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Fagligt samspil var et omdrejningspunkt i refor-
men i 2005 i forbindelse med både hf, hhx, htx 
og stx. Rationalet var, at fag skulle sættes i ar-
bejde i samspil i forbindelse med behandling af  
’sager’, eller det, der i andre sammenhænge med 
et begreb møntet af  Wolfgang Klafki kaldes 
’epokale nøgleproblemer’. Reformen fra 2005 
lagde i den forbindelse op til, at elevernes kre-
ative og innovative evner og deres kritiske sans 
skulle i spil, og at eleverne skulle anvende fagene 
inden for deres studieretninger til at producere 
ny viden. Måske ikke ny viden i absolut forstand, 
men ny viden for dem selv. Dette fokus på fag-
ligt samspil førte til centrale nyskabelser som 
Almen Studieforberedelse på stx, Studieområdet 
på hhx og htx, faggrupperne på hf  og studie-
retningsprojektet. Det faglige samspil udfordrer 
fag og fagdidaktik og sætter fagene og deres un-
dervisningspraktikker (se modellen til analyse af  
skoleudviklingshændelser i artiklen om reforme-
ringsprocesser) under pres, når ’hændelsen’ er 
fagligt samspil og ikke enkeltfaglig undervisning.

Forskere fra Syddansk Universitet har fulgt den-
ne proces, hvor fagligt samspil udfordrer fagene, 
og hvor samspilsorienteret didaktisk planlæg-
ning udfordrer (fag)didaktikken. Forskningen 
har adresseret, hvorfor der skal være fagligt 
samspil, hvad indholdet skal være, og hvordan 
undervisningen skal organiseres. Der har været 
fokus på ændringer i og udviklingen af  lærer-
faglige undervisningspraktikker og skolefaglige 
undervisningspraktikker knyttet både til under-
visningen i de enkelte fag og undervisningen i 
det faglige samspil. 
Hobel (2009) undersøger, hvordan elevernes 
innovative evner udvikles i forbindelse med 
rapport- og synopsisskrivning i Almen Studie-
forberedelse, og peger på evnen til at problem-
formulere som helt central for dette. Zeuner 
(2012) understreger, ligesom Krogh (2016), stu-
dieretningsprojektets særlige betydning for det 
faglige samspil. Zeuner peger på, at eleverne i 
det faglige samspil tænker fagene sammen i nye 
former for erkendelsesprocesser, der muliggør 
produktion af  ny viden. Petersen og de Muck-
adell (2014) har udviklet en videnskabelig basis-
model, der fokuserer på, at metodiske og viden-
skabsteoretiske refleksioner er en forudsætning 
for såvel fagligt samspil som faglig fordybelse. 
En pointe i modellen er, at de nævnte refleksi-
oner skal kobles konkret til den sag og de fag, 
der arbejdes med i det faglige samspil, og ikke 
være generelle og almene tilføjelser. I Klausen 
(2011) indgår flere undersøgelser af, hvordan 
det faglige samspil udfordrer fag. Her inddra-
ges distinktionen mellem modus 1 og modus 
2 viden, og der opstilles en typologi for fagligt 
samspil fra brug af  hjælpediscipliner over fler-

faglighed til fællesfaglighed. Det diskuteres, om 
man i en gymnasial sammenhæng kan tænke sig 
en transfaglighed, hvor integrationen er så dyb, 
at fagene overskrider sig selv og nye fag opstår? 
En lignende udfordring diskuteres af  Kølsen, 
Nielsen og Grunnet (2005) i forbindelse med en 
evaluering af  ’det virtuelle gymnasium’. Høegh 
og Raae (Høegh 2014, 2015) har i et stort ud-
viklings- og forskningsprojekt i samarbejde med 
alle typer af  gymnasier fra hele landet undersøgt, 
hvordan fagligt samspil og profilering af  studie-
retninger/fagpakker udfordrer såvel skolerne 
som fagene. De peger på, at kravene til fagligt 
samspil synes mindst vidtgående for hhx og htx. 
Man kan hævde, at erfaringer med faglige sam-
spilsstrukturer fra fx studieområdet overføres fra 
de to erhvervsgymnasiale uddannelser til stx og 
hf. I projektet blev der udvikle en operationel 
model, som lærere kan anvende i det didaktiske 
samarbejde på tværs af  fag og fagområder, når de 
skal sammen skal planlægge konkrete samspils-
forløb.  

I forskningen på SDU har det været centralt at 
koble spørgsmålet om fagligt samspil til spørgs-
målet om de gymnasiale uddannelsers almendan-
nende sigte. De sker i flere af  de ovennævnte 
undersøgelser. I forbindelse med et større evalu-
eringsprojekt om innovation og entreprenørskab 
på såvel hhx, htx, stx som hf  (Christensen, Ho-
bel og Paulsen 2010, 2011, 2012, se også Paulsen 
og Klausen 2012) understreges det, at innova-
tionsbegrebet kun giver mening i den gymna-
siale sammenhæng, hvis begrebet ikke bliver 
domænespecifikt og knyttes til instrumentel og 
strategisk handlen på markedet. De gymnasiale 
uddannelser kan ikke eksistere som almendan-
nende ungdomsuddannelser, hvis instrumentelle 
og markedsrettede tilgange kolonialiserer uddan-
nelserne. Etisk refleksion over, hvorfor der skal 
innoveres, hvad der skal innoveres, hvordan der 
skal innoveres, og i hvilke domæner der skal in-
noveres, må inddrages. Samme konklusion findes 
i Hobel (2012), der diskuterer innovation i fagligt 
samspil, og Møller m.fl. (2014), der evaluerer for-
søgsfaget Informationsteknologi C/B. 

Forskere fra SDU har også deltaget i omfatten-
de forskningsarbejder med fokus på fagdidak-
tisk udvikling og sammenlignende fagdidaktik 
(Krogh og Nielsen 2011, 2012 og Krogh og 
Holgersen 2014, 2016). I den sammenhæng har 
Krogh (2014) slået til lyd for en refleksionsori-
enteret fagdidaktik på kommunikationsteoretisk 
grundlag, hvor metakommunikation og refleksi-
on over perspektiver, valg og mening er retnings-
givende for indholdsvalg (det didaktiske hvad). 
Hendes pointe er parallel med Christensens m.fl.: 
det (fag)didaktiske projekt må have fokus på ele-
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vernes evne til refleksion i en tid, hvor utilita-
ristiske tendenser kolonialiserer uddannelse, fag 
og skole, og hvor der fra politisk hold stilles krav 
om, at uddannelserne skal fungere på markeds-
vilkår og forberede eleverne til at være aktører 
på markedet. 
Qvortrup (2016) peger på, at dette ud over at 
forberede eleverne skaber øget læringsglæde 
og får eleverne til at tage ansvar. Christensen 
og Svejgaard (2008) diskuterer, hvordan man i 
faggrupperne på hf  kan planlægge, gennemføre 
og evaluere undervisningen, så den forbereder 
kursisterne til professionsbacheloruddannelser, 
der peger frem mod jobs som ’velfærdsstatens 
markarbejdere’.  Det er et fund i denne under-
søgelse, at faggrupperne ikke bare instrumentelt 
skal forberede og motivere kursisterne til disse 
uddannelser, men at de problemer, ’markarbej-
derne’ arbejder med, skal reflekteres etisk. Be-
hovet for studiekompetenceunderstøttelse i for-
bindelse med fagligt samspil på hf  diskuteres i 
Christensen og Raae (2009) og på stx i Qvortrup 
(2016).

Reformen 2017 og det faglige samspil
Det faglige samspil kommer også til at spille en 
central rolle i de gymnasiale uddannelser efter 
reformen i 2017. Almen studieforberedelse på 
stx bliver som bekendt afskaffet, men trods det-
te ser det ikke ud til, at 2005-reformens sam-
spilsdiskurs er ændret radikalt. Målet er, den-
gang som nu, at eleverne skal arbejde med faglig 
bredde, faglig dybde og med fagligt samspil, og 
det understreges, at de skal arbejde med kom-
plekse problemer, som de ikke har mødt før. 

I gymnasieloven fremhæves det, at både stu-
dieforberedelse og almendannelse sker gennem 
faglig bredde og dybde og gennem samspillet 
mellem fagene. I forhold til didaktiske ’hvorfor’ 
er det altså lovens udgangspunkt, at studiefor-
beredelse og almendannelse forudsætter fagligt 
samspil. Det understreges, at for stx er sigtet 
studieforberedende, mens det for hhx, htx og hf  
også er professionsforberedende.

Det faglige samspil har også et ’sted’. Ifølge lo-
ven skal det faglige samspil udfoldes i studieret-
ningerne på stx, hhx og htx og i fagpakker på 
hf  (hvor det understreges, at det skal ske i et 
professionsperspektiv). Rationalet er, at en stu-
dieretning eller en fagpakke med en særlig kom-
bination af  studieretningsfag, obligatoriske fag 
og valgfag giver en fokusering af  uddannelsen, 
og at det med netop denne fokusering vil være 
oplagt at arbejde med særlige ’sager’ eller pro-
blemer. Der lægges eksplicit vægt på, at elever-
ne skal arbejde ’problemløsende’ i både fag og 
fagligt samspil. De skal arbejde med ’komplekse 
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problemstillinger’ og problemer, ’de ikke har mødt 
før’. Eleverne skal altså anvende faglig viden til at 
løse problemer knyttet til ’sager’. Det må naturligvis 
indebære, at fagene i studieretningerne skal tones og 
tilrettelægges, således at dette kan ske. Når det gæl-
der det didaktiske ’hvad’, stofudvælgelsen, må det 
altså være intentionen, at der skal arbejdes med stof  
(fagligt indhold og faglige metoder), der kan anven-
des i det faglige samspils arbejde med ’sager’. På den-
ne måde udfordres fagene. Matematik nævnes som 
et fag, der særligt er og særligt skal udfordres. Det 
skal stå klart, at matematik er en ’ressource’, der kan 
anvendes i det faglige samspil. 
Der er på alle de gymnasiale uddannelser knyt-
tet skriftlighed til det faglige samspil. Det faglige 
samspils slutpunkt er Studieretningsprojektet (stx), 
Studieområdeprojektet (hhx og htx) og Den større 
skriftlige opgave (hf). Disse opgaver skrives i et fag-
ligt samspil mellem to fag, men kan dog i særlige 
tilfælde skrives i ét fag. Det er et krav, at der i uddan-
nelserne indlægges ’flerfaglige forløb’, der lægger 
op til skrivningen af  denne afsluttende opgave, der 
endvidere skal forsvares mundtligt. Disse forløb er 
forløb ud over de andre samspilsbegivenheder, der 
foreskrives i styredokumenterne: synopsisskrivning 
i faggrupperne på hf, dansk-historieopgaven på stx, 
erhvervscase på hhx og studieretningsopgaven på 
hhx, htx og stx. Det fremgår ikke af  styredokumen-
terne, hvordan disse forløb skal organiseres, altså 
hvilke skolefaglige og lærerfaglige undervisnings-
praktikker man forestiller sig skal udvikles. Samtidig 
understreges det i loven, at eleverne skal have for-
dybelsestid i forbindelse med dette samspils-skrift-
lige arbejde, og at der skal arbejdes med skriftlige 
kompetencer, der er nødvendige for, at man kan de 
nævnte afsluttende opgaver. De skrivepraktikker, 
der er knyttet til dette arbejde, nævnes ikke, men 
man må forestille sig, at der skal bygges videre på de 
skrivepraktikker, der er udviklet siden 2005. 

Reformen som genstand for undersøgelse 
I det ovenstående har vi set på, hvordan gymnasie-
loven fremstiller og begrunder det faglige samspil. 
Hermed har vi fået indblik i den intenderede prak-
sis, som er (et af) udgangspunktet (udgangspunkter-
ne) for den faktiske praksis på skolerne (Borgnakke 
2013). I følgeforskningen vil vi med det longitudina-
le og mangespektrerede perspektiv undersøge den 
faktiske praksis. I debatten op til gymnasiereformen 
har der fra mange sider været talt om en styrkelse af  
det fag-faglige, og i forligsaftalen om styrkede gym-
nasiale uddannelser fra juni 2016 understreges det 
flere gange, at ’en styrket almendannelse’ må byg-
ge ’på et solidt fundament af  viden og kundskaber’. 
Hjort (2008) understreger, at formuleringer à la dis-
se peger i retning af  en resultatdiskurs, der begrun-

der gymnasiet med, at eleverne skal være vidende 
og effektive, og at målopfyldelsen skal kontrolleres 
ved tests, eller med en national-konservativ diskurs, 
der begrunder gymnasiet med, at sammenhængs-
kraften i samfundet (eller det nationale fællesskab) 
skal sikres. 
Fagene kaster noget af  sig ved, at eleverne tilegner 
sig den materiale paratviden, der er nødvendig at 
have som loyal aktør på henholdsvis markedet og 
i civilsamfundet. Umiddelbart ser disse diskurser 
ikke ud til at stå stærkt, når man læser ovenståen-
de fremstilling af  samspillets rolle i programteori-
en. Men fx det forhold, at faggrupperne på hf  ikke 
længere skal udprøves som en samspils-projektek-
samen, og det forhold, at eksaminer med 24 timers 
forberedelsestid, hvor eleverne skal formulere og 
arbejde med problemer og problemløsning, er af-
skaffet, kunne pege i en anden retning. 

Hjort opererer også med to formalt orienterede 
diskurser, som hun kalder henholdsvis projektdis-
kursen og kompetencediskursen. Den første be-
grunder gymnasiet med, at eleverne gennem selv-
stændigt arbejde med samfundsmæssige problemer 
bliver kritiske og vidensskabende borgere, mens 
den anden begrunder gymnasiet med, at eleverne 
skal tilegne sig de kompetencer, der kan gøre dem 
til konkurrencedygtige aktører på markedet, så 
velfærdsstaten kan sikres. Hvilken af  disse to dis-
kurser, der står stærkest står ikke helt klart. Umid-
delbart kunne man pege på projektdiskursen, men 
understregningen af, at hhx, htx og hf  skal være 
professionsorienterede, kunne pege i en anden ret-
ning. Det er således ikke diskursivt helt entydigt, 
hvordan reformteksterne positionerer sig, og hvor-
dan forholdet mellem fagligt samspil og ’en styrket 
almendannelse’ er.

Undersøgelsen
Genstanden for undersøgelsen vil være forhand-
linger og fortolkninger på den enkelte skole og på 
tværs af  skoler. Vi vil gennemføre nærmere og mere 
omfattende studier af  styredokumenter, herunder 
studier af, hvordan det faglige samspil diskursivt 
italesættes i læreplanerne for udvalgte fag. Herud-
over vil vi studere de enkelte skolers praktikker gen-
nem analyser af  lokale styredokumenter og gennem 
interviews med bestyrelse, ledere, lærere og elever. 
I begrænset omfang vil vi også inddrage observa-
tion af  undervisning og vejledningssekvenser med 
større samspilsopgaver, og vi vil inddrage tekstana-
lyser af  elevernes skriftlige produkter fra det faglige 
samspil. Følgeforskningsprojektet er som bekendt 
et mixed methods-projekt, og resultaterne af  oven-
stående analyser vil blive sammenholdt med og dis-
kuteret i sammenhæng med de spørgeskemaunder-
søgelser, der også bliver gennemført. 
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