvede! [Mette bekræfter Johns udsagn med mmm] Og hvis de gjorde, så er det jo 
deres eget skidt, for innovation gælder om at få nogen til at grine [Mette: “mmm”], slå sig på 
lårene [Mette: “Ja”], og så sige “haha, hvad sagde jeg” bagefter, når du sidder med millionerne, 
eller what ever. Det er lige meget. Der findes ikke nogen forkerte løsninger, men der findes nogle 
nye måder, man sætter tingene sammen på. And that’s innovation!”

116 
 

Citatet viser meget godt, hvordan Esben tøvende prøver at finde sine egne ben. Som 

flere gange før afbryder han for at komme på banen. I virkeligheden spørger han nok 

mest til, om Mette og John - og ikke folk i almindelighed - synes, at han er latterlig, når 

han vil arbejde med katte. Det kan virke som et underligt ikke-fagligt spørgsmål, men 

giver mening, hvis man ser det i lyset af hans problemer med at blive aktivt subjekt med 

en faglig intention og affektiv involvering i løbet af vejledningen. Han beskriver i sit notat 

selv sine problemer i termer af samarbejde mellem fag, men bag dette mere formelle, 

ligger der, som vi har set, samarbejdsproblemer af mere affektiv art. Vejledningen er på 

forskellig vis kommet til at handle om identiteter - særligt Mette investerer sin egen 

identitet undervejs i vejledningen, mens John igen og igen peger på, hvordan Esben 

burde være - modig, fantasifuld og ikke mindst grebet af en vilje. Esben ender med at 

sno sig fri af Mettes velmenende engagement, men er i dette forsøg på frigørelse 

samtidig angst for, at han ikke vil blive taget alvorligt. Derfor søger han denne 

defensive117 bekræftelse på sit valg af problem-løsning. For ham personligt er det et 

meningsfuldt projekt nu, fordi han kan overskue det fagligt, og fordi han kan relatere 

personligt til at skulle filme sine katte derhjemme; men han har brug for anerkendelsen 

fra sine vejledere. Det får han tilsyneladende også (“Nej for helvede”), men Johns måde 

at afkræfte hans frygt for at være latterlig bliver underlig abstrakt. I stedet for at 
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 2. vejledning 04.03.2014 (Esben), min. 15.45-16-28. 
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 Defensiv i den forstand, at han ikke spørger om det er godt, men hvorvidt det er ikke-latterligt. 
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bekræfte og måske bestyrke det gode ved projektet, taler han endnu engang abstrakt 

om, hvad innovation er. Det er svært at se, hvordan det sagte kan virke 

tryghedsskabende for Esben, fordi John i virkeligheden nærmest kommer til at sige, at 

Esben må tage det på sig at være til grin. Igen er det en vilje-metafysisk heroisme, der 

trækkes på fra Johns side.  

Samlet får Esben i sidste ende etableret en retning at arbejde i, der giver mening 

inden for en intentionalitet af muligt AT-samarbejde og samtidig også rudimentært er 

forankret i Esbens mere positive affektive involvering. Der er fagligt set naturligvis flere 

problemer i forhold til temaet, men det er det muliges kunst for Esben.  Han møder efter 

anden vejledningsrunde begge sine vejledere hver for sig, og de arbejder her videre på 

denne løsning, der er en klassisk AT-løsning, hvor begge fag er på banen, men på hver 

sin banehalvdel og med en klar arbejdsdeling: Biotek står for indholdet, mediefag for 

formidling af samme i form af en film - men der er ikke som sådan tale om én fælles 

innovativ løsning. Begge faglærer opfatter deres fags bidrag som innovative på hver 

deres måde.  

Vi vil i det følgende gøre os nogle mere almene betragtninger over det 

analyserede i forhold til vejledningssituationen, og i disse overvejelser inddrage de 

andre cases i det omfang, det er relevant.  

 

5.5.5. Refleksioner over vejledernes udfordringer: Play, passion & purpose (AD/NP) 

Johns tilgang rummer en umiddelbar, generel fare ved innovation, nemlig at der går ren 

Blachmann-snak i den, fordi man arbejder uden faste kriterier og i endnu højere grad 

end i en traditionel AT-sammenhæng famler uden for faglighedens diskurser. Det er 

kendetegnende for flere af vores cases, at den udfordrende andethed fylder i sin mere 

ideologiske form, hvor der tales om, hvad innovation er, uden at dette har et egentligt 

operationelt sigte. Det er imidlertid ikke omkostningsneutralt at kommunikere ideologisk 

eller floskuløst, da det, som vi har set, om ikke andet kan skabe en stemning, der er 

både diffus og abstrakt i en ikke konstruktiv forstand. Esben kæmper for at blive subjekt, 

samtidig med at han uden anvisninger af, hvordan han skal blive det, får at vide, at han 

skal være en ener, der tør og vil noget. John benytter sig af sproglige energizers, der 
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imidlertid ikke virker som sådan, men til tider både forvirrer i kraft af at være abstrakte 

og hæmmer Esbens udfoldelse, fordi de skaber utryghed.  

Purpose. John lykkes for alvor i sin vejledning, da han bliver mere konkret i forhold til 

sit fag. Han kommer til at stille et mønster til efterlignelse til rådighed, som Esben formår 

at knytte an til. Men det sker på et meget sent tidspunkt i den samlede, fælles 

vejledning, og Esben knytter givet an, fordi han er ret mør. Men det kunne måske have 

været konstruktivt, at John havde besindet sig på, hvad det faktisk er, han efterspørger 

hos Esben: vilje og engagement i forhold til et konkret problem. Derfor er det didaktiske 

spørgsmål, hvordan man vejleder til præcis dette. Det spørgsmål er ikke bare Johns 

anliggende, men måske af mere generel relevans i forhold til innovation. Wagner satte 

det på formlen, at skolen skal fremme “play”, “passion” og “purpose”. John er meget 

optaget af, at Esben skal have “purpose” - et overordnet mål og en vilje med stort V. 

Han stiller derfor mange gange spørgsmål ved, hvad Esben vil. Men det bliver hurtigt til 

et ret abstrakt spørgsmål, der suppleres med og er svært at skelne fra opfordringer til at 

ville. Med sit fokus på vilje taler han - meget overfladisk - i retning af eksistentielle 

udfordringer, som vi har set fx Scharmer sætte i centrum. Men tilsyneladende reflekterer 

John ikke over, hvor Esben befinder sig fagligt og affektivt, og arbejder ikke på at skabe 

et eksistentielt nærvær à la Scharmers “presensing”. I forhold til det første er der ingen 

tvivl om, at Esbens fleksibilitet er udfordret, fordi han ikke er en bioteknologisk eller AT-

faglig stærk elev. I tråd med det har han også aversionsfølelser over for AT generelt.  

Passion. Vejledningen må altså professionelt forholde sig til, at Esben er fagligt svag 

og har aversioner mod AT, samtidig med at han på trods prøver at spille spillet efter 

bedste evne (han er ikke vrangvillig). Der er brug for mindst to greb i denne situation, 

der angår henholdsvis passionsaspektet og den eksperimentelle tilgang, play. For det 

første er det nødvendigt at spørge ind til og gå i dialog om det engagement, som eleven 

faktisk møder op med. Esben vil gerne lave en film og viser interesse for “Urban 

Gardening”. Esben kommer med en diffus smag og et deraf følgende kompleks af 

passioner og aversioner. Men begge vejledere forsømmer at gå i dybden med, hvad der 

for Esben er på spil her. Mette har tilsyneladende en fornemmelse for det, ikke mindst i 

forhold til Esbens æstetiske sans, men begge vejledere har i virkeligheden travlt med at 

foranstalte frem for at lytte sig ind på ham. Derved bliver det aldrig afdækket - heller 
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ikke for Esben selv - hvad der er på spil smagsmæssigt. Ligesom eleven forventes at 

ville noget (professionelt), kunne man måske også forvente, at lærerne undrede sig og 

var nysgerrige (professionelt) i forhold til Esbens engagement med henblik på - gennem 

dialog og vejledning - at kvalificere Esbens måde at forholde sig til sine mere diffuse 

præferencer. Vender vi tilbage til casen med elevgruppen, så prøvede Ivan at arbejde 

med udgangspunkt i, hvad vi ovenfor har kaldt eksistentiel andethed ved at knytte 

spørgende an til gruppens engagement i egen, faktiske livsverden. Han tog rollen som 

hofnar/filosof på sig og udfordrede gruppen ved at spørge til deres egen praksis. Hans 

facon virkede produktivt på de på fagligt og sådan set også affektivt robuste elever, men 

ville nok ikke virke på samme måde med en fagligt og skolemæssigt mere skrøbelig 

elev som Esben. Her ville det nok kræve en mere affirmativ nysgerrighed. Under alle 

omstændigheder er det afgørende, at vejledningen er nødt til at tage sit afsæt i en 

selvdannelsesproblematik, hvor elevens smagsmæssige, affektive og etiske 

præferencer er i spil, som forudsætning for elevens overskridelse mod det større, andet. 

Det kræver også redskaber i forhold til den praksis, som eleven overskrider i, altså med 

andre ord redskaber, der gør vejlederne i stand til at vejlede eleverne til at gå 

eksperimenterende til praksis på en kvalificeret måde, hvilket der derfor vil blive 

reflekteret over i det følgende.  

Play. I alle de vejledninger, vi har observeret, har lærerne - selvfølgelig - været klædt 

godt på til at vejlede fagfagligt, inkl. klassisk AT-fagligt. Men det har derimod - måske 

forventeligt - virket, som om vejlederne har manglet redskaber til at give elevernes 

arbejde med innovation retning. I forhold til Esben mener vi altså, at det ville være 

konstruktivt at gå undrende ind på det engagement (med Wagner: passion), som han 

faktisk synes at have i sagen. Og med udgangspunkt heri er der derfor brug for at have 

redskaber til at få engagementet til at tage retning, og fx involvere eleverne gennem  

det, som Wagner kalder play. Der er flere veje at gå - alt afhængig af eleven, vejlederne 

og skolens samlede arbejde med innovation frem til eksamen i AT.  

Har man på skolen arbejdet med innovationskoncepter som KIE, vil det være 

naturligt, at vejlederne og de vejledte bliver enige, hvordan eleverne kan arbejde i 

målrettede processer ud fra nogle af de stilladserende tiltag, man finder der. Det er ikke 

en relevant på XX Gymnasium, fordi man ikke har arbejdet med fx KIE. Da KIE og en 
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række andre lignende koncepter forudsætter en social interaktion, vil det endvidere 

kræve, at eksamensforløbet gennemføres i grupper, og det vil derfor også være oplagt 

at strukturere hele vejledningsforløbet derefter. På nogle gymnasier har man fx en 

innovationscamp i starten af forløbet.  

Er man som fx Tanggaard mere orienteret mod praksislæring, vil man være i en 

anden vejledningssituation, da der ikke er en fast, universel fremgangsmåde at følge. Vi 

ser ansatser såvel i Esbens som i elevgruppens cases til, at vejlederne ønsker, at 

eleverne skal opsøge praksis og gøre sig nogle erfaringer, som de kan lade sig 

inspirere af, og som kan kvalificere deres arbejde med et løsningsforslag. I den første 

case ønsker vejlederne som sagt, at eleverne skal opsøge ARLA for at få eksperter i 

tale. Og i Esbens case er Mette optaget af, at han skal ud i praksis - tale med en mand 

fra “den økologiske have” eller ud på den lokale ø og filme. Intentionen er helt i 

forlængelse af Tanggaards anbefaling af, at man skal være kropsligt til stede i praksis 

og have en eksperimenterende, afsøgende tilgang. Der er nok tale om en 

erfaringslæring, men ikke den del af Deweys erfaringslæring, der handler om at arbejde 

systematisk hypotetisk-deduktivt. Snarere drejer det sig om aktiviteter, der foregår inden 

for det, som med Kolb kunne kalde praksislæring,118 hvor man åbent prøver sig frem i 

den praksis, man sanseligt/kropsligt er indlejret i med henblik på at falde over noget, der 

kan føre til noget nyt.119 I begge cases ser vi altså, at vejlederne - i Esbens case dog 

kun Mette - opfordrer til, at eleverne opsøger praksis. Men det sker af flere grunde ikke. 

Først og fremmest er det ikke nødvendigt i forhold til AT’s rammer. AT er i så høj grad 

lagt an på refleksion og legitimation, at genstanden for disse akademiske 

sproghandlinger bliver mindre vigtig (dette spiller givet en rolle i casen med 

elevgruppen). Men derudover er det særligt i forhold til Esben udtalt, at han som sagt 

ikke har mod på at opsøge folk derude i praksis. Han formulerer det således: “Jeg har 

det måske også lidt med at komme brasende der med kamera og måleudstyr og jeg ved 
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 Jf. Kolb 1984, særligt s. 39-60. Det, vi kalder praksislæring, svarer til det, som Kolb i forlængelse af 
Piaget kalder for  “accommodative learning”, der indbefatter aktiv eksperimenteren (transformationsform) 
og sanselig fatten (gribelsesform). Begrebet “praksislæring” har vi fra Beck in print. 
119

 Under overskriften “Vi skal snuble noget mere!” skriver Tanggaard således om “snubledata”, der er de 
data, som vi falder over tilfældigt - et tilfælde, som man er nødt til at opsøge ved at fuske. Jf. Tanggaard 
2014 s. 58.  
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ikke hvad.”120 Esben virker bestemt ikke foretagsom.121 På XX Gymnasium har de, som 

vi har skrevet, fokus på dannelse som robusthed i kontrast til elevers tendens til at være 

præstationsfikseret.  Meget tyder på, at det er første gang, at Esben stilles over for 

udfordringen at opsøge og gå i dialog med eksterne samarbejdsparter på egen hånd. 

Det synes at være en selvfølge i begge cases, at eleverne er i stand til det, men i 

Esbens case er det tydeligvis ikke tilfældet, og elevgruppen ved tilsyneladende heller 

ikke helt, hvordan de skal gribe det an. Det er klart, at et erfaringsbaseret mod på at 

kontakte andre er en forudsætning, men samtidig forbliver appellen til at opsøge praksis 

fra vejledernes side abstrakt. Det står ikke helt klart, hvordan det skal gribes an og med 

hvilket formål. Med andre ord mangler vejlederne redskaber til give elevernes arbejde 

med praksis retning Der er i vejledningen behov for klarere anvisninger til eleverne, det 

kunne fx gøres ved at vejlederne tidligt i forløbet stillede en opgave om fx at interviewe 

gæster på McDonald’s (elevgruppe). Eller som Mette insisterer på, at Esben kom ud på 

location. Det er selvfølgelig vigtigt, at eleverne har oparbejdet mod og en systematisk 

erfaring med at “fuske” i forskellige kontekster gennem didaktiserede forløb. 

Man kunne også gå skridtet videre ved at give det en mere æstetisk retning, hvor 

praksislæring antager karakter af egentlig legende, eksperimenterende omgang med 

omverdenen, sådan som Wagner lægger op til med sit krav til skolen om, at den skal 

fremme “play”, der betyder både leg (regelløs) og spil (regelbunden). Ofte arbejder man 

i innovationssammenhæng med dogmer i forstanden benspænd.122 Hvor en hypotese 

er en regel for, hvad der må være tilfældet i forhold til et objekt, der dermed muliggør 

falsifikation eller måske verifikation, så er et dogme derimod en begrænsning af 

subjektets udfoldelse med henblik på at skærpe fokus og sanserne. Med Thomas Ziehe 

kan man tale om, at et benspænd eller et dogme etablerer en kunstighed, der som god 

anderledeshed (udfordrende andethed) fremmer, at man overskrider det vante og åbner 

sig mod noget andet (og større). Det kunne være givtigt, at der i vejledningsforløbet blev 
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 2. vejledning 04.03.2014 (Esben), min. 14:26. 
121

 UVM har i forbindelse med forsøg med AT haft Anne Kirketerp som oplægsholder om SKUB-metoden. 
Kirketerps pointe er, at man skal udvikle foretagsomme elever ved primært at arbejde med at de får 
selvtillid gennem stadig større udfordringer med f.eks. at opsøge eksterne samarbejdsparter (Kirketerp 
2011). 
122

 Således Jensen m.fl. 2012 s. 82ff. En googlesøgning d. 1.7.2014 kl 10:26 gav bl.a. følgende sigende 
overskrifter: “Innovation gennem benspænd” (workz.dk), “Benspænd/værktøjskasse til innovation” 
(innovation.blogs.ku.dk), og “Når benspænd skaber innovation” (børsen.dk) 
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arbejdet med øvelser og dogmer, som allerede var afprøvet i undervisningen, således 

at elever og vejledere kunne knytte an til disse. Eller endnu bedre ville det være, hvis 

eleverne i løbet af uddannelsen har fået skærpet blikket for, hvordan de gennem sagligt 

relevante benspænd kan overskride sig selv i den forstand, som man taler om i 

selvdannelse. Der er en grundlæggende forskel mellem det at opsøge praksis med 

benspænd og så den tilgang, vi finder i KIE-tankegangen, hvor rummene som sådan er 

konstruerede som scene for en stramt styret proces. Benspænd ændrer kunstigt 

gangen gennem praksis; KIE arbejder ikke i praksis, men i kunstige rum. Og formålet er 

tilsvarende forskelligt: KIE fremmer som vi har set den frie fantasi, hvorimod benspænd 

skærper sanserne og fremmer overskridelsen i det andet og større. I forhold til 

elevgruppen kunne det fx handle om, at man i vejledningen blev enige om, at de skulle 

tage på McDonald’s og Emmery’s og tage 5 sigende billeder hvert sted, som de 

bagefter reflekterede over og tog med tilbage til vejledningen.  

Skal eleverne være i stand til at give egentlig mening til innovation inden for 

rammerne af AT og stx, så kræver det med Wagners ord, at vejlederne bliver klædt på 

til at gå ind i det mere affektive og normative (passion), og samtidig har redskaber til at 

få eleverne til at være eksperimenterende (play), for med dette dobbelte udgangspunkt 

at etablere en egentlig innovativ intentionalitet, der har rod i elevernes involvering og 

samtidig er målrettet forandringer i praksis. Vi har forsøgt at anvise nogle bud på, 

hvordan man kan gribe det an, men er på det rene med, at det er lettere sagt end gjort, 

ikke mindst fordi stx har en historik, der er afgørende for måden, fag sættes i værk på, 

og for elevernes forventninger.  
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6. Konklusion (AD/NP) 
I afhandlingen er det blevet undersøgt, hvordan eleverne - i samspil med vejlederne - 

tilskriver mening til innovation i arbejdet med en sag til eksamen i AT på XX 

Gymnasium. Den overordnede ramme for tilskrivning af mening, som UVM har 

konstrueret for elevernes arbejde, er analyseret ud fra dannelsesteoretiske perspektiver 

og overvejelser over, hvordan man skal forstå fænomenet innovation. I forlængelse af 

den dannelsesteoretiske analyse er to cases analyseret ud fra et fænomenologisk 

begrebsapparat, hvor særligt kategorierne intentionalitet og befindtlighed angår 

spørgsmålet om elevernes etablering af mening i deres arbejde. Den følgende 

opsamling vil derfor tage udgangspunkt i kategorierne befindtlighed og intentionalitet 

som afsæt for en afsluttende refleksion over dannelsesaspektets betydning for 

innovation og AT. 

Befindtlighed. I den første case er elevernes affektive involvering i sidste ende 

instrumentel med henblik på at gøre det rigtigt i forhold til rammerne; denne tendens 

bliver på den ene side søgt udfordret af Ivan (eksistentiel andethed), mens Anita 

tværtimod appellerer til den såvel eksplicit i forhold til eksamensstrategi (AT-faglighed), 

som ved undervejs i vejledningen at etablere trygge, overskuelige rammer på 

bekostning af en mere åben tilgang fra elevernes side. Det får den konsekvens, at 

eleverne ikke engagerer sig intensivt i noget, de ønsker at lave om på, men i stedet er 

mere optaget af gøre det rigtige i forhold til, hvad særligt Anita forventer af dem.  

I den anden case kom Esben til første vejledning med en passion for film (som han gav 

udtryk for), og en aversion mod AT (som han i selve vejledningen prøver at skjule, men 

giver klart udtryk for i interview og i sit notat). Det kommer til at præge vejledningen. 

Ikke mindst fordi vejlederne dels forholder sig meget forskelligt til Esbens affektive 

involvering - John appellerer til, at Esben skal ville noget, mens Mette vil på Esbens 

vegne, men begge synes ikke at være opmærksomme på, hvordan Esben faktisk 

befinder sig - dels har svært ved at etablere en fælles intentionalitet, hvorfor 

vejledningen til tider er præget af en diffus stemning, som gør Esben utryg og 

intensiverer hans aversion mod faget. Esben ender med en løsning, han først og 

fremmest kan overskue (instrumentel involvering i forhold til at undgå spørgsmål til 
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eksamen) og som han derudover kan relatere sig til, fordi det involvere hans katte 

(alternavistisk involvering).  

Ser vi på alle de fire cases, vi har arbejdet med, gælder det samlet, at der kun i meget 

ringe grad er tale om, at eleverne udviser engagement og åbenhed i forhold til de 

problemer, de kommer med løsningsforslag til. På det mere ideologiske plan giver de 

alle udtryk for, at det motiverer dem at arbejde med ægte problemer - ikke fordi de 

dermed gør verden bedre, men snarere fordi de forbinder det med et brud på det, som 

elevgruppen kaldte skoleboblen. Tager man dem på ordet, er der et uudnyttet 

pædagogisk potentiale her, som imidlertid ikke indfries i de cases, vi ser på. Vigtigere er 

måske, at UVM’s fokus på refleksion over og verbalisering af brug af metoder ikke 

lægger op til selvdannelsesprocesser, hvor elevens kreative engagement for alvor bliver 

nødvendigt. På mange måder er samarbejdet mellem Anita og elevgruppen perfekt i 

forhold til det, der kræves til eksamen; et samarbejde, der affektivt er kendetegnende 

ved at søge det overskuelige og trygge, frem for det mere åbne og nysgerrige. Der er 

langt til et eksistentielt engagement eller en affektiv involvering i selvoverskridelse.  

 

Intentionalitet. Analysen af UVM’s tilgang til AT med innovation viste en horisont for 

intentionalitet, hvor refleksion og legitimering er konstitutive momenter. Trods ansatser 

til en pragmatisk opfattelse af fagene ligger hovedvægten snarere på refleksiv 

myndighed end på pragmatisk dannelse eller selvdannelse. UVM’s retningslinjer har 

stor fokus på synopsen, selvom denne ikke indgår i selve bedømmelsen.  

I vores analyse af elevgruppen i første case kom vi frem til, at den skabelon for 

synopsis, man benytter sig af på XX Gymnasium, bliver retningsgivende for elevernes 

arbejde med den konsekvens, at de arbejder videnskabeligt distanceret og er orienteret 

mod verbalisering og refleksion over brug af metoder fremfor at gå i dybden i deres 

arbejde med innovation. Deres arbejde bliver derfor meget abstrakt i forhold til 

udarbejdelsen af et løsningsforslag. De har svært ved at se pointen med at arbejde med 

en anden intentionalitet, hvilket givet skyldes deres instrumentelle orientering, der gør 

dem fokuserede på eksamenskravene.   

I Esbens case ser vi store problemer med at etablere en retning for et projekt, der 

involverer begge fag, hvilket undervejs udkrystalliserer sig i en konflikt mellem 
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opfattelser af innovation, der har rod i vejledernes respektive fag (Mette er 

produktorienteret, og John er problemrettet). Esben ender med at give sit projekt retning 

ved at lade det fag, han har sværest ved at få i spil, stå i centrum og lade det andet fag 

(mediefaget) hægte sig på. Dermed kan man sige, at hans intentionalitet primært får 

retning af problemet med at få fagene til at samarbejde, og kun sekundært i forhold til 

fageksterne udfordringer - altså kommer udfordrende andethed ikke i spil pga. 

interfaglige udfordringer forbundet med AT. 

Det er som sagt karakteristisk for alle løsningsforslag i casene, at de er meget 

abstrakte. Det er ikke overraskende set i lyset af, at UVM har så meget fokus på 

elevernes verbalisering af deres arbejde. Dels fordi der derigennem kommer mere fokus 

på formidling end på udarbejdelse af et egentligt projekt; dels fordi verbalisering som 

formidlingsform - særligt i en akademisk kontekst - er mindre konkret, og dermed 

mindre afhængig af praksisnærhed end fx formidling vha. billeder. Endvidere vil det 

være relevant med et egentligt realitetstjek, da mangel på praksisnærhed kan medføre 

innovative løsningsforslag, der mest har karakter af et hypotetisk science fiction-

scenarie, såsom græsspisende katte. 

Sådan som AT er designet, retter det sig mod en dannelse, der først og fremmest 

fremmer refleksion og delvist en mere pragmatisk forståelse af fagene. Innovation 

derimod hæmmes i sin udfoldelse, hvis refleksionen bliver retningsgivende for 

aktiviteterne. Sagt helt kort, har man valgt at sætte refleksioner over innovation. Det, vi 

har set er, at handlingsaspektet og smagsudfoldelsen får ringe kår med den vægt, der 

lægges på verbalisering og refleksion. Spørgsmålet er, om ikke AT i sin nuværende 

form og innovation er to svært forenelige størrelser. Det skyldes ikke, at innovation som 

i sig selv er uforenelig med dannelsesperspektiver, men det skyldes snarere den form 

for dannelse, som AT retter sig imod. Hvis man vil fremme innovation kunne det være 

oplagt at tage afsæt i dannelsesforståelser, der - som vi ser hos henholdsvis Dewey og 

de Foucault inspirerede selvdannelsesteoretikere - sigter mere mod pragmatisme og 

æstetik som grundlæggende orienteringskategorier.  
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Bilag 1. Oversigt over indsamlet empiri 
 

Nedenstående materialer er ikke umiddelbart tilgængelige grundet aftale om anonymisering. 

Ved behov derfor kan vi på opfordring tage kontakt til de involverede personer og bede om 

tilladelse til at stille materialerne til rådighed for bedømmere. 

 

Skoleniveau:  

● Uformelle samtaler med vicerektor, skemaansvarlig og diverse lærere fra XX Gymnasium 

● XX Gymnasium: Målsætning 2014 (13 sider) 

 

Case 1: Elevgruppe 

● Lydfil af 1. vejledning 24.02.2014 Deltagere: Elevgruppen, Ivan & Anita (Varighed: 29.59 min.) 

● Lydfil af 2. vejledning 04.03.2014 Deltagere: Elevgruppen, Ivan & Anita (Varighed: 40.58 min.) 

● Lydfil af Interview med Elevgruppen 04.03.2014 (Interviewer: Nikolaj - Varighed: 12.21 min.) 

● Lydfil af Skypeinterview med Elevgruppen 10.03.2014 (Interviewere: André & Nikolaj - Varighed: 

14.55 min.) 

● Lydfil af Interview med 2 elever fra Elevgruppe 11.04.2014 (Interviewer: André - Varighed: 37.30 

min.) 

● Facebook-konference med elevernes kommunikation og arbejdsdokumenter. 

● Synopsis (Elevgruppe) afleveret 17.03.2014 (Omfang: 8 sider). 

 

Case 2: Erik  

● Lydfil af 1. vejledning 24.02.2014 Deltagere: Erik, Ivan & Bo (Varighed: 14.28 min.) 

● Lydfil af 2. vejledning 04.03.2014 Deltagere: Erik & Ivan (Varighed: 20.59 min.) 

● Lydfil af Interview med Erik 04.03.2014 (Interviewer: Nikolaj - Varighed: 12.17 min.) 

● Lydfil af Interview med Erik 12.03.2014 (Interviewer: Nikolaj - Varighed: 10.26 min.) 

● Lydfil af Interview med Erik 03.04.2014 (Interviewer: André - Varighed: 34.26 min.) 

● Synopsis (Erik) afleveret 17.03.2014 (Omfang: 7 sider) 

 

Case 3: Emil  

● Lydfil af 1. vejledning 24.02.2014 Deltagere: Emil, Anita, John & kemilærer (Varighed: 14.04 min.) 

● Lydfil af 2. vejledning 04.03.2014 Deltagere: Emil, Anita & John (Varighed: 9.15 min.) 

● Lydfil af Interview med Emil 03.04.2014 (Interviewer: André - Varighed: 16.01 min.) 

 

Case 4: Esben  

● Lydfil af 1. vejledning 24.02.2014 Deltagere: Esben, Mette, John & kemilærer (Varighed: 15.44 

min.) 

● Lydfil af 2. vejledning 04.03.2014 Deltagere: Esben, Mette & John (Varighed: 18.46 min.) 

● Lydfil af Skypeinterview 10.03.2014 (Interviewere: André & Nikolaj - Varighed: 10.58 min.) 

● Lydfil af 3. vejledning 12.03.2014 Deltagere: Esben & Mette (Varighed: 7.40 min.) 

● Lydfil af Interview med John 12.03.2014 (Interviewer: Nikolaj - Varighed: 10.49 min.) 

● Lydfil af Interview med Mette 12.03.2014 (Interviewer: Nikolaj - Varighed: 7.18 min.) 

● Esbens håndskrevne notat om hans tanker om AT (Omfang: 1 side) 


