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AF STEEN BECK OG MICHAEL PAULSEN 

Det er en kendt sag, at de kursister, der i disse år 

optages på hf og VUC, er forskellige – måske 

ligefrem mere forskellige end nogensinde.  

Hvordan skal man indrette en undervisning 

og skole, som bruger denne forskellighed i for-

udsætninger, interesser og deltagelsesformer på 

en frugtbar måde? Dette spørgsmål er omdrej-

ningspunktet i et igangværende udviklingspro-

jekt på Randers HF & VUC. Projektet er støttet 

med en større bevilling fra Region Midtjylland 

og gennemføres i 2010 og 2011.   

Etnodidaktik    

Et stort forsøgsarbejde har i det seneste år været 

i gang på Randers HF & VUC. Halvdelen af 

skolens lærere har medvirket i aktioner, hvor de 

forsøger at udvikle nye bud på god undervis-

ning.  

Nogle aktioner handler om at forbedre lektie-

kulturen. Andre handler om klasseledelse. Der 

er også aktioner, som sætter fokus på brugen af 

tavler og noter, og der er aktioner om lærings-

samarbejde, herunder Cooperative Learning (se 

bl.a. Steen Becks anmeldelse af bogen af sam-

me navn i GymPæd 2.0 nr. 5). Projektet har 

forskningsmæssig baggrund i en særlig form for 

samarbejde mellem forskere og lærere, som vi 

vil kalde etnodidaktisk aktionsforskning.  

At projektet er etnodidaktisk, betyder, at det 

bevæger sig fra en forståelse af de kursister, der 

faktisk befolker (etno betyder folk) og udvikler 

sig på uddannelsen, hen imod idéer til udvikling 

af undervisning og læreprocesser, som er funde-

ret i analyser af kursisttilgange og klasserums-

kulturer. Med termen aktionsforskning peges på 

en særlig form for samarbejde mellem forskere 

og lærere, som kombinerer analyser af tilstande 

og processer med konkrete forbedringsoriente-

rede aktioner. I modsætning til traditionel forsk-

ning handler aktionsforskning ikke kun om at 

forstå og forklare, men også om at producere en 

viden, der kan bruges til at skabe forbedringer. 

Viden om, hvordan man kan forbedre undervis-

ningsmiljøet, opnås ved hjælp af de samme 

metoder, men med det specifikke mål at under-

søge, hvordan det går med de planlagte aktio-

ner, og hvordan man kan re-designe disse på 

baggrund af den indhøstede viden.  

I foråret 2010 gennemførte vi den kursist- og 

kulturanalytiske del af projektet, og i efteråret 

og en del af foråret 2011 har lærerne været i 

gang med aktionerne, mens vi har fulgt dem tæt. 

I det følgende vil vi præsentere enkelte af analy-

sens resultater og fortælle lidt om én af aktio-

nerne.  

Forskellige kursisttilgange  

For at komme til at vide noget om hf- og avu-

kursisternes tilgange til skolelivet interviewede 

vi 80 kursister og uddelte et spørgeskema, som 

blev besvaret af ca. 70 procent af kursisterne på 

Randers HF & VUC.  

Derudover observerede vi undervisning for 

at få indsigt i, hvad det var kursisterne talte om, 

når de beskrev undervisningen. Vi ønskede at 

udvikle en mere præcis forståelse af, hvad det er 

for nogle forskelle, der er i spil på det aktuelle 

hf og avu, og vi var interesserede i at finde frem 

til forskelle mellem kursisterne, ikke mindst 

forskelle, som man kan arbejde med i skoleregi. 

Vi interesserede os i denne forbindelse for for-

skelle, som både relaterer sig til kursisternes 

sociale og faglige verden. Samlet fandt vi på hf 

ni kursisttilgange, som vi for overblikkets skyld 

har fordelt på tre overordnede grupperinger, 

nemlig de ekskluderede, hverken-eller-

kursisterne og de inkluderede kursister. Ved at 

bruge såvel interviews som spørgeskemaunder-

søgelse undersøgte vi de 3x3 kursistgruppers 

fordeling og nærmere profil på hhv. det toårige 

hf og hf-enkeltfag , ligesom vi overvejede, hvil-

ke etnodidaktiske overvejelser man kan knytte 

til de forskellige grupper. 

I den følgende figur har vi indtegnet nogle 

for efteråret 2010 typiske positioner, som kursi-

Handling og forvandling  
– aktionsforskning på HF og VUC 

Hf-kursister er meget forskellige. To forskere fra IFPR er i gang med at bearbejde resultaterne fra forskningsprojekt, hvor de 

har forsøgt at udrede disse forskelligheder og efterfølgende har brugt dem til at inspirere lærere til at udvikle nye undervis-

nings- og deltagelsesformer.  

Figur: Elevernes positioner  



 9 

 

ster på Randers HF & VUC indtager i forhold til 

dannelsesdimensioner, som det er værd at fokuse-

re på i relation til at opnå et inkluderende og 

integrativt læringsmiljø. 

De konkrete positioner, som er markeret i 

figuren, fikserer aktuelle særtræk, der hverken er 

udtømmende (fx er det ikke kun arbejdsomme 

drenge, der forener faglig og social integration) 

eller universelle (fx kan et andet miljø i højere 

grad privilegere flittige piger). De konkrete ud-

fyldninger anskueliggør blot de for os at se be-

mærkelsesværdige særtræk for det undersøgte 

læringsmiljø og siger dermed noget om vigtige 

tendenser i dette (fx at drenge, der er arbejdsom-

me og socialt udadvendte, har let ved at "ryge til 

tops"). 

En aktion: Lektier 

I forlængelse af samtaler med lærere udmøntede 

vores kursist- og kulturanalyser sig i forslag til 

aktionsområder, som blev forelagt for skolen i 

maj måned 2010. Vi vil i denne artikel nøjes med 

at fortælle lidt om ét af disse, nemlig det som 

handler om lektiekultur.  

Observationer og interviews viste, at lektiekul-

turen er brudt sammen i mange hf-klasser. Det 

ser også ud til, at nok så mange løftede pegefing-

re hjælper meget lidt, da det drejer sig om kursi-

sternes selvforståelse og livssituation. Travlhed, 

manglende selvtillid og et kaotisk hjemmeliv 

skaber en situation, som for en del gør lektielæs-

ning umulig. Vi kunne også konstatere, at megen 

larm og uro i timerne kunne føres tilbage på 

manglende forberedelse med deraf følgende 

manglende mulighed for at engagere sig i timerne 

til følge. Endvidere virkede lektier – som det 

fremgår af ovenstående figur – som en selekti-

onsmekanisme, idet gruppen af ekskluderede 

kursister i skolen oplevede signifikant lavere 

støtte til lektier uden for skolen end alle andre 

grupper.   

Et af de konkrete aktionsforslag var i forlæn-

gelse heraf en integration af lektier i timerne. Det 

var hypotesen, at den mening, det giver for kursi-

sterne at opleve at kunne deltage aktivt i timerne, 

vil kunne skabe andre normer omkring lektielæs-

ning. Afprøvninger af forslaget i mange forskelli-

ge variationer viser, at hypotesen har noget på 

sig. Den aktive faglige deltagelse i timerne stiger 

nærmest voldsomt, når mange flere har forberedt 

sig til fælles opgaveløsning, analyser og diskussi-

oner. Og det smitter også positivt af på klasse-

rumskulturen. I vores stille sind spørger vi os 

selv, om hf ikke burde tage konsekvensen og 

skabe et system med færre timer og flere hultimer 

og værksteder, som kunne sætte yderligere fut i 

det, som lærerne i Randers kalder klasselektier.  

Problemet kan dog være, at en høj stilladse-

ring i forhold til lektier står i vejen for udvikling 

af kursisternes studiekompetence. Det, der tidli-

gere blev kaldt lektier, og som havde en særlig 

placering i diskursen om skole og udvikling af 

studiekompetence, integreres i den almindelige 

undervisning og mister sine distinkte karakteristi-

ka – også i hovedet på kursisterne. I værste fald 

kan indførelsen af klasselektier medføre, at ideen 

om en bevægelse fra ”ydre” stilladsering til selv-

stilladsering, som man med fordel kan knytte 

progressionsperspektivet til, forsvinder. Et for-

slag, som aktionerne har lagt op til, men som 

endnu ikke er afprøvet, kunne her være at ekspe-

rimentere med progression i lektielæsningen over 

to eller tre år, herunder systematisk arbejde med 

at lære kursisterne at lave lektier selv.  

I en af klasserne er lektieprojektet blevet kom-

bineret med en ”mild” konsekvenspædagogik i 

forhold til det hjemmearbejde, som skal laves i 

forbindelse med de nye måder at arbejde på – har 

man ikke læst, bliver man sendt ud på gangen for 

at læse. Kursisterne ser ud til at ”købe” modellen, 

hvilket forekommer os bemærkelsesværdigt og 

må give anledning til overvejelser, når man tager 

i betragtning, at mange hf-lærere gør sig til tals-

mand for det, vi vil kalde en omsorgsdiskurs 

(”man må ikke forlange for meget af kursister, 

som har et svært liv”). Denne holdning er – man-

ge hf-kursisters turbulente livssituation taget i 

betragtning – forståelig, men den kan også stå i 

vejen for en udfordringsorienteret tilgang til kur-

sisterne, som kombineret med ægte omsorg for fx 

forberedelsesproblemet kunne være en vej til en 

ny hf-pædagogik. 

Steen Beck 

Steen Beck er lektor, ph.d., på Institut 

for Filosofi, Pædagogik og Religions-

studier, SDU.  

 

Michael Paulsen  

Michael Paulsen er ligeledes lektor, 

ph.d., på IFPR, SDU. 

 

FAKTA 

I tilknytning til projektet har Steen 

Beck og Michael Paulsen udgivet en 

rapport, Mangfoldighed & Fællesskab 

(SDU/IFPR 2011), som kan købes 

ved henvendelse til Universitetsbog-

handelen, Syddansk Universitet (tlf.: 

6550 1700).  

 

I efteråret 2011 udkommer yderligere 

to rapporter, én om Læringssamarbej-

de og Cooperative Learning og én om 

Læringsredskaber omhandlende bru-

gen af lektier, tavler og noter. 
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IFPR evaluerer udviklingsprojekt 
om innovation i gymnasiet 
Gymnasieelever skal ifølge den fælles formålsparagraf for de gymnasiale uddannelser udvikle innovative kompetencer. Men 

der er mange fortolkninger af, hvad innovation er i gymnasiet, og hvorfor det er nødvendigt at arbejde med innovation, og 

tolkningerne har indflydelse på, hvordan innovative kompetencer udvikles hos eleverne. 

AF PETER HOBEL 

Spørgsmålet om, hvad innovation er, og om det 

er relevant, at eleverne i de gymnasiale uddan-

nelser skal udvikle innovative kompetencer, 

trænger sig på. Formålsparagraffen for de gym-

nasiale uddannelser understreger nemlig, at 

eleverne skal udvikle deres ”kreative og inno-

vative evner og deres kritiske sans”. 

Et stort projekt i Region Hovedstaden arbej-

der med støtte fra EU’s Socialfond for, at ele-

verne i de gymnasiale uddannelser skal tilegne 

sig innovative kompetencer, og en forskergrup-

pe fra IFPR evaluerer løbende projektet – og 

diskuterer i den forbindelse det ovennævnte 

spørgsmål. 

Et projekt og dets mål 

Projekt ”Innovationskraft og entreprenørskab 

på gymnasier i Region Hovedstaden” er et stort 

udviklings- og spredningsprojekt (dvs. videns-

delingsprojekt), der har som sit mål at indtænke 

innovation i alle de fire gymnasiale uddannel-

ser.  

Projektet vil introducere innovative lærepro-

cesser i skolen og undervisningen og sikre, at 

eleverne tilegner sig den innovative kompeten-

ce, der gør det muligt for dem at være entrepre-

nante og indgå i innovative processer senere i 

deres arbejdsliv. Helt overordnet og slagordsag-

tigt er det projektets mål at bidrage til, at Regi-

on Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi 

virkeliggøres: at regionen i 2015 bliver 

”Nordeuropas mest attraktive metropol at bo, 

uddanne sig, arbejde, drive virksomhed i og 

besøge.” (Fra projektansøgningen, se Christen-

sen m.fl. 2010, s. 115). 

Initiativtagerne til projektet er rektorer, poli-

tikere og erhvervsfolk fra regionen. Det er fi-

nansieret af Den Europæiske Socialfond, og det 

løber fra april 2009 til marts 2012. 

Centralt i projektets organisation står otte 

partnerskoler, der fra starten har arbejdet med 

innovationspilotprojekter. Flere skoler har efter-

følgende tilsluttet sig, og det er målet, at alle 

skoler i regionen på et tidspunkt skal deltage. 

Projektet er organiseret med en styregruppe, der 

bevilger penge til skolernes pilotprojekter samt 

et sekretariat. Det er i dette sekretariat, at der 

bliver taget initiativer til udvikling af undervis-

ningskoncepter og -materialer, der kan under-

støtte innovationspædagogik og entreprenant 

undervisning. Ligeledes tager det initiativer til 

at der bliver afholdt kompetenceudviklingsfor-

løb for ledere og lærere, samt  at projektet ud-

bredes dels på de deltagende skoler, og dels til 

andre skoler. 

Begreber og formuleringer i ovenstående 

beskrivelse af projektet stammer fra projektan-

søgningen til Den Europæiske Socialfond fra 

2009 og giver dermed et indtryk af projektets 

udgangspunkt. Den dominerende diskurs i pro-

jektbeskrivelsen er økonomisk-teknologisk og 

markedsorienteret. Ifølge ansøgningen skal 

eleverne tilegne sig innovative kompetencer, 

fordi erhvervslivet har brug for innovative og 

entreprenante aktører, der kan gøre Danmark til 

den mest konkurrencedygtige økonomi i verden 

og dermed sikre forsat velstand. Innovation 

knyttes til entreprenørskab, idéskabelse og dét 

at skabe værdi på markedet. Danske gymnasie-

elever skal anvende faglig viden og kompeten-

cer til at blive bedre til at konkurrere med andre 

mennesker på det internationale marked. Og 

derfor skal undervisningen tilrettelægges med 

de fem faser, der ifølge projektansøgningen 

indgår i innovativt arbejde: 

 Den rammesættende 

 Den kreative 

 Den innovative 

 Den entreprenante 

 Den refleksive. 

Centrale spørgsmål i evalueringen 

Det er dette projekt, som tre forskere fra IFPR 

evaluerer. Deres evaluering fokuserer på tre 

spørgsmål: 

1) Hvorfor innovation i gymnasiet? Er det 

relevant at arbejde med innovation i gym-

nasiet? 

2) Hvad er innovation? Hvordan kan det 

forstås i den gymnasiale kontekst? 

3) Hvordan innovation? Hvilke metoder og 

arbejdsformer giver innovation i gymnasi-

et? 

Evalueringen er summativ i den forstand, at 

den undersøger, hvilke diskurser henholdsvis 

det overordnede projekt og projektlærerne på 

partnerskolerne med deres pilotprojekter ind-

skriver sig i i forbindelse med disse spørgsmål, 

og den er formativ i den forstand, at den løben-

de foretager en forskningsbaseret refleksion 

over de svar, aktørerne giver, og diskuterer dem 

med dem. 

Undersøgelsens data er primært projektan-

 

Peter Hobel 

 

Peter Hobel er adjunkt ved Institut for 

Filosofi, Pædagogik og Religionsstu-

dier fra 2010.  

 

Ph.d. samme steds 2009.  

 

Gymnasielærer 1984-2010. 
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søgningen, skolernes pilotprojektansøgninger, 

observationer på skolerne og rundbordssamtaler 

med projektlærere på de enkelte skoler.  

Innovation i gymnasiet 

Evalueringen har allerede ført til flere fund. Tre 

af dem vil blive nærmere omtalt her: 

 

 Innovationsbegrebet kan kontekstuali-

seres til gymnasieområdet på en anden 

måde end projektansøgningen gør 

 Det er nødvendigt at kontekstualisere 

begrebet på en anden måde, fordi de 

gymnasiale uddannelser er almendan-

nende og studieforberedende 

 Forskellige innovationsopfattelser stri-

des i projektet 

 

Det syn på innovation, der fremgår af projekt-

beskrivelsen, er i overensstemmelse med ordets 

hverdagsbetydning. Det kan man forvisse sig om, 

hvis man slår det op i Den Danske Ordbog. Men 

etymologisk er begrebet førøkonomisk og henvi-

ser til brud med traditioner, og det er muligt at 

begrebsliggøre innovation, så det ikke kun er 

knyttet til instrumentel fornyelse på markedet 

båret af ønsket om værdiskabelse forstået som 

profitmaksering. Innovation kan også foregå på 

det civile livs område, på statens område og in-

den for uddannelse og forskning båret af ønsket 

om forbedring og det gode liv. Værdi er altså – 

ligesom innovation – ikke alene en økonomisk 

kategori. Denne forståelse lægger en etisk-

refleksiv dimension ind over den rene mål-

middel-orienterede instrumentelle udgave. 

Med udgangspunkt i denne redefinering kan 

begrebet kontekstualiseres til gymnasiet med dets 

almendannende formål. Almendannelse indebæ-

rer bl.a., at eleverne skal tilegne sig den viden og 

de kompetencer, der er nødvendige for, at de kan 

handle personligt myndigt. Dannelse betyder, at 

man vidensbaseret og selvstyrende kan deltage i 

en åben debat om problemer inden for alle sam-

fundets domæner. Det betyder også, at man her-

udfra etisk kan reflektere, hvilke løsninger på det 

senmoderne samfunds problemer, der er ønskeli-

ge. Og netop inden for alle domæner: eleverne 

skal lære sig at kunne forholde sig etisk-refleksivt 

til problemer både i det civile liv og i deres kom-

mende studie- og arbejdsliv. Derved deltager de i 

nytænknings- og forbedringsprocesser – er inno-

vative og selvoverskridende – og overskrider en 

rent instrumentel tilgang til innovative processer. 

Det kræver en undervisning, der træner eleverne i 

at diagnosticere og løse problemer. 

Et eksempel på det ser man på en stx-skole 

Dér ser man innovativ kompetence som global 

handlekompetence. For øjeblikket samarbejder 

man med en dansk virksomhed og en skoleklasse 

i Indien om at udarbejde et forslag til en Corpo-

rate Social Responsibility-plan (CSR) for en af 

virksomhedens afdelinger i Indien. Man arbejder 

altså med at skabe værdi for en ekstern opdrags-

giver, og det ses ret tydeligt, hvordan eksemplet 

bidrager til projektets mål om at fokusere på 

konkurrenceorienteret entreprenørskab og idéska-

belse. Lærerne understreger imidlertid samtidig, 

at eleverne først får global handlekompetence, 

hvis de for det første reflekterer over, hvad CSR 

er, og hvordan virksomhederne kan bruge den til 

at brande sig med, og for det andet over, hvordan 

og hvorfor virksomheden tager elevernes forslag 

til sig, som de gør. På den måde indgår der både 

etisk refleksion og refleksion over denne i projek-

tet, og den økonomisk-instrumentelle tilgang 

overskrides. Et tidligere projekt handlede om at 

komme med forslag til, hvordan man kan be-

kæmpe trafficking – et problem, der ikke er fra 

markedets, men det civile livs domæne.  

På en hhx-skole har eleverne fået som opgave 

af en ekstern aktør at arbejde med at udvikle 

events rettet mod definerede målgrupper og at 

udarbejde forretningsplaner til aktøren. Elevernes 

forslag er blevet evalueret af aktøren, ud fra om 

de kunne realiseres og ville skabe værdi for ham 

Lærerne understreger, at de refleksioner, eleverne 

blev sat til at foretage, gik på, om de midler, de 

havde valgt, var de bedste til at nå det givne mål. 

Evalueringen understreger, at projektet er i over-

ensstemmelse med gymnasiets almendannende 

formål, hvis det kobles med en etisk refleksion. 

Ellers er uddannelsen alene instrumentelt er-

hvervsforberedende. 

Diskussion om innovation peger – som det 

fremgår – i mange retninger, og feltet er præget 

af en høj grad af interdiskursivitet. Både Projekt 

innovationskraft og entreprenørskab i Region 

Hovedstaden og IFPR’s evalueringsgruppe har 

sat en diskussion i gang, der bidrager til en afkla-

ring af, hvad ordet innovation betyder, som det 

står i de gymnasiale uddannelsers formålspara-

graf. Diskussionen føres også på skolerne, hvor 

den også kommer til udtryk gennem den måde 

innovativ undervisning og undervisning i innova-

tion tilrettelægges på. 

Symposium om innovation 

Inspireret af evalueringsprojekt har Michael Paul-

sen og Søren Harnow Klausen taget initiativ til et 

forskersymposium om innovation og læring. Det 

blev afholdt på IFPR i maj 2011 med deltagelse 

af forskere – herunder mange ph.d.stipendiater – 

fra flere universiteter og fagkonsulenter fra Un-

dervisningsministeriet.  

Der blev fremlagt mange papers, og diskussi-

onerne berørte blandt andet innovation i gymna-

siet, innovation i forskellige dele af den offentli-

ge sektor og forholdet mellem markedsorienteret 

innovation og social innovation.  

Arrangørerne planlægger at udgive en antologi 

i forlængelse af symposiet. 

REFERENCER 

Evalueringsgruppen består af Torben 

Spanget Christensen, Peter Hobel og 

Michael Paulsen fra IFPR og skal ud-

sende fire rapporter. Den første er 

udkommet i skriftserien Gymnasiepæ-

dagogik: 

 

Innovation i gymnasiet. Evaluering af 

projekt innovationskraft og entrepre-

nørskab i Region Hovedstaden. Rap-

port 1 – august 2010.  

Gymnasiepædagogik nr. 79 

 

Den anden udsendes i efteråret 2011, 

og de to sidste efter planen i foråret 

2012. 

 

På det forskersymposium og innovati-

on om læring, som er omtalt i artiklen, 

fremlagde gruppen to papers: 

 

Michael Paulsen: Innovationsbegre-

bets dialektik i en uddannelseskon-

tekst – en strid mellem forskellige in-

novationsforståelser. 

 

Peter Hobel og Torbens Spanget Chri-

stensen: Innovative evner og de gym-

nasiale uddannelser. 

 

Det er planen, at disse papers skal 

publiceres i en antologi om læring og 

innovation redigeret af Michael Paul-

sen og Søren Harnow Klausen. 
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