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Krav om fagligt samspil har ændret 
de gymnasiale uddannelser radikalt. 
Indbyggede dilemmaer og paradokser 
kan gør det tværfaglige arbejde til lidt af 
en udfordring. For både elever, lærere 
og fag. Tina Høegh og Marie Ryberg, 
der begge forsker i fagligt samspil i 
gymnasiet, reder nogle af de faglige 
samspilsramte tråde ud. 

Af Signe Tonsberg

Med Gymnasiereformen i 2005 blev der for alvor 
skruet op for samspillet mellem fagene i gymnasiet. 
I både dansk og international sammenhæng er re-
formens ambitiøse krav og intense fokus på tvær-
faglighed ganske radikalt og har fået stor betydning 
for både ledelse, lærere og ikke mindst eleverne i 
gymnasiet. 

”Gymnasieelever i dag skal være i stand til at 
agere i en mere kompleks verden, end vi tidligere har 
set. Almendannelse handler nu også om at kunne 
overskue et projekt, skære hurtigt ind til benet, se 
problemet fra mange vinkler og finde løsningsforslag 
med afsæt i relevante fag. Tanken er, at uanset, om 
du ender med at blive offentligt eller privat ansat, 
så skal du kunne se et projekt meget hurtigt.” Sådan 
lyder det fra Tina Høegh, der er lektor ved Institut 
for Kulturvidenskaber på SDU, hvor hun blandt 
andet forsker i tværfaglighed. Hun er projektleder 
for projektet ’Klare profiler i studieretningerne’, som 
er finansieret af Undervisningsministeriet. I pro-
jektet undersøger en lang række gymnasier veje til 
fagligt samspil og klare studieretninger. Tina Høeghs 
arbejde med erfaringerne fra projektet er samlet i to 
rapporter med titlerne ”Profilering og faglige sam-

spil” samt ”Klare profiler i studeretningerne”. Begge 
kan læses på gymnasieforskning.dk.

Fagnørder, der tænker på tværs
Det nye ideal om fagligt samspil har ifølge Tina 
Høegh et indbygget paradoks, der handler om, at 
lærere og elever både skal kunne tænke på tværs af 
fag og metoder og samtidig være fagnørder. For hver-
ken elever eller lærere kan stå faddere til et fornuf-
tigt tværfagligt projektarbejde, hvis ikke de er inde i 
substansen og kernen i fagene.

”Eleverne skal være så dybt nede i fagene, at de 
kan knappe fagenes respektive metoder uden på 
tøjet” siger Tina Høegh og forklarer, hvordan elever 
både skal kunne anskue komplekse problemstillinger 
højt oppefra og folde dem overbevisende ud helt ned 
i den mindste faglige detalje ved at kunne beregne, 
fortolke og analysere ud fra fagenes kernefaglighed. 

”Det er et paradoks – især når begge discipliner 
skal tilegnes på samme tid som før.” 

En af grundstenene i det faglige samspil er, at ele-
verne skal kunne fortolke og drage paralleller mellem 
fagene. En opgave, der ifølge Tina Høegh overlades 
for meget til eleverne selv.

”Indtil nu er ansvaret for at binde fagene sammen 
placeret hos eleverne. Det er dem, der skal kunne 

gennemskue at sammenholde to fag og finde et 
problem, der kan få begge fag og deres metoder i spil. 
Her må lærerne komme mere på banen,” siger Tina 
Høegh.

Det kræver, at lærerne også selv er i stand til at forstå 
hinandens fag og metoder. Meget tyder på, at det kan 
være særdeles givende, hvis lærerne får mulighed for 
at undervise klassen eller holdet sammen.

”For hvis lærerne går ind og underviser sammen, 
kan de selv se den fortolkning, der ellers har været 
placeret hos eleven,” forklarer Tina Høegh. 

”Det handler om ord. Når man hører kolleger 
undervise, bliver man opmærksom på hinandens ord 
og brug af begreber. Det kan gøre en kæmpe forskel, 
at man som matematiklærer ser og hører, at nogle af 
de ord og begreber, man selv bruger, betyder noget 
helt andet i biologi.” På den måde kan samundervis-
ning betyde, at lærerne pludselig bliver opmærksom-
me på, at de i virkeligheden ikke forstår hinandens 
forklaringer. 

”Og hvis lærerne selv ikke gør det, så er der heller 
ikke så stor sandsynlighed for, at eleverne kan drage 
paralleller mellem fagene,” forklarer Tina Høegh.

”Alle lærere er jo forskelligt indrettet i deres 
hoveder, og det kan man først høre, når man hører 
hinanden forklare, præcisere og konkretisere – hvad 
enten det er til et lærermøde eller foran en gruppe 
fælles elever.” 

Samundervisning behøver ikke være en radikal 
løsning med to lærere i klassen i ti timer om ugen – 
mindre kan gøre det, hvis man bruger tiden fornuf-
tigt.

”De timer kan være givet rigtig godt ud. Vi behø-
ver ikke sidde lårene af hinanden fem timer i træk. 
En halv time, hvor man er med i hinandens under-
visning giver også noget. Det vigtigste er, at lærerne 
planlægger, hvad der er centralt at samundervise i 
og dermed er med til at flytte fortolkningen mellem 
fagene fra eleverne over på lærernes skuldre,” siger 
Tina Høegh.

Tværfaglige pseudo-emner
Marie Ryberg forsker i fagligt samspil i gymnasiet på 
CBS. I forbindelse med feltarbejdet til den ph.d., hun 
er i gang med om emnet, har hun blandt andet fulgt 

DE FAGLIGT USIKRE SKAL 
DANSE MED
Det faglige samspil er en stor mundfuld. En 
tilbagevendende bekymring er da også, at en del 
af de fagligt usikre elever bliver tabt. I projekt 
’Klare profiler’ giver flere gymnasier fingerpeg 
om, hvordan man kan få de fagligt usikre elever 
med. Det handler grundlæggende om at give 
eleverne nogle metoder og modeller, som de 
kan bruge til at strukturere det tværfaglige 
arbejde med, forklarer lektor Tina Høegh: 

”En gruppe af elever har brug for at blive 
båret af nogle tydeligere faser, og der er en del 
modeller, der går ind og tilbyder eleverne den 
tydelighed i processen. Med dem bliver det 
mere overskueligt, hvor man er i processen, og 
hvad man laver. Og det er tit her den usikre elev 
har problemer: De kan ikke overskue, hvad de 
har gang i og hvorfor de er her – og med det 
ryger motivationen. Via modellerne kommer de 
op på et andet mestringsnivaue end man kunne 
forvente.”  

IBSE-metoden (Inquiry Based Science 
Education) er et eksempel på en faseopdelt 
model, hvor eleverne gennem en undersøgende 
fremgangsmåde i fire-fem faser får kendskab til 
et felt. Den er udviklet til naturvidenskabelige 
fag og har en naturvidenskabelig tilgang, men 
bliver også med succes brugt til at undersøge 
problemer og lave dataindsamling i andre fag. 

Et andet eksempel er Index Kompas-
metoden, som er inddelt i fire overordnede 
faser: Forbered, forstå, formgiv og færdig-
gør. Den har man med succes arbejdet med på 
Ørestad Gymnasium. Her oplever lærerne, at 
også mindre fagligt stærke elever gennem mo-
dellens faste ramme kommer til at mestre deres 
egne læringsprocesser.

Læs mere om arbejdet med metoderne i 
’Profilering og faglige samspil’ på www.gymna-
sieforskning.dk
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På et udvalgsmøde på gymnasiet, som Marie 
Ryberg observerede, satte en af dansklærerne proble-
matikken på spidsen og kaldte danskfaget ’en luder 
for de andre fag’.

”Det er jo sagt som en vittighed, men samtidig 
er det rammende for udviklingen. Danskfaget har 
ændret sig fra et primært litterært og sprogorienteret 
fag til et fag, der i højere grad handler om at lære en 
række teknikker og stadigt mere eksplicitte kompe-
tencer. Så på den måde er et fag som dansk forandret 
i den seneste udvikling mod at organisere en større 
sammenhæng og samspil mellem fagene.” siger 
Marie Ryberg og peger på, at det ikke nødvendigvis er 
noget, vi bør begræde. Men for mange lærere udgør 
det et dilemma. For samtidig med de øgede krav om 
fagligt samspil er der også kommet mere detaljerede 
krav til fag-fagligheden og dybden af den viden, som 
eleverne skal have i de enkelte fag.

Ægyptisk matematik
”Der bliver lagt rigtigt meget arbejde i at finde gode 
problemer, som både fungerer inden for et fag, og 
som kan spille sammen med andre,” konstaterer 
Marie Ryberg.

Det har den konsekvens, at de temaer, som ele-
verne fordyber sig i i de store opgaver, forrykker sig. 
Et konkret eksempel på det er fænomenet ’ægyptisk 
matematik’, der er blevet lidt af en tværfaglig darling. 

”Emnet fylder en del, og der blevet skrevet nye 
bøger om det. Men hvis du spørger en matematiklæ-
rer, vil de ikke se emnet ægyptisk matematik som 
specielt centralt i matematikken. Men fordi det er 
velegnet til tværfaglige opgaver, får det en opblom-
string,” siger Marie Ryberg. 

På den måde er de tværfaglige opgaver med til at 
forrykke perspektivet. ”Kernefagligheden - det som 
man traditionelt har set som det centrale i et fag - 
forskyder sig som følge af de her opgaver. Eleven skal 
ikke primært trænes i faget, men i at arbejde tværfag-
ligt, men samtidig vurderes han eller hun i de enkelte 
fag, og det kan være en rigtig svær balancegang,” 
forklarer Marie Ryberg.

Tværfaglighed styrker faggrupper
Man skulle måske tro, at den store opgave med det 
tværfaglige samspil vil fortrænge det traditionelle 

en række vejledninger på et gymnasium op til SRP 
og AT-eksamen. I en del af vejledningssituationerne 
opstår der regulære forhandlinger mellem lærerne, 
for en god problemstilling i musik er ikke nødvendig-
vis en god problemstilling i fysik. 

”Det er tydeligt, at dét, som ses som et godt pro-
blem for ét fag, ikke nødvendigvis er det for et andet 
fag,” forklarer Marie Ryberg. 

Et eksempel på det er en elev, der sammen med 
en biologilærer og en dansklærer skal finde en god 
problemstilling for sin tværfaglige opgave i de to fag. 
(Se dialog i boks.) Vejledningen af eleven udvikler sig 
til en diskussion mellem de to lærere om, hvad der 
er et godt problem, og om fagene og deres metoder 
skal fylde lige meget i opgaven. Eleven skal skrive en 
opgave under overtemaet ’Kampen for det gode liv’ 
og vil gerne skrive om anoreksi. Biologilæreren er 
lunken ved ideen og siger fx: ”(…) det er jo bagvendt at 
bruge det biologiske til at sige, hvad der går galt – du får 
svært ved at gøre det, du bliver bedt om – hvilke midler 
og mål …”

”Dilemmaet er, at et problem både skal være et 
godt problem for faget og velegnet som et tværfagligt 
problem, og det dilemma løser sig ikke bare. Det vil 
til stadighed være en udfordring for lærerne både at 
skulle tænke sit fag som en faglig tradition og som 
noget, der kan indgå i samspil,” siger Marie Ryberg.

”Vores fag er luder for de andre fag!”
Men er det generelt sådan, at det faglige samspil boo-
ster visse fag og felter mens andre bliver klemt? Det 
er i hvert fald delvist oplevelsen hos lærerne i Marie 
Rybergs materiale. Fx bliver de små sprogfag presse-
de, og det samme oplever en del af de kunstneriske 
fag som drama og billedkunst.

”De har oplevelsen af at blive klemt, og det gør 
de jo delvist, fordi reformen er formuleret i et sprog, 
der lægger op til samfundsvidenskabelig tænk-
ning. Fx handler det om problemstillinger,” forklarer 
Ryberg og nævner, at denne samfundsvidenskabe-
lige orientering i måden at tænke fagligt samspil får 
betydning for, hvordan de enkelte fag udvikler sig. 
Diskursanalyser og retorik er eksempelvis blevet 
mere centrale i danskfaget, og dette kan ses som 
en tendens mod en mere samfundsvidenskabelig 
orientering.

70’ER-VIN PÅ NYE FLASKER 
Fagligt samspil er faktisk ikke noget, der blev opfundet i 00’erne. Det 
dukker allerede op i slutningen af 1960’erne og tager for alvor fart i 
1970’erne, hvor idéen om tværfaglighed bliver centralt på de nye uni-
versitetscentre i Roskilde og Aalborg og herfra spreder sig til gymnasie-
verdenen med Det Fri Gymnasium i front. Det fortæller Marie Ryberg, 
der forsker i fagligt samspil i gymnasiet og er i gang med at skrive ph.d. 
på CBS om ledelse af tværfaglighed i det almene gymnasium.

”Når man læser i bekendtgørelser og redegørelser fra 1990’erne 
frem mod reformen i 2005 bliver fagligt samspil i gymnasiet flere 
steder beskrevet som noget nyt, banebrydende og anderledes. Det 
bliver indimellem glemt, at ideen om tværfaglighed allerede dukkede 
op i 70’erne,” forklarer hun.

Men selvom tværfaglighed kan ses som gammel 70’er-vin på nye fla-
sker, er der nogle grundlæggende forskelle på tværfaglighed anno 1973 
og fagligt samspil anno 2014. I 1970’erne blev tværfaglighed formuleret 
som en del af en marxistisk inspireret samfundskritik.

”Tværfaglighed blev formuleret som en kritik af, at universiteterne 
og de enkelte fag havde været lukket om sig selv og genereret viden for 
videns egen skyld og led af mangel på anvendelsesorientering. Ønsket 
om tværfaglighed blev derfor indført for at bryde de gamle oligark-ag-
tige systemer og med et ønske om at tage udgangspunkt i de studeren-
des egne erfaringer,” forklarer Marie Ryberg.

Den store forskel på det tværfaglige samarbejde i 70’erne og senere 
er, at i 70’erne var der et allerede kendt problem som genstand for 
samarbejdet. Det kunne være miljøproblemer, race- eller klasseproble-
matikker. I 90’erne italesættes problemet i stigende grad som noget, 
der er ukendt. Man taler om, at man ikke på forhånd kan vide, hvad 
problemet er.

”Tankegangen udspringer af innovationsdiskursen, hvor det handler 
om at innovere gennem tværfaglighed og skabe noget nyt. Men det 
er også knyttet til devisen om, at vi lever i en globaliseret verden og et 
videnssamfund under konstant forandring. Vi kender ikke den verden, 
vores elever skal ud i, og derfor skal vi ruste unge til at løse nogle 
problemer, som hverken de eller vi kender på forhånd,” forklarer Marie 
Ryberg.

Og det er måske rart at tænke på, når man som 
gymnasielærer ’sidder med aben’ og skal have fagene 

til at spille sammen i tre år; at der er taknemmelighed med 
tilbagevirkende kraft derude” 

Tina Høegh

OM ’KLARE PROFILER’
Projekt ’Klare profiler i studieretningerne’ er 
finansieret af Undervisningsministeriet. Formå-
let med det er at inspirere gymnasierne til at 
udvikle handlingsrettede programmer og fælles 
mål for den enkelte studieretningsklasse. I alt 14 
gymnasier fra hele landet har deltaget i projek-
tets første fase fra 2012-14. 

Der er netop udkommet en artikelsamling med 
erfaringerne fra de enkelte gymnasier - ’Profi-
lering og faglige samspil’, samt en evaluerings-
rapport ’klare profiler i studieretningerne’ om 
projektets første fase. Rapporten er samlet af 
netværks-, analyse- og formidlingsprojektet, 
der er tilknyttet skolerne (FAN-enheden) ved 
Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk 
Universitet.  

Begge rapporter kan findes på www.gymnasie-
forskning.dk
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samarbejde i lærernes faggrupper. Men det forholder 
sig nogle steder lige omvendt. Kigger man på den 
foreløbige feedback i ’Klare profiler’ peger flere af 
gymnasiernes erfaringer i retning af, at de enkelte 
faggrupper faktisk styrkes af det nye input, fortæller 
Tina Høegh.

”Meget tyder på, at faggrupperne får en større 
fagdidaktisk orientering af at samarbejde med andre 
fag. Pludselig tager lærerne nogle andre spørgsmål 
op, når de er samlet i samfundsfagsgruppen eller 
matematikgruppen, fordi de er blevet inspireret af et 
andet fags didaktik. Faggruppen er et vigtigt forum 
for at udvikle de enkelte fag. Det er blandt sine fag-
fæller, at man har den fagdidaktiske tryghed, der skal 
til for at videreudvikle sit fag,” forklarer hun.

Men vellykket fagligt samspil er ikke noget, der 
bliver udviklet i spisepausen. Det kræver tid og rum 
at komme i dybden.

”Erfaringen siger, at den første halvanden time går 
med praktisk koordination. Først derefter kommer 
man i dybden med det faglige samspil,” forklarer 
Tina Høegh og nævner et gymnasium i projektet, 
der med stor succes har afsat hele og halve dage til 
udviklingsarbejdet

Selve praktikken omkring samarbejdet kan være en 
fjende for det faglige samspil, og her har skolernes 
ledelse en helt central rolle.
”Didaktikken og organiseringen hænger uløseligt 
sammen. Hvis vi vil have det til at fungere, skal der 
også sidde folk i gymnasiernes ledelse, der er interes-
seret i at forstå, hvordan vi udvikler os fagdidaktisk 
og som er i stand til at skabe rum og afsætte ressour-
cer til det,” siger Tina Høegh.

Taknemmelighed med  
tilbagevirkende kraft
Sten på vejen eller ej; i dag er det blevet en del af 
gymnasieelevers dannelse at kunne perspektive-
re deres egen position og se kritisk på deres egen 
stilling i verden – og det er noget eleverne lærer 
af det faglige samspil, pointerer Tina Høegh. For 
nyligt holdt hun en workshop om fagligt samspil og 
danskfaget på en konference, hvor en del unge uni-
versitetsstuderende havde tilmeldt sig. Tina Høegh 

Elev: Jeg vil gerne skifte emne. Jeg vil 
gerne arbejde med anoreksi ligesom de to 
andre. Jeg har arbejdet med fedme i SRP, 
så jeg synes det var oplagt.

Biologilærer: Hvad vil du komme ind 
på?

Elev: Jeg vil se på de forskellige former 
for spiseforstyrrelser og så den novelle.

Biologilærer: Hvor kommer det gode 
liv ind i dette her emne? 

Dansklærer: Det er måske en meget 
god vinkel – for de vil sikkert få den 
samme censor, og så er det godt med 
forskellige vinkler.

Biologilærer: Den er lidt svær, for bio-
logi kommer mest ind negativt i forhold 
til anorektikerens synspunkt, for jeg har 
svært ved at finde nogle gode argumenter 
for, at det anorektikeren gør er kampen 
for det gode liv. Som vi lige talte om med 

rygning, er der noget i vores krop, der kan 
forklares - hvorfor folk bliver afhængige, 
men det kan vi ikke rigtig med anoreksi. 
Jeg har svært ved at finde nogle biologi-
ske mekanismer – jeg mener det primært 
er noget psykisk, ikke? Jeg kender ikke 
forklaringen – det er muligt, at der er en. 
Men jeg har ikke set nogen hjernescannin-
ger, der siger, at sådan kører en hjerne.

Dansklærer: Det du siger er, at hvis 
det er biologi og dansk, så er det behand-
lingen, der er den mest centrale. Og her 
har vi allerede to elever med den samme 
censor. […]

Biologilærer: Det der bekymrer mig, 
er at jeg ikke kan finde noget argument 
for, hvordan dette er en kamp for det 
gode liv. 

Dansklærer: Men skal der være et ar-
gument? I dansk da er der jo heller ikke …

Biologilærer: Jeg synes biologi skal 
kunne beskrive metoderne til at opnå det 
gode liv.

Dansklærer: Er der ikke noget med, at 
der sker noget, når man sulter sig, maven 
bliver mindre […]

Dansklærer: Hvorfor kan biologien 
ikke indgå i dette? Der er jo flere felter, 
men biologi behøver jo ikke at indgå i dem 
alle sammen.

Biologilærer: Men det ville være rart 
at have noget biologisk at sige om, hvor-
for man bliver anorektiker.

Dansklærer: Men man kan jo sagtens 
beskrive, hvad der sker i kroppen, når man 
sulter. Nåh, men vi bliver nødt til at finde 
en løsning.

Biologilærer: Jeg synes, du får svært 
ved at bruge biologi til at opfylde det krav, 
der hedder at fortælle om de midler du 
bruger – for det bliver kun at spise for lidt.

Dansklærer: Men hvad med madva-
rerne?

Biologilærer: Men det bliver ikke en 
interessant diskussion.

Dansklærer: I to må mødes, for jeg er 
ret sikker på at dansk kan være med.

Biologilærer: Du skal gå hjem og 
skrive, hvordan biologi kan bidrage til at 
beskrive kampen for det gode liv – at man 
kæmper sig ud af at være i denne her 
anorektiske situation. Der er i hvert fald 
mere kød på.

Dansklærer: Vi er 10 minutter bagud, 
så I må tale sammen om det.

”Jeg prøver bare at 
finde en biologisk 
indfaldsvinkel …”
- når fagligt samspil 
bliver til faglig kamp

Det er tydeligt, at dét, som ses som et 
godt problem for ét fag, ikke nødvendigvis 

er det for et andet fag.”
 Marie Ryberg

I forbindelse med sin ph.d.-afhandling om fagligt samspil har Marie Ryberg blandt andet fulgt en række vejledninger på et gymnasi-
um op til SRP og AT-eksamen. I en del af vejledningssituationerne opstår der regulære forhandlinger mellem lærerne, fordi en god 
problemstilling i det ene fag ikke nødvendigvis er en god problemstilling i det andet fag. 

 
Her er det Marie Rybergs feltnoter fra et vejledningsmøde til AT-eksamen, som er gengivet.

Situationen er den, at en dansklærer, en biologilærer og tre elever er samlet i et klasseværelse for at holde møde om, hvordan 
eleven kan koble de to fag dansk og biologi i sit tværfaglige eksamensprojekt. Eleverne skal arbejde med projekter inden for over-
temaet ’Kampen for det gode liv’.

Marie Ryberg:
”Situationen med dansk- og biologilæreren her 
sætter udfordringerne ved det faglige samspil 
i praksis på spidsen. Samtalen handler om det 
vanskelige i at finde et velegnet problem, fordi 
fagene hver især sætter forskellige rammer for, 
hvad der er en god sag eller problemstilling, 
ligesom samspillet i sig selv gør det.” 

”Biologilæreren giver udtryk for, at hendes fag både skal kunne beskrive 
midler og mål i relation til et problem - både en problembeskrivelse og dets 
løsning. Det er ikke tilfældet for dansklæreren, der understreger, at der er 
mange områder i et problem, og som dermed omfavner den partielle rolle 
hans fag kan have i det faglige samspil.””Og det dilemma løser sig ikke bare. 
Det vil til stadighed være en udfordring både at skulle tænke sit fag som en 
faglig tradition og som noget, der kan indgå i samspil.” 

KRÆVER 
TVÆRFAGLIGHEDEN EN NY 
EKSAMENSFORM?
Trods det nye tværfaglige fokus i gymnasiet 
er eksamensformerne og bedømmelserne af 
eleverne de samme som før. Men spørgsmålet 
er, om eksamensformer og måden at bedømme 
opgaver på er løbet fra den tværfaglige virke-
lighed. Som en lærer udtrykker det i projekt 
’Klare profiler’, er det som at blæse og have mel 
i munden, når studieretningsprojektet på den 
ene side skal fremme interdisciplinære kompe-
tencer og bedømmes gennem de enkelte fag.

Og det er komplekst for lærerne, når de 
skal vejlede deres elever og bedømme deres 
opgaver som enkeltfaglige produkter med en 
fælles karakter, selvom projekterne er tværfag-
lige problemløsende produkter med en fælles 
problemformulering.

Både studieretnings-opgaven, studieretnings-
projektet og hele det gennemgående arbejde 
med Almen Studieforberedelse (AT) peger i 
retning af at studenterne skal have fællesfaglige 
kompetencer – men de bedømmes stadig med 
udgangspunkt i et monofagligt klassisk evalue-
rings- og testsystem.

”Vi har et evidens-regimente, hvor vi gerne vil 
måle og veje alt. Men når vi vil uddanne eleverne 
i en helt ny slags viden og andre kompetencer, 
så er det vel også rimeligt at den måde vi måler 
på, følger med de nye krav. Jeg har ikke svaret 
på, hvordan eleverne så skal bedømmes. Men 
der er et problem her. Og det er indtil videre 
parkeret hos lærerne,” pointerer Tina Høegh.

Fagligt samspil Fagligt samspil10 11



spurgte dem, hvorfor de lige havde valgt workshop-
pen om fagligt samspil.

”Så fortalte de, at det egentlig først var, da de var 
blevet studenter, at de fandt ud af hvor stort det 
egentlig havde været at have tværfagligheden, og 
hvor berigende det var at få forskellige fag til at spille 
sammen. Jeg tror, det er typisk, at man først for alvor 
ser perspektiverne i det efter eksamen. Og det er 
måske rart at tænke på, når man som gymnasielærer 
’sidder med aben’ og skal have fagene til at spille 
sammen i tre år; at der er taknemmelighed med tilba-
gevirkende kraft derude.” X

Tina Høegh
Lektor ved Institut for Kulturvidenskaber på 
Syddansk Universitet (SDU). Forsker i tværfaglighed, 
lærersamarbejde, danskfagets didaktik og sammenlignende 
fagdidaktik. Projektleder i forsknings- og analyseenheden 
på udviklingsprojektet ’Klare profiler i studieretningerne’, 
der følger i alt 23 gymnasier i to faser med fokus på at skabe 
klare profiler i studieretningerne og øget fagligt samspil. 
På www.gymnasieforskning.dk kan du blandt andet 
finde følgende titler af Tina Høegh:

 è Poetisk Pædagogik – Sprogrytme og mundtlig 
fremførelse som litterær fortolkning 

 è Forslag til ny tekstteori og til pædagogisk refleksion
 è Og flere dikotomier: Den bekymrede og den 
konstruktive? Eller: Vi kan bare tage udgangspunkt i 
praksis!

 è Mundtlig fortolkning – kreativ praksis i litteratur- og 
sprogundervisning 

 è Profilering og faglige samspil
 è Klare profiler i studieretningerne

Marie Ryberg
Skriver ph.d. om fagligt samspil i gymnasiet på Copenhagen 
Business School (CBS), Department of Management, 
Politics and Philosophy. 
På www.gymnasieforskning.dk kan du blandt andet 
finde følgende titler af Marie Ryberg, som hun har skrevet 
sammen med Dorthe Pedersen:

 è Faglig planlægning, organisering og ledelse efter 
gymnasiereformen

 è Forankring af nye ledelses- og organiseringsprincipper i 
gymnasiet og VUC

 è Teamorganisering i studieretningsgymnasiet: Mere 
selvledelse - mere standardisering?

LÆS MERE  
– OM FAGLIGT SAMSPIL:
På www.gymnasieforskning.dk findes blandt 
andet disse tekster om fagligt samspil:

 Ň Hvorfor fagligt samspil?, Søren Harnow 
Klausen

 Ň Når innovation og fagligt samspil sætter fag 
under pres, Peter Hobel 

 Ň Interdisciplinære kompetencer mellem frihed 
og nødvendighed, Lilli Zeuner 

 Ň Tværfaglige samspil mellem matematik og 
historie i gymnasiets studieretningsprojekt 
(SRP), Kasper Bjering Jensen

 Ň Samspillet mellem matematik og de andre 
fag i gymnasieskolen, Claus Michealsen & 
Steffen M. Iversen

 Ň Udfordringer for det tværfaglige samspil i 
gymnasiet, Stinne Hørup Hansen

DET GAVNER SAMSPILLET 
MELLEM FAGENE NÅR…
• lærerteams samarbejder om fælles målvisio-

ner for eleven

• skole, ledelse og lærere giver sig selv passen-
de forstyrrelser i form af fx benspænd, nye 
samarbejdspartnere, brobygninger.

• skolen udvikler sine egne planlægningsværk-
tøjer i form af fx modeller, taksonomier, 
samarbejdsskemaer.

• skolen giver tid til særlige mødefora på alle 
niveauer, når lærere samunderviser og gør 
ting sammen for at fremme fagligt samspil 
og fortolkning mellem fagene.

• skolen giver mulighed for og ressourcer til 
lærernes fælles udviklingsarbejde. Den vigtig-
ste efteruddannelsesarbejde foregår imellem 
lærernes fagligheder, så de får kendskab til 
hinandens fag og grundlag. 

• skoleledelsen involverer sig i processen både 
i det fagdidaktiske og gennem at afsætte res-
sourcer til samspillet mellem fag og lærere.

Kilde: Anbefalinger i evalueringsrapport for ’Klare profiler i studieretningerne’
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ET PUST AF FORNYELSE TIL DIN 
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ANSØGNINGS-
FRIST 1/11 2014
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MASTER I LEDELSES- OG
ORGANISATIONSPSYKOLOGI

F O R S K N I N G S -
B A S E R E T 

MASTER I ORGANISATORISK  
COACHING OG LÆRING

F O R S K N I N G S -
B A S E R E T 

MASTER I LÆREPROCESSER
– UDDANNELSE I FORNYELSE

F O R S K N I N G S -
B A S E R E T 

MASTER I  
PÆDAGOGISK LEDELSE

F O R S K N I N G S -
B A S E R E T 

MASTER I 
PÆDAGOGISK 
LEDELSE

Til dig, der er leder eller arbejder 
med ledelse af en folkeskole, 
ungdomsuddannelsesinstitution, 
dagtilbud m.v.

Omdrejningspunktet er team-  og 
medarbejderledelse, institutions-
udvikling, pædagogisk udvikling 
og ledelse i forhold til børn/ elever, 
forældre og myndigheder.

Seminarerne fi nder sted i 
Aalborg og København.

www.evu.aau.dk/master/mpl

MASTER I LEDELSES- 
OG ORGANISATIONS-
PSYKOLOGI 

Til dig, der som leder eller 
konsulent arbejder med 
ledelses-, medarbejder- og 
organisationsudvikling. 

Du opnår en bred indføring 
i de dele af læringsteorien 
og psykologien, som har 
særlig relevans for ledelse og 
organisationsudvikling.

Seminarerne fi nder sted i 
Aalborg.

ww.evu.aau.dk/master/loop

MASTER I 
ORGANISATORISK 
COACHING OG LÆRING

Til dig, der arbejder med HR, 
procesledelse og forandrings-
ledelse.

Omdrejningspunktet er coaching 
som samtalebaseret læreproces.

Du opnår redskaber til at udvikle 
læringskulturer og til at igangsætte 
og fuldføre organisatoriske
forandringsprocesser.

Seminarerne fi nder sted i 
Aalborg og København.

ww.evu.aau.dk/master/moc

MASTER I 
LÆREPROCESSER

Til dig med erfaring inden 
for undervisning, medarbejderud-
vikling mv.

Du vil styrke og forny dine pæda-
gogiske kompetencer, og du vil 
fordybe dig i viden om læring og 
forandring.

- Flere specialiseringsmuligheder.
- Mulighed for enkeltfag.

Seminarerne fi nder sted i 
Aalborg.

www.evu.aau.dk/master/mlp


