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   2.0 VID EN OM  L I VET  O G  U N D ER VI SN ING EN   

PÅ D E  G YM N ASI AL E  U DD ANN EL SER  

De gymnasiale uddannelsers nye interdisciplinære undervisnings- og  

opgaveformer udfordrer faglighedsforståelsen.  

Interdisciplinære 
kompetencer  
mellem frihed  
og nødvendighed 
AF LILLI ZEUNER 

I takt med, at de gymnasiale uddannelser 

har indført interdisciplinære undervisnings- 

og opgaveformer, er princippet om det 

afgrænsede fag og det faste pensum blevet 

udfordret. Eleverne skal vælge studieretnin-

ger, fag, niveauer, temaer, fagelementer og 

synsvinkler, de skal søge vejledning i udar-

bejdelsen af de store interdisciplinære op-

gaver, og de skal arbejde på tværs af fage-

ne.  

Gennem interview med elever i de gym-

nasiale afgangsklasser har jeg undersøgt 

sådanne elementer af den interdisciplinære 

arbejdsform, og det ser 

Leder. Den ideelle men svære...  
 

...kombination af forsknings- og udviklingsprojekter er et gennemgående tema i artiklerne i dette nummer af 

GymPæd 2.0.  Denne type forskning ligger inden for den forskningstradition, som benævnes Research and 

Development-projekter. Netop denne type forskning har nydt stor fremme på IFPR. Den begunstiges af, at 

instituttet i hele sin levetid har haft tæt kontakt til praksis. Flere af forskerne har desuden deres rod i praksis 

i de gymnasiale uddannelser, hvilket betyder, at de kender problemstillingerne 

NYT FRA IFPR 
 

Nyt forskningsprogram: Kultur og læring.  

Ledes af lektor Steen Beck. Sammenhængen mel-

lem kultur og læring udforskes gennem en særlig 

interesse for ”læreprocesser i praksis”, dvs. hvor-

dan aldersgruppernes læring bliver til og udvikler 

sig i kulturelle kontekster. Læs videre her. 

 

Konferencen At tegne en tanke finder sted 19. 

september 2011 i Viborg. Medarrangører er for-

skere ved IFPR. Læs mere på www.visuelhf.dk   

og i artiklen ”At tegne en tanke - på Visuel hf i 

Viborg ” i dette nummer af GymPæd 2.0. 

 

Gymnasiedage 2011. Konferencen løber af stab-

len 27. og 28. september på SDU. Temaet er Det 

virtuelle i gymnasiet. IFPR er medarrangør. Læs 

mere på www.gymnasiedage.dk. 
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ud til, at der er en sammenhæng 

mellem elevernes generelle livsre-

lationer og disse arbejdsformer. De 

elever, som på det generelle plan 

har en frihedsrelation til livet, op-

lever de nye arbejdsformer på en 

anden måde end de elever, som har 

en nødvendighedens relation til 

livet. Hvis livet er præget af frihed, 

vil man have en tendens til at for-

følge egne interesser, mens en 

tilværelse i nødvendighedens lys 

meget let kan føre til, at man bliver 

usikker og reelt bliver ude af stand 

til at gennemføre det interdiscipli-

nære arbejde. 

Valg og ikke-valg 

Begge livsrelationer kan føre til 

såvel valg som ikke-valg. En fri-

hedsrelation til livet kan føre til det 

gode valg, som er drevet af oprig-

tig interesse og ønsket om at fordy-

be sig. ”Så valgte jeg en periode, 

jeg synes er rigtig fed. Romantisk 

musik er rigtig lækker. Og så gik 

jeg i gang med at dykke ned. Jeg 

valgte først Finland og noget med 

Sibelius” (stx-elev), men en fri-

hedsrelation til livet kan også føre 

til, at man ikke rigtig kan beslutte 

sig. Man udskyder valget, holder 

så mange døre som muligt åbne, og 

det bliver reelt et ikke-valg. 

”Denne her studieretning er lidt 

mere alsidig. Når man alligevel 

ikke vidste, hvad man skulle, så 

virkede det bare som om, det her 

var det bedste valg. Den åbner 

mange døre.” (hhx-elev). Friheds-

relationen til livet kan således føre 

til såvel det gode valg med mulig-

hed for fordybelse som det udskud-

te valg, som reelt er et ikke-valg.  

En livsrelation præget af nød-

vendighed kan føre til andre typer 

af valg. Her vil der ofte være tale 

om fravalg. I forbindelse med val-

get af de fag, der skulle indgå i 

studieretningsprojektet udtaler en 

elev: ”Jeg var nødt til at vælge 

noget, jeg vidste, jeg kunne. Og jeg 

kan dansk, og jeg kan musik. Men 

i min studieretning kan jeg ikke så 

meget andet på højt niveau. Jeg var 

nødt til at vælge de to fag.” (stx-

elev). Valget bliver pragmatisk. 

Men man kan også med nødven-

dighedsrelationen blive meget 

usikker i valgsituationen. ”Jeg 

synes, det er lidt ærgerligt, at det 

bliver lukket, lige så snart du har 

valgt. Med hensyn til valgfag – 

teknikfag – der ville jeg meget 

hellere have haft byg, end jeg ville 

have haft el. Og altså – man kan jo 

ikke bare vælge om nu” (htx-elev). 

Usikkerheden fører over i fortry-

delsen – valgets dæmon. (se figur 

1). 

Vejledning og ikke-vejledning 

Arbejdet med studieretningspro-

jekter eller studieområdeprojekter 

sker under vejledning fra relevante 

lærere. Kontakten med lærerne kan 

være ansigt til ansigt eller 

på e-mail. Kontakten kan 

være aktiv og helt afgø-

rende for eleverne, eller 

den kan være passiv og 

uden betydning, måske 

endda skuffende for 

eleverne. Under alle 

omstændigheder er der 

lagt op til stor selv-

stændighed. 
Også i denne situa-

tion bliver livsrelatio-

nerne afgørende. En 

frihedsrelation til livet 

kan føre til, at man 

vælger det, man abso-

lut gerne vil, sådan at 

behovet for vejledning 

egentlig ikke melder sig. 

”Jeg brugte ikke min 

vejleder. Ikke til andet 

end at finde ud af, hvad 

det var for et emne, og 

hvordan den færdige opgave skulle 

se ud” (stx-elev). Men denne livs-

relation kan også føre til, at man 

undgår vejlederen og de forvent-

ninger, der kunne følge af mødet 

med vejlederen. ”Jeg fik vejled-

ning, men jeg prøvede lidt at undgå 

det, for det virkede som om, at der 

var nogle forventninger om, at jeg 

skulle have læst op på det inden 

vejledningen. Det havde jeg så 

ikke” (stx-elev). 

Hvis livsrelationen er præget af 

nødvendighed, kan vejledningen 

antage en anden karakter. Hvis 

man har problemer med at finde 

frem til de relevante data, kan en 

vejlederindsats blive helt afgøren-

de. ”Han var klar hele tiden ved 

telefonen. Jeg kunne ringe og skri-

ve hele tiden. Det var virkelig god 

vejledning” (hhx-elev). Vejlederen 

optræder som problemknuser. Men 

selv om man har brug for vejled-

ning, er det ikke sikkert, at man 

kan få den. ”Det er begrænset, 

hvad man kan få af hjælp, for man 

kan ikke stille dem nogle konkrete 

spørgsmål til det, man har skrevet, 

for det vil de ikke svare på” (hhx-

elev). Kontakten til vejlederen 

udebliver.  (Se figur 2) 

 

 

Fagsamspil og ikke-fagsamspil 

Også i selve sammentænkningen af 

fagene sætter livsrelationerne sig 

igennem. Har man en frihedsrelati-

on til livet, truffet det gode valg og 

klaret sig uden nævneværdig vej-

ledning, så har man let ved at ud-

vikle viden over selvvalgte pro-

blemstillinger. ”Jeg synes, det var 

vildt fedt. Det var et emne, man 

interesserer sig meget for” (stx-

elev). En frihedsrelation til livet 

kan imidlertid også føre til, at man 

ikke rigtig magter at sammentænke 

flere fag. ”Det var virkelig svært at 

komme ind på analysen af musik-

ken. Det var svært at komme væk 

fra musikhistorie. Det var svært at 

koble sammen, uden at det blev 

noget rigtig underligt noget” (stx-

elev). Reelt blev der ikke tale om 

sammentænkning af fag.  

Nødvendigheden som livsrelati-

on kan føre til, at man arbejder på 

at lave en sammenkobling, uden at 

fagene rigtig støtter op om hinan-

den. ”Jeg synes, det er svært at 

kæde sammen, fordi jeg skriver på 

én måde i dansk og på en anden 

måde i afsætning” (hhx-elev). En-

delig kan man i arbejdet komme i 

den situation, at de tekniske pro-

blemer overskygger alle andre 

problemer. ”Så gik den bare på sort 

Interdisciplinære kompetencer... 

Lilli Zeuner 

 

Lilli Zeuner er lektor, ph.d., ved IFPR. 
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AF AASE H. BITSCH EBBENSGAARD  

OG NIKOLAJ FRYDENSBJERG ELF 

Billeder, billeder, billeder! Moderne kultur-

teoretikere taler om, at der er sket en visuel ven-

ding i vores kultur, og at vi nu lever i en billeddo-

mineret visuel kultur. Set i et uddannelsesper-

spektiv udgør det en interessant udfordring – på 

mange niveauer.  

Udfordringen skyldes ikke mindst fremkom-

sten af nye digitale kommunikationsteknologier. 

Med de nye teknologier er det blevet langt lettere 

at bidrage kreativt til den visuelle kultur, også i 

undervisningssammenhænge  (Jewitt, 2008). 

Samtidig gør nye kommunikationsteknologier 

den visuelle kultur og dens mange tekstformer 

mere kompleks at forstå. En del af kompleksite-

ten handler om, at man måske slet ikke kan tale 

om det visuelle som et isoleret fænomen. Det 

visuelle skal nok snarere ses i sammenhæng med 

andre repræsentationsformer, ikke mindst ord i 

skrift og tale. Det at forstå og udtrykke sig visuelt 

må med andre ord forstås som del af et større 

spektrum af multimodale måder at skabe mening 

på, som altså består af et samspil af repræsentati-

ons- og kommunikationsformer. 

Det rejser en del nye spørgsmål til undervis-

ningens indhold, form og begrundelse. Hvordan 

skal skolen adressere denne udfordring i et dan-

nelses- og kompetenceperspektiv? Hvordan gøres 

det i praksis? 

Fra visuel kultur til Visuel hf 

Den nye gymnasiale ungdomsuddannelse Visuel 

hf giver nogle interessante bud på disse spørgs-

mål. Uddannelsen er et produkt af et utraditionelt 

samarbejde mellem Viborg Gymnasium og HF 

og The Animation Workshop (se faktaboks).  

Visuel hf forsøger at integrere det visuelle i 

undervisningen, med blik for at det visuelle må 

ses i relation til det multimodale. Derudover er 

der særlig vægt på arbejdet med det æstetiske, 

altså formsiden af det multimodale. I et forsk-

nings- og udviklingsperspektiv er Visuel hf-

uddannelsen et oplagt laboratorium til at undersø-

ge visuel kulturs integration i uddannelsessyste-

met. Hvilke muligheder er der, hvilke barrierer? 

Hvilke fordele, hvilke ulemper? På baggrund af 

de første to års studier, som både har haft et etno-

grafisk og et interventionsorienteret perspektiv, 

vil vi her præsentere nogle centrale fund. De 

handler om fagdidaktik, læring og uddannelses-

politik. 

Studierne har generelt vist, at det kræver stor 

arbejdsindsats fra kursisters, læreres og lederes 

side at integrere det visuelle i undervisningen – 

og mere generelt at få denne nye uddannelse til at 

fungere. Man støder let ind i barrierer, der hand-

ler om praktiske organisationsforhold – fx tid – 

og forskellige skole- og fagkulturer. Barriererne 

gør det svært for lærerne i praksis at afprøve og 

reflektere over fordele og ulemper ved at integre-

re det visuelle i den faglige undervisning. Derfor 

må man også sige, at lærerne indtil videre kun 

har foretaget de første indledende skridt i forhold 

til at tænke over fagdidaktiske konsekvenser af at 

integrere det visuelle i fag. 

skærm. Jeg var ved at tude” (hhx-

elev). I denne situation er det svært 

at få fagsamspillet til at fungere. 

(Se figur 3). 

Glæde og stress 

Når alt andet er glemt, vil frihe-

dens relation til det interdiscipli-

nære arbejde aflejre en følelse af 

glæde og en evne til at finde nye 

veje i en søgen efter viden om nye 

temaer, mens nødvendighedens 

relation vil aflejre en følelse af 

stress og en fastholdelse af kendte 

veje i vidensarbejdet. Den interdi-

sciplinære kompetenceudvikling 

bliver forskellig alt efter elevernes 

generelle forhold til livet. 

 

 

At tegne en tanke –  
på Visuel hf i Viborg 
På den ny ungdomsuddannelse Visuel hf genopdages det visuelle som tænke- 

og læringsform i fagene, men det kræver en omtænkning af fagenes didaktik og 

af synet på læring. Uddannelsen har tiltrukket en særlig gruppe af unge og rum-

mer interessante uddannelsespolitiske perspektiver. 
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Der er anvendt semistrukturerede inter-

view med elever fra stx, htx, hhx og hf. 

 

Distinktionen mellem frihed og nødven-

dighed refererer til den distinktion, som 

Bourdieu anvender i sin kulturanalyse, se 

Bourdieu, P. (1979/84) Distinction. Lon-

don: Routhledge and Kegan Paul.  


