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Case-undersøgelse af 
elevpositionering i fagligt 

samspil
Forårssemesteret 2017



– Egen udlægning af Ivanič (2008)

“Mennesker befinder sig i en kontinuerlig proces, hvor 
deres identitet udvikles og er afhængig af de relationer, 

diskurser og aktiviteter, de indgår i. […] Eleven konstruerer 
sin identitet i forhold til de aktiviteter, der indgår i en 

skolesammenhæng, som tilbyder nogle socialt tilgængelige 
muligheder for selvhed, hvilket vil sige, at aktiviteterne er 

med til at skabe elevens positionering i forhold til arbejdet 
fx som ‘elev’ eller ‘studerende’.” 



Undersøgelsens udgangspunkt
• Afprøvning af problemformulering som didaktisk model for fagligt samspil 

• Tema om bioetiske nøgleproblemer: casemateriale fra Engelsk og etisk teori fra Idehistorie. 

• Ideal om fællesfaglighed frem for flerfaglighed:  

• “Man hæver sig fra reglerne og genrekrav og hvad ved jeg, og oplever at i den 
arbejdende gruppe, at man har forladt det niveau og gør det man skal gøre, men ud fra 
en interesse i emnet, altså at man er motiveret af sin nysgerrighed frem for noget andet, 
fordi resten det giver sig selv… De har en bevidsthed om metode, uden at blive 
ophængt i metodens krav.” (Læreridealet) 

• Elevernes arbejde blev dog alligevel flerfagligt: de opdelte fagene i deres fremlæggelser og 
synopser: 



Tænke ud af boksen

Vejledningssamtale “Designer Babies”



SO & SRP 2013 SO & SOP 2017

Lærernes intentionLærernes realisering

Elevernes forberedelser

Elevernes oplæg



Italesættelse af fagenes 
 diskurs og metoder

Udvikling af tværfaglig 
problemformulerings-  

kompetence

Målrettet arbejde  
med faglig identitet

Didaktisering af  
redskaberne



Samspilsdidaktik Forsøg med SRP 2017-18



Samspilsdidaktik - afprøvning i SRP 2017-18

• Eleverne skal tænke sag før fag (den videnskabelige 
basismodel) 

• Eleverne skal se faglig metode som redskab til 
undersøgelser (opgavepentagonen) 

• Eleverne skal have bevidsthed om formidling af samspil i 
en videnskabelig genre (IMRaD) 

• (Eleverne skal kunne reflektere over faglige metoder og 
studiekompetencer)



Sag før fag: Den videnskabelige basismodel



Faglige undersøgelser: Opgavepentagonen





Samspilsgenre: IMRaD



Studieområdet på Holstebro 
Tekniske Gymnasium Den konkrete opbygning



Planlægningsprocessen



Dannelsesmålet: Hvad vil vi med eleverne?



Planen for studieområdet



Faglige 
studiekompetencer

• Studiekompentencer er 
primært faglige kompetencer 
og skal læres som del af den 
faglige undervisning


• Studieområdet rummer 
overfaglige kompetencer og 
refleksion



Overfaglige studiekompetencer

• Refleksionssprog om studiekompetencer 

• Arbejdet med videnskabelig basismodel, IMRaD og opgavepentagon 

• Sandhedskriterier 

• Korrespondanceteori (det valide kan bevises empirisk) 

• Koherensteori (det valide er i overensstemmelse med øvrig viden) 

• Pragmatisk sandhedsteori (det valide er det praktisk anvendelige)  

• Konsensusteori (det valide er noget, vi er enige om) 

• Etisk refleksion: nytte, ansvar, dyd og pligt



Den udfoldede progressionsplan



Opgavepentagonen som redskab til progression

Demokrati & medborgerskab: eleverne løser en opgave

Sundhed og velfærd: relevans & empiri

Boomerang: problem og empiri (innovation)

Bæredygtighed: problem og metode

Dansk-idehistorieopgaven:  
problem, empiri og metode

Studieretningscase: problem, relevans og metode 

Etik i videnskab, teknologi og kommunikation:  
refleksion over alle felter

SOP: selvstændig problemformulering



Den konkrete 
organisering

• Lærerne planlægger det 
konkrete faglige indhold ud fra 
den overordnede 
progressionsplan og FIMME 
(kollektiv forberedelse & fælles 
koordination)


• Halvårligt planlægningsinterval 
(koordinator indkalder)


• Studieområdet er karakterfrit 
(formativt evalueringsfokus)


• Følgegruppe for første 
gennemløb: repræsentativt 
udvalgte lærere og SO-
koordinator - elevinddragelse



– Hannah Arendt: “Between Past and Future” (1961: p. 193 - min 
oversættelse)

“Uddannelse er øjeblikket, hvor vi bestemmer os for, om vi 
elsker verden nok til at påtage os ansvaret for den og på 

samme måde redde den fra den ruin, som med undtagelse 
af fornyelse, med undtagelse af de nye og unges kommen, 

ville være uundgåelig. Og uddannelse er også, hvor vi 
beslutter, om vi elsker vores børn nok til ikke at udelukke 
dem fra vores verden og overlade dem til sig selv eller at 

fravriste dem chancen for at starte noget nyt, noget 
uforudset af os, men på forhånd at forberede dem til 

opgaven med at forny en fælles verden.”



Spørgsmål og diskussion


