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Forord 

Formålet med nærværende rapport er at undersøge elevernes udvikling af studiekompetencer i de 

erhvervsgymnasiale uddannelser, HHX og HTX. Jeg har delt min undersøgelse i to dele. Første del 

undersøger begrebet ’studiekompetence’. I anden del beskriver jeg de erhvervsgymnasiale 

uddannelsers profilfag, og deres mulighed for at bidrage til elevernes udvikling af 

studiekompetencer. Beskrivelsen i del to bygger dels på skriftligt materiale fra de to uddannelser, på 

besøg på fire skoler hvor jeg har talt med lærere og elever, samt på elevernes skriftlige arbejder. 

Tak til de mange der har bidraget og speciel tak til fagkonsulenterne Peter Larsen og Mads Achilles, 

for deres velvillige assistance under forløbet. 
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Aalborg Universitet 
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Resume 

 

Nærværende rapport undersøger begrebet studiekompetencer og profilfagene teknologi og teknik på 

HTX og erhvervsøkonomi og afsætning på HHX. 

I del 1 undersøges begrebet ’studiekompetencer’ og med baggrund i erfaringerne fra Aalborg 

universitets problemorienterede pædagogik og et hermeneutisk perspektiv udvikles et 

studiekompetencebegreb, der lægger vægt på fagenes tradition, elevernes dannelse og elevernes 

evne til selv at producere ny viden. 

I anden del undersøges profilfagene teknologi og teknik for HTX og erhvervsøkonomi og afsætning 

for HHX og profilfagenes mulighed for at hjælpe eleverne med at tilegne sig studiekompetencer.  

Dette gøres gennem analyser af bekendtgørelser, vejledninger, og andet skriftligt materiale, samt 

samtaler med elever lærer på fire gymnasier og elevernes skriftlige arbejde. 

I rapporten konkluderes det at der er gode muligheder for at eleverne udvikler de ønskede 

studiekompetencer og videre konkluderes det at der er gode muligheder for udvikle profilfagene 

yderligere, så de i endnu større omfang kan leve op til målene om studiekompetencer. 

Bekendtgørelser, vejledninger, profilfagene og begge gymnasiale uddannelsers øvrige aktiviteter 

danner tilsammen rammer, der kan udvikle de ønskede studiekompetencer. De steder hvor det især 

vil være hensigtsmæssigt at udvikle uddannelserne yderligere er: 

• En diskussion af grundlaget for fagene, for HTX’ vedkommende en diskussion af begrebet 

’engineering’ og for HHX’ vedkommende en diskussion af hvordan de erhvervsøkonomiske 

fag bringes i spil i forhold til erhvervsøkonomiske problemstillinger. 

• En diskussion af det pædagogiske grundlag, hvor elevernes forudsætninger for at arbejde 

tværfagligt og problemorienteret udvikles yderligere. 

• Ledelsesmæssig fokus på profilfagene, således at disse kommer til at stå i centrum for 

uddannelserne. 

• Lærersamarbejde, således den enkelte lærer ikke alene står med ansvaret for udvikling af 

elevernes studiekompetencer, og man i profilfagene udnytter lærerkorpsets samlede 

kompetencer. 

• Et øget fokus på rapportskrivning i forbindelse med projekterne – især fokus på genre, 

målgruppe og sætningskonstruktion. 
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Del 1. Om begrebet studiekompetence  
 

“Understanding is to be thought of less as a subjective act than as participating in an event of 

tradition, a process of transmission in which past and present are constantly mediated” 

(Gadamer 1992, p. 290) 

 

 

Introduktion - Begrebet studiekompetence  

I de erhvervsgymnasiale uddannelser arbejdes der med opbygning af elevernes studiekompetencer.  

Men hvad skal vi egentlig forstå ved begrebet studiekompetence? I målformuleringerne for de 

gymnasiale uddannelser indgår begreberne ’faglig fordybelse’, ’anvendt teori’ (i analysen af 

virkelighedsnære forhold), ’samspillet mellem fagene’ (Kunne læses som ’tværfaglighed’, forstået 

som kombinationer af fag) og ’teori – praksis’ i forbindelse med begrebet studiekompetence, men 

som ofte med den slags begreber er de ikke entydige, og forskellige tolkninger af begreberne og 

forskellige vægtninger giver anledning til uenighed og misforståelser i debatter om de gymnasiale 

uddannelser. I denne del er formålet derfor at undersøge hvordan studiekompetence kan 

begrebsliggøres. Dette gøres med udgangspunkt i begreberne fra målformuleringerne – faglig 

fordybelse, anvendt teori, tværfaglighed og teori-praksis, samt med udgangspunkt i erfaringerne 

med problembaseret pædagogik på Aalborg Universitet. Dette suppleres videre med et 

hermeneutisk perspektiv på læring, hvor der lægges vægt på elevernes evne til selv at producere ny 

viden, på baggrund af traditionen. 

Del 1 er struktureret i følgende afsnit; 1. Begrebet studiekompetence, 2. Problembaseret læring – 

Aalborg modellen, 3. Hvorfor PBL? - Problemer og problemløsning og 4. Studiekompetence og 

PBL modeller i HHX og HTX uddannelserne. 

  

1. Studiekompetence 

Rent formelt er studiekompetence det, man har lært gennem en gymnasial uddannelse. Ved at 

gennemføre en gymnasial uddannelse er man per definition studiekompetent. 

Der er gennemført flere analyser af ’studiekompetencer’, især i forbindelse med reformer af det 

almene gymnasium. Beck & Gottlieb (2002) og senere EVA (2011) beskriver studiekompetence 

som ’evne, lyst og indsigt til at gennemføre en videregående uddannelse’. Det beskrives videre som 

evnen til selvstændigt at planlægge og gennemføre forskellige faglige aktiviteter, og have 
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metodebevidsthed, evne til samarbejde, informationssøgning mv. Desuden nævnes formulering i 

skrift og tale, viden om teori, evnen til at vurdere faglige problemstillinger fra forskellige vinkler. I 

tillæg til disse kompetencer nævnes yderligere engelskkundskaber, vedholdenhed i forbindelse med 

tilegnelse af viden og evne til at overskue store mængder stof. Disse evner eller kompetencer er 

beskrevet så generelt at de i sig ikke skulle kunne give anledning til nogen uenighed om målet med 

de gymnasiale uddannelser. Med andre ord, studiekompetence handler om at have kundskaber, 

evner og viden der sætter de unge mennesker i stand til at studere. 

Ser man imidlertid på debatter om ungdomsuddannelserne og især de seneste års reformer inden for 

ungdomsuddannelserne, hører enigheden op. Debatterne er meget skarpe, ofte uforsonlige. I 

debatter i gymnasielærerforeningens blad ’Gymnasieskolen’, i debatten om de gymnasiale 

uddannelser generelt og i debatter om de videregående uddannelser, er det klart at især to tendenser, 

eller diskurser, sætter sig igennem. Dels én der ønsker de gymnasiale uddannelser og 

universiteternes uddannelser tilbage til de gode gamle dage og en anden tendens med specielt fokus 

på ’employability’, beskæftigelsesparathed kunne vi sige på dansk.  

Den første tendens ser bagud og ønsker at fagene forbliver som de er, og altid har været. I dette 

perspektiv er den pædagogiske model lærerstyret disciplin og reproduktion af traditionen. For de 

gymnasiale uddannelsers vedkommende er argumentet oftest ’dannelse’ forstået som klassisk 

dannelse og ’faglighed’ forstået som reproduktion af de enkelte fags kanoner. For universiteternes 

vedkommende er argumenterne ofte ’Det Humboldske Universitet’. Ord som elite, eksamen, hårdt 

arbejde indgår ofte i diskursen. Modbillederne i denne diskurs er reformpædagogik, 

rundkredspædagogik, tværfaglighed og almindelig slaphed. Karikaturen er Scherfigs forsømte forår 

(Scherfig, 2005).  

Den anden tendens har fokus på arbejdsmarkedet (se f.eks. Rønhof, 2014). Vi skal sikre at de unge 

mennesker kan få et job efter endt uddannelse. Derfor skal undervisningen tilrettelægges så den 

passer præcist til arbejdsmarkedets behov. Employability er målet og pædagogikken må indrettes 

derefter. Hvad pædagogikken går ud på er lidt diffust, men målene bestemmes af arbejdsmarkedet 

og er stadig lærerstyret instruktion, da læreren bør vide hvad der kræves på arbejdsmarkedet - 

umiddelbar anvendelighed af det lærte er i højsædet. Ordene anvendelighed, arbejdsmarkedsparat 

og ’blir du lönsam lille vän’1 høres ofte. Arbejdsløshed, akademikere som taxachauffører og 

ubrugelige humanister er skræmmebillederne. Karikaturen er ’McDonald’s Hamburger University’. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Peter Tillberg, 1972, Moderna Museet, Stockholm, 
http://webshop.modernamuseet.se/sv/affischer/peter-tillberg  
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I debatterne om uddannelserne har vi altså to modstående positioner; en position der fokuserer på 

klassisk dannelse og fag og en position der fokuserer på de studerendes jobmuligheder efter endt 

uddannelse. Positionerne kendes fra andre uddannelsesdebatter. F.eks. det Humboldtske universitet 

modsat et postmoderne universitet, det klassiske eliteuniversitet modsat masseuniversitetet.  

Debatterne føres ofte på en måde hvor positionerne er trukket meget skarpt op. 

Uddannelsesinstitutionerne skal have ansvaret for de studerendes job-parathed og straffes 

økonomisk hvis projektet ikke lykkes, hedder det. Nej, vi skal tilbage til den klassiske dannelse er 

modsvaret. Masseuddannelse sænker det faglige niveau. Nej, der skal være uddannelse til alle. Osv. 

– sådan kan de forskellige positioner holde debatten i gang. 

Debattens grundlag og baggrund er beskrevet meget præcist af den franske filosof Jean-Francois 

Lyotard, der i 1979 udgav bogen ’Viden i det postmoderne samfund’ (Lyotard, 1979). Bogens 

udgangspunkt var en meget konkret opfordring fra universiteternes råd under provinsregeringen i 

Quebec. Opfordringen gik ud på at undersøge viden i de højtudviklede samfund. Lyotards 

udgangspunkt er at viden har ændret status i de højtudviklede samfund. Det er den samme 

konstatering af ændret status for viden, der er baggrunden for mange af de uddannelsespolitiske 

debatter, men i debatterne er det sjældent formuleret så præcist som Lyotard gør det. Ifølge Lyotard 

har viden ændret status fra en viden, der var legitimeret i ’de store fortællinger’, dvs. fortællinger 

om f.eks. nationalisme eller kritik, der lover fremskridt og som kan legitimere viden i det omfang 

denne viden kan bidrage til ’fremskridtet’. I den postmoderne verden har disse instanser for 

legitimering mistet deres kraft. Vi kan ikke længere legitimere viden ved hjælp af nationen eller 

kritikken, i stedet legitimerer vi viden i forhold til nytte. Eller som Lyotard formulerer det ’vær 

operative (det vil sige kommensurable) eller forsvind’ (’Be operational (that is commensurable) or 

disappear’) (Lyotard, 1979, p xxiv), dvs. vær nyttig og målbar, vær i stand til at legitimere din viden 

gennem dens målbarhed og dens nytte. Grunden til denne udvikling finder Lyotard i dels en 

teknologisk udvikling, specielt udviklingen af IT, og dels den udvikling Lyotard kalder 

postindustriel.  

Med Lyotards perspektiv kunne debatterne om dannelse og employability, masseuddannelse og 

elite, osv. se ud som en debat mellem modernister og postmodernister. Mellem de der ønsker sig 

tilbage til en fortid med fastlagte kanoner, med fag, med en pædagogik som alle kender og 

uddannelse kun for eliten og så de der vil en viden, der kan betale sig, hvor det er markedet, og ikke 

traditionen, der legitimerer hvad der er viden. Desværre ser det ud til at begge positioner tager lige 

meget fejl og kun kan opretholde deres positioner gennem uenigheden med hinanden. 
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Til trods for deres dominans er ingen af de to nævnte diskurser særligt anvendelige i en 

undersøgelse af studiekompetencer. De lever, og de lever godt, af at være hinandens modbilleder og 

de fremstiller oftest modparten som en karikatur med onde hensigter – som nogen der enten vil 

afskaffe klassisk dannelse eller som nogen der ønsker at uddanne fremtidige generationer til 

arbejdsløshed og social deroute. Men for begge diskurser bliver ’studiekompetence’ til noget der 

ikke helt kan leve op til målformuleringernes krav om faglig fordybelse, anvendelse af teori og 

tværfaglighed – ofte formuleret som en forfaldshistorie. 

I det følgende vil jeg vil jeg se nærmere på studiekompetence ved at undersøge begreberne faglig 

fordybelse, teori-praksis og tværfaglighed, for derved at kunne begrebsliggøre ’studiekompetencer’ 

på en mere hensigtsmæssig måde, end det er tilfældet i de to nævnte diskurser. 

 

Faglig fordybelse 

Faglig fordybelse skal der til – ingen uddannelse, undervisning eller program kan have andet formål 

end faglig fordybelse. Det modsatte kan ikke siges meningsfuldt. Men her holder enigheden så også 

op. For hvori består fagligheden og hvori består fordybelsen og hvordan opnås begge? 

’Faglighed’ har i den uddannelsespolitiske debat fået status af et hurra-ord, der kan bruges efter 

forgodtbefindende. ’De der ikke vil som mig, er imod faglighed’. Desværre bliver faglighed i den 

forbindelse alt for ofte til noget med at alting var bedre i gamle dage og fagligheden antages at være 

en objektiv størrelse, nærmest et objekt, der kan overføres uproblematisk til eleverne, hvis blot man 

anvender de rigtige metoder. Elevernes egne erfaringer og egen motivation spiller kun en lille rolle i 

den forbindelse (se Larsen, 2013). Viden bliver dermed noget der eksisterer før eleven, som har en 

kanonisk status og som er umiddelbar overførbar. Samtidig bruges faglighed i debatten ofte som 

den positive del af en dikotomi, modstillet f.eks. tværfaglighed, rundkredspædagogik eller hvad 

man nu ikke lige kan lide. Det er uheldigt, både for debatten og for begrebet faglighed. På den måde 

knytter faglighed an til fag på et skoleskema, og faglighed bliver lig med evnen til reproduktion af 

fagets kanon.  

Her er vi så ved den faglige fordybelses andet led; fordybelsen. I den pædagogiske litteratur skelnes 

ofte mellem dyb læring og overflade læring (deep learning – surface learning; Marton & Säljö, 

1976; Biggs, 1999). Overflade læring er læring, der er lært for at bestå en bestemt eksamen og 

derefter glemt igen. Den dybe læring kunne beskrives som forståelse for et fags traditioner og evnen 

til at bidrage til at holde fagets traditioner i live (mere herom nedenfor). 
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Målet for læring burde være dyb læring, dannelse og indsigt i fagets traditioner. For ’fag’ kunne 

også knytte an til en profession – bager, smed, lærer, historiker, forsker. Derved kunne der etableres 

et andet og bredere faglighedsbegreb. Hvis professionen er udgangspunktet, kunne faglighed blive 

evnen til at anvende fagets teorier og metoder på de problemer (opgaver), der ligger inden for fagets 

rammer. Det vil sige at den der er i stand til at analysere, forstå og løse problemer inden for faget 

har faglighed. 

Befriet for den snævre og polemiske betydning kan faglighed blive til at bredere begreb, hvor 

elevernes motivation og erfaring inddrages, hvor dannelse bliver et centralt element og hvor 

anvendelse (dyb læring) erstatter reproduktion (overfladelæring). Den faglige fordybelse bliver 

derved til et spørgsmål om at kende faget i sin helhed, fagets traditioner – fagets teorier, metoder og 

problemer og være i stand til at anvende disse. Som erstatning for de snævre og polemiske 

faglighedsbegreber får vi slået bro mellem de modstillede diskurser og det bliver muligt at 

inkludere dannelse, anvendelighed og samtidig også tværfaglighed, samarbejde og meget andet som 

ellers ville gå tabt. 

 

Anvende teori  

Uddannelserne får ofte skyld for at være for teoretiske. Kandidaterne kan en masse teori, men 

forstår ikke at anvende denne teori i praksis. Et er søkort at forstå et andet skib at føre. Eller vi hører 

at uddannelsernes teoretiske grundlag er mangelfuldt og de studerende ikke har en dybere forståelse 

for fagene. Her ser vi igen en dikotomi – teori over for praksis – som kan anvendes polemisk i den 

pædagogiske debat. F.eks. kan et argument afvises med at det er for teoretisk og uden forbindelse til 

praksis, forstået som virkeligheden eller det kan afvises med at det overhovedet ikke er teoretisk 

funderet. 

Lad os se på argumenterne og på de modsætninger der opstilles i debatter om teori og praksis. Teori 

– praksis debatten føres nogle gange per stedfortræder, således at modstillingen igen bliver 

employability over for dannelse, eller elite over for masse. At muligheden for at de studerende 

kommer i job efter endt uddannelse og dannelse skulle være hinandens modsætning lyder ikke 

umiddelbart indlysende. Employability er, og bør være, et mål for enhver uddannelse, det modsatte 

kan ikke siges meningsfuldt, da det ville indebære at uddannelsen skulle have som mål at gøre 

elever og studerende uarbejdsdygtige. Employability kan heller ikke være uddannelsens eneste mål, 

da det ville indebære det, der er kaldt ’training to the job’, som helt negligerer uddannelsens 

dannelsesmæssige aspekter. Enhver uddannelse indeholder elementer af dannelse og denne 
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dannelse handler om at tilegne sig fagets tradition og samtidig gøre elever og studerende til duelige 

samfundsborgere. Derfor er der heller ikke nogen modsætning mellem employability og dannelse. 

Dannelsen er en forudsætning for de studerendes job-parathed og de kompetencer der er 

nødvendige for at bestride et job er en del af dannelsen. Employability og dannelse er hinandens 

forudsætning og ikke hinandens modsætning. 

På samme måde med elite- og masseuddannelse. Uddannelse til det højeste niveau er uddannelse til 

det højeste niveau, men det betyder ikke at det højeste niveau er forbeholdt en lille elite. Det vil 

ikke være muligt i dag at argumentere for at kun ca. 5% af befolkningen skal uddannes til det 

højeste niveau. Masseuddannelse er en realitet og en nødvendighed, og tak for det. At 

masseuddannelse skulle betyde en sænkning af det faglige niveau er i høj grad et spørgsmål om 

perspektiv. Det er sikkert rigtigt at elever og studerende kan færre ting udenad (reproduktion af en 

kanon) og at det sommetider kniber med paratviden. Men til gengæld er færdigheder inden for IT, 

sprog, især engelsk, og i det hele taget de studerendes evne til at navigere i et kompliceret (post- 

eller sen) moderne samfund med uendelige muligheder, betydeligt bedre end tidligere 

generationers. Så, heller ikke her er der nogen modsætning. Masseuniversitetet er en realitet, men 

det er lige så elitært, det vil sige på lige så højt et fagligt niveau, som det altid har været. 

Dette fører os tilbage til spørgsmålet om teori og praksis. For det første, hvilken teori og hvilken 

praksis? Hvis vi igen bruger Lyotard’s skema som perspektiv kunne vi se en modsætning mellem 

moderne reproduktion af teori og postmoderne performativitet. Mellem en gammel (latin) skole 

inspireret undervisning med vægt på udenadslære af teori og paratviden og en kursus inspireret 

undervisning med vægt på træning til bestemte jobfunktioner og konkrete praktisk anvendelige 

metoder. Her kunne vi parafrasere den gamle idé om forholdet mellem teori og empiri og sige at 

teori uden praksis (metode) er tom og praksis uden teori er blind. Teori og praksis har brug for 

hinanden – de er ikke hinandens modsætning, men hinandens forudsætning. Derfor er det også 

uheldigt at teori og praksis italesættes som hinandens modsætning. Målet med undervisningen må 

være at eleverne kender til teorier og de samtidig forstår at anvende disse i forbindelse med fagenes 

metoder. Igen, teori og praksis er ikke hinandens modsætning, men hinandens forudsætning og bør 

som sådan indgå i undervisningen. (For en længere diskussion af forholdet mellem teori og praksis, 

se Henriksen, 2013). 
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Tværfaglighed 

I flere debatter er ordet ’tværfaglighed’ kommet til at stå som noget negativt. Det er sket i 

forbindelse med debatter om reformer af gymnasieuddannelserne (Se f.eks. Jørgensen, 2011 og 

Kalda, 2011) og i forbindelse med diskussioner af sammenlægning af universitets fakulteter og 

institutter (Paldam, 2014). Det er uheldigt hvis tværfaglighed bliver til noget negativt, for der findes 

mange eksempler på positive erfaringer med tværfaglige forløb. Især PBL (problembaseret læring) 

universiteterne, AAU og RUC, har gennem mange år arbejdet med tværfaglige projekter som hele 

grundlaget for universiteternes pædagogik. Problemorientering og gruppearbejde er således det 

pædagogiske grundlag for uddannelserne og fag (som matematik, fysik, grammatik osv.) og kurser i 

fag (forstået som de traditionelle skole fag – ikke som profession) bruges til at støtte 

problemløsningen i projekterne. Der er altså tale om at tværfagligheden er udgangspunktet for 

undervisningen og en integreret del af det samlede pædagogiske grundlag. I modsætning til PBL-

universiteternes pædagogik er tværfaglighed i f.eks. gymnasiernes projektforløb et tillæg, et ’add 

on’ i forhold til gymnasiets traditionelle fagopdelte undervisning. Vi ser altså igen to forskellige 

fortolkninger af begrebet tværfaglighed. Én fortolkning hvor fagene er udgangspunktet og hele 

grundlaget for undervisningen og tværfagligheden, f.eks. i form af projekter, bliver til et åndehul, 

frikvarter eller forstyrrende element – alt efter temperament - i forhold til den ’rigtige’ 

undervisning, der foregår som lærerstyret klasseundervisning. Her er tværfagligheden et 

fremmedelement, der har svært ved at finde sin plads (Jørgensen, 2011). En anden tolkning kunne 

være PBL universiteternes tværfaglighedsbegreb. I PBL organiserede forløb er problemer, projekter 

og tværfaglighed selve grundlaget. Tværfagligheden opstår fordi problemer, ligesom virkeligheden, 

som regel er tværfaglige. Fagene (F.eks. matematik, fysik, grammatik) og kurserne i fagene bliver 

et tilbud om at blive præsenteret for de helt nødvendige værktøjer som problemer behøver for at 

blive løst (Mere om problemer nedenfor). 

De to fortolkninger af tværfaglighed behøver ikke være hindens modsætning, men viser dog hvor 

forskellige fortolkninger af tværfaglighed kan være. Desuden har det vist sig at de organisatoriske 

set-up bag fortolkningerne er meget forskellige. I tilfældet med gymnasiernes projekter er der tale 

om en mindre ændring af den traditionelle skole institutionaliseret med fag og lærerstyret klasse- 

undervisning. I tilfældet PBL er det organisatoriske set-up noget ganske andet. Her er projekter og 

problemer, gruppearbejde og tværfaglighed selve grundlaget for undervisningen. Studier af 

omlægning PBL organisering viser at det er særdeles svært at gennemføre en sådan omlægning. 
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Primært fordi lærerrollen omdefineres og fordi selve organiseringen af undervisningen er så 

forskellig fra den traditionelle skole (se Li, 2013. Se også denne rapports side 21).  

 

’Studiekompetence’ 

Hvis vi ikke kan bruge den moderne og den postmoderne diskurs og deres respektive begreber om 

studiekompetence, hvor er ’studiekompetence’ så nu?  

Ovenfor så vi at den moderne diskurs ikke forholder sig til fremtiden, men skuer bagud og at den 

postmoderne diskurs ikke forholder sig til fortiden, men kun til det her og nu anvendelige. Begge 

dele er lige uheldige, da de lader eleverne i stikken. Dels fordi de enten kun ser bagud eller kun ser 

på anvendelighed og dels fordi begge danner modbilleder, der kan holde liv i en frugtesløs debat og 

kommer til at stå i vejen for et mere frugtbart studiekompetencebegreb. 

 

I det følgende vil jeg undersøge et begreb, der tager hensyn til både dannelse og employability, til 

teori og praksis, til faglighed og tværfaglighed. Udgangspunktet for et sådant begreb er 

pædagogikken. Hos Freire (1996) finder vi en beskrivelse af ’the banking model’ (på dansk kunne 

vi kalde det ’sparekassepædagogik’). Det er den undervisning, der bygger på elevernes 

reproduktion af det der står i bøger og af det læreren siger i timerne. Læreren deponerer sin viden på 

konti i hovederne på eleverne og til eksamen hæves disse indskud igen. En meget traditionel 

undervisning, der ikke sikrer at det der er lært også kan bruges til noget. Sparekassepædagogikken 

kan findes i begge de ovennævnte diskurser – uenigheden gælder kun indholdet i undervisningen - 

klassikere eller umiddelbar anvendelighed -, ikke selve måden indholdet læres på. 

 

 Tradition => reproduktion 

 

Denne model giver samtidig forrang til en bestemt form for viden. Hos de gamle grækere skelnede 

man mellem forskellige former for viden: Episteme, tekne og phronesis. Episteme er en generel 

viden, der er gyldig i alle sammenhænge og uafhængig af tid og sted - eksemplet er matematik. 

Tekne er en håndværkers viden, den viden som er nødvendig for at kunne bygge f.eks. et hus. 

Håndværkeren skal kunne vurdere mange forhold vedrørende materialer, logistik, form og dette vil 

altid være afhængig af opgavens karakter og derfor altid afhængig af tid og sted. Phronesis vedrører 

vores omgang med hinanden, det er social viden om hvordan man omgås andre mennesker. 

Phronesis er i høj grad afhængig af tid og sted og vedrører vores moral og etik. Set i det lys, er det 
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let at se, at skolen med en sparekassepædagogik favoriserer epistemisk viden og reproduktion af 

epistemisk viden. Epistemisk viden passer fint, da den kan deponeres og hæves igen ved en 

eksamen. Derimod passer sparekassepædagogikken dårligere til den viden, der har karakter af tekne 

og phronesis. Her er eksamensformen med overhøring mindre egnet.  

 

Gallagher (1992) tilbyder et alternativ til sparekassepædagogikken (Henriksen, 2013). Traditionen 

er stadig udgangspunktet, men modsat sparekassemodellen, er eleverne her en aktiv deltager og 

bidragyder til processen og målet er ikke reproduktion, men elevernes aktive produktion af ny 

viden. Modellen ser derfor således ud:  

 

Tradition => elevens selv-overskridelse => produktion af ny viden 

 

Elementerne i modellen er derfor tradition, selvoverskridelse og produktion. 

 

Tradition er her fagets tradition. Faget er ikke skolefaget, men faget som profession (bager, smed, 

lærer, historiker, forsker). Altså et andet fagbegreb end det skole-faglige begreb. Traditionen 

tilegner man sig ved at få den overleveret. På tysk taler man om tradition som ’Überlieferung’ – 

overlevering. Det betyder at den ældre generation overleverer sin viden til den næste generation. 

Ikke forstået som reproduktion, men som en levende tradition under konstant udvikling. Traditioner 

der ikke forandres er døde og derfor kun interessante som museumsgenstande. En levende tradition 

forandres, f.eks. gennem den yngre generations opgør med eller oprør mod de gamle (Kuhn, 1996). 

Overleveringen kan ske på mange måder, som klasseundervisning, som forelæsninger, som 

mesterlære, eller gennem elevens egen oplevelser og erfaringer. Pointen er at traditionen kan (og 

bør) tilegnes på mange måder, men under alle omstændigheder tilegnes – ellers kan man heller ikke 

gøre oprør mod den.  

  

Selvoverskridelse (self transcendence). Gennem tilegnelsen af traditionen forandres eleven i 

processen – eleven dannes (Illeris, 2014). Dannelse hedder på tysk ’Bildung’, forstået som at eleven 

opbygges – vi taler også om at noget kan være opbyggeligt – altså føres ind i traditionen og bliver 

samtidig dannet som menneske (Henriksen, 2006). For at traditionen kan tilegnes kræves at eleven 

ændres, eleven skal overskride sit tidligere jeg og blive et nyt og derved – forhåbentligt - bedre 

menneske, der nu kender traditionen. 
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Produktion. Sparekassemodellen havde reproduktion som mål. Men reproduktionen af f.eks. teorier 

garanterer ikke at det lærte kan bruges til noget – ud over reproduktionen, selvfølgelig. Det 

reproducerede kan således være tilstrækkeligt til at bestå en eksamen, men heller ikke meget andet. 

Der skal mere til. ’Alles rechte Verstehen ist Anwendung’ siger Gadamer (1992). Det vil sige, at vi 

har først lært og forstået, når vi er i stand til faktisk at anvende, det vi har lært. Eleven har lært når 

han eller hun faktisk er i stand til selv at producere den viden, der er nødvendig for at løse et 

problem inden for fagets tradition. I problemløsningen kan – og skal - eleven anvende alle de tre 

vidensformer nævnt ovenfor – episteme, tekne og phronesis.  

 

Med beskrivelsen af Gallaghers model får begrebet ’studiekompetencer’ et nyt indhold. Målet er 

stadig faglig fordybelse, anvendelse af teori og tværfaglighed, men med disse begrebers nye indhold 

får begrebet studiekompetence også et nyt indhold.  

Faglig fordybelse er stadig et livtag med traditionen og målet er kendskab til denne tradition. Men 

dette kendskab kan ikke bygge på reproduktion alene. Gentagelse af et fags kanon kan ikke alene 

udgøre faget. Fagligheden må bygge på hele faget, med dets teorier, metoder og problemer. Således 

at kendskabet til fagets faglighed også sætter eleverne i stand til selv at analysere og løse problemer 

inden for faget. I historie skal man måske nok kunne kongerækken, men vigtigere er det at eleverne 

selv kan deltage i analysen af en historisk situation og måske selv undersøge kongerækken med 

fagets metoder. I dansk skal man lære at læse, men lige så vigtigt er det at lære at forholde sig til en 

tekst osv. Faglighed er derfor også meget mere end reproduktion – dyb læring i stedet for 

overfladelæring og inddragelse af andre vidensformer end de rent epistemiske – phronesis og tekne 

er lige så vigtige. 

Tilegnelsen af traditionen kan ske på mange måder, ikke kun som lærerstyret klasseundervisning – 

problemorienteret projektarbejde, elevstyrede aktiviteter, der inddrager elevernes egne erfaringer - 

hvad som helst, der kan der kan bidrage til den ’Überlieferung’, der er kernen i enhver 

traditionstilegnelse. 

Gallagher understreger vigtigheden af elevernes evne til selv at producere ny viden. Dermed sættes 

de i stand til at overskride teori – praksis dikotomien. Den lærte teori skal bruges til noget, ikke blot 

reproduceres. Der er ikke nogen modsætning mellem teori og praksis, da de begge er nødvendige 

dele af traditionen og for at eleverne selv bliver i stand til at producere ny viden. I den 

sammenhæng bliver tværfaglighed også en integreret del af traditionen. Hvis opgaveløsning og 
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produktion af ny viden er en del af traditionen, bliver tværfaglighed en nødvendighed, da problemer 

og opgaver kun sjældent kan løses inden for rammerne af et enkelt skolefag. Problemer er, ligesom 

verden uden for skolen, tværfaglige. 

 

Med udgangspunkt i Gallaghers model kan vi nu se studiekompetence som de studerendes evne til 

at deltage i en proces hvor de tilegner sig en tradition (Jfr. Gadamer citatet ovenfor). Fagligheden 

sikres gennem denne tilegnelse og gennem elevernes evne til at producere ny viden. Gennem 

tilegnelsen af traditionen bliver eleverne dannede og gennem evnen til producere ny viden bliver de 

’employable’ og studiekompetente, altså parate til at løse de opgaver de senere møder i en evt. 

videregående uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er om eleverne så, med dette 

studiekompetencebegreb har fået evne, lyst og indsigt i forhold til at gennemføre en videregående 

uddannelse?  

Evnerne har de, fordi de kender fagenes traditioner, med dertil hørende viden om teorier og 

metoder. Lysten skulle de gerne have bevaret, da de ikke har været udsat for den samme grad af 

latinskole/sparekassepædagogik som der fandtes i tidligere tiders skole og indsigten i fagenes og 

traditionernes indhold er en integreret del af evnen til at producere ny viden. Konsekvensen af dette 

bliver at vi nu kan begrebsliggøre ’studiekompetence’ som elevernes evne til at deltage i den 

begivenhed, der er traditionen og derved producere ny viden på baggrund af traditionen og samtidig 

blive dannede i processen.  

I de følgende afsnit vil jeg argumentere for at PBL og PBL inspirerede modeller kan sikre at denne 

form for studiekompetence.  

 

2. Problem baseret læring - Aalborg Modellen 

På Aalborg Universitet har man siden begyndelsen af 1970’erne arbejdet med at udvikle en bestemt 

variant af PBL modellen (Se Askehave, 2014). Aalborg modellen bygger på en række principper 

om problemorientering, projektorganisering i grupper, med en kombination af vejledning og kurser. 

I dette afsnit vises en kort beskrivelse af modellen, næste afsnit undersøger hvordan PBL og PBL 

lignende modeller kan bidrage til at skabe de studiekompetencer, der er beskrevet ovenfor. Aalborg 

PBL modellen er beskrevet i Barge et al (2010). Modellen indeholde følgende elementer: 

 

Problemorientering, det vil sige at udgangspunktet for undervisningen er et problem (problem 

begrebet bliver beskrevet og diskuteret mere udførligt i næste afsnit). Problemet kan enten være et 
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som de studerende selv finder eller vejlederne laver et problemkatalog som de studerende kan 

vælge fra. Det er dog vigtigt at problemet findes inden for fagets og semestrets tema.  

 

Projektorganisering, det vil sige at semestret er organiseret med et projekt som er grundlaget for alle 

semestrets aktiviteter. Semestret afsluttes med at de studerende afleverer en semesterrapport hvor 

projektets resultater afrapporteres og forsvares ved semester evalueringen (eksamen). 

Projektarbejdet, der udgør halvdelen af semestrets aktiviteter, suppleres med kurser, enten som 

forelæsninger eller klasseundervisning, seminarer, ekskursioner og lignende.  

 

Integration af teori og empiri. Problemorienteringen giver anledning til at arbejde sideløbende med 

både teori og empiri, da problemorienteringen sikrer at teorierne bliver sat på arbejde i forbindelse 

med problemer der findes i virkeligheden. 

 

Deltagerstyring. Det er de studerende selv der tilrettelægger og organiserer arbejdet i projektet. 

Dette sker dog under kyndig vejledning af en underviser/forsker, ligesom de studerende på de første 

semestre tilbydes kurser i problemorienteret projektarbejde og videnskabsteori. Desuden er der i de 

første semestre tilknyttet vejledere, der er specialister i PBL modellen.  

 

Gruppearbejde. Arbejdet med projekterne er organiseret i grupper af 4 til 8 studerende. Det har 

mange fordele at de studerende arbejdere sammen om projektet. For det første giver det anledning 

til at de studerende kan undervise hinanden – peer-learning. Det vil sige at de studerende kan hjælpe 

og undervise hinanden, hvis der er emner som kræver en yderligere uddybning end der har været tid 

og plads til i de tilbudte kurser, forelæsninger og seminarer. Dernæst, da arbejdet i vid udstrækning 

organiseres af de studerende selv er de i grupperne nødt til at tage stilling til en lang række forhold 

vedrørende, mødetider, arbejdsindsats, deadlines mv. Det giver en høj grad af disciplin i arbejdet, 

da gruppen er afhængig af den enkeltes indsats for at nå semestrets mål. Dette medfører igen at de 

studerende er nødt til at engagere sig fuldt ud i arbejdet i projektet, da det ellers kan bevirke at de 

får svært ved at finde en gruppe på de senere semestre, hvis de får ry for at være mindre aktive og 

mindre disciplinerede i arbejdet. 

 

Samarbejde og feedback. Hver projektgruppe tildeles en vejleder, der følger gruppen gennem 

semestret og som kan komme med råd og kritik. Sideløbende med den daglige vejledning afholdes 
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der på de tidligere semestre såkaldte midtvejsevalueringer, hvor de studerende kan præsentere deres 

arbejde for de andre grupper på semestret og kan modtage råd og kritik fra deres medstuderende og 

fra vejledere.  

 

For at PBL-modellen kan fungere efter de beskrevne principper, bør alle involverede på 

universitetet og dets uddannelser være forpligtet på at støtte op om PBL-modellen. PBL-modellen 

skal skrives ind i alle studieordninger og projektarbejdet skal omfatte mindst halvtreds procent af 

alle semestrenes aktiviteter. 

Undervisere og forskere bør vise en klar forståelse af PBL-modellen, hvorfor alle videnskabelige 

medarbejdere skal introduceres til PBL.  

Også de studerende skal demonstrere kendskab til og engagement i PBL. Dette sikrer også, at de 

studerende lærer projektstyring gennem deres projekter. Derved vil de studerende selv aktivt være 

med til at holde læreprocessen i gang, ligesom de projektledelsesværktøjer de bliver præsenteret for 

og anvender i deres studier kommer dem til gode i deres senere arbejdsliv (employability). 

Universitetet skal give de studerende, undervisere og forskere de ressourcer der er nødvendige for 

PBL. Dette omfatter grupperum, biblioteksfaciliteter, computere osv. 

Ud over disse kriterier er der yderligere tre punkter, som er vigtige for PBL-modellens succes: 

program administration, eksterne forbindelser og pædagogisk forskning. 

 

Principperne for PBL, som beskrevet ovenfor, er en idealtypisk model, og den kunne ses som en 

grovskitse af, hvad der foregår på de fleste uddannelser ved Aalborg Universitet. Hvis modellen er 

så vellykket som foreslået - og det er den ofte – så er spørgsmålet, hvad det gør for de studerende, 

eller snarere hvordan de studerende bruger PBL modellen? I det følgende vil jeg se nærmere på 

PBL-modellens indhold og dens evne til at lære de studerende ’studiekompetencer’. 

 

3. Hvorfor PBL? - Problemer og problemløsning 

Hvis studiekompetence handler om dannelse og beskæftigelsesparathed (employability), så må de 

pædagogiske modeller og de didaktiske overvejelser afspejle dette. I ovenstående beskrivelse af den 

hermeneutiske forståelse som anvendelse, ser vi, at epistemisk viden alene ikke er nok. Elever og 

studerende skal også være i stand til et at vælge og anvende den rigtige form for viden og producere 

den nye viden som kræves i en given situation. Dette er anvendelse af viden, produktion af viden, 

og det er også det, der gør sondringen mellem employability og dannelse uheldig. Hvis elever og 
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studerende er dannede, ’gebildet’, på denne måde og er i stand til at producere og anvende ny viden, 

så er chancerne for en fremtid på videre studier og på arbejdsmarkedet også større. Indtil videre har 

jeg sat lighedstegn mellem employability og problemløsning og evnen til at anvende viden. I dette 

afsnit vil jeg tage dette videre og vise, hvordan problemer og problemløsning er afgørende for 

anvendelsen af viden og for dannelse og employability og dermed udviklingen af 

studiekompetencer og vise hvordan studiekompetencer er lært gennem PBL og PBL lignende 

modeller. 

Problemer er nødvendige i en PBL sammenhæng, da det er problemer, der er udgangspunktet for 

hele læreprocessen. I en PBL sammenhæng har ’problem’ en helt speciel betydning. Problemer er 

ikke, som i vores daglige sprog, noget der bør undgås. I PBL er problemer en interessant 

udfordring, noget som det er umagen værd at gå i lag med – noget der er spændende, engagerende 

og forhåbentligt lærerigt. Og hvis man beskæftiger sig med problemer i verden uden for 

universitetet giver det gode muligheder for at finde interessante udfordringer - problemer - der kan 

sætte gang i og berige læreprocessen. 

Relationer til verden uden for skolen som pædagogisk redskab er ikke noget nyt. Dewey, Freire, 

Lave og Wenger, Kolb, Negt og andre har understreget vigtigheden af at kombinere 

klasseundervisning med praksis. Disse fortalere for et opgør med den traditionelle skole har ofte, 

med rette, angrebet den traditionelle klasseundervisning for sine mangler og fremhævet PBL og 

PBL lignende modeller som et bedre alternativ, eller som et nødvendigt supplement. Som sagt, kan 

anvendelse af viden også ses som problemløsning. Hvis eleverne er i stand til at løse problemer ved 

hjælp af de teorier og metoder de har lært, så er de også i stand til at anvende den viden, de har lært. 

Så i det følgende vil jeg analysere begrebet ’problem’, da det er vigtigt for diskussionen af PBL og 

PBL pædagogikkens evne til at sikre både dannelse og employability. Som vi så ovenfor er den 

traditionelle undervisning lærercentreret, og den lærercentrerede klasseundervisning har kun 

sjældent noget bud på anvendelse af det lærte, hvilket selvfølgelig kan give problemer for fremtidig 

problemløsning og dermed også employability og studiekompetencer. 

Spørgsmålet er nu, hvad der er et problem? Eller hvad ville være et problem i PBL sammenhæng? 

Og hvordan ville det problem sikre både dannelse og employability? Ifølge Nørreklit (1978, 1987) 

(Se også Henriksen et al, 2004) findes der flere slags problemer: teoretiske problemer, praktiske 

problemer og reale problemer. 

I uddannelsessystemet er en meget almindelig tilgang til undervisning at præsentere eleverne for 

teoretiske problemer. Det vil sige at læreren præsenterer eleverne for fagets teori. Opgaven for 
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eleverne bliver så at memorere og gengive teorien (sparekassemodellen). Nogle gange 

sammenlignes teorien med data fra virkeligheden – eleverne løser forskellige opgaver med det 

formål bedre at forstå teorien. Denne opfattelse af problemer, er imidlertid ikke er tilstrækkelig for 

den form for PBL jeg leder efter her. Teoretiske problemer er kendetegnet ved at de ikke er i 

indgreb med virkeligheden uden for skolen, og er tænkte – kunstige – problemer. Selv om det kan 

føre til nogle teoretisk interessante diskussioner, er det stadig reproduktion af epistemisk viden og 

ikke nødvendigvis noget, der er i stand til at løse virkelige problemer. Det kan stadig ikke sikre 

anvendelsen af den viden der er lært, og det giver ikke eleverne de problemløsnings-færdigheder, 

der sikrer employability og studiekompetencer. De kan sikre noget akademisk dannelse, men 

problemløsning er stadig overladt til elevernes egen fantasi. 

Det er ofte sagt, at uddannelserne er for teoretiske. I stedet for bare at fedte med teorier bør man 

konfrontere problemer, som de findes uden for skolen. Dette er praktiske problemer. Praktiske 

problemer er givet på forhånd. De er der bare og er klar til at blive løst. Problemløsningsprocessen 

er blot et spørgsmål om at finde de rigtige værktøjer til at løse dem. Det kunne være et nyt it-

værktøj, en teori, en løsning der bare venter på at blive brugt. Et praktisk problem er knyttet til den 

daglige drift. Med dette udgangspunkt vil eleverne lære at gøre bestemte ting, men ikke 

nødvendigvis forstå hvorfor. Den teoretiske baggrund mangler. For PBL vil det skabe problemer for 

den akademiske dannelse. Hvis indlæringen kun handler om at applicere kendte løsninger, er der 

tale om en instrumentel tilgang, i den forstand, at det, der læres kun er lært for at blive anvendt. 

Dermed læres ’at gøre’ uden en ordentlig forståelse af hvad der ligger bag dette ’at gøre’. En form 

for uddannelse af ’træning til jobbet’ (Training to the job). Det kunne f.eks. være at eleverne lærer 

at betjene et bestemt it-værktøj, uden at lære de principper, der ligger bag it-værktøjer i 

almindelighed. Anvendelse er vigtigt, men alene sikrer det ikke dannelsen. Hvis eleverne kun var 

uddannet til at udføre specifikke opgaver, så ville de ikke nødvendigvis være i stand til at forstå, 

hvad de laver. Derfor bliver læringen overfladisk og ikke i overensstemmelse med målene for både 

dannelse og employability og dermed studiekompetencer. 

 

Men problemer er ikke kun teoretiske eller praktiske, de er også hvad Nørreklit (1978) kalder ’reale 

problemer’. Reale problemer er problemer, som kræver en grundig analyse, for vi ikke ved, hvad vi 

skal stille op med dem. Der er ikke umiddelbart nogen værktøjer eller teorier, der er i stand til at 

fange problemet, de skal først findes eller udvikles, så vi ved ikke, hvad vi skal gøre, da vi ikke har 

det nødvendige sprog til at tale om dem. Før vi kan gøre det, er vi nødt til at foretage en grundig 
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problemanalyse og en brugbar problemformulering. På den måde er problemer er en del af en 

proces, hvor problemet er til konstant diskussion.  

En af de mest udfordrende ting for elever og studerende i et PBL forløb er problemformuleringen. I 

PBL-projekter kunne udgangspunktet være et problem fundet i verden uden for skolen, et symptom 

på at noget er galt, et praktisk problem. Det kunne være problemer på grund af den globale 

opvarmning, et problem i en virksomhed; problemer som motiverer eleverne til at sige noget 

meningsfuldt om problemet. 

For at løse disse problemer vil eleverne begynde læreprocessen med den viden, de allerede har - 

traditionen de tidligere er blevet introduceret til. De vil søge ny viden og forsøge at (gen)formulere 

problemet og forsøge at relatere den nye begrebsdannelse til de symptomer, der udgør det reale 

problem. At finde og formulere et realt problem er derfor en kontinuerlig proces - at begrebsliggøre 

forskellige symptomer i reale problemer. Denne proces med at begrebsliggøre reale problemer 

kunne idealtypisk se således ud: 

Processen vil starte med et symptom på at noget er galt, f.eks. et praktisk problem, med en ny 

mulighed for udvikling eller en anden vag forestilling om trusler eller muligheder. Det kan så føre 

til en fact-finding mission og begrebsliggørelsesproces. Her skal eleverne finde oplysninger om de 

praktiske problemer, og de vil udforme en problemformulering, der forbinder de forskellige 

symptomer, og samtidig skabe et sprog, der vil beskrive det reale problem og dets mål, midler og 

metoder. 

Problemet og begrebsliggørelsen er konstant forbundet til - sat i forhold til - den virkelige verden, 

ikke et elfenbenstårn eller til nogle antagne forventninger - teorier. Teorier spiller dog stadig en 

vigtig rolle i processen, da teorier kan være meget nyttige i begrebsliggørelsesprocessen. Hvis 

processen skulle køre af sporet - det gør den sommetider – vil den næste fact-finding-mission sikre 

at begrebsliggøreslsesprocessen er bragt tilbage på sporet. Tilbage på sporet betyder konstant fokus 

på de symptomer, der indledte processen i første omgang. 

Det næste punkt er så endnu en runde begrebsliggørelse. Denne cirkulære proces er i princippet 

uendelig, men de fleste projekter vil i sidste ende finde en afslutning. I bedste fald er symptomerne 

forsvundet, det oprindelige problem har fundet en tilfredsstillende løsning. Andre gange er selve 

analysen og begrebsliggørelsen i sig selv interessant nok og elevernes udbytte af processen er i sig 

selv nok for at kalde processen en succes.  

Gennem en sådan proces lærer eleverne at analysere et problem, hvordan man laver en ordentlig 

problemformulering, hvordan man kan finde metoder og teorier, og endelig bruge teorier og 
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metoder til at analysere og løse problemet. De lærer også at arbejde sammen, de lærer at teorier kan 

bruges til mere end reproduktion og de lærer at metoder er praktiske værktøjer, der kan bruges til 

mere end til eksamen. De lærer at reale problemer kræver mange formere for viden – episteme, 

tekne, phronesis - de lærer at problemer ofte kræver tværfaglige løsninger. De lærer også at der er 

noget der hedder en deadline, de lærer projektledelse, de lærer samarbejde og forhåbentlig lærer de, 

vigtigst af alt, at det er sjovt, spændende, lærerigt at arbejde med projekter.  

 

Spørgsmålet er nu, hvilken form for læring, der er resultatet af processen, og hvordan læreprocessen 

vil sikre både dannelse, employability og studiekompetencer. 

Først og fremmest er det vigtigt at understrege eleverne er medansvarlige for at processen lykkes. 

De studerende sættes i førersædet - der er ikke længere tale om lærercentreret undervisning, men 

elevcentreret læring. Dette er vigtigt, da det også er med til at motivere eleverne og 

problemorientering øger sandsynligheden for en læringsproces, som er langt mere relevant og 

interessant. På den anden side skal dette ikke misforstås som det der er kaldt ’ansvar for egen 

læring’. Vejlederne/lærerne er ansvarlige for at processen ikke løber af sporet og for at eleverne 

faktisk når de mål der er sat. Det er meget vigtigt at lærerne hele tiden er opmærksomme på 

elevernes arbejde i projekterne og er klar med den nødvendige vejledning – både når der er tale om 

faglige, såvel som sociale problemer. 

Problemorienteringen har også en anden effekt på læreprocessen og dermed også på eleverne. Mens 

sparekasse-modellen handler om reproduktion af eksisterende teori, vil PBL-modellen have et 

meget stærkere fokus på metode. Teorier er stadig vigtige, helt uundværlige, men teorier og 

metoder er redskaber til problemløsning og dermed midler til at nå et mål. De er ikke mål i sig selv, 

der skal reproduceres af hensyn til reproduktionen selv og til disciplinering. Derfor er diskussioner 

af metoder og videnskabsteori blevet vigtige for de studerende på de videregående uddannelser og 

med de seneste reformer også introduceret på det gymnasiale niveau. Dette fordi elever og 

studerende i et PBL forløb er nødt til at være i stand til at diskutere, vurdere og vælge teorier og 

metoder, der er relevante for det pågældende problem, og de skal være i stand til at deltage i 

sådanne diskussioner på en kvalificeret måde. 

Endelig er PBL-modeller med til at sikre den nødvendige disciplin i læreprocessen, men det foregår 

på en anden måde, end det er tilfældet i sparekasse-modellen. I sparekasse-modellen er disciplinen 

sikret gennem læreren, og gennem århundreder har lærere udviklet et arsenal af 

disciplineringsmetoder - trusler, straf, vold osv. I et PBL forløb er dette anderledes. Gruppearbejde 
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og arbejde sammen med mennesker uden for skolen lægger pres på eleverne. Det indebærer visse 

forpligtelser i form af tidsfrister, løfter om resultater osv. Og disse løfter og forpligtelser gør at 

eleverne arbejder hårdt for at tilfredsstille alle involverede i projektet. 

Problem- og projektorienteringen udelukker selvfølgelig ikke seminarer, forelæsninger og 

klasseundervisning. Det betyder blot at klasseundervisningen får et nyt formål og skal finde en ny 

plads i det samlede curriculum. I stedet for at være et sted hvor de enkelte fag reproduceres bliver 

de til et sted hvor traditionen præsenteres, så den kan danne grundlaget for elevernes 

selvoverskridelse og egen produktion af ny viden. En ofte fremført misforståelse går ud på at 

eleverne først må udholde kedsomheden i klassen, så de kan lære traditionen og så bagefter 

begynde at løse problemer. Det forholder sig anderledes – gennem projekterne bliver eleverne 

opmærksomme på at de behøver traditionen for at kunne skabe ny viden og derfor øges 

motivationen for at deltage i klasseundervisningen. Et eksempel (se Henriksen og Askehave, 2013, 

pp. 111). En gruppe ingeniørstuderende arbejdede med et projekt om oversvømmelser af et 

boligområde i Aalborg. For at forstå og evt. løse problemet indså de at de var nødt til at vide noget 

om kloakkers kapacitet og evne til at bortlede regnvand. Til det formål behøvede de matematiske 

modeller, hvorfor gruppe mødte op til matematik-kurserne med det formål at lære matematik for at 

kunne løse deres problem og ikke kun for at bestå den kommende eksamen. Resultatet var et 

projekt, et løsningsforslag til et samfundsmæssigt problem, væsentligt øget motivation for at lære 

og fem beståede matematik-eksaminer. 

På den måde er klasseundervisningen ikke længere isoleret til de enkelte fag, men bliver 

nødvendige for den samlede problemløsning.  

 

For at samle op på den ideale PBL model. ’Alles Rechtes Verstehen ist Anwendung’, hvis det er 

tilfældet, må teoriers og metoders anvendelse være en del af alle undervisningsprogrammer. Uden 

anvendelse vil eleverne aldrig komme til det punkt, hvor de virkelig forstår deres fag. Det bør være 

klart nu, at problemløsningsfærdigheder lært gennem PBL er nyttige for employability, men lige så 

vigtig for dannelse. Evnen til at lære teorier og metoder og evnen til at forstå og anvende teorier og 

metoder er langt større, når anvendelse er en del af pensum. Dermed er ikke sagt at, PBL forløb er 

uden problemer, og vil løse alle skolens problemer én gang for alle, men chancerne for at sikre både 

employability og dannelse og dermed studiekompetencer, er langt større når anvendelse også er en 

del af undervisningen. 
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4. PBL i ungdomsuddannelser 

Spørgsmålet er nu hvordan PBL modellerne, med alle deres positive effekter, kan finde plads i de 

erhvervsgymnasiale uddannelser, og dermed sikre eleverne de studiekompetencer der efterspørges. 

Hvor de PBL baserede universiteter (AAU, RUC), fra starten var indrettede på PBL pædagogikken 

og derfor i hele deres pædagogiske, ledelsesmæssige og administrative opbygning er baseret på 

PBL tankegangen, har de gymnasiale uddannelser nogle grundlæggende udfordringer i forbindelse 

med PBL. De gymnasiale uddannelser er stadig i høj grad baseret på fagopdelt klasseundervisning 

og PBL må derfor finde sin plads i det fagopdelte gymnasium - PBL forløb må indpasses i de 

allerede fastlagte skema. Li (2013) beskriver følgende modeller: 

 

1. Lektioner og ingen PBL 

2. Lektioner med hvert sit afsluttende PBL forløb  

3. Lektioner og et fælles tværfagligt PBL forløb 

4. PBL og støttende lektioner. 

 

Hvor 1. er sparekasse-modellen og 4. Aalborg-modellen med 2 og 3 som mellemformer. Problemet 

med 1 er beskrevet udførligt ovenfor og problemet med 4. er at det kræver et omfattende 

pædagogisk, administrativt og ledelsesmæssigt set-up, som ikke er muligt inden for rammerne af de 

nuværende bekendtgørelser. Men mindre kan gøre det. Allerede nu findes der forskellige 

tværfaglige forløb i form af f.eks. studieretningsprojektet og studieområdeforløb. Disse forløb er 

ikke på samme måde som PBL uddannelserne på RUC og AAU udtryk for en samlet PBL 

tankegang, men dog forsøg på at udnytte de muligheder der er i elevcentrerede, tværfaglige 

projekter. 

Ser man på bekendtgørelserne for HHX og HTX og de tilhørende vejledninger er der plads til 

tværfaglige projektforløb (nogle af dem er obligatoriske) og dermed også gode muligheder for at 

eleverne kan tilegne sig den form for studiekompetence, der er beskrevet ovenfor.  

 

5. Konklusioner 

De gymnasiale uddannelser skal give eleverne studiekompetencer. Ovenfor er der argumenteret for 

at dette indebærer at elever og studerende bliver dannede og bliver parate til at møde 

arbejdsmarkedet såvel som videregående uddannelser. Studiekompetencer er beskrevet som evne, 

lyst og indsigt i det pågældende fag. Fag er her forstået som profession, ikke bare som skolefag. 



	   22	  

Målet for elevernes læring er beskrevet som dyb læring, indeholdende vidensformerne episteme, 

tekne og phronesis og ikke kun reproduktion af et pensum. Studiekompetencer bliver derved til et 

samspil mellem 1. traditionen, det vil sige elevernes kendskab til fagets teorier, metoder og 

problemstillinger, 2. elevernes udvikling, dannelse, i undervisningsforløbet, det vil sige den 

forandring der er nødvendig for at forstå traditionen og 3. Elevernes evne til at producere ny viden, 

det vil sige deres evne til at anvende teorier og metoder på nye problemstillinger. Det vil yderligere 

sige evnen til at forstå, vurdere og anvende det lærte. 

Desuden er der argumenteret for at der kræves andre undervisningsformer end lærerstyret 

klasseundervisning eller kursusorienteret træning for at nå målet for studiekompetencer. Her er 

problemorientering præsenteret som en mulighed, der er bedre til at sikre elevernes 

studiekompetencer end klassisk lærerstyret skole og kursusorienteret ’training-to-the-job’, da disse 

undervisningsformer ikke kan sikre både dannelse og anvendelse samtidig. I stedet er foreslået 

problembaserede læringsformer, der betyder at elevernes egne erfaringer og egen deltagelse 

inddrages i læreprocessen. 

I alt kan studiekompetencerne tilegnes gennem kendskab til traditionen, dannelse og evnen til 

problemløsning og derfor bliver opgaven i næste del at undersøge i hvilket omfang elementerne 

tradition, dannelse og problemløsning tilgodeses af henholdsvis bekendtgørelser og vejledninger 

(det gør de) på den ene side og på den praktiske undervisning som den foregår på skolerne på den 

anden side. 
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Del 2. HHX, HTX og studiekompetencer 
 

 
Introduktion. Studiekompetencer i HTX og HHX 

Studiekompetencer kan beskrives som elevernes kendskab til traditionen, altså kendskab til fagenes 

problemstillinger, teorier og metoder, elevernes dannelse, altså elevernes forandring gennem mødet 

med skolens udfordringer og elevernes evne til at producere ny viden, altså elevernes evne til at 

anvende teorier og metoder i praksis. Det vil sige at kravet til studiekompetencer kræver både 

dannelse og evnen til at løse problemer ved hjælp af teorier og metoder. I den proces der udstyrer 

eleverne med de nødvendige studiekompetencer indgår forskellige videns-former. De kan kort 

beskrives som episteme, tekne og phronesis, eller, groft oversat til teoretisk, praktisk og social 

viden, som alle er nødvendige for elevernes studiekompetencer. I det følgende undersøges om det 

så også er tilfældet i HTX og HHX uddannelserne. Med et specielt blik på profilfagene teknologi og 

teknik for HTX’ vedkommende og for fagene afsætning og virksomhedsøkonomi for HHX’ 

vedkommende. Desuden beskrives studieområdet og studieretningsprojektet for begge uddannelsers 

vedkommende. Studieområdet er et samarbejde mellem fagene og er her beskrevet særskilt, dels 

fordi profilfagene indgår i studieområdets aktiviteter, dels fordi studieområdet i sit udgangspunkt er 

tværfagligt og problemorienteret og derfor centralt for udvikling af elevernes studiekompetencer.  

Udgangspunktet for undersøgelsen er dels bekendtgørelser og vejledninger, læreplaner og andet 

skriftligt materiale i forbindelse med uddannelserne, og samtaler med lærere og elever, observation 

af undervisning og en eksamen, samt elevernes skriftlige arbejder. 

Undersøgelsen omfatter ikke alle skoler og alle elever og ikke engang et repræsentativt udsnit af 

skoler og kan derfor kun give et indblik i hvad der er muligt. Spørgsmålet er derfor heller ikke om 

alle elever på alle skoler opnår de ønskede studiekompetencer, men om det inden for de nuværende 

rammer er muligt at gennemføre en undervisning, der giver mulighed for at opnå de ønskede 

studiekompetencer. Det vil sige at undersøgelsens formål er at undersøge om man kan opnå de 

ønskede studiekompetencer – ikke om man så i alle tilfælde så også opnår dem. Rammerne giver 

mulighederne, men andre forhold kan komme i vejen for de ønskede resultater. Sådanne er ikke 

taget med i denne undersøgelse, der udelukkende ser på hvad der er muligt. 

 

 

 



	   24	  

1. HHX – HTX uddannelserne 

Både HHX og HTX uddannelserne sigter mod at eleverne opnår studiekompetencer og begge 

uddannelser er adgangsgivende til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. 

 

Uddannelsens formål (HTX): 

 

§ 1. Uddannelsen til højere teknisk eksamen er en treårig ungdomsuddannelse, som er 

målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og 

abstraktion. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national 

standard. 

 

Og for HHX: 

 

§ 1. Uddannelsen til højere handelseksamen er en treårig ungdomsuddannelse, som er 

målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og 

abstraktion. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national 

standard. 

 

I begge uddannelser beskriver formålsparagrafferne formålet som opnåelse af ’studiekompetencer’, 

som ’at forberede eleverne til videregående uddannelse’ (§1 stk. 2). formålet med uddannelserne er 

altså klart, de skal forberede eleverne på videre uddannelse. 

Dette skal ske ved at indføre eleverne i traditionen: ’Viden’ og ’faglig bredde og dybde’ (§1 StK 2) 

udvikle faglig indsigt (§1 Stk. 3). ’Faglige og pædagogiske progression’ (§1 stk. 3). 

Danne eleverne: ’almendannelse’ (§1 stk. 2) ’faglige og pædagogiske progression’ (§1 stk. 3) 

’Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig 

myndighed’ (§1 stk. 4). Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til 

medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (§1 stk. 

5). 

Endelig skal uddannelserne sætte eleverne i stand til at producere ny viden: ’Kompetencer’ (§1 stk. 

2) ’De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et 

studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale’ og 
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’Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner samt deres kritiske sans 

(§1 stk. 4). 

 

I alt er uddannelsernes formålsparagraffer helt på linje med beskrivelsen af studiekompetencer 

ovenfor – tradition, dannelse og produktion af ny viden. Dette støttes videre af bekendtgørelsernes 

beskrivelser af uddannelsens omfang og varighed (Kapitel 2) og struktur og indhold (Kapitel 3) og 

især i beskrivelsen af studieområdernes identitet og formål (se nedenfor).  

For begge uddannelser er der altså tale om at bekendtgørelserne understøtter ideerne om udvikling 

af studiekompetencer. Selvfølgelig, kunne man sige, det var i udgangspunktet hele formålet med 

uddannelserne, men bekendtgørelserne nævner helt eksplicit kendskab til traditionen, dannelse og 

evnen til at producere ny viden som formålet med uddannelserne. Derfor giver de rammer som 

bekendtgørelserne udstikker rigeligt mulighed for at gennemføre en uddannelse der sikrer elevernes 

studiekompetencer. 

  

I det følgende undersøges fagene ’teknologi’ og ’teknik’ (HTX) og fagene ’virksomhedsøkonomi’ 

og ’afsætning’ (HHX), da disse fag er uddannelsernes profilfag, der markere forskellen til andre 

gymnasiale uddannelser. Desuden undersøges studieområdet og studieretningsprojektet, da dette 

sidste især lægger op til, som en selvstændig opgave, at opfylde målet om studiekompetencer.  

 

For både HTX og HHX’s vedkommende er der tale om et grundforløb og et studieretningsforløb. 

Grundforløbet har en varighed på ½ år og er fælles for alle elever. Grundforløbet består af en række 

obligatoriske fag og et såkaldt studieområde.  

De obligatoriske fag, HTX, omfatter Dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, kemi B, teknologi 

B, kommunikation og IT C, samfundsfag C og biologi C.  

De obligatoriske fag, HHX, omfatter dansk A, engelsk A afsætning B, virksomhedsøkonomi B, 

samtidshistorie B, international økonomi B, andet fremmedsprog på fortsætterniveau (tysk og 

fransk), andet fremmedsprog på begynderniveau (fransk og spansk), matematik C, samfundsfag C, 

erhvervsret C. 

Efter grundforløbet skal eleverne vælge en af de udbudte studieretninger. Studieretningerne er 

kombinationer af fag og forløber over uddannelsens resterende 21/2 år. I bekendtgørelsen hedder det 

om studieretningsforløbet: 
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’Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, fortsat undervisning i studieområdet, 

studieretningsfag, valgfag samt et studieretningsprojekt’ (Bekendtgørelsen, §13).  

Hvert studieretningsforløb skal indeholde tre valgfag og i praksis betyder det at skolen udbyder 

forskellig fagpakker, der sikrer samspillet mellem valgfagene (§14). De enkelte skoler udbyder 

deres egne fagpakker og bruger disse til at profilere særlige interesser og indsatser.  

For HTX kan fagpakkerne f.eks. være bioteknologi, naturens kemi, fysikkens verden, osv. Et 

eksempel på en fagpakke kunne være fysikkens verden (Aalborg HTX). Pakken indeholder 

profilfag, (fysik A, matematik A, idéhistorie B), obligatoriske fag (teknologi B, dansk A, engelsk B, 

kemi B, kommunikation/it C, samfundsfag C, biologi C), Teknikfag A, hvor der kan vælges mellem 

tre retninger; design og produktion, byggeri og energi, og endelig proces, levnedsmiddel og 

sundhed. Desuden skal der vælges et valgfag, i denne pakke kan der vælges mellem f.eks. 

innovation C, tysk C og B, informationsteknologi B, psykologi C. 

Der er en række bindinger på sammensætning af fagpakkerne, netop for at sikre sammenhængen 

mellem fagene og muligheden for tværfaglige projekter. 

Et samlet HHX forløb er også opdelt i et grundforløb og et studieretningsforløb, på præcis sammen 

måde som HTX. Med de samme krav til obligatoriske fag og studieretningsfag.  

Studieretningsfagene er ligesom på HTX organiseret i fagpakker der er forskellige for de enkelte 

skoler. Fagpakkerne kan f.eks. være: Økonomi og internationale forhold, global økonomi og 

markedsføring, finans, økonomi og finansiering, sprog, sprog og design. Et eksempel på en 

fagpakke kunne være innovation, der indeholder fagene afsætning A, virksomhedsøkonomi A og 

innovation C. (Aalborg handelsskole). 

 

2. Profilfagene HTX: Teknologi og teknik 

Profilfagene på HTX er teknologi og teknik. Uddannelsernes profilfag er de fag der adskiller 

uddannelserne fra andre gymnasiale uddannelser, de vil sige de fag der kun udbydes på de 

pågældende uddannelser eller kun udbydes marginalt på andre gymnasiale uddannelser – f.eks. 

erhvervsøkonomi i det almene gymnasium. For HTX’ vedkommende altså teknologi og teknikfag.  

 

Teknologi 

Faget teknologi omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige 

problemstillinger. Fagets målformuleringer er alle præget af et socioteknisk teknologibegreb (Trist 

& Bamford, 1951; Müller et al, 1984; Larsen et al, 2014, p 6), dvs. teknologi beskrives som 
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sammensat af viden, organisation, teknik og produkt. Faget tager dermed sit udgangspunkt i 

samfundsmæssige problemstillinger og analyserer teknologiudvikling, samfundsudvikling og 

samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt. I analyserne indgår 

samfundsvidenskabelig, teknisk, naturvidenskabelig viden som kombineres med praktisk arbejde i 

værksteder. Faget er derfor i sit udgangspunkt tværfagligt og problemorienteret.  

Formålet er videre at give eleverne teknologisk dannelse. Dvs. de erhverver sig forståelse for 

samspillet mellem teknologi og samfund. 

Foruden disse generelle mål nævnes: indsigt i sammenhængen mellem naturvidenskab, teknologi og 

samfundsudvikling; kritisk stillingtagen til teknologisk udvikling og samfundsmæssige forhold; 

viden om og forståelse for teknologi som løsning på problemer; viden om og forståelse for 

teknologi som skaber af problemer; viden om og forståelse for nødvendigheden af at inddrage 

aktører og interessenter i teknologiudviklingen; erfaring med at arbejde med sammenhængen 

mellem naturvidenskabelig teori og praktik i værksteder og laboratorier; viden om og erfaring med 

valg af fremstillingsprocesser; kendskab til forskellige teknologier, der anvendes i erhvervslivet; 

kendskab til idéudvikling og innovative og kreative processers betydning i forbindelse med 

udvikling af produkter. 

Endelig er formålet, at eleverne får erfaring med problembaseret læring i længere projektforløb, 

herunder selvstændigt arbejde, både individuelt og i samarbejde med andre, samt studie- og 

arbejdsmetoder, som er relevante i videregående uddannelse. 

Teknologifaget indeholder en række konkrete emner, herunder materialer og 

bearbejdningsprocesser, teknologi- og miljøvurdering, produktudvikling, produktion og 

markedsføring. Der arbejdes med at udvikle elevernes forståelse for projektarbejdsformen og deres 

evne til dokumentation og præsentation. Dog med den forskel at Teknologi A også inddrager 

virksomheden og fremstillingsprocessen, det vil sige at der på 3 år arbejdes med emner som 

kvalitets- og miljøledelse, strategi, markedsføring, logistik, omkostningsberegning mv.  

 

I alt viser målene for faget teknologi at opnåelse af studiekompetence er en integreret del af fagets 

målsætning. Helt eksplicit nævnes teknologisk dannelse og elevernes evne til selv at skabe ny viden 

gennem selvstændige projekter. Til gengæld kan teknologifagets tradition udgøre et selvstændigt 

problem. Teknologifaget er et ret nyt fag, kun ca. 20 år gammelt i gymnasiesammenhæng og har 

ikke på samme måde som andre gymnasiefag mange års erfaring at bygge på. Traditionen skal først 

etableres og samtidig er målene for teknologifaget så bredt formuleret at det er åbent for mange 
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fortolkninger når der spørges til fagets tradition. I bekendtgørelsen og vejledninger har man lagt sig 

fast på en socio-teknisk tilgang, et socio-teknisk teknologibegreb, som i sig selv kan være meget 

fornuftigt, da det er anvendeligt og håndterbart i en gymnasiesammenhæng, men i princippet kunne 

andre tilgange være valgt. Derfor kan det også være svært at tale om ’traditionen’ i faget teknologi, 

da den er åben for fortolkning i en grad, der ikke findes på helt samme måde i andre af gymnasiets 

fag. Alligevel ser det ud til at det har været muligt for fagets lærere at etablere en tradition for faget, 

bl.a. med udgangspunkt i arbejdsformen – projekt og problemorientering – og i den ovenfor nævnte 

socio-tekniske tilgang. 

Et typisk undervisningsforløb i faget teknologi indeholder både klasseundervisning, værksteds-

kurser, gruppearbejde, alt sammen organiseret i en række projektforløb, hvor forskellige emner 

bearbejdes. 

Et forløb kunne se således ud: 

På grundforløbet, 1. År, er emnerne i projektforløbene, teknologiens historie, design et legeredskab, 

værkstedskurser og arbejdsmiljø. Emnet arbejdsmiljø indgår i samarbejde med dansk, samfundsfag 

og kemi og forløbet indgår i studieområdet (se nedenfor). På studieretningsforløbet, stadig 1 år, er 

emnerne i projektforløbene igen værkstedskurser, samt klima og miljø der gennemføres i 

samarbejde med engelsk og indgår i studieområdet. I årets sidste projektforløb er emnet 

’cykellygte’, dette emne gennemføres i samarbejde med fysik og indgår også i studieområdet. 

Studieretningsforløbet fortsætter på 2. år, og her er emnerne i projektforløbene systemarisk 

produktudvikling, deltagelse i science cup (Young Enterprise), teknologivurdering der gennemføres 

i samarbejde med dansk og engelsk og indgår i studieområdet. Fjerde forløb er naturvidenskab og 

teknologi i samarbejde med kemi, fysik og matematik, forløbet indgår i studieområdet. Femteforløb 

hedder teknologisk udvikling og udføres i samarbejde med idéhistorie og indgår også i 

studieområdet. Endelig afsluttes andet studieår med et eksamensprojekt. De elever der har teknologi 

på B niveau afslutter faget med udgangen af andet år. 

Teknologi på tredje år er for elever der har teknologi på A niveau. Forskellen til B niveauet er at 

eleverne på A niveau også inddrager fremstillings processer og virksomheden i analyserne af 

teknologi. Et typisk tredjeårs projektforløb kunne se således ud: Integreret produktudvikling 

optimering af ressourcespild, re-design af eksisterende produkter, gennemført i samarbejde med 

design og teknikfag, urban design, igen i samarbejde teknikfag, design, dansk og en ekstern 

virksomhed. Forløbet indgår i studieområdet og er en del af en konkurrence. Fra idé til forretning i 

samarbejde med design, kemi teknik, matematik, indgår i studieområdet. Integreret 



	   29	  

produktudvikling fase 4. Design til 3 verden i samarbejde med design. Konceptdesign, fortsættelse 

af design for den 3. verden. Virksomhedsopbygning, i samarbejde med en ekstern virksomhed. 

KreaCamp i samarbejde med en ekstern virksomhed. Produktionsformer. Produktudvikling og 

fremstilling som sidste del af gruppernes årsprojekt. Som afslutning på året gennemføres et forløb 

hvor eleverne samler årets arbejder i en eksamensrapport. 

Til hvert af de nævnte projektforløb er der beskrevet læringsmål, arbejdsformer, indhold og 

omfang. 

 

Som det fremgår af planerne er undervisningen i teknologifaget oftest tilrettelagt som projekter. 

Selve undervisningen gennemføres derfor også med vægt på projekterne som det gennemgående 

princip. I projekterne indgår gruppearbejde, individuelt projektarbejde og lærerstyret 

klasseundervisning. Det vil sige at projektarbejdsformen i høj grad giver eleverne mulighed for selv 

at forme indholdet og selv komme med forslag til hvordan projekterne skulle gribes an.  

Eleverne er meget positive over for faget og betragter projektformen som en fordel, da de, som flere 

af eleverne gav udtryk for, fandt at der var stor frihed til at ’gøre ting’ og selv være med til at styre 

processen. Flere elever nævnte denne frihed som en væsentlig årsag til netop at vælge HTX. De 

havde hørt om projekterne fra venner eller havde hørt om det i forbindelse med brobygning. 

De undervisningsforløb jeg har observeret i faget teknologi kan bedst beskrives som et organiseret 

kreativt kaos. Eleverne sad i grupper og diskuterede højlydt med hinanden, de besøgte andre 

grupper for at spørge til deres løsninger eller de sad meget koncentreret og skrev eller regnede på 

deres pc’er. Alt virkede meget koncentreret om selve projektet. Selv da to elever kom tilbage fra 

bestået teoriprøve, var der kun tillykke og high-five i ca. 5 minutter, hvorefter gruppearbejdet blev 

genoptaget. Underviserne var i høj grad beskæftiget med at diskutere projekterne og vejlede 

eleverne når de havde konkrete spørgsmål til deres arbejde. 

 

Eksempel 1: Samtale mellem pige og hendes lærer. Gruppen er i gang med en designopgave hvor 

de skal udvikle et produkt i forhold til nogle eksterne krav.  

Pige: ’Hvorfor skal vi kigge på kravene igen – dem har vi jo allerede kigget på i punkt x? 

Lærer: Du skal sammenligne Jeres produkt med kravene – opfylder Jeres produkt kravene?  

Pige: Jamen, det forstår jeg ikke, vi har jo arbejdet med kravene og vi har heller ikke lavet vores 

produkt færdigt endnu. Hvordan kan vi så se om vi opfylder kravene, når vi ikke er færdige?  
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Vejleder: Så kan I jo gå tilbage og kigge på kravene og bruge dem, mens I bliver færdige med 

produktet.  

Pige: Nååå, ja, selvfølgelig, det er det vi gør, vi kan jo bruge kravene, så vi er sikre på at det dur. 

 

Gruppe 2: Fire drenge arbejder med et projekt om filtrering af rapsolie. De vil gerne lave et anlæg 

så en bilejer, hvis bil kører på rapsolie, kan have det stående hjemme i garagen. De har lavet en 

skitse til et filteranlæg, men er ikke tilfredse, da de mener deres anlæg er for højt til at kunne stå i en 

garage. De diskuterer derfor om der er andet de kan gøre. ’Tænk ud af boksen’ siger læreren. En af 

drengene spørger om de eksisterende filtre kan være i et PVC rør. Læreren henter to filtre som 

drengene kan undersøge. En anden dreng spørger om filtret kan ligge ned, for så kunne de gøre 

anlægget lavere. De fortsætter diskussionen og prøver at lave skitser på papir med blyant. 

 

Gruppe 3. To piger og to drenge arbejder med at projekt om handikaphjælpemidler. De har lavet en 

forsøgsopstilling med en aktuator. Desværre virker aktuatoren ikke og de henvender sig til læreren 

med problemet. Læreren henter en ny aktuator i værkstedet og eleverne kan fortsætte med at 

undersøge aktuatoren.  

 

Generelt er eleverne meget tilfredse med teknologifaget. ’Det bedste er arbejdsformen, projekterne, 

det er relevant det vi lærer’. ’Det praktiske er osse godt – man kan røre ved tingene og mange 

virksomhedsbesøg, det har været rigtigt relevant, det vi har lavet’. ’Det er ikke det man normalt 

forstår ved en skole, sådan stileskrivning, der er den der frihed. Meget af det vi gør, kan vi se et 

formål med, frem for at vi bare skal have udfyldt nogle elevtimer’.  

Eleverne nævner også fagets gruppearbejde. ’For mig er det (bedste) gruppearbejdet – et hundrede. 

Vi mødes uden for skolen og i weekender, nu i teknologi. Vi fungerer godt sammen socialt, og så 

kommer vi nogen gange til at lave noget andet, det bliver nogle gange nogle lange dage, men det 

bliver også nogle hyggelige dage … end hvis man bare sidder og nørden den hele dagen’. ’Der er 

mange af de ting vi skulle have leveret alene, der har vi hjulpet hinanden – vi er gode til at arbejde 

sammen’. 

’Hvis nogen ikke laver noget så får de en balle’. ’Så får de et spark bag i!’. ’Lærerne var gode til at, 

i første G, man skulle arbejde sammen med mange forskellige og dem der ikke laver noget er 

automatisk hoppet fra, de ved det godt. Dem der vil lave noget går sammen, dem der laver ’mellem’ 

går sammen, så … det sker helt naturligt’.  
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’I det store projekt (3 G teknologiprojekt) arbejder vi sammen med dem vi selv helst vil arbejde 

sammen med’. ’Man lærer også noget af at være sammen … altså på forskellige niveauer, nogen er 

gode til at skrive, nogen er gode i værkstedet … vi lærer af hinanden, vi hiver hinanden op ved at 

være forskellige’.  

 

En stor del af arbejdet i teknologifaget er koncentreret om elevernes projekter. I 3 g., teknologi A, 

gennemføres et større projekt hvor eleverne i grupper eller individuelt arbejder med et selvvalgt 

projekt. I projektet skal eleverne arbejde med en teknologisk problemstilling, analysere og 

konstruere en løsning, et produkt og samtidig forholde sig til teknologiens samfundsmæssige 

betydning. Arbejdet dokumenteres dels i en rapport, dels i et konkret produkt. Projektarbejdet 

danner grundlag for årets eksamen i faget. Eksamen kan være individuel, eller gruppeeksamen med 

individuel bedømmelse. 

 

Eksempler på eksamensprojekt:  

Eksempel 1. To piger og en dreng arbejdere med et projekt hvor de vil finde løsninger på det 

problem at mange cyklister kommer til skade i højresvingsulykker. Gennem en analyse af antallet af 

højresvingsulykker når de frem til at der stadig er et problem, til trods for at der er sket en 

nedbringelse af antallet de seneste år. Løsningen blive at udvikle en sensor, der kan anbringes på 

cyklen og en modtager som lastbilchaufføren har i sit førerhus. I forbindelse med udarbejdelsen af 

projektet har gruppen arbejdet sammen med et lokalt Carlsberg depot, hvor gruppen har talt med 

depotets chauffører om problemet og om deres foreslåede løsning. Selve rapporten er opbygget som 

en virksomhedsbeskrivelse, hvor den beskrevne virksomhed fremstiller og sælger sensoren, der skal 

afværge højresvingsulykker. Rapporten indeholder følgende: problemanalyse, forretningsidé, 

virksomhedsopbygning, markedsbeskrivelse, forretningsstrategi, mission, vision og mål, 

teknologianalyse af et andet produkt, produktion, produktudvikling og fremstilling og tekniske 

tegninger til produktet. Udover rapporten har eleverne lavet sensor og modtager og lavet en 

modelopstilling, der viser at produktet faktisk virker. 

Rapporten er veldisponeret og viser at eleverne er i stand til at håndtere projektarbejdsformen og at 

de kan anvende de metoder og teknikker de har mødt i teknologifaget. At de samtidig har taget 

kontakt til aktører uden for skolen for at løse deres problem, vidner om en vis modenhed. I alt viser 

projektet, fra idé til gennemførelse, at eleverne har taget projektarbejdsformen til sig og er i stand til 

at planlægge, gennemføre og dokumentere deres arbejde. 
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Eksempel 2. Fire drenge har opdaget at de har meget svært ved at komme i gang med arbejdet med 

teknologiprojektet. De bliver derfor interesseret i arbejdsmiljø og arbejdsprocesser og laver derfor 

et projekt om netop arbejdsprocesser og motivation. Projektrapporten er opbygget som en 

beskrivelse af virksomheden ’Communication Matters’, dvs. at drengene har taget udgangspunkt i 

en konkret problemstilling – organisering af arbejdsprocessen – og gjort deres egene løsninger til et 

forretningskoncept. Rapporten har følgende indhold; problem og problemformulering, idégenrering, 

metode, teorier om arbejdsprocesser, virksomhedsbeskrivelse, herunder vision, mission, mål og 

handleplan, teknologianalyse af det planlægningsværktøj drengene har udviklet.  

Projektet er meget interessant, da det viser et meget højt fagligt niveau, i både emnevalg, analyser, 

brugen af teorier og metoder og endelig i den valgte løsning. Desuden er rapporten meget 

veldisponeret og meget velskrevet på et godt og modent dansk. Men drengene har været nødt til at 

fremstille et fysisk produkt, der egentligt ikke havde været nødvendigt. Teknologiprojektet kræver 

fremstilling af et fysisk produkt (Bekendtgørelsen, §28 stk. 4.2). Men i dette tilfælde arbejdede 

eleverne med en proces og det fysiske produkt havde været smartere at lave som f.eks. et stykke 

computer software. Derfor kommer beskrivelsen af det fysiske produkt også til at virke noget 

påklistret, noget der bare skal passe ind i kravene og ikke noget der er lavet for at gøre projektet 

bedre. At arbejde med forbedring af arbejdsprocesser er en helt klassisk ingeniørdisciplin og burde 

kunne danne grundlaget for et teknologiprojekt, uden det havde været nødvendigt at fremstille et 

fysisk produkt – software havde været mere velvalgt her. Arbejdet med arbejdsprocesser og de 

problemstillinger der knytter sig til det er en central disciplin på ingeniørstudiet og det har eleverne 

altså taget hul på allerede i deres teknologiprojekt.  

 

I foråret 2014 var repræsentanter for fire HTX skoler og fagkonsulenten for teknologifaget samlet 

til et møde i Slagelse. Fælles for de fire skoler var at deres elever scorede markant højere karakterer 

i faget teknologi end gennemsnittet af HTX skoler. Formålet med mødet var at diskutere hvad der er 

særligt ved disse skoler, om de gør noget anderledes i faget. Resultaterne af diskussionerne kan 

sammenfattes i følgende: 

Ledelsen på skolerne tager faget seriøst som profilfag og placered det på lige fod med andre fag. 

Faget er ledet af en faggruppe, der samarbejder om faget. Skemalægningen tager hensyn til faget, så 

det kan placeres i studieområdet og det kan samarbejde med andre fag. 
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Samarbejdet i lærergruppen er vigtigt og det er vigtigt at forskellige fagligheder er repræsenteret i 

lærergruppen og at de forskellige fagligheder udnyttes og kan komplementere hinanden. 

Det er vigtigt at undervisningen har udgangspunkt i nogle ambitiøse målsætninger, sikrer 

progression i kernestof og målene med projekterne. Deltagelse i konkurrencer og virksomheds-

samarbejde er meget motiverende og giver eleverne noget konkret at sigte mod. Skolens faciliteter 

skal give mulighed for værkstedsundervisning, og der skal være plads til gruppearbejde.  

Som en helt speciel, eller konkret, ting nævnte alle skoler at de arbejder meget bevidst med 

elevernes skriftlige fremstilling i forbindelse med rapportskrivning – jeg skal vende tilbage til dette 

punkt senere.  

 

Faget teknologi bidrager i høj grad til elevernes udvikling af studiekompetencer og kan være med til 

at forberede dem på deres kommende færd i uddannelsessystemet. Især for de elever der senere 

vælger naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller ingeniørstudier. Faget sigter især på at udvikle 

metodebevidsthed, at udvikle elevernes forståelse for og evne til at arbejde problemorienteret og 

arbejde med projektarbejdsformen. I forhold til studiekompetencer forstået som tradition, dannelse 

og videns-produktion er det især den selvstændige produktion af viden der kommer i fokus. 

Teknologi er et relativet nyt fag og fagets tradition er under stadig udvikling og endnu ikke 

forankret på sammen måde som andre af gymnasiets fag.  

For at fagets målsætninger skal nås, og eleverne skal udvikle de ønskede studiekompetencer kræves 

det at skolens ledelse og skolens lærerteam arbejder sammen om at tilrettelæge og gennemføre 

undervisningen. Dette kræver ambitioner, seriøs planlægning, ledelsens opbakning og lærerteamets 

samarbejde. 

 

Teknikfag 

Teknikfaget er et obligatorisk fag på A niveau. Eleverne skal i teknikfag vælge mellem tre 

retninger:  

Design og produktion, der handler om teknologier, der bruges i fremstilling og udvikling af 

produkter, bl.a. formgivning, materialer. 

Byggeri og energi, der handler om planlægningsprocesser i byggeri fra idé til færdig konstruktion. 

Temaerne er derfor planlægning, fremstilling og udvikling af konstruktioner, det vil sige viden om 

konstruktion, installationer og materialer. 
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Proces, levnedsmiddel og sundhed, handler om sundhed, sygdom og miljø.	  Temaerne er fysiologi, 

genetik, sygdoms- og miljølære.  

 

Teknikfaget indeholder en række obligatoriske nøgletemaer, og derudover udvælges to valgtemaer 

samt et såkaldt fordybelsesområde. Uddannelsestiden for teknikfag A er 295 timer. Den enkelte 

skole bestemmer timernes fordeling. I faget gives en afsluttende årskarakter og der er en 

obligatorisk projekteksamen der forsvares ved en mundtlige prøve. 

 

I bekendtgørelsen beskrives faget således: 

 

”Faget beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter og forudsætningerne herfor. 

Faget omfatter samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt, med fokus på at teknisk 

og naturvidenskabelig viden integreres i produktudvikling og fremstillingsproces og kombineres 

med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier”. 

 

På mange måder ligner teknikfaget teknologifaget. Bekendtgørelsens beskrivelse af fagets identitet 

og formål er stort set identisk med teknologifaget. Igen ser vi det sociotekniske udgangspunkt - 

teknik, viden, organisation og produkt. Men i teknikfaget er der senere i beskrivelsen af faget lagt 

større vægt på praktisk arbejde i værksteder, eller som det formuleres i bekendtgørelsen: ’Faget 

medvirker til at gøre htx-uddannelsen virkelighedsnær og samtidsrelevant’ og ’I faget indgår 

procesforløb og produktfremstilling på et niveau, der afspejler erhvervsmæssig professionalisme 

inden for det valgte teknikfagsområde’. 

Undervisningen er ligesom i teknologifaget lagt an på projekter og problemorientering, men igen 

med vægt på det praktiske arbejde i værkstederne. 

 

Et eksempel. En gruppe elever og deres lærer har taget kontakt til en virksomhed om et samarbejde 

om et projekt. Virksomheden har et problem med deres pakkelinje. Der er for mange 

enkeltoperationer og de vil gerne have pakningen af deres produkter gjort mere simpel og dermed 

effektiv. Gennem analyse og designforslag når eleverne frem til at fire operationer kan gøres til to 

og virksomheden kan spare tid og dermed penge. 
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Projektet ligner til forveksling de projekter som studerende på ingeniørstudiernes første år kunne 

have gennemført. Dermed lever faget helt og fuldt op til formålet, at udvikle studiekompetencer. 

 

Direkte adspurgt, udtrykker eleverne stor begejstring for faget. ’Det er der, vi kan gøre noget’ med 

henvisning til det praktiske arbejde i værkstedet. ’Det er der, vi kan noget, de ikke har andre steder’, 

men henvisning til forskellen på de forskellige gymnasiale uddannelser. Eleverne ser altså 

muligheden for at arbejde i værkstedet som teknikfagets væsentligste bidrag og som det der 

adskiller deres uddannelse fra andre gymnasiale uddannelser.  

Det betyder imidlertid ikke at teknikfagets placering i uddannelsen er problemfri. For det første står 

teknikfaget lidt alene, ifølge eleverne som lidt af en praktisk ’helle’ eller frikvarter, der ikke rigtig 

har noget med de andre fag at gøre, men som et sted hvor man laver noget praktisk og hvor man kan 

komme til at røre sig og selv være aktiv. Ideen om en socioteknisk base ser ikke rigtig ud til at være 

slået igennem hos de elever jeg talte med. Dermed ser det også ud til at teknikfagets samarbejde 

med de andre fag ikke fungerer helt som beskrevet i bekendtgørelse og vejledninger. Eleverne 

havde en helt praktisk forklaring på det manglende samarbejde. Tre elever i en teknologi gruppe, 

der arbejdede med deres teknologirapport, blev spurgt om hvorfor de ikke havde inddraget 

teknikfaget i deres arbejde? Svaret var det simple at de tre, hver for sig, havde tre forskellige linjer i 

teknik og derfor ikke kunne finde et fælles emne. Da jeg så spurgte om de ikke kunne vælge at være 

sammen med nogen, i teknologi, som havde de samme fag i teknik, var svaret at det kunne 

overhovedet ikke lade sig gøre – for dem ville de ikke være sammen med, og derfor var det ikke 

muligt at lave en integration af arbejdet i teknologi og teknik.  

Om det så kan være hele forklaringen er nok tvivlsomt. Underviserne kan komme med en noget 

anden forklaring. I foråret 2014 arbejdede en gruppe af lærere bestående af undervisere i både 

teknikfaget og i teknologi, sammen med fagkonsulenterne i begge fag om en rapport der skulle 

komme med forslag til hvordan der kan skabes progression i elevernes læring, herunder 

arbejdsformer, begrebsudvikling, stofvalg, produktkrav og evalueringsformer (Kaltoft et al, 2014 p. 

1). Gruppen finder at selv om beskrivelsen af identitet og formål er meget ens for de to fag (Teknik 

og teknologi), så er der så stor forskel på fagenes beskrivelsen af de faglige mål og det faglige 

indhold så forskellige at det i sig selv vil kunne give anledning til problemer når de to fag skal 

arbejde sammen. Det betyder ikke at det ikke kan lade sig gøre (hvilket planen for teknologifaget 

også viser), men ifølge gruppen er der muligheder for at udvikle samarbejdsformer, der bedre vil 

kunne sikre progressionen. F.eks. ved at udvikle ensartede begreber for de to fag, f.eks. ved at 
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udvikle et fælles ’engineering’ begreb og ved at sikre at det fremgår klart at teknikfaget bygger 

videre på teknologifaget, med den forskel at teknologifaget tager udgangspunkt i samfundsmæssige 

problemstillinger, mens teknikfaget har et mere snævert teknisk fokus.  

Måske er det her at de to fags egentlige forskel ligger. De arbejder med hver sit ’engineering’ 

begreb? Hvor teknologifaget hele vejen igennem er tro mod sit sociotekniske udgangspunkt og 

arbejder med at bredt teknologibegreb hvor samfundsforhold, organisering og projektledelse indgår 

som en integreret del af ’engineering’, så ser det ud til at teknikfaget har valgt et meget snævert 

produktfokus og dermed forladt det sociotekniske udgangspunkt. Ser man f.eks. på teknikfaget, 

design og produktions faglige mål er det klart at det er produktet der er i centrum og at 

samfundsforhold, organisering og projektledelse ikke spiller den store rolle (Bekendtgørelsen, bilag 

26, 2.1). Hermed er de engineering-begreber der ligger bag teknologi og teknik meget forskellige og 

samtidig kan denne forskel indplaceres i en helt klassisk debat om ingeniørfagets indhold. Den 

samme konflikt mellem teknik og teknologi findes i debatter om ingeniørfagets og 

ingeniøruddannelsernes indhold og status (se f.eks. Henriksen, 2014). 

 

Med udgangspunkt i et studiekompetencebegreb der indeholder elevernes forståelse for traditionen, 

deres dannelse og deres evne til selv at producere ny viden, kan det konstateres at fagene teknologi 

og teknik, som profilfag, spille en vigtig rolle for udvikling af elevernes studiekompetencer. Fagene 

er især vigtige for udvikling af evne til at gennemføre større projekter og til at arbejde sammen i 

grupper. Fagene er meget populære hos eleverne og byder på et fint alternativ for de elever der 

foretrækker andre undervisningsformer end den klassiske klasseundervisning. 

Samtidig er der potentialer i samarbejdet mellem fagene, der ikke er fuldt udnyttet, dels pga. 

skemateknik, dels på grund af usikkerhed om de bagvedliggende ideer. Arbejdsgruppens forslag til 

at udvikling af et fælles engineering-begreb synes derfor at være særdeles velvalgt.  

 

 

3. Profilfagene HHX: Virksomhedsøkonomi og afsætning 

Profilfagene på HHX er virksomhedsøkonomi og afsætning. Som nævnt ovenfor er uddannelsernes 

profilfag, de fag der adskiller uddannelserne fra andre gymnasiale uddannelser. For HHX’ 

vedkommende altså	  virksomhedsøkonomi og afsætning.  

 

Virksomhedsøkonomi 
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Faget virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag der beskæftiger sig med fortrinsvis 

private virksomheder i en global markedsøkonomi. Formålet med faget er at sætte eleverne i stand 

til at analysere virksomheden ved hjælp af virksomhedsøkonomiske teorier og modeller. Begrebet 

’virksomhedsøkonomi’ er et meget bredt begreb og det er ikke klart hvilken ’virksomhedsøkonomi’ 

der er tale om, når bekendtgørelser og vejledninger bruger begrebet, men ser man på beskrivelsen af 

kernestoffet er det klart at regnskab og især økonomistyring er centrale for det anvendte begreb 

’virksomhedsøkonomi’. Dette suppleres med emner som strategi, pristeori og logistik, alt sammen 

set fra et virksomhedsperspektiv. Udgangspunktet er derfor tværfagligt, men altså med regnskab og 

økonomistyring som centrale emner. Ud over de faglige mål er formålet at bidrage til en 

problemorienteret arbejdsform.  

I alt er bekendtgørelse og vejledning meget præcise i målbeskrivelserne, men omtaler ikke, som 

f.eks. teknologifaget på HTX, dannelse som et mål. I stedet omtales arbejdsformer med åbne 

problemstillinger og mange svarmuligheder. Dette sidste sikkert for at give eleverne mulighed at 

udvikle deres evner til at kunne arbejde med netop denne type problemer. Samtidig lægges der vægt 

på at undervisningen er virkelighedsnær og anvender cases og eksempler fra autentiske 

virksomheder. 

Modsat teknologifaget på HTX ser det ud til at virksomhedsøkonomi er forankret i en fast tradition 

centreret om virksomhedens regnskab og budget. Da meget af dette er lovfæstet sikrer det et solidt 

grundlag for faget, men betyder samtidig at der er en risiko for at traditionen kommer til at 

dominere og elevernes egen produktion af viden træder i baggrunden. De åbne og virkelighedsnære 

problemstillinger med mange svarmuligheder, kan dog være med til at mindske denne risiko. 

I bekendtgørelser og vejledningers formuleringer er der ikke den store forskel på 

virksomhedsøkonomi A og B. F.eks. hedder i bekendtgørelsens mål for virksomhedsøkonomi B at 

eleverne skal kunne anvende relevante matematiske redskaber og IT-værktøjer. For 

virksomhedsøkonomi A hedder det at eleverne skal kunne udvælge og anvende relevante 

matematiske redskaber og IT-værktøjer. I denne lille forskel kan der dog ligge en meget stor forskel 

når det kommer til elevernes arbejde med projekter, cases og opgaver. 

 

Et typisk undervisningsforløb i faget virksomhedsøkonomi A i 3. g kunne se således ud: Forløbet er 

opdelt i otte undervisningsforløb med hver sit emne: Virksomhedens økonomiske styring, 

årsrapporten, virksomhedsanalyse, økonomisk analyse, logistik, aktivitetsplanlægning og 

budgettering, kontrol og endelig et såkaldt sammenhængende forløb, hvor der med udgangspunkt 
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en konkret case arbejdes med hele virksomhedens registrerings- og afrapporteringssystemer, især 

ved hjælp af IT. Undervisningen gennemføres som klasseundervisning suppleret med forskellige 

opgaver, cases og øvelser.  

Faget evalueres løbende og der afholdes én skriftlig prøve og skolens ledelse kan vælge mellem to 

forskellige mundtlige prøveformer. En traditionel eksamen på baggrund af en ukendt tekst med 

forberedelsestid og en projekteksamen på baggrund af elevens projektforløb. Alle elever udarbejder 

et projekt i lighed med hvad der kendes fra HTX’ teknologifag.  

 

Afsætning 

I bekendtgørelsen konstateres det at afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Fagets beskæftiger 

sig primært med virksomhedens relation til dens omverden, især dens kunder. Emnerne der arbejdes 

med er virksomhedens strategi, kundernes købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og 

ledelse, herunder markedsføringsmæssige beslutninger. 

Formålet med faget er at give eleverne forståelse for og evne til at analysere virksomhedens 

afsætningsøkonomiske problemstillinger.  

Fagets kernestof beskrives som: Metode, kvantitative og kvalitative metoder, omverdensforhold 

nationalt og internationalt, internationaliseringsteori, strategisk planlægning, efterspørgselsforhold, 

købsadfærdsteori på konsument- og producentmarkedet, udbudsforhold, marketingmix, og 

markedsføringsplan. 

 

Afsætning udbydes både på A og B niveau. Der er ikke den store forskel på de to niveauers 

målformuleringer. Dog hedder det om A niveauet at eleverne skal ’anvende afsætningsøkonomiske 

modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber’, mens det for B niveauet hedder at 

eleverne skal ’anvende simple afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

egenskaber’. Forskellen på at beskrive modellernes forudsætninger og at de samtidig ikke er simple, 

kan i praksis vise sig at være en væsentlig forskel. Det samme gælder for punktet ’indsamle, 

bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds markedsforhold og vurdere 

informationernes troværdighed og relevans i en given sammenhæng’. Her behøver eleverne på B 

niveauet ikke at vurdere de indsamlede oplysninger relevans. Omverdensforhold beskrives for A 

niveauet som nationalt og internationalt, mens det for B niveauet kun beskrives som 

omverdensforhold. 
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Bekendtgørelse og vejledning bygger på en meget traditionel opfattelse af faget og det tydeligt at de 

seneste års forskning i marketing endnu ikke er slået igennem. Et eksempel. I bekendtgørelsen for 

afsætning nævnes helt eksplicit marketingmix modellen. Denne model kan godt problematiseres. 

Modellen er udviklet før der var noget der hed internet, facebook osv. og der findes nyere modeller, 

der kunne gøre lige så god fyldest og kunne udfordre tankegangen bag mix-modellen.  

 

Eksempel – SO2 HHX - erhvervscase 

Fagene virksomhedsøkonomi og afsætning arbejdere sammen i studieområdet, 2G, i den såkaldte 

erhvervscase. Eleverne arbejder her med virksomhedscases, hvor de skal kombinere deres viden fra 

fagene, udarbejde en synopsis i grupper og afslutte med en individuel eksamen. 

 

Eksempel 1. Synopsis 

Synopsen er udarbejdet af 4 piger, i fagene afsætning A og virksomhedsøkonomi B. Den afleverede 

opgave er på 13 sider og indeholder følgende punkter: Virksomhedsportræt, kritiske succesfaktorer, 

virksomhedens udfordringer, handlingsforslag, metodeovervejelser, samt bilag. Synopsen er 

velstruktureret og velskrevet, den dokumenterer at eleverne har forstået hvad opgaven går ud på, 

nemlig at bruge det de har lært i begge fagene og udarbejde en tværfaglig analyse hvor begge fag er 

udnyttet til at løse opgaven. Samtidig er de i stand til at anvende fagenes begrebsapparater og 

fagenes metoder tilfredsstillende. Opgavens løsningsforslag vedrører kun faget markedsføring og 

virker lige lovlig optimistiske i deres forslag om hvad der ligner en vækststrategi uden nogen 

forbehold. Samlet set viser synopsen at eleverne kan arbejde på tværs af fagene, kan arbejde 

problemorienteret og dermed opfylder (nogle af) fagenes og studieområdets mål. 

 

Eksempel 2. Eksamen i erhvervscase 

Eleverne har set en række videoer hvor ledende medarbejdere fra en dansk virksomhed fortæller om 

virksomheden; marketing, regnskab, produktudvikling, muligheder og trusler. Eleverne skal på 

baggrund af de oplysninger de har fået gennem videoerne udarbejde en synopsis, som den der er 

beskrevet ovenfor, hvor de dels analyserer virksomheden, dels kommer med et udkast til en 

handlingsplan for virksomheden. I den pågældende case var 14 elever til intern eksamen i 

studieområdet del 2 og de havde alle udarbejdet en synopsis indeholdende marketingplaner for 

virksomheden. Ifølge læreren var synopserne af meget varierende kvalitet – fra de meget gode til 

nogle, der ikke var brugt ret megen tid på.  
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Selve eksamen afslørede den samme forskel i elevernes forhold til opgaven. Eleverne kan groft 

deles i tre grupper. De der havde forstået opgaven, løste den og havde fuld kontrol over begreber, 

metoder og hele situationen omkring opgaven og eksamen. Denne gruppe kunne frit jonglere med 

fagenes begreber og indgå i en meningsfuld diskussion af opgaven. Denne gruppe bestod af ’flittige 

piger’. En mellemgruppe som nok havde styr på opgaven, begreber og metoder, men som i højere 

grad skulle guides gennem diskussionen. Denne gruppe kunne ikke på samme grad, uproblematisk, 

indgå i en meningsfuld diskussion. Sidste gruppe havde nok forstået opgaven, men var så 

fokuserede på – forelskede i – deres egen løsning at de helt glemte analysen og 

problemformuleringen. De glemte også de erhvervsøkonomiske konsekvenser af deres løsning. I 

diskussionen kunne de nok anvende begreber og metoder, men kunne ikke indgå i diskussionerne 

på samme måde som de to andre grupper. Denne gruppe bestod udelukkende af drenge. 

Eksemplet på den første gruppe er Sidse (navnet ændret). Hun har, ifølge læreren, afleveret en 

’tynd’ synopse, selvom den antyder at der er gode ideer i den. Sidse begynder eksamen med en fin 

fremlæggelse. En kort virksomhedsbeskrivelse, en kort præsentation af analysen og en præsentation 

af handlingsforslag. Handlingsforslaget var at virksomheden flyttede dele af sin produktion til 

Østeuropa. Den efterfølgende diskussion drejede sig om de problemer og muligheder som 

virksomheden ville stå over for i forbindelse med en flytning af produktionen – lager, logistik, 

kvalitet. Her viste Sidse at hun var i stand til at resonere med fagenes begreber og metoder og var i 

stand til at udlede de erhvervsøkonomiske konsekvenser af hendes plan. Hun kunne meget hurtigt 

redegøre for omkostninger, lagerbindinger, likviditet mv. i forbindelse med hendes plan. På et 

tidspunkt i samtalen spørger læreren om nogle specifikke ting i forbindelse med de 

erhvervsøkonomiske konsekvenser af handleplanen. Sidse kigger på læreren, som om hun vil sige: 

’Øh, hvad, det kan du da ikke mene – det der er simpelthen for let’. Sidse svarer hurtigt på 

spørgsmålet og skynder sig, stadig med udgangspunkt i spørgsmålet, videre og undersøger de videre 

konsekvenser af emnet. I alt en meget overlegen præstation, der til fulde levede op til fagenes og 

studieområdets målsætning, hvorfor den blev belønnet med karakteren 12. 

 

Næste eksempel er Lise. Hun fremlægger også en kort virksomhedsbeskrivelse, en kort analyse og 

et problem, der handler om faldende omsætning. Hendes løsningsforslag er at fokusere på prisen for 

at øge salget, men hun er samtidig klar over at en sænkning af prisen kan skade virksomhedens 

eksklusive brand og at det vil påvirke omsætningen. Det er tydeligt at Lise kan sine begreber, både i 
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afsætning og erhvervsøkonomi, men hun skal til gengæld hjælpes med at resonere. Hun kan godt 

når hun får hjælp. I alt en udmærket præstation, der belønnes med karakteren 7. Dog ikke afleveret 

på samme overlegne facon som eleverne i den første gruppe. 

 

Eksemplet på den sidste gruppe er Silas. Silas starter med at præsentere en smart IT løsning, der 

skal kommunikere et marketingbudskab til virksomhedens slutbrugere. Efter en meget teknisk 

gennemgang starter lærerne diskussionen med at spørge om hvad det er for et problem, den meget 

fine tekniske løsning skal løse. Silas ser noget forvirret ud, som om han slet ikke havde tænkt på at 

der skulle være et problem. I den efterfølgende samtale, som læreren styrer, viser det sig at Silas 

godt kender de forskellige begreber i både afsætning og virksomhedsøkonomi, men ikke rigtig er i 

stand til at få dem i spil. I stedet vender han gang på gang tilbage til den fine IT løsning. 

Vurderingen blev at Silas nok kan sit stof, men har problemer med at anvende begreber og metoder, 

ikke rigtig få dem i spil, hvorfor han belønnes med karakteren 4. Målene for fagene og 

studieområdet er kun delvis opfyldt, problemorienteringen havde ikke rigtigt sat sig igennem i 

opgaven. 

 

Både virksomhedsøkonomi og afsætning er fag med en stærk tradition, forstået således at der er en 

meget stærk konsensus om fagets indhold. Dette medfører også en fare for at falde tilbage til 

’sparekassemodellen’ og gennemføre traditionel klasseundervisning med vægt på elevernes 

reproduktion af pensum. En arbejdsgruppe bestående af lærere, fagkonsulenter og forskere fra 

Danmarks Pædagogiske Universitet har tilbage i 2007 undersøgt mulighederne for at finde 

alternativer til sparekassemodellen (Højgaard Jensen, 2007). Arbejdsgruppen taler meget rammende 

om ’pensumitis’, dvs. at undervisningen alene har til formål at reproducere pensum. I stedet foreslår 

arbejdsgruppen at fokusere på kompetencer, forstået som elevernes evne til at formulere, analysere 

og evt. løse virksomhedsøkonomiske problemer ved hjælp af fagets teorier og metoder. Der er 

derfor forskel på at kunne reproducere pensum, f.eks. ved en eksamen og så have forstået fagets 

teorier og metoder og kunne anvende disse på konkrete virksomhedsøkonomiske problemer. Det 

var netop det, der blev tydeliggjort i erhvervscasen beskrevet ovenfor. Alle elever var i stand til at 

reproducere – de kendte de forskellige begreber og kunne reproducere lærebogens beskrivelse af 

dem, men det var tydeligt at ikke alle var i stand til anvende dem på en meningsfuld måde i 

diskussionen af en konkret case. Derfor foreslår arbejdsgruppen også at koncentrere undervisningen 

om at udvikle elevernes kompetencer, som modvægt mod den nævnte ’pensumitis’. Den 
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virksomhedsøkonomiske kompetence, der efterspørges, beskrives i en række underkompetencer, 

bl.a. problembehandlingskompetence, ræsonnementskompetence, databehandlingskompetence osv. 

Hvis vi ser på elevernes præstationer i den beskrevne SO2 eksamen, er det netop her de bedste 

elever skilte sig ud fra resten. De havde netop de kompetencer, der gjorde at de kunne anvende det 

lærte og ikke blot kunne reproducere.  

 

Ligesom i teknologifaget på HTX er der gennemført en undersøgelse af skoler med markant højere 

eksamensgennemsnit. Svarene i undersøgelsen ligner meget de tilsvarende svar fra HTX (Achilles, 

2014). Først og fremmest nævnes ledelsens engagement. Det er vigtigt at ledelsen engagerer sig i 

undervisningen og sikrer at der skabes et pædagogisk miljø hvor samarbejde er i højsædet. 

Undersøgelsen peger derfor også på lærersamarbejde, kollegial sparring og samarbejde med aktører 

uden for skolen – virksomheder - som væsentlige for elevernes resultater. Endelig ser det ud til at 

en varieret undervisning, leveret af engagerede lærere, hvor eleverne aktiveres, f.eks. i projekter, 

virksomhedsbesøg, spil mm er vigtig for de gode resultater. Samlet set er konklusionerne de samme 

som for HTX’ vedkommende. Ledelse, lærerne og et varieret udbud af arbejdsformer med kontakt 

til virksomheder, ser ud til at være godt for elevernes resultater.  

 

Elevernes holdning til virksomhedsøkonomi og afsætning beskrives meget godt af en pige i 3 G. 

’Lærerne er gode til at inddrage os, det er ikke bare fagligt, men også så vi forstår det ud fra en 

virksomhedssynspunkt. Det der praksis, man kan se relevansen. Og virksomhedsbesøgene er guld 

værd. Vi har lavet mange projekter for virksomheder, men især ét projekt hvor virksomheden kom 

op og hørte vores fremlæggelse, og sagde at det kunne de faktisk bruge. Det var rigtig godt. Det var 

en god oplevelse, det vi lærer er noget, der kan bruges i det virkelige liv, det er ikke bare for sjov, 

det kan bruges’.  

Ligesom eleverne i HTX-fagene teknologi og teknik, nævner HHX eleverne relevans og praksis 

som vigtige for fagene virksomhedsøkonomi og afsætning.  

 

Konklusionen for profilfagene virksomhedsøkonomi og afsætning ligner meget konklusionerne for 

HTX’ profilfag. Erhvervscasen, altså samarbejdet mellem virksomhedsøkonomi og afsætning, 

arbejdsgruppen, undersøgelsen af de bedste skoler og elevernes samtaler med mig, peger alle i 

samme retning. Fagene skal sættes til at arbejde, emnerne eleverne arbejder med skal relateres til 
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cases, virksomheder eller praksis. Undervisningen kan ikke alene baseres på lærerstyret 

klasseundervisning, men må suppleres med eller helt erstattes af projekter, cases og gruppearbejde.  

Profilfagene virksomhedsøkonomi og afsætning har gode muligheder for at arbejde videre med det 

tværfaglige samarbejde og ad den vej sikre at eleverne faktisk også forstår det, de har lært i fagene. 

I erhvervscasen var det tydeligt hvilke elever der havde forstået og hvilke der nok kendte 

begreberne, men havde svært ved at anvende dem. Det er vigtigt at fagene sættes i spil, at de 

udfordres, så sparekassemodellen, pensumitis, undgås. Vejen frem for begge fag er beskrevet meget 

godt af både arbejdsgruppen, de bedste skoler og eleverne jeg talte med, nemlig projekter, cases og 

samarbejde med virksomheder uden for skolen. Her ville virksomhedsøkonomi og afsætning kunne 

lære meget af HTX faget teknologi, der med stor succes har anvendt netop problemorientering og 

projektarbejde. Samtidig vil det være en god idé at starte en debat om fagenes grundlag. Som det er 

nu, ser det ud til at fagene virksomhedsøkonomi og afsætning er sikkert forankret i deres respektive 

traditioner. Et fremtidigt samarbejde mellem fagene om virkelighedsnære projekter vil også kræve 

en diskussion af fagenes tradition. Traditioner holdes kun i live ved at de bliver udfordret og 

dermed konstant fornyet.  

 

4. Profilfagene i studieområdet 

Ud over de obligatoriske fag indeholder begge uddannelser et såkaldt studieområde. Studieområdet 

er et samarbejde mellem fagene, i vejledningerne hedder det for HTX: ’Studieområdet er et fagligt 

samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder og med 

inddragelse af de humanistiske og samfundsfaglige fagområder. Studieområdet beskæftiger sig med 

samspillet mellem teori og praktisk arbejde, og der indgår eksperimenter og værkstedsarbejde hver 

for sig og i kombination’. 

Og, ’Det metodiske element omfatter fagenes studieteknikker og arbejdsmetoder. Elementet om 

videnskab og vidensformer omfatter vidensproduktion og videnskabelige metoder inden for 

uddannelsens fagområder samt de tanker og teorier, der ligger bag’. 

 

Videre hedder det for HTX: ’Endvidere er formålet, at eleverne opnår indsigt i sammenhængen 

mellem naturvidenskabelige forhold og valg af fremstillingsprocesser gennem arbejde med teori og 

praktik i værksteder og laboratorier. Innovation og iværksætteri indgår i ét eller flere temaer med 

det formål at udvikle elevernes kreative evner og give dem indsigt i iværksætterkulturen’. 
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Sprog og kommunikation indgår i studieområdet med det formål, at eleverne udvikler deres 

sproglige og kommunikative indsigt og erfaring, mundtligt og skriftligt, med henblik på at tilegne 

sig viden og formidle resultater, holdninger og vurderinger (HTX, Bilag 2). 

Og for HHX: 

’Studieområdet udfolder en vifte af metodiske og flerfaglige aspekter, som tilsammen styrker 

elevernes studiekompetence. Eleverne skal udvikle bevidsthed om metodebegreber og evne til 

kritisk at håndtere såvel faglige metoder som studiemetoder i flerfaglige sammenhænge, hvilket 

bidrager til at kvalificere deres valg af studieretning og senere videregående uddannelse. 

Studieområdet udvikler desuden elevernes bevidsthed om fagenes identitet, forskellighed og 

samspil om konkrete problemstillinger. Studieområdet udfordrer elevernes kritiske sans og fremmer 

deres evne til at anvende viden på praktiske og teoretiske problemstillinger af almen, økonomisk og 

samfundsmæssig karakter’ (HHX Bilag 2). 

Studieområdet for HHX omfatter humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, dog således at 

matematik skal indgå. 

 

Formålet med studieområdet er beskrevet meget eksplicit i både bekendtgørelse og vejledning. 

Formålet med studieområdet er at udvikle elevernes studiekompetencer. Det er også formuleret som 

at formålet er at gøre grundskoleelever til gymnasieelever på grundforløbet og på 

studieretningsforløbet skal studieområdet gøre gymnasieelever klar til at påbegynde et videregående 

uddannelsesforløb. Dette gøres ved at eleverne tilegner sig viden om tværfagligt projektarbejde. I 

vejledningerne er det formuleret lidt forskelligt for HHX og HTX, men målet er det samme, at 

eleverne tilegner sig studiekompetencer. For HTX hedder det at eleverne skal tilegne sig vinden og 

færdigheder inden for områderne læreprocesser, læsestrategier, skriftligfremstilling, planlægning, 

arbejdsformer (kollektive og individuelle), projektarbejde, informationssøgning, 

vurderingsmetoder, anvendelse af kilder, videnskab og videns former, teknologiudvikling (HTX, 

vejledningen). For HHX er det formuleret bredere som viden om og evne til at anvende teori og 

metoder, analysere en problemstilling ved at anvende viden fra forskellige fag, anvende relevante 

studiemetoder selvstændigt og produktivt, reflektere og vurdere forskellige fags faglige metoders 

muligheder og begrænsninger, søge og behandle relevant faglig information, anvende it. Selvom 

formuleringerne af de faglige mål er forskellige, peger begge målformuleringer på udvikling af 

elevernes studiekompetencer. I begge målformuleringer beskrives elevernes dannelse, 

selvoverskridelse, og deres evne til selvstændigt og sammen med andre at producere viden: 
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’Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt’ (HHX) og ’… eleverne skal 

udvikle deres almene, faglige og overfaglige kompetencer ved bl.a. at træne deres kreative og 

innovative evner, deres kritiske sans, deres valgkompetencer og deres evne til at reflektere over eget 

arbejde’ (HTX).  

 

Studieområdet på HHX og HTX har ikke selvstændige timer afsat, men læringsmålene skal opnås 

inden for de obligatoriske fag, således at det der er lært i et fag, f.eks. projektarbejde anvendes i 

andre fag. På HHX er studieområdet på første år, kaldet del 1, inddelt i 3 dele: Kultur og sprog, 

erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi og samfundsfag. På andet år er fagene afsætning og 

virksomhedsøkonomi og på 3. år kaldet DIO – det internationale område. Undervisningen i 

studieområdet består af cases, emnearbejder mv. i de enkelte fag og i projekter på tværs af fagene, 

som f.eks. erhvervscasen beskrevet ovenfor.  

Studieområdet på HTX indgår også i de obligatoriske fag og her er det også meningen at det der er 

lært i et fag bruges i andre fag. Eksempel: I studieområdet del 2 på HTX, det vil sige i 2. G, 

arbejdes der med følgende emner: læringsteori og læreprocesser, arbejdsmetoder, herunder 

projektarbejde, informationssøgning, videnskabelige metoder, formidlingsteorievalueringsteori. 

Rent praktisk forgår dette gennem såkaldte SO-forløb (Lund og Møller, 2009, pp. 103). Her går 

forskellige fag sammen om kortere forløb hvor eleverne arbejder med projekter, der går på tværs af 

fagene. Projekterne afsluttes som regel med en skriftlig rapport, der så kan indgå i den endelige 

prøvemappe.  

 

Eksamen består for HTX’ vedkommende af en prøvemappe udarbejdet af eleven og af en 30 

minutters mundtlig individuel prøve. Prøvemappen består af udvalgte arbejder fra hele forløbet og 

skal dække de faglige mål i studieområdet. Prøvemappens indhold vælges på baggrund af 

retningslinjer formuleret af lærerteamet. Desuden indeholder prøvemappen en kort begrundelse for 

de valgte arbejder, samt en dokumentation for elevens faglige og personlige udvikling. Den 

mundtlige prøve består af elevens præsentation af arbejderne, 15 minutter, samt en samtale med 

lærer og censor, 10 minutter.  

HHX’ eksamen i studieområdet er lidt anderledes, da der er eksamen både efter del 2 og del 3. Der 

udarbejdes ikke en prøvemappe som på HTX. I stedet udarbejdes der på del 2 en synopsis i fagene 

virksomhedsøkonomi og afsætning, erhvervscase, som beskrevet ovenfor. Synopsen udarbejdes i en 
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gruppe, men eksamen er individuel. Eksamen på del 3 består af en individuel synopsis og en 

samtale, men i modsætning til del 2 er fagene valgfrie. 

 

 

 

Eksempel. SO3 HHX – DIO – Det International Område 

I HHX studieområdets del 3, på 3 år, arbejdes der med det internationale perspektiv. Fagene er 

dansk, samtidshistorie, international økonomi, og fremmedsprog. Til eksamen vælges to af fagene 

og der udarbejderes en synopsis. 

Louise har udarbejdet sin synopsis i fagene samtidshistorie og international økonomi, emnet er 

Brasilien og globalisering. Louises synopsis er på i alt 22 sider og har mere karakter af en egentlig 

projekt-rapport end en synopsis på de foreslåede tre til fem sider. Rapporten viser at Louise har helt 

styr på projektarbejdsformen. Rapporten er velstruktureret med problemanalyse, problem-

formulering, nogle – ganske vidst få – metodeovervejelser, beskrivelse af teori og det fremgår af 

rapporten at der er lagt et stort arbejde i informationssøgning. I alt et godt tag på formen, der viser 

at målene for studieområdet er opnået. 

 

Når eleverne blev spurgt til SO, som de kalder studieområdet, reagerede de oftest med nogen 

forundring. ’Hvad mener du? – nååå, altså SO, jo, det er da fint nok’, uden egentlig at tage stilling 

hverken for eller imod. Blot en konstatering af at SO findes og at det sådan set er godt nok. Dette 

kan skyldes at studieområdet ikke har selvstændige timer, men er samarbejder mellem de 

obligatoriske fag. Derfor oplever, eller måske opdager, eleverne ikke at de har SO. En anden elev 

svarede: ’Nåå, SO, jamen det er da fint, for det er jo der vi lærer at bruge det vi har lært’. Det 

fremgår tydeligt af de synopser der indgår i min analyse, at målene om projektarbejde og 

problemorientering er nået, til gengæld var dette ikke lige så tydeligt i erhvervscasene. Nogle havde 

fået fat i det med tværfagligheden og kunne arbejde med og samtale meningsfuldt på tværs af 

fagene. Andre var så fokuserede på deres løsninger at selve løsningen kom til at stå i vejen for det 

tværfaglige perspektiv. Studieområdets mål var derfor kun opnået delvist.  

 

Studieområdets mål er at give eleverne studiekompetencer og fra bekendtgørelse til eksamen, og 

aktiviteterne derimellem, er muligheden for at opnå målene bestemt tilstede. Nogle elever udnytter 

denne mulighed andre kun delvist. Eksamen som den der er beskrevet ovenfor viser også 
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vigtigheden af studieområdet i forhold til at udvikle elevernes evner til selv at producere viden, til 

faktisk at kunne anvende den viden, der er lært i de enkelte fag. Alle elever kendte fagenes 

terminolog, men ikke alle var i stand til at sætte denne viden i spil. Hvis dette ses i lyset af 

studiekompetencer som tradition, dannelse og produktion, ville undervisningen, uden 

studieområdet, nok kunne præsentere eleverne for traditionen, men ikke nødvendigvis udvikle 

(danne) dem og sætte dem i stand til selv at producere viden. Dette har også at gøre med forståelsen 

af det lærte. Ved den beskrevne eksamen var det klart at de elever der kunne anvende fagenes 

begreber og metoder til at diskutere virksomhedens problemstillinger havde en bedre forståelse 

(dyb læring) af traditionen end de elever der nok kendte begreber og metode, men ikke kunne sætte 

dem i spil (overflade læring). Det er ikke sikkert at denne forskel var blevet lige så tydelig uden 

studieområdets erhvervscase.  

 

Studieområdet har helt eksplicit som formål at forberede eleverne til at blive studerende – formålet 

er at udvikle studiekompetencer. Ser man på bekendtgørelser, vejledninger, læreplaner mv. er der 

her lavet et grundlag for at det kan lykkes.  

Selve integrationen i de andre fag ser også ud til at lykkes, i hvert fald delvis. Mine samtaler med 

elever om studieområdet viste en generel positiv holdning til studieområdet, selv om nogle elever 

slet ikke havde tænkt over at de også havde haft SO, som de kaldte det. Det kan betyde at 

studieområdets integrationen er lykkedes så godt at eleverne slet ikke opdager at de er i gang med 

studieområdet? Eller det kan selvfølgelig også betyde at det ikke tillægger det nogen særlig 

betydning. Andre elever var dog opmærksom på aktiviteterne i studieområdet og når det siger at 

’studieområdet er der hvor man lærer at bruge det vi har lært’, så må det være deres måde at sige at 

de faktisk har erhvervet sig nogle studiekompetencer, forstået som evne til selvstændigt at 

producere ny viden. Elevernes præstationer til eksamen i erhvervscasen og i deres synopser ser ud 

til at bekræfte begge fortolkninger. De bedste elever havde faktisk erhvervet kompetencer til at 

arbejde tværfagligt og problemorienteret i projekter på en meningsfuld måde og kunne dermed 

demonstrere at de opfylder de læringsmål der er for studieområdet. Andre elever var ikke helt i mål 

endnu og havde endnu et stykke arbejde der skulle gøres før de kunne siges at have opfyldt målene 

for studieområdet. 

 

5. Studieretningsforløbet - studieretningsprojektet 
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Studieretningsforløbet indeholder en større opgave kaldet studieretningsprojektet. 

Studieretningsprojektet er beskrevet i et bilag til bekendtgørelsen (Bilag 5). Her hedder det om 

studieretningsprojekt på HTX:  

 

’Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og 

formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. 

Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, 

skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant 

baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk 

grundlag. I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence 

ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, 

disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling’. (Bekendtgørelsen bilag 

5)  

 

Som det ses i formuleringen af formålet så er det igen selvstændighed, fordybelse, formidling, 

tværfaglighed, kritisk vurdering, metode anvendelse og som det siges i formuleringen af formålet så 

skal alt dette styrke elevernes studiekompetence. Det er bestemt også tilfældet hvis 

formålsbeskrivelsen forholdes til studiekompetencer beskrevet som tradition, dannelse og 

problemløsning – det er der det hele. Studieretningsprojektet bliver således til en øvelse i at 

gennemføre et større selvstændigt stykke arbejde, altså en forsmag på hvad der venter eleverne på 

en videregående uddannelse; selvstændig produktion af viden på baggrund af traditionen og dermed 

studiekompetence.  

 

Studieretningsprojektet har et omfang af 30 timer, oftest en hel uge kaldet projektugen, i 3 g og skal 

udarbejdes i to fag, med udgangspunkt i et af studieretningsfagene på A niveau og et andet fag på 

mindst B niveau. Den skriftlige rapport har et omfang på 8-12 sider. Allerede i oktober skal fagene 

godkendes sammen med et foreløbigt emne for opgaven.  

Om bedømmelsen af opgaven hedder det i bekendtgørelsens bilag 5: ’Der gives én karakter ud fra 

en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens 

opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. Hvis opgaven er skrevet i 

kun ét fag, indgår det tillige i vurderingen, i hvilket omfang besvarelsen demonstrerer 

eksaminandens beherskelse af specifik faglig fordybelse’  
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Eksempler på opgaver.  

Eksempel 1. HTX, Samfundsfag B og Fysik A. Titel: Skibsstabilitet. Rapporten er på ca. 30 sider 

inklusive bilag og beskriver containeres betydning for globaliseringen og problemerne der 

behandles er dels spørgsmål om globalisering (samfundsfag) og hvordan det er muligt ved hjælp af 

containere at fragte store mængder gods på skibe (Fysik A), hvilket igen ses som en forudsætning 

for globaliseringen.  

Ideen med at se på de materielle forudsætninger for globaliseringen virker indlysende. Fra fysik 

hentes teorier om massemidtpunkt, opdrift mv. og dette samles i afsnittet, ’Hvordan foretages en 

kraft-analyse på et containerskib’, hvor der gennemføres en analyse af de fysiske forudsætninger for 

containertrafik på skibe. Fra samfundsfag hentes teorier om globalisering; ’realistiske’ og 

’neomarxistiske’ teorier. Diskussionen af globalisering gennemføres i afsnittet ’Danmark, det 

senmoderne samfund og globalisering’. Endelig konkluderes det at selv om en container er en 

simpel kasse, så har den været i stand til at ændre verdensøkonomien fuldstændigt. Opgaven er 

meget veldisponeret og hele ideen er spændende. Den noget bastante materialisme som kommer til 

udtryk i konklusionen er dog ikke problematiseret, f.eks. i forhold til de neomarxistiske teorier der 

indgår i opgaven. Men det ville nok også have været for meget forlangt på dette niveau? 

 

Eksempel 2. HHX, Virksomhedsøkonomi A og international økonomi A. Analyse af virksomheden 

Byg.  

Rapporten er ca. 50 sider inklusive bilag og beskriver virksomhedens Byg (virksomhedsøkonomi) 

og virksomhedens muligheder for at engagere sig i byggeprojekter Rusland (international 

økonomi). Opgaven er udarbejdet meget traditionelt, med virksomhedsbeskrivelse, økonomisk 

analyse af virksomheden, en beskrivelse af branchen og muligheden for eksport, analyse af 

muligheden for byggebranchens eksport til Rusland. Altså både interne og eksterne analyser. I 

arbejdet med analyserne er der anvendt de teorier og modeller, der er lært i fagene 

virksomhedsøkonomi og international økonomi og der er gjort et stort arbejde med at indsamle 

informationer fra mange forskellige kilder. Det der gør denne opgave speciel, trods dens meget 

traditionelle opbygning, er den sikkerhed hvormed teorier og modeller anvendes. Et meget modent 

stykke arbejde, der til fulde udnytter de muligheder, der er i studieretningsprojektet. 
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Opgaverne er generelt veldisponerede og man kan se at der er lagt et stort arbejde i at søge 

information, tilrettelægge og skrive opgaverne. Dette viser at eleverne faktisk er i stand til at 

formulere en opgave, finde information, strukturere informationerne og endelig løse den stillede 

opgave.  

Elevernes egne opfattelser af studieretningsprojektet varierer meget. En dreng på HTX mente at 

’det var vildt spændende, man kan selv vælge, den der frihed, man kan lave hvad man vil’, mens en 

pige på HHX havde et mere nuanceret forhold til SRP opgaven. ’Det er mega-fedt at være med til at 

løse et problem for en virksomhed med det teori vi har lært. Man bliver ligesom forført, når man er 

med i en virksomhed, så skal det bare gøres ordentligt, det er ikke bare pjat. Men selve opgave 

skrivningen, … for at sige det rent ud, så er det jo et helvede et sidde i … for man ved at det 

kommer til at tælle meget på ens eksamensbevis og det er svært for man har ikke en lærer der 

konstant sidder og ånder én i nakken. Det er noget man selv skal finde ud af, selv finde frem til sine 

konklusioner. Jamen får man sig forklaret ordentligt, når jeg frem til det jeg gerne vil fortælle?’. 

Som pigen her var mange elever inde på at det havde været hårdt at skrive den selvstændige SRP 

opgave, men ellers var de elever, der allerede har gennemført studieretningsprojektet meget stolte af 

at have været i stand til selv at gennemføre en større opgave.  

Studieretningsprojektet er dermed også det sted hvor elevernes studiekompetencer virkelig kommer 

til at stå sin prøve. Projekterne som eleverne laver peger alle i retning af at de er klar til opgaven, 

selvom de nok synes at projektugen havde været hård at komme igennem. 

 

6. Aftagerne 

På Aalborg Universitet blev der i 2013 optaget ca. 5000 nye studerende. Ca 50% kom fra det 

almene gymnasium (STX), 16% fra HTX, 14% fra HHX, 13% fra HF og resten fra andre 

adgangsgivende eksaminer, f.eks. udenlandske. HHX og HTX står således for ca. en tredjedel af de 

nye studerende. På Aalborg Universitets basisår, ingeniøruddannelsen har jeg talt med studerende 

med baggrund i både HTX og HHX. Samtalerne drejede sig især om hvad de kunne bruge af det, de 

havde lært i gymnasiet. En tidligere HTX elev, nuværende ingeniørstuderende svarer, ’Specielt en 

ting: Rapportskrivning. Altså, en 50 siders rapport – det afleverede vi flere gange om året (på 

HTX), så det er et af de værktøjer det har været dejligt at have med … og så matematikken 

selvfølgelig’. En anden svarer, ’Jeg har været rigtig glad for HTX i forhold til universitetet. Det var 

rigtig svært i starten på HTX at man skulle skrive så lange rapporter, så det er jeg glad for at jeg tog 

den dengang og ikke nu… det der med at skulle forholde sig til at skulle skrive så meget’. En tredje 
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siger, ’Universitetet minder meget om den måde vi arbejder på, på HTX. Jeg synes at meget af det 

vi har her på universitetet, tankegangen med at være ingeniør, det har vi allerede på HTX’. En 

studerende med baggrund i HHX siger, ’På gymnasiet kan man klare sig med … hvis man er god til 

at snakke, her på universitetet skal man være god til at skrive hvis man vil klare sig’. På 

spørgsmålet om det der er lært i gymnasiet kan bruges på universitetet svarer den samme 

studerende, ’Ja da, der er mange fag på HHX, der kan bruges her (på universitetet). Da vi skulle 

kigge på nøgletal (for projektvirksomheden) var jeg den eneste i gruppen der vidste hvad det var for 

noget. Hvad de forskellige nøgletal stod for, hvordan man regnede dem ud. Så, der havde jeg jo en 

kæmpe fordel – jeg havde jo lært det’. 

Især to ting går igen i de studerendes fortællinger om gymnasiet, dels skriftligheden og dels 

gruppearbejdet. Dette afspejler jo også i arbejdsformen på Aalborg Universitets basisår, der i høj 

grad er baseret på netop gruppearbejde og på skriftligt arbejde. Som det fremgår af de studerendes 

udtalelser mener de nok at de er i besiddelse af de studiekompetencer, der er brug for, for at kunne 

begå sig på universitetet. 

 

Hos underviserne forholder det sig lidt anderledes. Men en rundspørge til undervisere på 

universitetet (Aalborg Universitet, ingeniørstudiet), var desværre ikke særlig informativ. Mine 

kollegers svar kan ikke rigtig anvendes til at sige noget om HHX og HTX elevers 

studiekompetencer. For det første skelnes der ikke mellem de forskellige gymnasieretninger når de 

studerende først er kommet ind på universitet, derfor ved vi heller ikke hvordan studerende fra 

forskellige retninger klarer sig. Så undervisernes udsagn gælder alle studerende og kan ikke opdeles 

på forskellige gymnasieretninger. Dernæst er de fleste svar præget af en vis overbærenhed, nogle 

gange universitær arrogance, over for gymnasierne – de studerende er helt umulige og det har de i 

øvrigt altid været. Derfor får man også meget forskellige svar, afhængigt af hvem man spørger. 

Forskellige forhold tolkes helt forskelligt, afhængigt af hvem der svarer. Et par eksempler. 

Gymnasiernes pensum i matematik er ændret, så der er dele af pensum, der tidligere indgik i 

gymnasiernes pensum, nu er nødt til at indgå i universitetets pensum. En lektor siger at dette er 

godt, ’for så skal de ikke først aflære det skidt (de har lært i gymnasiet)’. Andre ser det netop som et 

problem at pensum er ændret, så universitetet skal bruge tid på at opdatere de studerende til det 

ønskede niveau. På samme måde med projektarbejdet. Nogle siger at det er godt, de har lært det i 

gymnasiet, ’for så skal vi ikke bruge tid på at lære dem det, vi kan hurtigere komme til det faglige, 

for de kan jo godt’. Andre siger at ’de der har lært projekt- og gruppearbejde i gymnasiet, tror de 
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kan, men det kan de slet ikke og når vi forsøger at rette dem hører de slet ikke efter’. I det hele taget 

er udsagnene fra underviserne på universitetet præget af enkeltstående oplevelser og der er en 

tendens til at fokusere på det, de studerende ikke kan, og mindre på hvad de studerende så er gode 

til. Dog kan nogle af indtrykkene samles i følgende punkter: 

De studerende er mere målrettede end tidligere. Der er en stor gruppe af studerende som er meget 

dygtige, og også dygtigere end tidligere set. Da universitetet optager langt flere studerende end 

tidligere, og da der generelt er pres på de studerende for at søge universitetet, er der også blevet 

flere studerende, der ikke der ikke klarer sig så godt (i absolutte tal, men ikke i forhold til antallet 

der optages). Da denne gruppe, i absolutte tal, er større end tidligere er den sikker også lettere at få 

øje på. De der klarer sig mindre godt har problemer med gruppearbejdets disciplin og kun i sjældne 

tilfælde problemer med det rent faglige. De dumper ikke eksaminerne, men har problemer i 

grupperne med samarbejdet med deres medstuderende. De studerende er gode til at give feedback 

på problemer de oplever i deres uddannelse – langt mere konstruktivt end tidligere. Langt de fleste 

studerende har de studiekompetencer, der er nødvendige for at gennemføre et universitetsstudie (på 

Aalborg Universitet).  

 

7. Elevernes studieforberedende skrivekompetencer 

(Til sidst et lille hjertesuk) 

I bekendtgørelsernes, både for HTX og HHX, adresseres elevernes evner til skriftlig fremstilling 

direkte. I bilag 4., i begge bekendtgørelser, hedder det at målet med skriftlighed i uddannelserne er 

at elever opnår:  

• genrebevidsthed 

• sproglig korrekthed 

• disposition 

• argumentation 

• anvendelse af citater 

• figurer 

• illustrationer m.v. 

• præsentation og relevante henvisninger 

• noteapparat og litteraturliste 

 

De studieforberedende skrivekompetencer skal anvendes i blandt andet studieretningsprojektet. 
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Det hedder videre at det er op til skolens leder at sikre at der er progression i elevernes skriftlighed 

og at målene nås. 

 

Ser man på de opgaver der er beskrevet ovenfor er det klart at skriftligheden er et problem.  

Det er især to områder der volde eleverne problemer. Mens alle ser ud til at kunne disponere, 

indsamle informationer, præsentere osv. så kniber det med genrebevidstheden og sproglig 

korrekthed. Med en enkelt hæderlig undtagelse ser det ud til at især sætningskonstruktion er et 

problem. Retstavning, argumentation osv. fungere i de fleste tilfælde fint, men mange opgaver er 

svære at læse, da man f.eks. oplever omvendt ordstilling på steder det absolut ikke hører hjemme, 

ligesom det henførende stedord ser ud til at være et problem. Ærgerligt, da opgaverne viser at der er 

lagt et stort arbejde i at lave en god opgave, men dette skæmmes af talesproglige vendinger og 

nogen usikkerhed om genren ’rapport’ og om genrens målgruppe. Her var der en oplagt mulighed 

for danskfaget at samarbejde med de andre fag i studieområdet. 

 

8. Konklusioner 

Ovenfor blev studiekompetence beskrevet som kendskab til, måske endda fortrolighed med 

traditionen; her forstået som fagets tradition og ikke kun som kanon eller pensum. Dannelse eller 

som det var beskrevet, selvoverskridelse, er centralt i processen, da undervisning og læring 

forandrer, danner, eleverne. Endelig er målet elevernes evne til at deltage i produktion af ny viden. 

Det vil sige at eleverne er i besiddelse af de redskaber og metoder, der er nødvendige for selv at 

kunne formulere og løse opgaver. Spørgsmålet var derefter om HHX og HTX uddannelserne så er i 

stand til at opnå sådanne mål, om eleverne kan opnå de ønskede studiekompetencer. Svaret er 

entydigt at det kan lade sig gøre. Det betyder ikke at alle elever på alle skoler så også opnår de 

ønskede kompetencer, men blot at det kan lade sig gøre inden for de rammer som 

studieretningsfagene og skolernes øvrige aktiviteter udgør. 

Bekendtgørelser og vejledninger lægger i høj grad op til at udvikle elevernes studiekompetencer. 

Der er ikke meget her, der forhindrer det. Ser vi på profilfagene, ser det ud til at det inden for de 

nuværende rammer er muligt at udvikle studiekompetencer, men at der samtidig for alle profilfag er 

muligheder for at udvikle fagene og dermed elevernes studiekompetencer yderligere. 

 

For HTX’ vedkommende, profilfagene teknologi og teknik, gælder at de ikke på samme måde som 

andre gymnasiefag har en lang tradition at bygge på. Det ser ud til at det bagvedliggende 
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teknologibegreb, i begge fag, stadig er til debat. Det kan i sig selv være godt nok, da faget derved 

ikke stivner i en fastlagt form, men samtidig kan det betyde at der opstår tvivl om hvad faget 

overhovedet går ud på. I bekendtgørelse og vejledninger er der valgt et socioteknisk 

teknologibegreb og det virker på mange måder fornuftigt. Derved kan fagene få den faglige bredde, 

der er nødvendig for at nå gymnasiets målsætninger, men det bliver et problem når teknikfaget i 

beskrivelsen af de faglige mål forlader det sociotekniske teknologibegreb og alene fokuserer på et 

snævert produkt-teknisk teknologibegreb. Her har arbejdsgruppen (Kaltoft et al, 2014) en pointe, 

når de anbefaler udviklingen af et fælles engineering-begreb. Der er et yderligere potentiale i 

samarbejdet mellem fagene teknologi og teknik som ikke udnyttes fuldtud i dag og det vil, som 

arbejdsgruppen også anbefaler, kræve grundige diskussioner af fagenes grundlag, indhold og 

arbejdsformer at udnytte dette potentiale. 

Profilfagene teknologi og teknik er vigtige for udvikling af elevernes studiekompetencer. Især 

arbejdsformerne – projektarbejdsformen, problemorienteringen og gruppearbejdet – er vigtige 

elementer og samtidig populære blandt eleverne. Diskussionen af profilfagenes grundlag kunne 

suppleres med en tilsvarende diskussion af den fremtidige pædagogiske udvikling af fagene. Her vil 

en diskussion af især samarbejdet mellem fagene være nyttig. Det vil sige en diskussion af graden 

af problemorientering, projektorganisering og elevcentrering. HTX har mulighederne og er allerede 

kommet langt med at gøre op med den lærerstyrede klasseundervisning som eneste aktivitet, men 

der ser ud til at være plads til, inden for de nuværende bekendtgørelser og vejledninger, at man går 

endnu længere. Teknologifaget er i sit udgangspunkt tværfagligt og problemorienteret og kunne 

udgøre kernen i et egentligt PBL baseret forløb. Diskussionerne kunne fokusere på teknologifagets 

placering og de andre fags rolle i forhold til teknologifaget. 

Udover at diskutere profilfagenes grundlag – en diskussion af et ’engineering’ begreb – og en 

diskussion af graden af PBL, er der en række mere konkrete tiltag der allerede nu kan sættes i gang. 

Undersøgelsen af de bedste skoler pegede på følgende: Det er vigtigt at skolens ledelse har fokus på 

profilfagene. De skal placeres i centrum for uddannelsen og skal som profilfag tages alvorligt som 

netop det. Det vil sige at skolens ledelse sørger for de nødvendige ressourcer til fagene og samtidig 

formulerer nogle meget ambitiøse mål for fagene. Teknologifagene er problemorienterede og 

tværfaglige og som en konsekvens heraf er samarbejde mellem lærerne helt nødvendigt. 

Teknologifagene kræver derfor et opgør med den privatpraktiserende lærer, der bag en lukket dør 

gennemfører lærerstyret klasseundervisning. Teknologifagene har brug for et lærerteam, der har den 
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nødvendige faglige bredde og som i samarbejde sikrer problemorienteringen og 

projektorganiseringen.  

Rapportskrivning og dermed skriftlighed er en stor del af teknologifaget. Eleverne talte med 

nærmest ærefrygt om studieretningsprojektet. Forståeligt, da studieretnings-projektet er en stor 

udfordring. Det ser dog ud til at eleverne er i stand til at møde denne udfordring og faktisk er i stand 

til at skrive projekter på et højt niveau og dermed også demonstrere at de besidder de nødvendige 

studiekompetencer. Projekterne viser at eleverne vil være klar til, uden problemer, at fortsætte med 

studier på universitetet. Dette bekræftes også af mine samtaler med de studerende på universitetet. 

De fremhævede særligt HTX uddannelsens mange, større, skriftlige projekter som en god ballast at 

have med på universitetet og der er dermed en fin progression fra HTX gymnasiets projekter til 

universitetets basisår. Desværre ser det ud til at mange elever ikke opnår de nødvendige skriftlige 

færdigheder i forbindelse med rapportskrivning. Undersøgelsen af de bedste skoler pegede på at en 

særlig indsats på netop dette område er helt nødvendig. Det ville derfor være en god idé om 

danskfaget kom på banen og man f.eks. i forbindelse med studieområdet blev gennemført projekter 

med speciel fokus på rapporten som genre og på skriftlig fremstilling – disposition, målgruppe, 

sætningskonstruktion osv.  

 

For fagene virksomhedsøkonomi og afsætning er problemet nærmest det modsatte af HTX’ 

profilfag. Virksomhedsøkonomi og afsætning står på en meget stærk tradition af henholdsvis 

regnskab og økonomistyring og marketing og mikro-økonomi. Problemet for disse fag bliver at 

udvikle traditionen og samtidig udvikle undervisningsformerne. Eksemplet med erhvervscasen viser 

at der er muligheder for at udvikle fagene gennem samarbejde med andre fag, med 

virkelighedsnære cases og med virksomheder. Noget der også blev lagt megen vægt på af eleverne, 

der igen og igen talte om relevans, virkelighed og ’noget der kan bruges’. Udfordringen for 

profilfagene erhvervsøkonomi og afsætning bliver derfor, ligesom HTX profilfagene, dels at 

diskutere fagenes grundlag og dels diskutere de pædagogiske udfordringer. Erhvervscasen viste 

hvor vigtigt det er at fagene sættes i spil og faktisk bruges til at analysere virkelige forhold i 

konkrete virksomheder. Det var her eleverne kunne vise at de havde forstået hvad erhvervsøkonomi 

og afsætning kan bruges til (Alles rechte verstehen …). Her, i erhvervscasen, ligger der allerede 

muligheder og erfaringer der kan udvikles videre. Erhvervscasen er en del af studieområdet og med 

studieområdet er der meget gode muligheder for tværfaglige projekter hvor eleverne kan arbejde 

problemorienteret. Når eleverne siger at ’studieområdet er der, hvor vi lærer at bruge det vi har 
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lært’, så har studieområdet opfyldt sit formål. Også her er der imidlertid mulighed for yderligere at 

udvikle samarbejdet mellem fagene. Et oplagt sted ville være at inddrage dansk og engelsk mere i 

de tværfaglige projekter, således at elevernes evne til skriftlig formidling forbedres. 

Samlet set gælder der for HHX’ profilfag det samme som profilfagene på HTX. Det er vigtigt at 

ledelsen på skolen er opmærksom på de udfordringer – logistisk, administrativt og pædagogisk - der 

er i forbindelse med problemorientering og projektorganisering, ligesom lærersamarbejde er vigtigt 

for at tværfagligheden skal lykkes. 

Studiekompetencer kommer ikke af sig selv. Bekendtgørelse og vejledninger udstikker rammerne, 

men disse skal udfyldes. Hvis skolerne vil udnytte mulighederne i profilfagene – tværfaglighed og 

problemorientering - så er der gode muligheder for at udvikle elevernes studiekompetencer, men 

den enkelte lærer kan ikke alene løfte opgaven. I punktform kunne anbefalingerne fra denne rapport 

se således ud:  

 

• En diskussion af grundlaget for fagene, for HTX’ vedkommende en diskussion af begrebet 

’engineering’ og for HHX’ vedkommende en diskussion af hvordan de erhvervsøkonomiske 

fag bringes i spil i forhold til erhvervsøkonomiske problemstillinger. 

• En diskussion af det pædagogiske grundlag, hvor elevernes forudsætninger for at arbejde 

med tværfaglighed og problemorientering udvikles yderligere. 

• Ledelsesmæssig fokus på profilfagene, således at disse kommer til at stå i centrum for 

uddannelserne. 

• Lærersamarbejde, således den enkelte lærer ikke alene står med ansvaret for udvikling af 

elevernes studiekompetencer, og man i profilfagene udnytter hele lærerkorpsets 

kompetencer. 

• Et øget fokus på rapportskrivning i forbindelse med projekterne – især fokus på genre, 

målgruppe og sætningskonstruktion. 
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