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1. Indledning
Det personlige afsæt:
”Man lærer meget mere her!”
Dette udtryk har jeg med jævne mellemrum hørt, når jeg var i samtale med elever på efterskoler.
Første gang var mit plejebarns veninde, som for godt 10 år siden fortalte om, hvorfor hun regnede
med at forbedre karakterer til eksamen på efterskolen i Hammerum. ”Man lærer meget mere her”,
sagde et plejebarn for ca. 5 år siden, da hun stolt viste 8-tallet i fysik/kemi (en forbedring fra 5) efter
et år på Kongeådalens Efterskole. (Senest har jeg set det udtrykt på en anden måde i en mail til en
lærer på Fjordvang Ungdomsskole, efteråret 2010. Denne elev hævder, at hun i forhold til 6., 7. og
8. klasse til sammen har lært mere i 9. klassen på Fjordvang Ungdomsskole.)
Jeg vidste på et personligt plan, at efterskole var/er godt for unge. Men jeg troede vel mest, at det
handlede om et socialt projekt. Et socialt projekt, som byggede på oplevelser i fællesskaber sammen
med mange forskellige unge, som havde samme interesser (f.eks.: idræt/gymnastik og spejder). Det
faglige niveau og de forbedrede karakterer var ikke (mit og de unges) fokus. Det var snarere en behagelig og overraskende sidegevinst, mens plejebørn og venner i fællesskabet blev mere modne,
ansvarlige, sociale – og dygtigere gymnaster og spejdere mv.

Det faglige afsæt:
Interviewer: ”Hvad er det vigtigste du skal i morgen?” ML (pige i 10. klasse på efterskole en
torsdag eftermiddag 2005): ”Vaske tøj og slappe af med de andre. Passe skole og spille musik
– og hjem til familiefest, desværre:”
I forbindelse med det øgede fokus på antropologi i professionsbacheloruddannelserne til pædagog
og lærer i begyndelsen af 2000´erne etablerede CVU Vest i Esbjerg en Kompetenceenhed for Ungdomstemaer og Ungdomspædagogik. Efterskoler og overbygningsklasser blev naturlige samarbejdspartnere for Kompetenceenheden og indgik igen og igen som omdrejningspunkt i pilotstudier
og egentlige forsknings- og udviklingsprojekter. De første pilotstudier, som ikke er publicerede
(2004, 2005 og 2006), blev knyttet til regeringens angreb på 10. klasser i begyndelsen af 2000´erne.
Disse studier blev fulgt op af bl.a. studie på efterskole og døgninstitution: ”Unges betingelsesrealiseringsmuligheder i biografien” (Mogensen 2007a og b). Dette førte bl.a. videre til et studie, som
undersøgte 5 10. klasser i ”Lige unge leger unge sammen” (Mogensen 2009a og b).
I det sidste studie beskæftigede jeg mig med uddannelsessystem og ungdom generelt, og bl.a.
- hvorfor unge gik netop på disse skoler
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- hvordan unge undervises/er genstand for pædagogik, når unge med forskellige sociale og økonomiske baggrunde gik på forskellige skoler.
Studiet viste, at 10. klasseelevers skolevalg kunne knyttes til social og kulturel kapital, og at unges
sociale og kulturelle kapital var en betydelig faktor, når ”undervisningskoreografien” gøres til genstand for studier. Der opstår en ”Mattheus-effekt”:
De, der ”har og kan” får mere spændende undervisning sammen med gladere elever, med lærere
med høje forventninger til unge. De der ”ikke har og kan” får mere traditionel undervisning, med
mange opgaveark, sammen med lærere med mindre glæde og lavere forventninger.
Studiet viste, at unge på profilefterskoler1 generelt ”kan og vil” og udviklede sig personligt, socialt
og fagligt sammen med velforberedte og glade lærere. I de lokale 10. klasser gik generelt mange
unge, som ”ikke kan og vil” så meget. Undervisningen blev mere traditionel, og lærere var mindre
forberedte, mere bekymrede og mindre glade osv.
På efterskolerne var generelt en oplevelse af valg og tilvalgt. I de lokale 10. klasser var en oplevelse
af fravalg og fravalgt.
Ovenstående temaer kunne det være interessant at arbejde videre med på en ikke-profilefterskole
som f.eks. Fjordvang Ungdomsskole, som optager elever, som både ”kan og vil” og ”ikke kan og
vil”.

Det konkrete afsæt:
Tolærersystem/-undervisning i 9. klasse på efterskole.
I maj 2009 blev UC Vest (: 1/1 2010 UC Syddanmark) kontaktet af Fjordvang Ungdomsskole, som
ønskede at evaluere og udvikle det tolærersystem, som skolen havde vedtaget var den måde, man
ville organisere undervisningen på. Tolærersystemet blev i 2008 suppleret med Cooperativ Learning.

Hensigten med tolærersystemet var tænkt i tre niveauer
1

Efterskolerne udviklede fra slutningen af 1980´erne sig i flere forskellige retninger. Nogle skoler markedsfører sig i
dag på særlig profil (f.eks. musik, teater, højt profileret idræt, skak, rollespil, klassisk musik mv.) med elever fra hele
landet. Disse skoler optager mest elever, der ”kan og vil”. Nogle efterskoler optager først og fremmest elever fra den
nærmeste region, og/eller fordi det er en familiær tradition, at man i denne familie går på netop denne efterskole. Her
går elever som ”kan og vil – og skal” og enkelte, som ”skal” og har skoleerfaringer med ”ikke at kunne og ikke at
ville”. En særlig type efterskoler er specialefterskolerne, som modtager elever med indlæringsvanskeligheder, med
ordblindhed osv. Endelig modtager en række ”alment orienterede” efterskoler elever, som både tilhører gruppen af
elever, som ”kan og vil” og gruppen af elever, som har erfaringer med ”ikke kan og ikke vil”.
Denne kategorisering og karakteristik af efterskoler kan være under forandring, f.eks. knyttet til ændrede økonomiske
forhold i familierne og ændrede finansieringsbetingelser for efterskoler, ændret anbringelsespraksis i kommunerne i
forhold til udsatte unge, ændret politik i forhold til hastighed i gennemførelse af uddannelser osv.
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- lærerlæring via fælles forberedelse og fælles gennemførelse af undervisning (team
og samarbejde) og et fokus på at minimere radiatorlærerrolle.
- undervisning med tæt kontakt med elever
- klasseledelse knyttet til fællesskabet og elevers oplevelse af inklusion/deltagelse.

Mine mange års interesse for efterskolen, ungdomstemaer og ungdomspædagogik gjorde det ”naturligt” at spørge, om jeg var interesseret i at deltage i et udviklingsprojekt om tolærersystem på Fjordvang Ungdomsskole.

1.1. Læservejledning
Nedenfor følger en lang afrapportering af udviklingsprojektets mange processer, refleksioner, analyser, betydninger, meningsdannelse, empiri, konklusioner….

Den lange afrapporteringsform er valgt med flere begrundelser:
1) En bred og omfattende informationssøgning førte til afdækning af, at der i Norden ikke er
etableret og/eller er udviklet et tolærersystem, som kan sammenlignes med den måde, som
Fjordvang Ungdomsskole har organiseret tolærersystem. Afrapporteringen måtte derfor vise/beskrive ”undervisningskoreografien”, som kendetegner tolærersystemet på Fjordvang
Ungdomsskolen.
2) Tolærersystem findes i andre, almindelige former i mange sammenhænge. Disse former er
forskellige fra den måde Fjordvang Ungdomsskole har organiseret tolærersystemet. De almindelige tolærersystemer rettes mod at få normal og traditionel alenelærerundervisning til
at fungere og kunne gennemføres. Afrapportering måtte derfor forholde sig til alenelærersystem og traditionel undervisning som en forskel.
3) Udviklingsprojektet skulle mere end at evaluere (efterse og sætte værdi på) det allerede udviklede tolærersystem på Fjordvang Ungdomsskole. Udviklingsprojektet blev etableret med
henblik på at undersøge både det allerede udviklede tolærersystem og udvikle tolærersystemet. Afrapporteringen viser empirien og processerne i undersøgelserne og udviklingen af tolærersystemet.
4) Afrapporteringens længde skyldes også, at udviklingsprojektet har været optaget af eksterne
forhold (undersøgelse af forsker-/konsulentrolle, anden litteratur/empiri om tolærersystem,
komparative undersøgelser af undervisning på sammenlignelige efterskoler mv.)
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5) Og – fremstillingen er tænkt som et ”konglomerat2” af empiri, teori, argumentationer, analyser og refleksioner, fordi processerne følges fra iagttagelse af teori og empiri til betydning
for ”sagen”, som er
a. udvikling af begrebsiagttagelser (prototyper for iagttagelsesforskelle)
b. udvikling af læreres ”undervisningskoreografi”
c. udvikling af processer som inkluderer og gør elever til aktive deltagere i læringsarbejde
Fremstillingens konglomeratform betyder, at teori- og empirifremstillingen løbende afbrydes med
analyser, iagttagelse, diskurser og ekskurser, foregribelse og tilbageblik. En anden type afbrydelser
er præsentation af prototyper/konstruktioner, som anvendes som iagttagelsesoptik/-objekt i forhold
til det netop fremstillede eller det kommende.
Afbrydelser har flere former (: tro mod forståelsen af konglomeratfremstillingen).
Det gennemgående er nummererede noter i teksten. Disse noter markeres med ”fed”: Note x.
Andre afbrydelser markeres med parenteser, på samme måde som ovenfor.
Endelig anvendes fodnoter som ”normalafbrydelser”. Fodnoter forklarer, definerer og udfolder analogt med nedenstående fodnote.
” ” demonstrerer, at her er et udtryk/begreb/en prototype/konstruktion som har en skabelseshistorie i
afrapporteringen og/eller anvendes på en særlig måde.

1.2. Tak
Denne afrapportering skylder mange en tak.
De tre lærere (Mette, Conny og Henning) som har stillet deres klasse og undervisningspraksis til
rådighed for udviklingsprojektet. De har desuden deltaget i samtaler, refleksioner og analyser og
interviews. Uden deres mod, tillid, interesse, velvilje og samarbejde var udviklingsprojektet og denne afrapportering ikke blevet til noget.
Samtidig skal særligt 9. a 2009/2010, og øvrige elever generelt, på Fjordvang Efterskole have tak
for at have muliggjort, at udviklingsprojektet har kunnet gennemføres i et muntert, opmærksomt og
venligt miljø.

2

Konglomerat: Geologisk betegnelse for en grovkornet, sedimentær bjergart bestående bjergartfragmenter indlejret i
finkornet grundmasse (matrix) (Den store danske Encyklopædi, Bind 11, s. 137). Et eksempel er rombeporfyren. Konglomerat bruges her som metafor for at beskrive de multikomplekse i processer i klassen og i undervisning. Store elementer indlejres i kommunikationen om, med og for undervisning, læring, lærer, elever mv.
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En tak skal også rettes til Tage, leder af Fjordvang Ungdomsskole, som vedholdende har sørget for
at fremskaffe økonomi og lærertid til udviklingsprojektet.
En tak skal også rettes til de to efterskoler som har lagt klasse, elever, praksis og lærertid til komparative studier.
Samtidig skal Efterskoleforeningen takkes for tildelte udviklingsmidler.
I UC Syddanmark skal udviklingskoordinator og lektor Bente Pedersen takkes for at have givet mig
muligheden for, at jeg blev deltager i udviklingsprojektet på Fjordvang Ungdomsskole. Adjunkt
Peter Niels Pedersen takkes for udviklende, reflekterende, analyserende, kritiske og nytænkende
sparring og samtaler.

Udviklingsprojektet og denne afrapportering er blevet til på baggrund af ansøgning til Efterskoleforeningen i foråret 2009:

2. Hovedtemaer i ansøgningen om udviklingsprojekt.
Ansøgningen til Efterskoleforeningen havde følgende hovedtemaer:
-

Udviklingsprojektet skulle arbejde udviklende og udvikle undervisningsdifferentiering i
tolærersystemet, og

-

skabe inklusion, sikker grund og motivation i forhold til elever med særlige behov og
særlige forudsætninger.

-

Udviklingsprojektet skulle undersøge muligheder for grupperinger, teammuligheder og
læringsmuligheder i grupper og teams, og

-

undersøge muligheder for, at lærergruppens kompetencer kunne sættes i spil til gavn for
elever og lærere, for

-

at skabe flow i undervisningsaktiviteterne,

-

sikre hurtigere hjælp til elever,

-

skabe en optimering af interaktion mellem lærere under det didaktiske arbejde og i undervisningsprocesserne,

-

skabe en optimering af læreres kendskab til egne og kollegaers kompetencer og ressourcer, og

-

udvikle dokumentation om undervisningsprocesserne i tolærersystemet og

-

undgå radiatorlærerrolle.
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UC Vests/Syddanmarks bistand skulle
-

undervise om inklusionsbegrebet og -strategier,

-

sparre i forhold til didaktiske problemstillinger og undervisningsformer,

-

foretage opsamlinger,

-

lede frem mod udvikling af evalueringer og

-

dokumentation

Udviklingsprojektstarten blev planlagt med

3. Oplæg om inklusion
3.1. Indledning:
Oplæg om inklusion er afholdt d. 14. august 2009.
Oplægget var planlagt som foredrag, fordi det var forventet, at alle undervisere på Fjordvang Ungdomsskole ville deltage, bl.a. fordi her var en mulighed for at få et fælles sprog og en fælles forståelse af et tema, som er ”oppe i tiden”.
Men – man havde besluttet, at ”kun” de direkte involverede lærere i udviklingsprojektet skulle deltage. Begrundelserne var flere. En af begrundelserne var, at de involverede lærere og jeg fik mulighed for at drøfte temaerne mere indgående og kunne begynde at få et kendskab og en tillid til hinanden og en fælles forståelse af konsulentrollen/-bistanden. Dermed kunne vi sammen lettere ”skyde os ind på”, hvordan vi skulle gribe udviklingsprojektet an.
Oplægget blev derfor på dagen organiseret som en mellemting mellem en rundbordssamtale, undervisning og foredrag. Hovedtemaerne i det planlagte oplæg blev udleveret som kopi af transparenter
(: stikord, som skulle have styret foredragets temaer i oplægget for de mange). De udleverede hovedtemaer blev udgangspunkt for samtale og uddybninger af de forskellige temaer.
Oplæggets hovedtemaer præsenteres nedenfor både i en forkortet udgave (: ikke alle temaer er præsenteret), og i en udvidet, redigeret og bearbejdet form i forhold til det oprindelige mundtlige oplæg.
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3.2. Framing: Afsæt - præsentation – hvor taler jeg fra:
Note 1: Dette afsæt skal tydeliggøre for deltagere i oplægget, at jeg ikke opfatter ”konsulent/forsker” som neutral og objektiv. Konsulent/forsker er båret af teorisyn, vidensyn, historiesyn, menneskesyn, årsagsforståelser, værdier mv. (: en ”smag” for viden, teori mv.).
Nedenstående dikotomier præsenterer en indgang, som på den ene side kan præsentere position og
”smag”, og på den anden side kan invitere til at problematisere udviklingsprojektets forskning som
”sandhed” og valid.
Man kan kalde det at stille sig tydeligt til skue, så samtalepartnere kender præmisserne, når forhold
om udviklingsprojektet skal drøftes.

Note 2: Afsættet skulle samtidig tydeliggøre og konkretisere, at et af de forhold, som kendetegner
min ”smag” for teori og viden, og hermed også min forståelse af bl.a. ”teori om inklusion” (bl.a.
Madsen 2005, Petersen 2009, Tetler 2000), er knyttet til begrebet ”framing” (Bateson 2005). Framing indeholder en tydeliggørelse af, hvem vi er, hvad ”sagen” handler om, hvorfor, og hvordan
vi ved, om vi er i gang og/eller er færdige, og hvordan vi kan se, om vi har løst det, vi er/var i gang
med mv. Framing etablerer en afklaring og en præmis for overblik og kontrol over de vilkår, der
gælder i et kommende forløb. Framingen begrænser og sætter samtidig fri, fordi ”man” kender
hvad, hvorfor, hvordan osv. for deltagelse3.

Note 3: Nedenstående dikotomier præsenteres således, at det førstnævnte begreb er ”min smag” for
viden, teori, forståelser og syn. Begrebets modsætning præsenteres som en modstilling, en dikotomi, på den anden side af ””.
Der er en række problemer, når ”man” argumenterer med dikotomier. Præsentationer bliver ofte
(for) skarpt tegnede. Præsentationer overforsimpler, bl.a. fordi det foretrukne syn/den foretrukne
forståelse henter nogle af sine argumenter i tilknyttet dikotomi (: det ikke-foretrukne), som præsenteres behæftet med fejl og mangler. Der etableres en forskel, et ”enten  eller”.
Dikotomier konstituerer, hvad der tales om, og kun ved at løfte sig over dikotomien kan et tredje
sted, en tredje forståelse etableres. En forskel som måske kan tumle4 et ”både-og”.
3

Her kunne udfoldes, hvad skolens formål er: Udvikle elevers livsduelighed, så elever kan deltage som selvforsørgende, driftige medborgere og med menneskeværdige liv (udfoldes ikke yderligere her).
4
Tumle: Ved at bruge udtrykket ”tumle” forsøges det at understrege, at tredjesteds-, lære- og undersøgelsesprocesser
generelt ikke kan være simple og ukomplekse. Der er snarere tale om processer med kampe, ubalance, usikkerhed, tvivl,
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Nedenstående fremstilling opererer dog alene dikotomisk med et ”enten  eller” bl.a. knyttet til,
at denne del af præsentationen af udviklingsprojektet ”kun” er indledningen til præsentationen af
den egentlige afrapportering. Dikotomierne tjener snarere det formål at præsentere denne forfatters
for-forståelser, forståelser, smag for viden og syn på verden.

Note 4: Nedenstående præsentation er ikke fuldt udfoldet. Præsentationen er snarere en dikotomisk
begrebspræsentation. Enkelte begreber præsenteres med forklaringer, som kan læses som begrebsdefinitioner. Dikotomierne tjener alene formålet: At tegne et kort over syn, smag og forståelser
med betydningsfulde forskelle, som kan gøre kortet læseligt (: kortet er ikke landskabet (Bateson
1984, 2005)).

3.2.1. Menneske- og verdensforståelse:
relationel



mennesker lever i forskellige kontekster
og relationer og handler i de betingelsesrealiseringsmuligheder, som aktuelle
kontekster gør mulig for deltagerne i konteksterne.
Aktuelle handlingerne er sociokulturelt
knyttet til mennesker i konteksten og
til det samfund, den historie, den kultur
den institution, de værdier mv. konteksterne
er knyttet til. Begreber som f.eks. stedsans,
muligheder og mening bliver vigtige.
Et menneske, som f.eks. normalt kategoriseres som ”kriminel”, vil i denne forståelse
kaldes et menneske (navn), som bl.a. begår
kriminalitet i særlige sammenhænge.
”Fejl” kan relationelt knyttes både
til person og kontekst.

essentialistisk
mennesker er egenskaber, gener, biologi.
Mennesker beskrives og observeres som
”gerningsperson”/kategori. Handlinger kendetegner mennesker, som de ”er”.
Kategoriseringer beskriver mennesket, som
det er. En kriminel er kriminel, en ADHD´er
er en ADHD´er.
Fejl kommer indefra og ændres udefra ved
belønning og straf, konsekvens mv.

3.2.2. Videnskabssyn:
socialvidenskabelig

hensigt: frigørelse, udvikling af
selvstændige mennesker
krav: afdække, beskrive, forstå
mennesket: skabt af og skaber af
omgivelser
kode: forandring, frigørelseundertrykkelse

positivisme
hensigt: beskrivelse (data, observere, sanse),
lovmæssigheder,
krav: eksperiment gentages, neutral, objektiv
mennesket: adfærd i lovmæssigheder
styring knyttet til/forudsætter gyldighed
kode: sandfalsk

finde fodfæste osv. ”Tumle” er den bedste metafor, jeg har kunnet konstruere for at beskrive tredjesteds-, udviklings-,
undersøgelses- og læreprocesser.
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intersubjektivt anliggende knyttet til
sociale handlinger
menneskers subjektstatus udvikles når de kan handle/
handler i og reflekterer over den fælles
verden/de aktiviteter/de opgaver de indgår i



underkender intersubjektivitet
tingsliggør bevidstheder
kan føre til instrumentelle fejlslutninger, og
epistemologiske fejlslutning (Bateson 1984,
2005 og Dale 1998)

kulturvidenskab
hensigt: forståelse, fortolkning af ideer/tanker
krav: hermeneutisk forståelse, fortolkning
mennesket: individuelle, unikke, forskellige
kode: levedygtige, sandsynlige ideer 
døde ideer, usandsynligheder

Note 5: Denne dikotomifremstilling i telegramform knytter sig til Habermas´ (1969) præsentation af
”videnskabernes” interesser, koder, menneskesyn osv.
Ovenstående fører bl.a. til nedenstående dikotomier, stadig i telegramform:

3.2.3. Læringssyn:

dialektisk

socialkonstruktivisme
Viden skabes/konstrueres situeret i
kontekster og i møder mellem mennesker,
tekst og/eller ”sag” og knytter sig til førviden, førforståelser, historie, traditioner,
kultur, relationer, magt osv.
Den lærende skaber/konstruerer viden
som organisering og/eller omorganisering
(konstruktion og rekonstruktion) af viden,
i forhold til viden, den vidende og lærende
allerede har.
Viden og læring knyttes til mening,
betydning, relationer, handlinger (bl.a.
Bruner 1998)

mekanisk
ordet er tingen
Viden findes. Kan/skal læres og/eller findes.
Den lærende er principielt uvidende og skal
vejledes, retledes ved præsentation af den
rigtige viden.
Den lærende kan fyldes med den rigtige
viden, som man fylder et kar eller man
skriver på en tavle (Tabula rasa).
Førviden mv. kan anses som problem.

3.2.4. Andre syn
”Læringshelte”:
Bruner (1998), Vygotskij (1982),
Mylov (2000), Bateson (1984, 2005)
– og – Grundtvig
Psykologisyn:



”behavioristerne”

socialpsykologi



individ-/udviklings-/adfærdspsykologi

Elev-/børnesyn:
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Social aktør i eget liv



”blomst” (plejes af gartner)
”ler” (formes af pottemager)

Historiesyn:
ændrer sig i spring i samspil, bl.a. med 

styret, naturlig, udviklingshierarki,

tilfældigheder

fremskridt

Kausalitets-/årsagsforståelse:
formidlet, kompliceret



lineær/simpel, korrelationel

(”black box”)

Note 6: Kausalitetsforståelse udfoldes afsnit 4.

Note 7: Denne del af oplægget blev afsluttet med nedenstående problematisering (tema 2).

3.3. Grundlæggende antagelser – 1 som betydningsfuld problemstilling:
At tage ”grundlæggende antagelser” op som tema skulle åbne for en problematisering af den viden,
som vi har indlejret som en særlig viden, en praktisk, tavs og før-bevidst viden, som ligner vaner.
Måske er der tale om en erfaringsbaseret viden, som har glemt sit grundlag. De grundlæggende antagelser er normalt ikke tilgængelig for iagttagelse for den, der handler.
Antydninger af grundlæggende antagelser kan af udefrakommende/fremmede iagttagere iagttages
som skjulte kilder til symboler (handlinger), værdier og artefakter (Schein 1986, Hatch 1991, Bourdieu (1997).
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Bl.a. Bruner (1998), Fogh Jensen (2003) og Scharmer (2008) hævder alle, at pædagoger, lærere,
ledere og mennesker generelt har en tendens til at ordne ”verden” og viden i ”folkeudgaver” (Bruner), ”hverdagspositivisme” (Fogh Jensen) og ”downloadede udgaver” (Scharmer).

Bruner: ”Udfordringen er altid at situere vores viden i den levende kontekst, som fremsætter det
”umiddelbare problem”” og: ”Tænksomme mennesker har altid været plaget af vanskelighederne
ved at anvende teoretisk viden på praktiske problemer” (Bruner 1998 s. 101), og mennesker (lærere,
pædagoger osv.) bygger deres situerede handlinger på ”hverdagsteorier om, hvordan andre bevidstheder fungerer” (Bruner 1998 s. 102).
Fogh Jensens ”hverdagspositivisme” beskriver, hvordan der etableres ”sandheder”. Denne form for
sandhederne (for)bliver sande, fordi det modsatte, sandhedernes (binære) forskelle, er forkerte/
usande. Et eksempel: Mennesker har brug for ”konsekvens” og ”grænser”, fordi ”ikke-konsekvens”
og ”ikke-grænser” er forkert. Hermed forhindres ofte undersøgelser af, man kunne have handlet
anderledes.
Scharmer beskriver, hvordan situerede handlinger ureflekteret og vanemæssigt ”downloades” til det
genkendelige, overskuelige og gentagelige.

Note 8: Temaet om grundlæggende antagelser skulle bl.a. problematisere, hvilken (ikke-)betydning
undervisning og/eller et teoretisk oplæg (f.eks. nærværende dikotomiske oplæg) kan have for deltagerne i undervisning/oplæg. En problematisering af, om eller hvordan viden/teori kan få betydning
for praksis.
Samtidig kan det problematiseres, hvordan vores hverdagshandlinger (ikke) kan finde argumenter
og begrundelser i valid teori, i vidensgrundlag osv.

Formålet med dette tema var at antyde, at udviklingsprojektet kunne komme til at berøre forhold
(grundlæggende antagelser), som ville være vanskeligt at håndtere for deltagerne i udviklingsprojektet, fordi iagttagelserne ville kunne komme til at berøre forhold, som måske er ureflekterede, er
oplevet naturlige og/eller meget personlige (og evt. afslørende) for den enkelte deltager i udviklingsprojektet.
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Deltagerne i udviklingsprojektet tilsluttede sig en forestilling om, at det kunne blive svært at deltage, fordi de ville stille deres vaner, deres praksis og ureflekterede tilbøjeligheder til ”skue”, og at
evt. ændringsforslag ville kunne opleves som både faglig og personlig kritik. Deltagerne var opmærksomme på dette allerede i forbindelse med ansøgningen om udviklingsprojektet.
At udviklingsprojektets iagttagelser kunne opleves som faglig/personlig kritik ville være et vilkår,
hvilket blev accepteret af deltagerne.

3.4. Rummelighed
3.4.1. Indledning:
Et tema, som lærerne på Fjordvang Ungdomsskole var optaget af, var ”inklusion”. For at komme
nærmere på begrebet inklusion, valgte jeg som en indledning og som en forskel at se på begrebet
”rummelighed”, som samtidig ser ud til som policy at danne diskursbagtæppe, når inklusion undersøges (Petersen 2009).

3.4.2 (En overskriftsdiskurs om) normalitet og rummelighed:
Rummelighed er knyttet til normalitetsvurderinger (: grundlæggende antagelsesprocesser i pædagogisk arbejde):
Før UNESCO´s Salamanca-erklæring i 1994 kan man hævde, at normalitetsvurderingerne normalt
kun blev knyttet til noget iboende i det enkelte menneske, individet. Indsatser/ressourcer rettede sig
mod det unormale individ, som blev marginaliseret til særlige indsats-/behandlingssteder. Indsatser/behandlinger blev rettet mod individets (gen)integration. En ændring af det særlige, unormale
individ. Forskellighed og unormalitet kunne anses som problemet.
Kritikken af denne indsats er ofte, at (gen)integrationsindsats i de segregerede indsatser ser ud til at
marginalisere individet yderligere. Indsatser fører ikke til integration.
Kritikken retter sig også mod, at indsatser/ressourcer lukker sig om sig selv og om unormalitetskategorier (diagnoser) og udvikler særlige gode hensigter og pædagogiske strategier, som skal (re)socialisere og (gen)integrere. De pædagogiske strategier, lyder kritikken, segregerer individer til kategoriernes og diagnosernes særtræk.
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Man kan tale om et ordensregime, som er rettet mod at beskrive (diagnose), forudsige (prognose) og
forebygge (profylakse). Spidsformuleret kan dette føre til ”skadetypedefinitioner”, som kan friholde
kontekst (klasse, skole, lærer, politik, samfund mv.).

Mindst seks normalitetsdiskurser trives normalt side om side (Holst 1998):
-

Individ- og udviklingspsykologiske iagttagelsesdiskurser. Især Erikssons (1992) fasemodel
bliver anvendt til at beskrive, hvordan individet er ”forsinket” i forhold til normal udvikling
og derfor må have ekstra opmærksomhed eller indsats (Mørch 1998).

-

Herkomstdiskurser. Elevadfærd beskrives som forårsaget af opdragelsesproblemet i hjemmet. Forældrene er problemet og indsatsen er f.eks. forældresamtaler, forældreklasser (jf.
Odense Kommune 2006) osv. En type af herkomstdiskurser er den etniske diskurs om
tosprogethed, som kan forfølge familier/elever i flere generationer. Kristjansondottir (2006)
beskriver, hvordan ”mørke børn” sættes i modtageklasser, selvom forældre er danske statsborger, og familien i flere generationer har talt dansk.

-

Medicinske og profylaktiske diskurser. Her er der tale om forskelsdiskurs: rask  syg og
sund  usund levevis/livstil. En forskelsdiskkurs som ”sagligt” vurderer menneskers liv
som friskt, raskt, rent, sundt modsat sløvt, sygt, urent og usundt. Profylaktisk forsøges at
forudsige, hvad livsstilen vil føre til. Denne diskurs knytter sig f.eks. til kroppen som rigtig
 forkert i størrelse og til motorik som god  dårlig. Diskursen kan samtidig omfatte
forhold som rigtig  forkert i forhold til ernæring/måltid, sengetider osv. og afledte fænomener som koncentration, opmærksomhed, udholdenhed mv.

-

Kriminalitets- og generelpræventive diskurser. Her er den grundlæggende binære diskursforskel lovlig  ulovlig og kommende regeloverholdelse  risiko for regelbrud. Diskursen knytter sig til jura på makroplan i forhold til ikke-strafbart  strafbart. Diskursen
(lovligt  ulovligt/ikke-strafbart  strafbart) konstituerer sig også på mikroplan analogt med den medicinske og profylaktiske diskurs i den mellemmenneskelige, nære ”sociale
lovgivning”, som etableres i sociale interaktioner. Det kan være i institutioner som f.eks.
familien, dagpasningen og skolen. Institutioner som alle tager del i indlæring af sociale normer (socialisering).
Både makro- og mikroplanets reaktioner på unormalitet (inkl. generelpræventive og profylaktiske reaktioner) har som individorienterede og integrerende indsatser en risiko for at føre
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til at indsatser, som viser sig at skaber iatrogene5 bivirkninger, som f.eks. stigmatisering og
marginalisering som unormal.
-

Statistiske normalitetsdiskurser. Empiriske og statistiske undersøgelser kan etablere forskelle, så de fleste i forskellige undersøgelser er normale (f.eks. højeste søjle, top af kurve) og
”yderpunkter er afvigelser/unormale.

-

Sociokulturelle og hverdagspositive diskurser. Disse diskurser er snarere ”usaglige”, mellemmenneskelig ”folkediskurser”, som knytter sig til moralske og/eller følelsesmæssige forskelsdannelser. Disse diskurser kan hente begrundelser i ovenstående diskurser, afhængig af
hvordan det passer i en aktuel samtale.

Normalitetsdiskurserne ligger dybt i vores grundlæggende antagelser og rejser næsten automatisk
spørgsmålet om, hvad (: ikke hvem) skal rummes, og hvad kan/bør ikke rummes. I denne diskurs
bliver rummelighed til diskurser om, hvor meget fællesskabet kan ”tåle” af unormalitetens uro, afvigelser osv. og kan efterfølgende blive til, at den afvigende er på ”tålt ophold” i et fællesskab, men
ikke fuldgyldigt deltagende i et fællesskab.

Rummelighed er noget andet end:

3.5. Inklusion
3.5.1. Indledning:
Efter at have set på ”hvad” (: det afvigende, forskellen, unormaliteten) som i retorikken om rummelighed skal rummes, rettes blikket nu mod en præsentation af begrebet inklusion, som en måde at
tænke pædagogisk/didaktisk (altså noget mere/andet end rummelig og policy).

5

Iatrogene processer (Illich (1977) betegner den proces, hvor behandling skaber nye problemer/sygdomsforløb. F.eks.
er resistens overfor behandling en iatrogen (uønsket) bivirkning af tidligere medicinske behandlinger af infektioner.
Iatrogene processer kan sammenlignes med Batesons (2005) skismogenetiske processer, hvor reaktioner på problem
kan føre til spiraler af modsatrettede reaktioner (øge problem), kan føre til passivitet og resignation (knægtelse) og i
sjældnere tilfælde til accept, forsoning og forståelse.
Heraf kan udledes en frygt for, at de mange (nye) krav til skolen om tests, elev- og læseplan iatrogent/skismogenetisk
kan svække skolen/undervisningen/læringen. Hargreaves (2005) hævder f.eks., at tvangen til at arbejde efter ens lærerplaner, ”dræber” læreres engagement som betydningsfuld faktor for, at elever kan møde ”sagen” sammen med engagerede og ”brændende” lærere.

18

3.5.2. Inklusion som diskurs:
Grundlæggende kan inklusion betegnes som (pædagogiske) handlinger, som retter sig mod miljøet,
fællesskabet, de professionelle, de voksne og ledelse, modsat den tidligere marginaliserende, segregerende og integrerende individorienteret indsats, som vil (genop)rette det unormale/afvigende individ:

Kritikken mod inklusion som begreb og didaktiske overvejelser er, at generelle videnskabelige kriterier om evidens og validitet ikke er opfyldt (Olsen 2003 (: normalisering og integration ville
komme (magisk) af sig selv)). Inklusionens didaktik bliver et socialt og usikkert, normativt projekt,
som bygger på personlig og almen etik og værdier om, hvad man vil og ikke vil (jf. bl.a. Madsen
2005, Petersen 2009 og Tetler 1998 og 2000).
I det fællesskab, som inklusionen konkret retter sig imod, er den normative intention, at (Madsen
2005):
-

Imødegå ekskluderende processer (: Forsøge at se på ressourcer i stedet for på mangler/fejl/
problemer).

-

Udvide og differentiere normalitetsforventninger (: Forsøge med differentieret undervisning,
læringsstile, intelligenser i flertal, fleksible læringsrum osv. Forsøge at arbejde med kompetencer og ikke kun kundskaber. Forståelsen er, at afvigelser skabes relationelt).

-

Skoler/institutioner skal afspejle social diversitet (: Børn/unge skal have adgang til at møde
det ukendte. Forskellighed ses som ressource. Der skabes et behov for (klasse)ledelsesdiskurser for at fremme inklusion og undgå eksklusion).

-

Skabe betingelser for social deltagelse (: Anerkendelsesdiskurser, læringsdiskurser, udfordrede identitetsdiskurser, selvværds- og selvtillidsdiskurser og ligeværdsdiskurser. Interventionen skal ske i det sociale miljø. Intentionen er, at alle er med).

-

Sikre social deltagelse, som er en lovfæstet rettighed (: Ligheds- og (kompetent) medborgerskabsdiskurser og retfærdighedsdiskurser).

-

Fællesskaber kan udvikles og ændres – ligesom individer (: Optimistisk fremadrettethed tilfører ressourcer til fællesskabet, udvikler kompetencer i fællesskaber og praktiserer tværfaglighed).

-

Fællesskaber skal gøres tilgængelige for alle og fællesskaber skal differentieres (: Forståelsen er, at sociale aktører lærer social læring i fællesskaber).
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Ovenstående processer og relationer er (normativt) afhængige af opbakning på ledelses- og institutionsniveau i forhold til både fysiske rammer og i forhold til at skabe betingelser for at tilrettelægge
læringsmiljøer (f.eks.: lærerteams, -samarbejde og -(efter)uddannelse), som kan fremme, at alle har
rammerne for at kunne indtage betydningsfulde positioner i fællesskaber.

Inklusionens didaktik er processuel, kontekstuel, relationel og situeret og kan ikke sættes på formel.
For Tetler (1998) handler det om (an)erkendelse af og respekt for forskellighed, hjælpsomhed som
kultur, kompetencer til forhandling og konfliktbearbejdning, udvikling af socialitet og deltagelse i
arbejdsfællesskaber.

”Stedet” (det fysiske rum og de organisatoriske betingelser) anses som afgørende for elevers funktionelle (lige adgangsmulighed til curriculum/læring) og sociale inklusion.
Inklusion bliver afhængig af fysisk tilstedeværelse, med accept og anerkendelse fra lærere og andre
elever, aktiv deltagelse i fællesskabets aktiviteter og selvudvikling (faglig, socialt og personligt).
Fokus rettes mod fællesskabet og ikke mod elev.
Hermed lægges op til, at bl.a. rammen (: ”framingen”: overskuelighed, genkendelighed, kontinuitet,
indhold osv.) er afgørende for at inklusionens normative forventninger kan lykkes (jf. s. 33).
Nedenfor præsenteres eksempel på udviklet metode/diskurs, som kan få inklusions intentioner til at
lykkes.

3.6. Cooperative learning (CL)
(f.eks.: Sahlberg et al (2004), Kagan et al (2009)).

Grundbegreber i CL udfoldes meget kort her

Note 9: I oplægget fyldte dette ikke meget, da lærere havde deltaget i 2-3 seminarer i CL.

CL er et koncept, en samling af metoder, som f.eks.: Teambuilding, classbuilding og faste gruppedannelser med ”elevdiversitet” (: dygtig, mellem og ikke-så-dygtig) som grundlag for sammensætning af grupper. Gruppearbejde struktureres med opdeling af opgaver, metoder, spil og roller mv.
Kagan opererer med 46 metoder/strukturer i undervisningen. Metoderne skal fremme trivsel: bl.a.
med lege, som skal modvirke træthed og kedsomhed; dannelse af ”skulder- og bordmakkere”, som
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skal hjælpe hinanden med videns- og færdighedstilegnelser; forskellige elevroller som f.eks. ”coach” (: opmuntre til at argumentere), ”kortdealer i ”quiz og byt”” (: kontrol/feedback af lært); skiftende ”tale-, hjælper- og lytteroller”; uddelegering af initiativ, opmærksomhed og ansvar til elever;
fremme kommunikative, argumenterende, modellerende, samarbejdende og sociale færdigheder,
tænkefærdigheder og videndeling mv.
CL gør det muligt at inddrage hele klassen, når elever skal bytte plads (f.eks. ”rejse ud”) for at dele/
hente viden.
Et betydningsfuldt forhold er de aktive, deltagende elever og det ”flade hierarki” med SPIL-princippet:
-

Samtidig interaktion

-

Positiv indbyrdes afhængighed

-

Individuel ansvarlighed

-

Lige deltagelse

Note 10: CL skaber mange ”(med)lærere” i klasserummet i de forskellige strukturer, roller og spil,
som kendetegner CLs sikring af, at alle har en ”rolle” i gruppearbejdet.
Et af de virkningsfulde elementer er: ”ung-til-ung” (Laursen et al 1998). Fordelene i ”ung-til-ung”
er ikke kun, at det er lettere for en del unge at lære af andre unges viden om noget. En fordel er også, at den, der lærer en anden noget, selv lærer meget i selektionsprocesserne knyttet til, hvad skal
formidles, hvordan, hvornår og hvordan svar/feed back skal forstås.

Note 11: For at bordgruppe- og skuldermakkere kan arbejde er (mindst) tre forhold af stor betydning:
-

Instruktionen skal tydeligt strukturere og vise, hvad opgaverne går ud på, og hvordan opgaverne løses,

-

Forberedelse med produktion af f.eks. forskellige kort til kontrol af lært (f.eks.: ”quiz og
byt”) og forberedelse6 af instruktionsmateriale, så elever har de nødvendige forudsætninger
for at kunne arbejde i grupperne/med skuldermakker, og

-

Klasseindretning og inddeling af elever i bordgrupperne

6

Forberedelse skal rette sig mod elevers aktive arbejde med at lære. Forberedelsen skal altså undgå at gøre lærer til
traditionel formidler af undervisningstemaets stof
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Note 12: Elever får i CL langt mere tale- og øvetid end i den traditionelle klasseundervisning med
tavleundervisning/overhøring, hævdes det af Kagan et el (og iagttages det i feltstudierne).

Note 13: Oplægget præsenterede andre koncepter/metoder. Disse udfoldes ikke her, da CL er valgt
som metode på Fjordvang Ungdomsskole.
Det generelle kendetegn er, at koncepters/metoders succeskriteriet er
-

interaktivitet
aktivitet
deltagelse (i gang)

3.7. Grundproblematik – en ekskurs:
(blandt mange grundproblemer)

3.7.1. Indledning:
Dette afsnit i oplægget skulle diskutere et grundproblem i forhold til pædagogik, undervisning og
læring, præsenteret som (endnu en) dikotomi:

Skal undervisning/læring bygge på lyst, succesoplevelser, anerkendelser (positiv psykologi)
”Glade børn/elever lærer bedst”? (f.eks. Lyhne 2007)
Eller
Skal undervisning/læring bygge på forstyrrelse, frustration, dilemmaer, problemer (socialkonstruktivisme)?

3.7.2. Diskurser/problematiseringer:
7

Analysen er, at metodernes og den positive psykologis succeskriterier først og fremmest retter sig
mod ”adfærd” (at der er ro (ikke uro), koncentration, orden, glæde, løsning af opgave for at svare på
test, osv. ”Sagen” (det der skal læres) vægtes ikke lige så højt som ”adfærden”, når metoderne promoveres.

7

Analysen bygger bl.a. på flere års deltagelse i Esbjerg Kommunes satsning på ”de mange intelligenser” og ”læringsstile”, medlemskab i CABI´s (: Center for Arbejds- og Beskæftigelse Indsats) netværksgruppe, Hansen (2010) og egne
studier (Mogensen 2007, 2009).
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En af nøglerne til succes kan blive (inddæmmende) ”relations- og anerkendelsespædagogikker” (se
bl.a. Lynge 2007), hvor lærer/pædagog bøjer sig familiært mod eleven/barnet i stedet for, at eleven/barnet rækker sig efter modellen (lærer/pædagog) med præstation. En relations- og anerkendelsespædagogik som forsøger at skabe et forventningspres om den rigtige adfærd, så skoledagen vil
lykkes.

I oplægget problematiseredes (kort (her: endnu kortere)) nogle (senmoderne) følger af forventninger/krav om anerkendelse, inklusion og rummelighed.
Et eksempel er, at diagnosebørnene (nye normalitetsvurderinger) kan blive attraktive, når anerkendelse/rummelighed/inklusion er blevet målet. Diagnoserne kan udløse ekstra ressourcer og samtidig
friholde både miljø, lærere, undervisning, forældre og barn for belastende skyld (Langager 2008).
Et andet eksempel er, at lærere/pædagoger i et overload af forventninger og krav kan udvikle usikkerhed, udbrændthed og overlevelsesstrategier.
Et tredje eksempel er, at indsatser for mere rummelighed/inklusion ofte viser sig at afføde komplementære skismogenetiske/iatrogene processer (spiraler af (mod)reaktioner og modstande, som øger
problemer). Således førte inkluderende indsats til, at flere og flere elever ekskluderedes/marginaliseredes i ”eftersidninger” og ”specialundervisning” i en 10. klasse (Mogensen 2009). I Varde Kommune har den inkluderende indsats og satsning fra 2005 til d.d. ført til, at Varde Kommune både har
udvidet og oprettet nyt specialundervisningscenter (: skismogenese som fører til ikke-intenderet
eksklusion og marginalisering).
Et fjerde eksempel er, at diskurser om ledelse, dokumentationer og evalueringer, kontraktstyringer,
elevplaner, virksomhedsplaner mv. løbende ”sætter nye skud og blomster” (Øland 2007, Hjort 2001
og 2007, Mogensen 2009).
Et femte eksempel er, at aktører håndterer inklusion/eksklusion ”med fødderne”. De, der ”passer
sammen”, har en tendens til at ekskludere andre, med mulighed for ghettoisering af problemer
(Gregersen 2005 og Mogensen 2009).

Ovenstående skulle understrege, at ”gode intentioner” er oppe mod betydelige og ukendte faktorer,
når man arbejder med at udvikle fællesskaber, læring, deltagelse osv.
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3.8. At nærme sig klasserums-/læringsledelse i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole,
2009/2010.
3.8.1. Indledning:
Ovenstående problematiseringer førte til en del debat. Hensigten med problematiseringerne var at
etablere en opmærksomhed på konteksten: Fjordvang Ungdomsskoles 9. a, 2009/2010 og derfra
med ideer/teori om inklusion og læring at ”frisætte” lærerne (os) til at udvikle tolærersystem/undervisning, med afsæt i de erfaringer, den viden og de grundlæggende antagelser, som lærerne
allerede har erhvervet sig i deres praksis gennem de sidste par år.
Hensigten var gennem præsentation og problematisering af teori at skabe et afsæt for udviklingsprojektet på Fjordvang Ungdomsskole:
-

Et udviklingsprojekt som kunne kopiere og tilpasse sig teorier.

-

Eller et udviklingsprojekt, som kunne knytte sig til teorier og samtidig kunne gå på ”ejerskabets og ”opdagelsens veje” (se afsnit 4.5) og udvikle noget andet og mere end traditionel
klasserumsledelse og kopier af ”det virker”, andre steder.

Udviklingsprojektet kunne ”løses” gennem koncepter/metoder/teori – eller – gennem at ”gå i det
åbne8”, på opdagelsens og mulighedernes kreative veje.

Note 14: I forbindelse med evalueringen af hele forløbet viste det sig, at den aftalte ”åbne” tilgang
til udviklingsprojektet havde forvirret lærerne. De havde, trods ”den åbne” tilgang forestillet sig, at
konsulenten/jeg ville komme med løsninger/koncepter/metoder og teorier, som kunne implementeres, afprøves og lykkes (se mere afsnit 18).

3.8.2. Om læring, udvikling og undervisning:
Reduceret kan man sige, at konsulentambitionen er, at der mindst (og altså ikke kun) i udviklingen/læringen sker en udfoldelse eller en forandring som en ændring af adfærd og viden (kan gentages og reproduceres).

8

”At gå i det åbne” referer til Hansen (2008) og Scharmer (2008).
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Den ambitiøse konsulentambition er, når vi taler om læringsteori (udvikling/læring), at der sker en
”overskridelse” mod nye måder at tænke om sig selv, om andre, om fællesskabet og om ”sagen” (en
transformation) (Tønnesvang 2002, Vygotskij 1982, Mylov 2001, Bateson 2005).

Dette førte videre til overvejelser over:

3.9. Hvem skal klasserums-/læringsledes, inkluderes og være aktive?

3.9.1. Indledning:
Det kan lyde banalt, men afsættet er, at elever i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole er levende mennesker, med levet liv, erfaringer, historier, traditioner, ønsker og drømme osv.
Elever i 9. a på Fjordvang Ungdomsskoles er mere end ressourcer i samfundet, jf. Løkke Rasmussens skolepolitik udspil foråret 2010 og mere end kun kommende medarbejdere i et konkurrence/markedsdemokrati (Knudsen 2007).

Nedenfor undersøges:

3.9.2. Hvorfor er unge på efterskole?
Dette spørgsmål åbner for to diskurser: Diskurser om unge på efterskole i 00`erne og diskurser om
ungdom i 00´erne.

I litteraturen om efterskoleungdom i 00´erne (Thøgersen 1999, Mogensen 2009) kan unge, som
søger efterskolen, kort beskrives som i gang med et biografisk, socialt, fællesskabsorienteret og
eksistentielt projekt.
I interviews udtrykkes det oftest: ”Det skal være mit bedste år, før…” – et åbent projekt, som kan
have mange andre, samtidige og forviklede begrundelser og samtaler i sig:
Udover det bedste år i unges liv findes begrundelser som f.eks. tradition i familien at gå på (denne)
efterskole; forældre synes (også) det ville være godt for den unge; noget man skal prøve inden det
er alvor; blive mere moden; ikke altid den yngste i klassen; væk fra dårlige venner/en særlig skole/stedfar; blive bedre til det sociale; blive bedre til et fag, som kan læres her; blive bedre musiker,
håndboldspiller mv. (se også elevinterviews, afsnit 16).
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Diskurserne om unge på efterskoler stemmer godt overens med Mørchs (2003) og Berthelsens
(2003) sociale konstruktion af unge/ungdom som ”relationelle, reflekterende og refleksive mennesker”:

-

En ung er et menneske, som hele tiden refleksivt er i gang med en tilpas individualisering i
biografien:

-

Til at være/”gøre” ung og ungdom hører en performativitet: En social praksis, som binder
unge i et krydsfelt af kulturelle og mentale muligheder, med beherskelse af repertoirer, som
skal læres, reproduceres og nykonstrueres i processer, med tekstualisme (tegn, symboler,
sprog) og intersubjektivisme, som socialt skaber identitet, ung og ungdom ved brug af (trænede) kropslige og mentale aktiviteter, brug af artefakter (sprog, tøj osv.) og (kropslig) viden
om, at sådan ”praktiserer/performer/”gør” man koordineret ung, ungdom og (selv)identitet”
(f.eks. både elev, skater, disker, søn/datter, barnebarn mv.).

-

En ung bliver et menneske, som er henvist til sociale ”spejle”, som kan spejle om performativiteten og individualiseringen i biografien er en succes/fiasko. En ung som i biografien bliver afhængig af en spejlende omverdens opmærksomhed. Identitet knyttes til det sociale, relationer og det fællesskabsorienterede og fordrer en udvikling af evnen til at være tilpas synlig og performe på arenaer. (: En paradoksal kamæleon, der netop er tilpas synlig på/i forskellige baggrunde (arenaer)).

Note 15: Performativitet er et sociologisk/antropologisk begreb, der prøver at give et begreb til
sammenhænge mellem struktur og egen påvirkning på struktur (Halkier 2008).
Til performativitet knytter sig performance- og ritualteori9 (se bl.a. Illeris 2005). Steder, institutioner, kulturer, grupper mv. danner ”scripts” for, hvordan man kan ”gøre” her. På kirkegården, i kirken, på efterskolen, til eksamen, på restaurant, på (bøsse)bar osv. ligger nogle underliggende strukturer, som disciplinerer og ritualiserer adfærd, positioner, muligheder, roller mv. som læres og reproduceres, mens man ”gør” det. En læring og reproduktion af en (rigtig) koreografi knyttet til steder og roller.
Den traditionelle undervisningssamtale i teorifagene er interesseret i elevers performativitet og performance som gode elever, der har lært sig ”den skjulte læreplan”. Den gode elev kan opføre sig
roligt, afventende, afbryder ikke lærer, rækker finger op og venter på at få ordet osv.
9

Til performance knytter sig en række positioner: performer-, omgivelse-, tema-, objekt- og publikumsposition.
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Elevperformativitet og -performance er en anden performativitet end den performativitet og performance, som forventes i fritiden.
Med forlængelser af uddannelsestiden (”indsatshed” i uddannelse (Schmidt 1999) kryber ungdomskulturers og -temaers sociale performativiteter og performances ind i undervisningssamtalerne, som
nu vanskeligt kan gennemføres med den traditionelle undervisningssamtales performativitetsforventninger:
Autoriteter og traditioner taber ”aura” og betydning i den øgede opmærksomhed på det spejlende og
relationelle valg af tilpas social synlighed. Med Ziehe (2007) kan man både prise de fordele, unge
opnår, når autoriteter og traditioner ikke længere begrænser unges liv. Men kravet om at skulle vælge en tilpas individualisering i biografien og performativitet koster også. Det er hårdt og omkostningsfyldt at være henvist til krydsfeltet af egne valg og ”spejles” vurderinger af valg. Unge skal
hele tiden ”finde sig selv” i andre. ”Ungdom” er noget, man skal lære at være/gøre (Mørch 2003),
tilpas, også i skolen og i undervisningssamtalerne.

Efterskoler kan blive et særligt, performativt reservat for narrativ (identitetsfortælling) i unges individualisering i biografien. Efterskoler skaber, som et fristed, en ”scene10”, et ”karneval11” og en
frame, hvor unge i et anderledes ungdomsmiljø kan fortælle nye fortællinger om sig, i et fællesskab,
friholdt og frisat fra de fortællinger, som fortæller om den unge, andre steder.
På efterskoler får den unge nye ”spejle”, et fællesskabets ”spejle”, og sammen med andre, som selv
er i gang med at bruge spejle og i gang med nye fortællinger om sig selv12, inde i en fortælling om
at være efterskoleung og i en efterskoleramme. Efterskoler kan blive et at de få steder, hvor unge i
10

Scene: I forbindelse med pilotstudie i Fredericia Kommunes ungdomsklubber og ungdomsindsats i 2007 dukkede nye
metaforer op. Fredericia Kommune lagde op til at ungdomspædagogisk arbejde skulle ske på de unges ”arenaer” og
kommunen skulle opfattes som en stor, social forebyggende ungdomsklub. Inspireret af ungdomspædagogikken i f.eks.
Frederikshavn og i Lyng (i Fredericia!) og af efterskolerne blev der lagt op til en modfortælling. Klubben skulle i stedet
for at opsøge unge skabe ”scener”, hvor unge ville komme som en del af deres identitetsfortælling om sig selv. Så i
stedet for at række ud efter unge og finde unge (hvor de er) skulle pædagogikken/klubben være så spændende, så de
unge rakte ud efter de voksne og den ”scene” (fortælling), de voksne skabte, på samme måde som de fleste efterskoleunge rækker ud efter de voksne og efterskolens indhold/fortælling. ”Arenaer” er kendetegnet ved korte (her-og-nu)
præsentationer/præstationer, uden sammenhæng og (positivt) identitetsfortællingsindhold i denne anvendelse af metaforerne arena og scene.
11
Karnevalsmetafor referer til Bakhtin (2001). Karnevalet optræder hos Bakhtin som en oase i ”hverdagskronotopernes” regelstyrede, vurderende, fordømmende og monologiske kulturer, roller og samtaler. Karnevalet er kendetegnet
ved, at beskuer befinder sig dialogisk sammen med beskuere. Karnevalet er fyldt af muligheder, fordi karnevalet vil
ligesom leg kun kunne lykkes, hvis karnevalet tages alvorligt som karneval (leg). Bakhtin er mere uddybende anvendt i
Mogensen (2010) mhp. at beskrive inklusionsprocesser i liverollespil i Lyng i Fredericia. Karnevalsmetaforen er knyttet
til refleksioner over og analyser af ungdomskulturel performativitet og performance på arenaer og scener..
12
Wackerhausen (2009) anvender metaforen om koen ”Gamle Marens stier”, når han beskriver de sædvaner og irrationelle stier, vi lærer os (”Det er her, vi skal gå, for det plejer vi”). Efterskolen (og karnevalet) tilbyder nye stier og muligheder for at opdage ”fremmedheden for en selv”, som vaner kan være. Ny fortællinger kan fødes.
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højere grad end andre steder er medkonstruktører i individualiseringen i biografien, med øget kontrol over egne vilkår i forhold den ”normale” ”institutionelle individualisering og individuelle institutionalisering”13 (Kampman 2005).
Efterskoleungdom bliver i denne forståelse mere og andet end ”pubertet” (biologi), ”teenager” (en
særlig periode mellem barndom og voksendom), ”forberedelsesperiode” (uddannelse og kvalificering til arbejdsmarked og selvforsørgelse) eller særlig ”risikoperiode” (kriminalitet, misbrug, graviditet, dårligt sprog, mv.).

Berthelsen (2003) har, analogt med andre ungdomsteoretikere, en historisk fremstilling af udviklingen fra 1960´erne til 00´erne, som giver bud på vigtige temaer i ungdomskonstruktionerne i forskellige årtier. Denne ungdomsudviklingshistoriekonstruktion, som ”ender” med ungdom som ”refleksivitet”, skal ikke præsenteres her, men var en del af oplægget d. 14. august 2009.

Her skal fortsættes med en ”leicht-udgave” af Ziehes (1999) ”God Anderledeshed”, som skulle skabe en forståelse for nogle af de processer, der kunne være i spil i klasserum-/læringsledelsen i forhold til unge i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole.

3.9.3. Thomas Ziehe:
Kort fortalt kan ”Ziehes analyse af ”ungdom” beskrives som en frisat ungdom, som kan være gået
”i en fælde”, som kendetegnes ved tre forhold:

Det objektive, semantiske:
Tematisering – unge har øget adgang til informationer gennem billedkommunikation. Billedkommunikation fører til, at koder efterhånden kan aflæses automatisk, sanset og ureflekteret. Betydninger uddrages/afkodes umiddelbart (jf. ovenstående om ”spejle”). Temaer
i undervisning afkodes på samme måde i vigtigt/uvigtigt. Voksne (undervisere, pædagoger, forældre) få det svært, fordi det er svært at skabe noget ”nyt” og en nysgerrighed, når alt bliver kendt/set før og afkodet med hjælp fra billedmedierne. En afkodningskompetence.

13

Kampmann (2005) opererer med ”institutionaliseret individualitet” og ”individualiseret institutionalisering”. Kampmann problematiserer indsatser, som i institutioner retter sig mod individer, som leder frem til en problematisering af
erkendelse af og forandring af individualiteter. Dette kan føre videre ud i refleksioner i Foucaultinspirerede analyser af
ledelsesteknologier mv. (se bl.a. Rose 2003) (uddybes ikke yderligere her).
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Den unge kan ikke forventes at have et ”sagsprojekt”. Den unge har snarere et socialt,
selvreferentielt projekt.

Det sociale:
Informalisering – unge vil i det sociale, selvreferentielle projekt søge at afkode, om der kan svares
på plausibilitetskrav/-mønster: ”Hvad kommer der ud af det?”, ”Hvad koster det (socialt)?”,
”Hvornår er vi der?”. Unge vil kende den sociale pris med sociale sejre, nederlag og
krænkelser, i spejlenes uformelle, men oplevede som afgørende og reelle vurderinger
og definitioner af muligheder i kontekst, holdninger og performativitet mv. Informaliseringens afkodning af den sociale pris er med til at definere, hvad der kan ske.

Det subjektive:
Subjektivering – unge vil i det sociale, selvreferentielle projekt også søge at afkode, om der selvhenvendende kan svares på plausibilitetskrav/-mønster: ”Hvad har det med mig at gøre?”, ”Hvad får jeg ud af det?” og ikke mindst ”Hvad betyder det for mig (i anseelse)?”. Unge vil kende meningsindholdet for dem selv, i det sociale, selvreferentielle
projekt. Subjektiveringen skaber et følelsesstyret, en indre verden, ”a selfworld” (Ziehe foredrag d. 14.04.10 i Århus) på sociale arenaer i sociale spejle.

Dette ”sociale træf” (Schmidt 1999) med beregning af konsekvenser kan blive til unges ”grundlæggende antagelser” (en indlejret grammatik) i mødet med skolen/klassen/undervisningen/læreren og
kan påvirke de mulige perceptionsmåder, som er til rådighed for den frisatte unge. En konsekvens
kan blive, at den unges afkodende, sociale, selvreferentielle frisættelse fører til, at unge i stedet for
nysgerrig, eksperimenterende identitetsåbnende bliver sikkerhedsorienteret og identitetslukkende,
fordi ”fejl” i de ”sociale spejle” falder tilbage på den fejlende. Identitetslukningen (at gå ”sikkert”)
kan være en forsikring mod at undgå sociale fiaskooplevelser, marginaliseringer og eksklusioner.
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3.10. Grundlæggende antagelse - 2
3.10.1. Indledning:
Ovenstående ”ungdomsteori/-temaer” kunne føre til, at kun ungdom har (problematiske) grundlæggende antagelser (essenstænkning) i forhold til skolen, klassen og undervisningssamtalen.
For at fastholde en relationel og kontekstuel forståelse/tænkning blev grundlæggende antagelser
også et tema, som tog fat på læreres/underviseres grundlæggende antagelse:
Note 16: Når man ved festlige og/eller andre (f.eks. ministerielle) lejligheder forholder sig til skolen
og undervisning som idealer, så beskrives lærergerning, undervisning og skole som:
Kundskabsformidling, didaktisk tænkning og metodefrihed, som kan omtales som enten manglende
eller udtryk for kvalitet. En reduktion af komplicerede, sociale forhold til begreber og generaliserede vurderinger.

Note 17: En anden diskurs er bacheloruddannelsessystemets tale om didaktisk organisationsteori,
refleksioner over sig selv og autenticitetstænkning; om planlægningsdiskurser og -koordineringer;
om at skabe samspil mellem aktiviteter og medlemmerne i aktiviteterne; om klasserums- og læringsledelse udover f.eks. inklusion, læringsteori osv.

Men:
Hargreaves (2005), Bion (2002) og Ziehe (1999 og 2007), Bruner (1998), Mehan (1979), Dysthe
(1998, 2003) mfl. hævder, at lærere/undervisere er bundet af grundlæggende antagelser om erhvervet, den lærende/eleven og konteksten. I overskriftsformer kan begreber om lærere stilles op:
Lærer:

Er instruktør, vidensressource
Styrer læreprocesser
Har et klasserumsfokus
Bruger tekstmateriale/bogen som redskab for læring
Bruger klasserumsbaseret kommunikation

Organisering Kan time-/skemaorganisere læreprocesser
Kan gennemføre spørgsmål/svar og opgaveforløb
Kan gennemføre svar-rigtigt-procedurer
Kan udvikle individuelle læreprocesser
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Den sociale konstruktion: ”Dirigenten” eller ”Chefen i klassen” (Politiken 10.01.10) bliver idealet,
en ideal(konstruktion)14.
I forlængelse af ovenstående spurgtes: ”Hvorfor blev du lærer?” (se bilag II)

3.11. Grundlæggende antagelse – 3
Og/eller:
Lærere kan i deres bestræbelser på og deres tilbøjelighed til at ville lykkes og opnå social anerkendelse undgå disharmoni og/eller undgå konflikter med elever og (før-bevidst/utilsigtet) orientere sig
mod den unges identitets(selv)bekræftelse/-lukning.
Strategien kan blive:
Tematisering – stoffet deles op, gøres let og tæt på det, de unge kan i forvejen, og bekræfter den
unges identitetsopfattelse/-udvikling
Informalisering – samværet bliver familiært og ”ungt”. Lærere styres af ”følelsesmanagement”
(Staunæs 2009) og bukker sig efter de unges ”toner”.

Subjektivering – den voksne satser på personlig troværdighed, autenticitet og det ”familiære”.

Ziehe mfl. hævder, at dette for den unge fører til en afmægtighed, egocentrisme og en identitetslukning (”jeg er …”, ”…den eneste ene i skole..(Raahauge 2005)) frem for identitetsåbning (”jeg kan
blive….”), når lærere undgår risikoen for, at noget bliver (for) svært.

Note 18: Dale (1998) anvender udtrykket ”patologisk undervisning” og ”irrationalitet i gennemførelse af undervisning”. En modsætning til Dales ideal om ”rationalitet i gennemførelse af undervisning”.

14

Lærergerningen kan ses som en ”identitet” med behov for ”selvrealisering”. Det kan forklare nogle processer i undervisningen og klasserummet: Reaktioner på selvrealiseringssucces/-fiasko. Lærere er selv i gang med social performativitet og individualisering i biografien med elever som baggrunde (Hargreaves 2005).
Lærergerningen etablerer en territorialmagt med social lovgivning og symbolsk vold (Bourdieu 2006) i skolens hverdagsinteraktioner, som strukturerer, praktiserer og forklarer (jf. ritualteorien (Illeris 2005), hvordan lærer og elev ”gøres”, med systematiseringer, kontrol, muligheder og begrænsninger.
Knudsen (2010) viser, hvordan lærerfaglighed er en socialkonstruktion, som skaber både performativ selvrealiseringsposition og performativ gerning i gennemførelsen i en multikompleks undervisningskontekst.
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3.12. Den socialpsykologiske, socialkonstruktivistiske og sociokulturelle læringsforståelse bygger på få grundforhold/rationaler:
3.12.1. Indledning:
Forventningen var nu, at lærerne nu havde mødt ideer/tænkning/teori om

-

At vælge syn på/forståelser af verden, læring, årsagssammenhænge mv.

-

Tænkning/teori om rummelighed og inklusion

-

Skole, klasse og undervisning er fyldt med (grund)problemer, ofte affødt af gode hensigter.

-

En åben (ikke lukket) indstilling til udviklingsprojektet

-

Ungdom og efterskoleungdom

-

Opmærksomhed på grundlæggende antagelser som vilkår i mødet mellem mennesker (elever
og lærere). Skole, klasserum, undervisning, læring, lærere og elever er som en ”black box”
(Bateson 2005), som er fuld af forhold knyttet til det kontekstuelle, det kulturelle, historiske
og traditionelle, personlige, private, menneskelige, ukendte, før-bevidste, ubevidste, forsvarsmekanismer osv. osv.

-

At gode intentioner og værdier (f.eks. om inklusion) ikke i sig selv fører til ændring. Intentioner og værdier møder etableret praksis og vaner. Et udviklingsprojekt er ikke bare ”at gøre
noget andet”. Udviklingsprojektets iagttagelse er snarere at øve sig i noget, som ”man” selv
tror på kan ændre/forbedre praksis.

I forlængelse af denne opsummering præsenteredes min forståelse af socialkonstruktivistisk læringsteori og min forståelse af, hvordan intentionen om inklusion skal have en chance for at virke.
Samtidig bliver nedenstående anvisninger præsenteret som de iagttagelsesforskelle, som jeg vil lægge vægt på15:

13.12.2. Anvisninger/iagttagelsesforskelle:
Rummet skal lukkes: Læreren skal have gjort sig klart, hvornår og hvordan timen begynder.
Liminationstænkning (: at krydse en grænse fra noget til noget nyt, et før  nu) er
vigtig i denne tænkning (Turner 1974).
15

Dette var oplæggets/de oprindelige iagttagelsesforskelle, som jeg ville lægge vægt på i udviklingsprojektet. Dette
ændredes, som det ses, nedenfor.
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Rummet skal frames: Det skal være tydeligt, hvad skal laves, hvorfor og hvordan.
Framingen kan være fortælling (oplivelse), instruktion, eller..?, efterfulgt af ”arbejde”
som betragtes som færdigt, når..?
Rummet skal settes-1: Det skal afklares, hvordan der skabes/ønskes ”place”16, interaktivitet,
kreativitet mv.
Rummet skal settes-2: Der skal skabes en ”fiktionskontrakt”17 om, hvad det går ud på.
Skabe et aktørperspektiv: Med afsæt i ovenstående analyse af unge og ungdom tilrettelægges klasserums-/læringsledelsen, så unges performativitet, tematisering, informalisering og
subjektivering mødes identitetsåbnende.

Note 19: En radikal formulering: At skabe betingelsesrealiseringsmuligheder for, at hver time kan
blive et narrativ, som kan forvikles i den enkelte elevs/unges narrativer om sig selv, andre, fællesskab og ”sagen/indholdet/stoffet”.

Note 20: Ovenstående anvisninger er ikke i modstrid med CL´s undervisnings-/læringsforståelse.

Med Ziehe (1999) bliver analysen, at lærergerningens fokus er (i overskriftsform):

Tematisering:
Aktualitet og meningsfuldhed i ”sagsvalget”. Der er noget, der er vigtigt (ikke kun pensum). Indhold/temaer skal ryste unges fundament og visheder og samtidig efterlade huller og åbenheder, som
unge kan ”opdage”. Læreren skal overraske med faglig robusthed (faglig rollemodel).

Informalisering
Læreren skal have en fremmedhed og en civiliserethed med respekt for forskellen mellem voksne
og unge. Læreren er ikke familie/ven, men depersonaliseret empatisk. Strid gøres til faglig strid og

16

Med begrebet ”place” henviser til Ziehes (1999) 4 P´er (person, place, procedurer og perspektiver). Place (et kendt/
mit sted) kendetegnes ved overskuelighed, genkendelighed, sikkerhed og særlige ”ekkoer”, og iagttages som forskel i
forhold til space (ugenkendeligt, uoverskueligt, usikkerhed, fravær af ”ekkoer”) (Winther 2006).
17
Begrebet ”fiktionskontrakt” er hentet fra teori om æstetiske læreprocesser (Austring 2005) og legeteori (bl.a. Mogensen 2010). Fiktionskontrakten skaber en enighed om hvordan vi er sammen, om hvad, hvorfor osv. Mange elever har
indgået en fiktionskontrakt med forældre om udbytte af efterskoleophold (social, moden, sjov, ikke dårligere osv.).
Fiktionskontrakten kan knyttes til teori om performativitet og performance. Her er fiktionskontrakt knyttet til en forståelse af, hvordan ”mening” kommer til syne i undervisningen og klassen (Bruner 1998).
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ikke til personlig strid. Læreren har savoir vivre og er ethosorienteret, fordi han/hun selv har levet
og lever (social rollemodel).

Subjektivering:
Læreren skal kunne decentrere sig selv og være en persona, med distancens pathos. Læreren er ikke
den samme hele tiden, men er genkendelig og overskuelig i sin decentrering. Læreren skal kunne
overskride sig selv, give anledning til ungdommens performativitet, med oplevelse af passende kontrol over vilkår og give anledninger til at ”hilse på følelserne”.
Lærere skal være optaget af et ”begær i anden”18, som retter sig mod både at håndtere og inkludere
”bastarden” (Fogh Kirkeby 2003) og retter sig mod, hvad elever kan komme til at kunne (en personlig rollemodel)
LærerPersonen19 bliver:
-

En robust faglig og virtuos (: selv ”bastard af natur” (Fogh Kirkeby 2003)) frustrerende og
overraskende (ikke underholdende), civiliseret, socialt kompetent og decentreret leder klasserummet/læringen.

-

En facilitator og en leder af viden, som skaber mulighed for og støtter, at nogen/en anden
kan lære noget.

-

Både oplægsholder, vejleder, facilitator, instruktør, konsulent, videnleder, -ressource, opdrager, moderator, animator (gøre levende), coach, medlærer og skal åbne for fleksible læreprocesser, som rettes mod at spørge, undersøge, konstruere, kollaborere, æstetisk fordoble
sig20 og skabe mulighed for performativitet som både ungdom og elev.

-

”Legende med” og afprøvende i forhold til mulige styreformer (autoritær, medbestemmelse,
selvbestemmelse, gruppebestemmelser), fra det individuelle over det gruppebaserede til det
fællesskabsorienterede (noget større end en selv og se bort fra en selv), så unge får mulighed
for at udvikle (mere) arena- og scenebevidsthed (: kende til, hvad er muligt på/i denne arena/scene).

18

”Begær i anden” henviser til en fordring om, at undervisning ikke kun er et her-og-nu-forhold i forhold til gennemførelse af time og/eller afvikling af et tema, men at timen og tema træder i et forhold til elevers liv, dannelse og myndighed som mennesker og ikke kun som elever.
19
Også ”personen” henviser til Ziehes 4 P´er. Personen adskiller sig f.eks. fra ”funktionæren”, ”den professionelle” mv.
Personen har teori (knowing), har praksis (doing) og forviklet (syntese) i kroppen (being).
20
Æstetisk fordobling henviser til den fordobling der følger, når elever/mennesker både forholder sig til sig selv, som
de kender sig selv og forholder sig til den rolle, de ”spiller” lige nu, samtidig med de forholder sig til andre, som de
kender dem og samtidig forholder sig til den rolle, de spiller nu. Et refleksivt og reflekterende anliggende.
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-

Målet er, at der arbejdes både med kundskaber, færdigheder, erfaringer og kompetencer
(forskellige vidensformer), så der åbnes for det, læreren og de unge kommer med.

-

At læreren vil forvikles som rollemodel i andres biografier/narrativer.

-

At lærere er ”hjemme i” i didaktisk teori, så lærere både kan gennemføre, analysere gennemførelse og kan metaanalysere gennemførelse og analyse, og kreativt kan anvende forskellige
metoder i CL-strukturen og generelle didaktiske ”modeller” og ”håndgreb”.

Note 21: Denne tænkning kan hente genkendelse i det Dale (1998) kalder ”didaktisk rationalitet”
og/eller ”rationalitet i gennemførelse af undervisning”, som har omsorg for kundskaber (indhold,
relevans og værdi) og gør elever aktive i forhold til (opdragelses- og) dannelsesperspektiver som
myndige, ansvarlige og deltagende medlemmer i et fællesskab. Kundskaber skal således både være
kulturelt og socialt gyldige i forhold til elevens liv.
Rationaliteten hos Dale retter sig ikke kun mod mål og midler. Rationaliteten er også knyttet til meningen med undervisning og skole, som andet og mere end opdragelse. Rationaliteten handler også
om formen (forventninger, tillid, respekt, anerkendelse mv.).

Note 22: En anden, ikke helt forskellig tænkning om lærer og læring er selvpsykologiens og Tønnesvangs (2002) 4 rettetheder:
Undervisning/læring bør: Lære nogen noget om sig selv, andre, fællesskabet og samfund (”sagen”).
Læreren/pædagogen tænkes som signifikant anden.
-

En der kan noget, en faglig rollemodel.

-

En der har relationskompetence, som med empati kan frustrere og motivere til, at børn/elever strækker sig for at leve op til den signifikante andens positive forventninger (en social
og personlig rollemodel).

Denne tænkning understøttes af f.eks. Nordenbo (2008), som har fundet frem til den gode lærer:
-

Faglig kompetence
Relationskompetence
Ledelseskompetence
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3.13. Afslutning på oplæg:
3.13.1. Indledning:
Oplægget blev afsluttet med præsentation (igen) af, hvordan jeg forestillede mig at udviklingsprojektet skulle udvikle nye handlinger, og i den forbindelse blev Scharmers (2008) ”u-teori” præsenteret som en måde at tænke på.

Baggrunden for, at u-teori kan være anvendelig, er:
-

at der formodentlig ikke foreligger empiri (se afsnit 5), som kan sammenlignes med den
måde, som Fjordvang Ungdomsskole praktiserer tolærersystem. Risikoen er, at iagttagelser
”downloades” til noget genkendeligt og overskueligt (alenelærersystem), og at udviklingsprojektet dermed ikke vil være et åbent og undersøgende udviklingsprojekt.

-

at u-teori arbejder med at afprøve, få ideer, udvikle ”prototype-handlinger”. U-teorien kunne
være med til at inspirere til, at det ikke kun handler om at ”finde” empiri og viden, men også
at skabe nye handleforslag, at forsøge, at være kreativ mv.

-

at f.eks. forskellige afprøvninger i forhold til framing, limination mv. (jf. s. 33) kunne give
anledning til et repertoire af muligheder, som kunne gøre lærere (mere) handlekompetente i
forhold til situeret, praksisetisk21 orienterede handlinger.

Efterfølgende blev det aftalt at iagttage/undersøge praksis og gå til feltforskning for se, hvordan den
praksis, som skal dokumenteres, evalueres og/eller udvikles, ser ud.

Inden vi kommer dertil, ses på refleksioner om praksisforskning, klasserumsforskning og teori om
at udvikle et (nyt) grundlag for tilgangen til udviklingsprojektet.

21

”Praksisetisk viden” er Pedersens (2009) fordanskning af viden/visdom om handlinger/praksis. Praksisetisk viden
knytter an til Aristoteles vidensform ”phronesis”. De andre vidensformer er episteme (teorividen), techne (metodeviden), sophia (visdom (viden om viden)).
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3.13.2. U – teori
(Scharmer (2008), Bellefeuille (2008) – anvendt ide i f. t. udviklingsprojektet om tolærerundervisning:
Beskytte erfaringsrum
Gamle stier foretrækkes
Ignorere nye muligheder
Udstøde det fremmede
Indre/indlærte/
kendte/fagets/
erfaringernes
stemme
orden/velkendt
fravær af kaos
fordømmelsesstemme

Åbne for
erfaringsrum
tvivle på vaner
iagttage
åbne
sind
sanse
ændre opfattelse
iagttage

skabe prototypetænkning
-handlinger

selvbekræftende
”vores slags”
kynismens
stemme

skabe nyt levende
mikrokosmos

sanse
helhedsorienteret.
iagttage

åbne
hjerte

sanse

åbne
vilje

forestille sig, hvad der vil dukke
op

tavs uvidenhed
cementerede erfaringer
frygtens
stemme
kaosfrygt
sædvaner tematiserer
ikke sig selv
warstories
produktion af fjender
problemer
tæmme uro
give slip

udkrystallisering af ideer

lade komme
nærvær, åbenhed
herværendegørelse

selvet som helhed

faget som helhed

Figur 1 – Scharmer (2008)
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4.0 Evaluerings- og konsulentrefleksioner
4.0.1. Indledning:
Afsættet for evaluerings- og udviklingsprojektet er at ”sætte værdi på” og ”efterse” (evaluere) og
udvikle en praksis, som er forholdsvis ny, og undersøge om mål og midler virker hensigtsmæssige.
Der foreligger altså en praksis (en rationel virkelighed) og et ønske om at kunne udvikle denne
praksis:
Et tolærersystem og en tolærerundervisning med Cooperative Learningsprincipper og et lærersamarbejde og -team, som vil øge og sikre faglighed og kvalificere undervisning og fremme inklusion,
elevers aktivitet og læring.

4.1. Årsagssammenhænge:
Når empiri, data og forhold mellem mennesker som f.eks. undervisning skal iagttages og analyseres, bør man gøre rede for sine forståelser af årsagssammenhænge.

Forståelse af årsagssammenhænge kan groft opdeles i 3:
-

(Mono)kausal sammenhæng. Udsagn som f.eks.: ”Når der er sagt A, så B..”, som kunne
svare til en forståelse af undervisning = lært. Et A B forløb. At A er skyld i, at B sker, og
A kan ses i B.

-

Korrelationel sammenhæng. Her er der en lignende årsagsforståelse. A er den væsentligste
årsag til, at B sker. Andre forhold og sammenhænge kan spille ind, men bagved kan A spores over tid som årsag til B. Et A----B forløb.

-

Formidlede sammenhænge. Et forhold mellem kontekst, betingelser, handlinger og resultater. Dette betyder, at f.eks. klasserummet kan iagttages som en multikompleksitet (en kontingens) af betingelsessammenhænge og betingelsesrealiseringsmuligheder, som er sociokulturelt (Dysthe 1999 og 2003) indlejret i både den enkelte elev, i elevgruppens relationelle
samspil, i lærerne, lærernes relationelle samspil med hinanden og læreres relationelle samspil med elever, skole og makrosammenhænge som f.eks. lovgivning osv. osv. I forståelsen
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af formidlet årsagssammenhænge interagerer betingelser, handlinger, personer og resultater
med hinanden.
Et A (handlinger)  ”black box” med kontekstbetingelser, meningsiagttagelser osv. 
B (resultater), hvor det ikke er sikkert, at A kan spores som afgørende betingelse for resultatet B.

Som det kan udledes af ovenstående indledende, dikotomiske oplæg til projektet (se afsnit 3.2), så
anses årsagssammenhænge for komplicerede og formidlede, og at der derfor skal iagttages et passende forbehold, når det nedenfor påstås, at tolærersystemet/-undervisningen på Fjordvang Ungdomsskole har haft en sikker, signifikant betydning for elevens læring og udvikling i 9. a. Andre
forhold kan spille ind.
Formidlede årsagssammenhænge kan med Scharmer (2008) igen underopdeles, og vi kan måske
samtidig få øje på nogle utilsigtede konsekvenser, når iagttagelsen er formidlede sammenhænge
mellem A og B.

-

Dynamisk kompleksitet: Beskriver bl.a. de forhold, som kan knyttes til en oplevelse af forsinkelse og/eller en oplevelse af manglende eller en modsatrettet resultat/konsekvens i forhold til handlingers intention. Indsats, som skulle øge inklusion og/eller skulle være anerkendende, kan iatrogent/skismogenetisk føre til elevers (gen)oplevelse af krænkelse, mindreværd og ekskluderet fra fællesskab, og kunne øge elevers (gen)oplevelse af at være
”unormal”. På længere sigt kan disse oplevelser være betydningsfulde elementer og forklaringer, når nye handlinger (A) møder ”black boxes” med bl.a. elevers oplevelse fra tidligere
situationer og elevers egne meningsdannelser. Dette kan betyde, at resultater/konsekvenser
(B) er ikke-genkendelige i forhold til A.
Scharmer (2008) lægger op til at forsøge at tænke holistisk om årsags-/virkningsspiraler og
opbygge en relationel og indholdsmæssig gensidighed og afhængighed i nye systemer af
prototyper for prøvehandlinger/betingelsesrealiseringer.

-

Social kompleksitet: Beskriver det virvar af interessenter/aktører, der har eller kan have interesser på spil i interaktioner mellem mennesker i f.eks. ledelse, undervisning, klasserum
osv. En kompleksitet, som må forsøge at iagttage og inddrage så mange aktører/interessenter
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som muligt (alle), når mulige årsagssammenhænge skal udledes/formidles og prototyper for
prøvehandlinger/betingelsesrealiseringer skal iværksættes.

-

Emergent kompleksitet: Beskriver den uforudsigelighed som er knyttet til forandringer.
Det kan både være på makroplan (f.eks. kompleksiteten knyttet til forandringen fra traditionelt samfund til det senmoderne samfund) og på mikroplan (f.eks. begynde på noget nyt,
skilsmisse etc.). Eks.: At begynde på efterskole øger (emergerer) kompleksitet og tvinger
elever (og lærere) til at reagere på forhold, i nuet, fordi der ikke i den nye begyndelse og det
forandrede eksisterer tydelige prototyper på handle- og problemløsninger. At møde efterskolen, de andre (nye) elever, de (nye) lærere og tolærersystem/-undervisning på Fjordvang
Ungdomsskole i 9. a 2009-2010 betyder uforudsigelighed (: kan ikke længere udelukkende
trække på strukturer fra tidligere års skolegang). Dette emergerer kompleksiteten i bl.a. klasserummet. En kompleksitet som må mødes med fleksible løsningsstrategier og løbende feed
back på og refleksion over valgte prototyper på prøvehandlinger og problemløsninger for
både elever og lærere (, forældre og ledelse).

Den komplicerede, formidlede (dynamiske, sociale og uforudsigelige, emergente) årsagsforståelse
kan 2009-2010 bl.a. være præget af (uprioriteret):
-

elevsammensætning dette skoleår

-

elevsammensætninger på værelser og gange

-

elevers valgfag,

-

elevers forhold og indstilling til udbytte i dette skoleår

-

opvækstvilkår

-

tidligere skole- og undervisningserfaringer

-

tidligere indstilling til skole og undervisning

-

forældreopbakning

-

forældres uddannelses- og kulturelle kapital

-

læreres uddannelses- og kulturelle kapital

-

den enkelte lærer eller sammensætningen af netop disse lærere

-

planlægningen af undervisningen i 9. a

-

teamsamarbejde

-

lærerkollegiet generelt
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-

læreres sociale arbejdsmiljø og indflydelse på vilkår

-

læreres erhvervede og/eller manglende erfaring som efterskolelærer

-

efteruddannelsestilbud til lærere

-

efterskolens tilbud i øvrigt – særlige forløb, afbræk mv.

-

efterskolens ressourcer

-

ledelsesopbakning

-

lovgivning

-

mv. mv.

Disse forhold, som ikke er en fuldstændig beskrivelse af kompleksiteten, kan deles i fem niveauer:
-

privatniveau

-

individniveau

-

klasseniveau

-

skoleniveau

-

professionsniveau

Disse fem niveauer er organiserende og konstituerende for hinanden og danner i dagligdagen mulige betydnings- og iagttagelsesforskelle, uddifferentierede kommunikationssystemer og sammenhængsforståelser i det, man med systemteoretisk forståelse (Luhmann 2006) kan kalde Fjordvang
Ungdomsskole organisations- og kommunikationssystem i/om 9. a skoleåret 2009-2010.

Iagttagelser af og kommunikation om årsagssammenhænge kan blive multikomplekse, og hele tiden
i forandring, fordi aktørerne både handler ud fra (”lagret af” (Sevè (1978)) betingelser og samtidig
påvirker og skaber betingelserne med deres handlinger, 2009-2010.
Denne forståelse af sammenhænge som kompliceret og formidlet kan vanskeligt bringe det iagttagede ”under kontrol”. Det kan ikke vides, hvordan resultat ville se ud, hvis handlinger var anderledes, og det kan vanskeligt eftervises, at særlige handlinger havde afgørende betydning. Forhold som
”timing”, ”stemthed”, ”tilfældighed”, ”træthed”, ”forstyrrelse” mv. mv. kan ikke ekskluderes som
ubetydelige, når mennesker interagerer. Spørgsmålet om ”kontrol” over og randomisering af den
undersøgte ”virkelighed” kan denne nærværende evaluerings- og konsulentstrategi ikke hævde at
give endegyldigt svar på.
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For alligevel at få nogen kontrol over virkeligheden og kunne iagttage, evaluere, forske og yde konsulentbistand, underlagt denne forståelse af årsagssammenhænge, udvikles normalt forskellige sæt
af variable22, som er en nedbrydning af kompleksiteten med henblik på at kunne forsøge at iagttage
variablers samspil med andre variabler.

Også dette udviklingsprojekt og denne afrapportering har været optaget af at udvikle variable, vil
det ses nedenfor. Klasserummet er iagttaget som et multikomplekst og multidiskursivt felt af muligheder for interaktioner og betingelsesrealiseringsmuligheder. Variabler er opstået af de iagttagede, realiserede betingelsesrealiseringer, som har kunnet iagttages som enshedsaspekter (Bateson
2005). Enhedsaspekter, som det har været muligt at konstruere som en forskel og en variabel i den
multikomplekse og multidiskursive virkelighed af betingelsesrealiseringsmuligheder.

Udviklingsprojektet, evalueringen og konsulentbistanden tilslutter sig ”grounded theory” (se mere
nedenfor), som forstår kvalificering af viden knyttet til sandsynlighed og mening. En viden som
ikke hævder at kunne udtrykke entydighed om årsagssammenhænge og korrelationer (”sand 
falsk”), men som kan iagttage og sandsynliggøre processuelle, formidlede sammenhænge.

Reliabilitet og validitet (kvalificeret pålidelighed, gyldighed og sandsynlighedsværdi) er forsøgt
opnået gennem en systematisering af iagttagelses- og interviewprocedurer (og hæderlighed). Udviklingsprojektet og evalueringen, vil det hævdes, kan sige noget om 9. a og tolærersystem/-undervisningen og -team på Fjordvang Ungdomsskole 2009-2010 og uddrage konklusioner, som kan give
anledning til faglige, didaktiske drøftelser. Udviklingsprojektet og evalueringen kan være med til at
illustrere nogle af de mange processer, der gør f.eks. samarbejde, læring og inklusion mulig/sandsynlig, og være med til at pege på den kompleksitet af sammenhænge, som efterskoleundervisning
og -liv er for lærere og elever (og deres familier).

Evalueringsfokus kan kort beskrives som procesorienteret og knyttet til kommunikation, som kan
vise temaer som inklusion/eksklusion, sociale interaktioner, samarbejde og kompetencer i spil. Et
interaktivt og socio-kognitivt perspektiv (Dysthe 1997 og 2003). Et fokus på aktørerne, attributer
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Variable bliver i denne afrapportering også kaldt ”prototyper” og ” (sociale) konstruktioner”. Hermed er det også
antydet, at denne afrapportering (stadig) forstår verden og viden som relationel og som ”social konstruktion” (Gergen
2005). Verden og viden er en ”tankesæts-/diskurs-/samtale-/definitionsprocedure” (jf. Helles et al 2008). Måden vi taler
om ting/viden, skaber en måde, vi handler i forhold til disse ting/en viden, bl.a. ved hjælp af f.eks. metaforer.
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(tryghed, arbejdsmiljø/-moral, struktur, ro mv. (Laustsen 2009)), relationer mellem aktører, og i
mindre grad på omgivelser (resten af efterskolen, forældre mv.).

Note 23: Her kunne det være passende med en ekskurs om undervisnings- og didaktikforskningens
opgave. Med Dale (1998) bør forskningen refleksivt, systematisk og kritisk i en distance til omgivelser og forskningens objekt med kontinuerlige vurderinger konstruere handlingsrefleksiv og handlingsrationel didaktisk teori, som understøtter didaktisk rationalitet og afslører didaktisk irrationalitet, meningsløs og patologisk undervisning. Forskningens opgave retter sig både mod om og for
undervisning.

Udviklingsprojektet og evalueringen vil forsøge at ”tumle” (jf. fodnote 4), at udviklingsprojektet,
evalueringen og design både udgør en ressource og betingelse, når processer og projekter skal evalueres. En kybernetisk forståelse (Bateson 2005) af sammenhænge mellem iagttagelse og det iagttagede. Oversat: Forsker og konsulent påvirker det udforskede og konsulterede. I forskningslitteraturen kaldes dette en Hawthorne-effekt23.

Afsættet er grounded theory. Grounded theory hænger ikke frit i luften. Nedenfor vil vi kort se på
praksisforskning og klasserumsforskning, som en forudsætning for og en forskel til gounded theory,
for at følge argumentationen for, at grounded theory giver mening.

4.2. Praksisforskning:
Praksisforskning kan beskrives som en forskningsstrategi, som bevæger sig dialektiske mellem teorier og praksisser. Dette åbner både for en mulighed for kritik af praksisser og åbner samtidig for
mulighed for udvikling af praksisser gennem teorier, og samtidig åbnes for mulighed for kritik og
udvikling af teorier gennem praksisser. Der eksisterer således en sammenhæng mellem valg og fravalg af teori, og valg i iagttagelse af praksisser og teoriudvekslinger med praksis.
I processen etableres en række intersubjektive relationer mellem de udforskede indbyrdes, de udforskede og den udforskende, i en søgen mod interobjektive relationer mellem teorierne og den udforskende og de udforskede. En kompleksitet, som rummer de udforskedes subjektive udsagn i den ene

23

Hawthorne-effekt (Franke et al 1978). Menneskelig adfærd, som er forskningens genstand, kan ændres af at være
genstand for forskning. Adfærd ændres af at være genstand for iagttagelse (føle sig iagttaget, betydningsfuld, ..)
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ende af en udspændthed, og som i den anden ende af udspændtheden har objektiv teori, anerkendt
blandt objektive, valide, udsagn:



 forsker (både subjektiv – ønsket objektiv) 



 udveksle og fremstille 
 interpellation (modsætninger, nye forbindelser)
Praksis (subjekter, handlinger, osv.)
Relevans

Teori (objektiv)
Stringens

Figur 2

For at ”tumle” usikkerhed – og – krav om stringens og almengørelse, skabes prototyper (variable),
som er særlige forsker- og menneskeskabte forskelle/konstruktioner: Prototyper, som ”virkeligheden kan iagttages igennem”. En subjektiv prototype som bruges til objektivering af praksis.

Processen kan have dette forløb:
Prototypisk, lokal praksis som udfoldes subjektivt  model/konstruktion, som fremstilles som objekt og objektiv  almen relevans, som gør den lokale prototype universel prototypisk som objektiv praksis.

Prototypen bliver et redskab, en optik, som både gør det muligt at se, og samtidig gør det, der ligger
udenfor prototypen og optikken til ikke-set. Prototyper er både modeller af og for noget særligt,
men også en del af en helhed, og ikke helheden.
For at protypen kan opnå tillid som prototype og model for noget, skal den opnå en genkendelighed,
både for personer i praksis, for forsker og f.eks. læser af evalueringsprojekter. Genkendeligheden er
af afgørende betydning.
Protyperne og deres skabelsesprocesser og -vilkår med de særlige optikker og forskelle gør det muligt at gøre noget nyt muligt og overskride teori, praksisvaner, udvikle og lære, og udøve kritik både
i forhold til teori og praksis.

44

Det praksisnære, subjektive og situerede fastholdes, fremstilles og formidles – og – søges objektiveret i samfundsmæssige, kulturelle og strukturelle sammenhænge i samspil med teorier og begreber,
og ”vender tilbage” til praksis som objektiverede begreber, tekster og teorier, som skaber ”mening”
og diskurs i subjektive praksisser.

Note 24: I min anvendelse af grounded theory opereres også med etablering af konstruktioner/prototyper (variable), som har den samme skabelsesproces fra enshedsaspekter i de subjektive, intersociale relationer til objektiverede og objektiverende prototyper.

4.3. Klasserumsforskning
Klasserumsforskningen praktiseres, hvor og når praksis praktiseres, og kan rette opmærksomhed på
den pædagogiske virksomhed og de sociale processer, i klasserummet.

Klasserumsforskningen kan efterfølgende spørge til intentionen og resultatet, men kan hverken iagttage underviseres intention og intentionens resultat: elevens læring.
Klasserumsforskningen kan have til hensigt at identificere forskellige kommunikative betydningssammenhænge, som f.eks. den officielle klassesamtale, som senere vil blive kaldt den OFFENTLIGE SAMTALE – og – elevers samtaler med hinanden (: om opgave, opgaveløsning eller om sociale
forhold), som senere vil blive kaldt den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE.

Note 25: I min anvendelse af grounded theory har jeg været optaget af de forskellige kommunikative betydningssammenhænge og har arbejdet videre ”på opdagelsens veje” med de offentlige og
ikke-offentlige samtaler.

Klasserumsforskningen undersøger således det kommunikative samspil og de sociale processer mellem lærere og elever og mellem elever, i klassen. Der dannes mønstre, når denne forsknings noter
iagttages, og mønstre viser, hvordan lærer- og elevstrategier interagerer, hvordan klasserummet
indøver ritualer (klasserum-/læringsledelse), sociale samspil og udvikler kulturelle og sociale koder.
Det vil nedenfor kunne ses, hvordan ”man” lærer/har lært at være lærer og elev; at undervise og
blive undervist; og at arbejde med opgaver og lære i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole.

45

Klasserumsforskningen kan ikke sige noget om at være efterskoleelev eller efterskolelærer, generelt. Uden for klassen leves et andet liv end 9. a´s liv, med valgfag, spisefællesskaber, venskaber,
værelses- og gangfællesskaber, kæresteforhold, familiære forhold osv. osv. En lignende række forhold kan opstilles for lærere.
Resultater fra klasserumsforskningen kan kun søge at vise de symbolske og praktiske handlinger og
bemestringer, der er synlige i klasserummet, i 9. a, 2009-2010.
Bl.a. vil klasserumsforskning være optaget af tidsforbrug (hensigtsmæssighed) og være organisationsorienteret.

I klasserumsforskningen konstrueres viden, analogt med videnskonstruktionens prototyper i praksisforskning. Videnskonstruktionens prototyper har de samme fordele og ulemper som anført ovenfor og bliver til på den samme måde: et distanceret blik i tilstedeværelsen og deltagelsen, som bæres
af forbløffelsen, som er forudsætningen for at prototypen kan identificeres. Uden distancens ikketilstedeværende tilstedeværelse opstår ingen forbløffelse over mønstre og ”noget”, som en forskel til
noget andet.

4.4. Grounded Theory
Som det ses nedenfor (afsnit 5), blev det hurtigt klart, at det ikke umiddelbart er muligt at finde faglitteratur om tolærersystem/-undervisning, som kan sammenlignes med den måde, som man ønsker
at organisere undervisningen på Fjordvang Ungdomsskole, i 9. a.
Litteraturen om tolærersystem/-undervisning behandler ikke, som det ses, en dialogorienteret, interaktiv socio-kognitiv klasserums-/læringsrums-tænkning, kombineret med konceptet cooperative
learning.
Så selvom man/forskningen ved noget om praksisforskning og klasserumsforskning, og denne konsulent og evaluator har præferencer24 for praksisforskningens kombination af og bevægelse mellem
teori og praksis, så blev tilgangen til evalueringen og forskningen grounded theory.

Den sparsomme litteraturen om tolærersystem/-undervisning tager udgangspunktet i at få alenelærerundervisningen, og det ”vi” kender, til at fungere bedre. Tolærersystem/-undervisning er ikke be-

24

Præferencen for praksis- og klasserumsforskningen kan betyde, at indlejrede tilbøjeligheder og vaner spiller ind, når
man ”vil gå i det åbne”, ”forbløffelsens og opdagelsens veje” som er mantraet bag tilhængerne af grounded theory.
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skrevet som noget i sig selv, med sin egen ret. Tolærersystem/-undervisning begrundes i forhold til
problemer med særlige elever og i forhold i alenelærerundervisningen.
Grounded theory blev (efterhånden) valgt for at forsøge at gøre tolærersystemet/-undervisningen til
kernen/forgrunden i udviklingsprojektet og lade ”normal” alenelærerundervisning være bagtæppe.

”Opdagelsens veje”, ”at gå i det åbne” og lade sig ”forbløffe”, som er udsagn/mantra, som også
kendes fra antropologiske studier (f.eks. Hastrup 1996, 2003 og 2004) knyttes til forsøg på at beskrive, hvordan forskere går på opdagelse i feltet, som skal være genstand for ny empiri, viden, prototyper og sociale konstruktioner.
Med grounded theory måtte det iagttages, hvordan tolærersystemet/-undervisningen ”gøres” og i
denne iagttagelse finde mønstre i samarbejdende og ”ejerskabsorienterede” koreografier og meningsfuldheder, som havde udviklet sig, ikke kun for at kunne konstruere prototyper om praksis,
men også som udviklingsprojekt at kunne udvikle prototyper for praksis.

Note 26: Indgangen til grounded theory vil, udover at være bundet til praksis og klasserum, i dette
udviklingsprojekt hente inspiration i ”praksisteoretiske perspektiver” (Halkier et al 2008).
Praksisteorien definerer sig selv som en særlig analytisk optik, som i forhold til empiriske, sociologiske/antropologiske studier kan anvende multirelationelle aspekter/konfigurationer, som f.eks.
fænomenologiens sansende oplevede analyser, relationelt kombineret med socialkonstruktivistiske
forståelser, ”agency”-tænkning og magtanalyser, uden en af forståelserne privilegeres. De praksisteoretiske perspektiver ser og forstår handlinger, som sociale, indlejret relationelt, kulturelt og socialt, som ”performativitet”. Performativitet er et udtryk for en sociokulturel praksissyntese, som
socialt afstemmes i forhold til magt, mulige kulturelle udtryk og sociale betingelsesrealiseringsmuligheder, knyttet til aktørers evner i forhold til kropslig og sproglig performance og udtryk i betingelsesrealiseringsmuligheder, osv. (se også afsnit 3.9).
Eks.: Til ”ungdom” og ”ung” hører handlinger, en ”gøren”, med performances, håndtering af kroppe og magt, sprog mv. En performativitet, som kan være med til socialt at udtrykke, at han/hun er
”ung” og tilhører ”ungdomskultur” (Hølge-Hazelthorn 2003). Til lærere, udviklingsprojektkonsulenter, skoleledere osv. hører andre sociale handlinger, performativiteter, som er med til at definere,
om det er gode/dårlige lærere osv.
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Elever i 9. klasser anbringes i et særligt performativitetskrydsfelt. Performativiteten som både (den
gode) elev og (en attraktiv) ung i ungdomskultur. Dette kan være en konfliktfyldt opgave for nogle/mange unge/ elever at befinde sig i dette krydsfelt.

Performativiteter kan gives plads til udfoldelse og udforskning. Performativiteter kan også møde
modstand og begrænsning. Performativiteter kan også iagttages som upassende, unormal og uønsket
(og noget som skal ændres).
Efterskoleelever forvikles ind i flere performativiteter, knyttet til efterskolens forskellige ”scener”.
1) Performativitet som elever i ”det nødvendige rum”, som Madsen (1994) kalder teoriundervisningen på efterskoler. Og en 2) performativitet som særlig interesseret, modig mv. i linje- og valgfag
og 3) performativitet som ung, ungdomskultur, ven, kæreste, en anden end kun en elev mv. i fritidens frie og sociale rum. Hertil kommer performativiteter i forhold til familie, venner hjemme osv.

Note 27: For at følge det praksisteoretiske perspektiv i tilgangen til empiri, feltstudie og undersøgelser af (sociale handlingers) performativitet anvendes kombinationer af meget forskelligartede
forståelser, som f.eks. systemteoretiske og (lærings)konstruktivistiske forståelser, mikrosociologiske, socialpsykologiske, sociokulturelle og fænomenologiske og organisatoriske forståelser.

Fra side 67 og frem kan aflæses, hvordan grounded theory og praksisteoriens multirelationelle processer i samspillet med klassen/praksis udvikler nye prototyper og nye strategier, skabt af elevers og
læreres performativitet.

4.5. Triangulering:
Tro mod praksisteorien og grounded theory er søgt flere iagttagelser på det, der er forskningens/
evalueringens genstand. Dette kaldes: At ”triangulere”. Triangulering har ofte karakter af integration og dialog mellem forskellige typer af data (klasserumsstudier, grounded theory, semistrukturerede kvalitative interviews, komparative studier, litteratur, DVD-optagelser, billeddokumentation
mv.)

Trianguleringen i dette udviklingsprojekt og i denne evaluering bygger på feltstudier (feltnoter og
DVD-optagelser) i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole, som ”møder” 1) litteratur om tolærersystem/-

48

undervisning og 2) anden empiri om tolærersystem/-undervisning; 3) relevant litteratur om læringsledelse, klasserumsledelse mv., 4) forskellige teoretiske tilgange og 5) empiri om undervisning på
sammenlignelige efterskoler. Feltstudierne ”møder” også 6) interviews med elever i 9. a og 7) interviews med lærere.

Processen kan opdeles i 7 faser. Nedenstående fasebeskrivelse er en tilbageskuende fremstilling af,
hvordan processen var.

Note 28: Det oprindelige design havde en forestilling om at kunne anvise ”løsninger”. Som det ses
fra s. 79 og frem, måtte designet ændres, og ”gå på opdagelse”. Nedenfor er demonstreres det i skiftet i fokus og udviklingsprojekttilgang mellem fase 2 og 3.

Fase 1: Litteratursøgning sommeren 2009 om tolærersystemer/-undervisning, forberedelse og afholdelse af introducerende oplæg om inklusion, og (repetition af) litteraturstudier om klasse-/læringsledelse og undervisning.

Fase 2: Klasserums-/praksisforskning med transskriptions og bearbejdning af feltnoter, som systematiseret er drøftet med deltagere i udviklingsprojektet. Indhentelse af empiri i tolærersystemer/undervisning i indskoling og specialundervisning i folkeskole.

Fase 3: (Nye/anderledes) feltstudier i klasserummet og i praksis med grounded theory/antropologisk perspektiv, bl.a. optaget på DVD, med transskription og bearbejdning af feltnoter og ”ad opdagelsens veje” konstruktion af nye objektiverende prototyper. Indhentelse af empiri på to efterskoler
med en anden undervisningsform, med sammenlignelig elevsammensætning i 9. klasser. Dette førte
til konstruktion af nye objektiverende prototyper. En ny/anderledes litteratursøgning om klasserums-/læringsledelse med større vægt på det dialogiske, flerstemmige og multikomplekse blik for
forståelsen af, hvad der sker/kan ske, og hvordan prototyperne ville kunne anvendes i udviklingsprojektet. Beslutning om at lægge vægt på/have fokus på samtale/dialog ved/i bordgrupperne.

Fase 4: Feltstudier i klasserummet og i praksis med blik for dialoger, lærersamarbejde og læringsarbejde i og omkring bordgrupperne i forlængelse af fase 3-oplægget om et andet/nyt fokus. Efterfølgende transskription og bearbejdning af feltnoter lagde op til interview af elever og drøftelse af,
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hvordan tolærersystemet/-undervisningen kan dokumenteres og evalueres, med oplæg om narrativ
dokumentation og dokumentationsinteresser.

Fase 5: Gennemførelse af elevinterview med transskription og bearbejdelse, opfølgning på læreres
dokumentation og evalueringer, som ikke kunne lykkes.

Fase 6: Interview med lærere om skoleåret 2009-2010 og udviklingsprojekter, med transskription
og bearbejdning. Forberedelse af oplæg til afslutningsseminar, med oplæg fra lærere om praksis, og
mit oplæg om efterskoleungdom og udviklingsprojektets ”fund”.

Fase 7: Afslutningsafrapportering, produktion af artikel til Efterskolebladet/frie skolers blad, deltagelse i evaluerings- og dokumentationsarrangement på UC Syddanmark.

Note 29: I udviklingsprojektets forskellige faser har der været afholdt møder. Empiri og analyser er
blevet diskuteret. Nye strategier er planlagt i forhold til nye iagttagelsesforskelle og nyt opmærksomhedsfokus på ”opdagelsens veje”. Imellem møderne er kommunikeret pr. mail. Også mails har
indeholdt empiri, refleksioner og diskussioner.

Note 30: At gennemføre udviklingsprojekt med kontinuitet i empiriindsamling og afprøvning af
nye, aftalte strategier i tilknytning til teorifagsundervisning kan være vanskeligt på efterskoler. Efterskolers skoleår er kendetegnet ved afbræk med særlige forløb som f.eks. bevægelsesuger, dramauger, skitur, terminsprøver og eksamensforberedelser udover forlængede weekends mv.

Hermed forventes det, at der er redegjort for evaluerings- og udviklingsprojektdesign til tolærersystem/-undervisning på Fjordvang Ungdomsskole, 9. a, 2009-2010:
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5. Litteratur om tolærersystemer/-undervisning og interview om tolærersystemer/-undervisning andre steder
5.1. Indledning – 1:
I en bred bibliotekssøgning (både juli 2009 og juni 2010) på ”tolærersystem og -undervisning” og
tilstødende udtryk kommer 0 hits/resultater. Googles samme temaer kommer 2009 under 50 hits og
i 2010 kommer 7-800 hits.
Her gennemgås hits fra juni 2010 knyttet til refleksioner om aktualitet i forhold til denne afrapporterings og udviklingsprojektets validitet.

5.1.2. Hits: Litteratur på Google om ”tolærersystem og -undervisning”:
De knap 800 hits på Google fordeler sig på forskellige typer af dokumenter.

Mange hits er kommunale strategipapirer i forhold til undervisning af tosprogede elever i modtageklasser og fremmedsprogsundervisning i voksencenterundervisning. Tolærersystem/-undervisning nævnes her som en måde at hjælpe flere sproglærende mere og hurtigere. Og en måde at give
ekstra støtte til svagere elever. Strategipapirernes tolærersystem/-undervisning beskriver/anviser
ikke, hvordan tolærersystem/-undervisning skal organiseres.
En anden type hits, som kan ligne ”tosprogshits”, er strategipapirer om specialundervisningen,
som skal sikre specialelever/elever med diagnoser fuld deltagelse i undervisning/læring.
”Veldig mange av tiltakene i dag er avlastningstilbud for lærere som ikke fungerer.
Det synes å være helt andre ting enn elevenes behov som avgør om eleven får help” (Noter fra oplæg af Thomas Nordahl (Højskole i Hemark) om problematferd i skolen (www.mka.no))
Beskæftigelsesfremmende indsatser organiseres også som tolærersystemer/-undervisning. Her organiseres undervisningen sådan, at en lærer underviser/er sammen med eleverne, og en anden lærer
ringer/sms´er til og/eller henter ikke-mødte elever.
Enkelte efterskoler optræder som hits, enten i forhold til undervisning på specialefterskoler eller
som hits i forhold til en anderledes tilrettelagt undervisning i 10. klasser.
En del kommuner præsenterer undervisning i indskolingen og i tværfaglige forløb i ældre klasser
som tolærersystem/-undervisning. Nogle kommuner præsenterer organisering af undervisning som
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samlæsninger, holddannelser, elevobservationer og støtte-/specialundervisning som tolærersystem/-undervisning.
SF argumenterer i en del hits for tolærersystem/-undervisning i 0-3-klasse (”hjælpelærer” i indskoling) og som indsats, eller måske som aflastningstilbud til lærere i forhold til specielle elever
og tosprogede elever. Heller ikke her er det åbenbart, hvad den ekstra lærer skal, hvordan man skal
organisere mv.
En type af hits er strategipapirer og forslag om indsats i forhold til uro, konflikter, mobning og
frafald med inddragelse af ekstra lærer, ”mentorer” og forældre i klasser.
Et særligt hit er mødereferat fra Hauger Skoles (19.01.08) i Norge. Her ønsker elever to lærere i
klassen, så gode lærere kan observere og hjælpe dårlige lærere.

Note 31: Mange hits optræder som hits flere gange (: det er ikke undersøgt, hvor mange hits optræder flere gange).

En særlig type hits er (få) undersøgelsesrapporter og afhandlinger. Disse rapporter og afhandlinger er alle knyttet til specialundervisning. Afsnit om to lærere i undervisningen fylder meget lidt i
disse afhandlinger og er sjældent behandlet/valideret i disse opgaver.

Nedenfor præsenteres Grøgaard et al (2004) og Egelund et al (2009) som eksempler på disse undersøgelsesrapporter og afhandlinger:

Grøgaards (et al 2004 – ”Til elevens beste?) undersøger skole- og undervisningsforhold for elever,
som har en historie med indlæringsvanskeligheder og mistrivsel i skolen. Elevernes læring er, viser
undersøgelsen, afhængig af lærerentusiasme, sociale relationer (venner) i skolen, læreres sociale
støtte (vise interesse: ”bryr seg og skryter ved gode prestasjoner” (s. 9)), og kvalitet i undervisningen. Et andet forhold, som har betydning er, at elever ikke oplever ”sosial mistilpasning” (s. 10) (:
frygt for at gå i skole, blive mobbet etc.).
(Hedegaard-Sørensen (2009) demonstrerer, hvordan udstilling som ”fokuselev” med særlig behov
skaber social mistilpasning.)
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I forhold til de sociale relationers betydning for trivsel, så knyttes de sociale relationers betydning
både til skolen og til klassen (: fristed, omdømme mv.). Der er tale om et både-og, når elever oplever trivsel.
Undersøgelsen fremdrager som konklusion, at ”effekten af lærerstøtte er betydelig mindre enn av
jevnalderstøtte. Selv økt lærerinvolvering ville ikke være tilstrekkelig. En kunne derfor tenke seg at
man fikk hjelp av medelevene. De kunne bli motivert til å inkludere de sosialt mistilpassede for på
denne måten å hjelpe dem til å trives” (s. 10). Grøgaard konkluder dog senere samme side: ”..ekte
inkludering som varer over tid skapes neppe på denne måten.” og argumenterer for en sammenhæng mellem ”..faglig mestring og entusiasme for å lære mer..”, ”..ettersom trivselseffekten av
læringsentuisme er svært sterk for elever..” (ibid. s. 11).
Specialundervisningen i Grøgaards evaluering er organiseret på mange måder (: lille gruppe uden
for normal klasse, aleneundervisning, i klassen med to lærere og i klassen med assistent). Specialundervisning kan ses som dikotomier eller som to kategorier – segregeret (alene eller i mindre gruppe uden for klassen) eller integreret25 (ikke ude af klassen). Hovedtendensen i specialundervisning
er dog enten segregeret fra klassen eller en blanding af uden for og segregeret fra klassen og integreret i klassen.
(Egelund (2009 s. 13f) beskriver den samme tendens i Danmark.)

Lærerne i Grøgaards undersøgelse tror på det, de gør, og vurderer, at elever drager udbytte både
socialt og fagligt af specialundervisningen, men anser trods ovenstående vurdering/tro på udvikling/læring, at den sociale integration for elever med sociale vanskeligheder er særlig vanskelig
(ibid s. 65).

(Forældreudsagn udelades her – præsentationen er i forvejen lang)

Elever (28 %) oplever, at det er ”..flaut å få mer hjelp enn de andre i klassen” (ibid. s. 73) og oplever det altså som stigmatiserende med den ekstra opmærksomhed (jf. normalitetsdiskurs s. 18f). Og
60-65 % ”..liker å ha to lærere i klassen ….(liker) de selv gjøres til gjenstand for ekstra oppmerksomhet fra læreren…” (ibid. s. 74).

25

”Integreret” forholder sig ikke til om der er tale om ”rummet” (tåles) eller ”inkluderet” (deltager), jf. afsnit 3.4 og 3.5.
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De, der har prøvet to lærere i undervisningen (67 %), foretrækker dette. En lille gruppe (8 %) synes
ikke om to lærere i klassen. De, der ikke har prøvet to lærere i klassen, ønsker (65 %) heller ikke at
prøve det. Resten ville ønske en ekstra opmærksomhedsmulighed fra lærere.

Note 32: Grøgaard og Egelund demonstrerer, at elev- og lærerinterviews ikke kan frigøre sig fra
aktuelt erfaringsrum. Som det ses i elev- og lærerinterviews (jf. afsnit 16 og 18), så er svarene positive overfor tolærersystem-/undervisning. Dette kan være resultat af erfaringer i et beskyttet erfaringsrum (sådan kan det kun være her) eller et selektivt erfaringsrum, som ikke tilbyder andre erfaringer.

Laustsen (2009 s. 108f) beskriver to lærere i klassen som en ”..en meget populær form for ekstra
ressourceindsats” i specialundervisningen. Organiseringen har to hovedtendenser. 1) Specialklasselærer eller 2) teamlærer deltager i undervisningen. Hertil kommer en organisering med, at andet
pædagogisk personale deltager.
En anden tendens er, at 1) aftaler (eksplicit, knyttet til specialklasselærere) om ansvars- og rollefordeling er aftalt eller 2) bygger på en (implicit, knyttet til teamlæreres) forventning om, at lærere kan
se, hvor behov opstår, fordi lærere kender hinanden fra teamsamarbejdet, og de forventes at kende
børnene fra anden undervisning.
Laustsen betegner den gode anvendelse af to lærere på klassen som karakteriseret som korte undervisningsoplæg med efterfølgende holddelinger, med en elev eller flere elever med særlige behov,
som ”..får glæde af den tættere og mere specialiserede kontakt med en lærer..”, som kan ”..få rettet
den uopmærksomme elevs opmærksomhed ind i forhold til det, der arbejdes med...” (ibid. 108f))

Note 33: Her iagttages tolærersystem/-undervisning igen i forhold til alenelærerundervisning med
organisation som to hold (holddeling) med to alenelærere.

Eksempler på dårlig anvendelse af tolærerressourcerne er hos Laustsen (2009 s. 109), at lærernes tid
”..går til spilde ved, at de ikke foretager sig noget, som har noget med elevernes læring at gøre,
men fungerer som ”radiatorlærere”” eller slet ikke er til stede (kopierer, rydder op mv.). En anden
kritik er observationer af inaktive (anden)lærere, mens elever arbejder med skriftlige opgaver.
Laustsen har også eksempler på, hvordan (anden)lærere kan afskærme elever så meget, at de særlige
elever oplever sig isolerede og ikke deltagende i det sociale klassenliv. Disse elever blomstrer op,
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når (anden)lærere forlader klassen. Et andet eksempel er, at andenlærer modarbejder undervisningen.

Note 34: Her var ressourcer bedre anvendt som alenelærerundervisning, ser det ud til. Rapporterne
om specialundervisning bevæger sig ofte i området, som handler om økonomi, udgiftsniveau og
(bedre) udnyttelse af ressourcer.

Eleverne er, hævder Grøgaard, optaget af opmærksomhed fra lærere og ønsker (generelt), at lærere
”bryr seg hvis jeg er uvenn med noen” og ”er interessert i hvordan jeg har det” (sociale relationer
til lærere) og ”..får skryt av lærere når jeg gjør noe bra”, ”..gir meg lyst til å lære mer” (faglige
relationer til lærere) (2004 s. 81).

Trivsel får en særlig behandling i undersøgelsen. Trivsel kan ses som middel for at opnå noget
(f.eks. læring).

Note 35: Trivsel kan/bør være et mål i sig selv. Den binære forskel: mistrivsel er svær at gå ind for,
især hvis det iagttages, at elever tilbringer lang tid i skolen hver dag i mange år. Grøgaards forståelse af læringsteori er en kæde, som består af begreberne ”trivsel, tryghed og læring”.
Grøgaard redegør for, hvordan unge med sociale vanskeligheder trives dårligere, når specialundervisningen udelukkende foregår i klassen, i modsætning til den specialundervisning, som udelukkende foregår segregeret uden for klassen. De elever, der trives bedst, har sociale og/eller faglige relationer med læreren, oplevelse af mestring og er læringsentusiaster. Socialt inkluderede elever beskrives som elever, der trives endnu bedre. Dette vanskeliggør specialundervisning på klassen, fordi
elever (som det ses ovenfor, også) beskrives som flove over ekstra opmærksomhed og stigmatiserede i specialundervisning på klassen.
Grøgaard konkluderer, at (special)undervisning bør være organiseret, kvalificeret, helhedsorienteret,
differentieret, integreret i den totale undervisningsplanlægning og ikke fragmenteret og præget af ad
hoc beslutninger (ibid. s. 100f).

Note 36: Når vi nedenfor ser på elevsammensætningen og tolærersystemet og -undervisningen på
Fjordvang Ungdomsskole vil vi vende tilbage til nogle pointer i Grøgaards undersøgelse, selvom
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undersøgelsen ikke siger noget specielt om indhold, form og organisering af tolærersystem/-undervisning.

5.2. Indledning – 2:
Afledt af den manglende relevante litteratur i forhold til tolærersystem/-undervisning besluttedes
det at foretage semistrukturerede interviews26 i skolesammenhænge, hvor man har haft tolærersystem/-undervisning som en ”indøvet” metode, man har anvendt i gennem nogle år.

Note 37: Efterfølgende er jeg blevet bebrejdet af samarbejdspartnere på særlige specialefterskoler,
at jeg ikke har besøgt specialefterskoler med tolærerundervisning i specialundervisningen af specialelever. Denne type af efterskoler har ikke været genstand for mine overvejelser, da jeg var optaget
at tage afsæt i en forståelse af Fjordvang Ungdomsskoles intentioner om de mange, forskellige elever i den store klasse, deltagende og inkluderet i klassen, hele tiden. Mit kendskab til disse specialskoler havde ført til en grundlæggende antagelse, at der her var en helt anden, praksisorienteret tolærerundervisning, som ikke umiddelbart ville kunne bibringe nærværende udviklingsprojekt relevant empiri/data (se også note 39).

5.2.1. Sammenskrivning af empiri:
I folkeskoleregi er der fortaget interviews med to lærere, som arbejder med tolærersystem i indskolingsforløb. Den ene skole ligger i en større købstad og har klassekvotienter på mere end 25 børn på
skolens 4 spor.
Den anden skole ligger i en mindre by, har 2 ”spor” og klassekvotienten er på 25-26 elever. Skolerne er besøgt september og igen oktober 2009.
Interviews er sammenskrevet nedenfor:
For begge lærere gælder, at de er eneansvarlige for undervisningen, og den anden person i klassen
er pædagog og ansat i skolens SFO. Pædagogen får dermed en ansættelse på fuld tid eller næsten
fuld tid og kan i klassen bruge ”en pædagogs tilgang” til de vanskelige børn, som de begge kalder
det.

26

Semistrukturerede interview åbner for den interviewedes perspektiv, oplevelser og erfaringer. Interviewet styres af en
række temaer (: interviewguide) i alle interviews.
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De taler om en ”pædagogisk assistent”, som ikke underviser, men som tager sig af de elever, der har
det svært i forhold deres ”skoleting”, som f.eks. at have spidse blyanter, at have farver med, at sidde
stille, at lade være med at tale med de andre børn, at lade være med at sige noget uden at række finger op, osv. Den ekstra person håndterer adfærdsvanskelige og tager sig af elever, som ikke forstår
kollektive beskeder mv.
Begge lærere havde stor gavn af den hjælp, de fik af pædagogerne. Der var tydeligt mere uro, og det
var vanskeligere at gennemføre forløb, når pædagogerne manglede p.g.a. møder, sygdom osv.
Når lærere ikke var der, blev timerne ikke vikardækket og/eller aflyst. Pædagogen havde så ”klassens time”, som ofte var en time med leg, sanglege, gåture o. lign.
Under interviewet taltes om de samarbejdende lærere på Fjordvang Ungdomsskole. Ingen af lærerne mente, at det var muligt i indskolingen. Her ville børnene bare blive forvirrede, når der var flere
voksne, der bestemte, lød det samstemmende.

Note 38: Charlotte Dyremose fra det Konservative Folkeparti er fortaler for en organisering af undervisning med en lærer og en pædagogisk assistent i indskolingen. Den pædagogiske assistent skal
sikre, at sociale strukturer i klassen fungerer, så ”dygtige børn” ikke hæmmes. Eleverne ”kan (sagtens) være gode venner alligevel” (Information 15/4 2009).

En anden type af undervisning, som normalt anvender tolærerundervisning er det normale skolesystems specialklasseundervisning. Her er også interviewet to lærere. Den ene var lærer på den samme skole, i den større købstad. Den anden lærer var tilknyttet en særlig specialklassebygning i en
(anden) mindre by. Klassestørrelserne var hyppigst på 4-8 elever og for det meste var man to lærere
sammen med klassen. Klasseværelser blev besøgt, mens eleverne var til svømning/frikvarter. Borde
var placeret, så der var stor afstand mellem eleverne, og nogle borde var vendt således, at elever
vendte ryggen til de andre elever/resten af klassen. Også disse lærere er interviewet i september og
oktober 2009.

Det blev af disse lærere understreget, at selvom der var to lærere sammen med eleverne, så var det
vigtigt, at den ene holdt sig tilbage, så børnene ikke var i tvivl om, hvem der bestemte. Børnene
havde, hed det, brug for en sikker struktur, faste rammer og forudsigelighed. Succeskriterium var, at
(anden)lærer ikke behøvede at gribe ind overfor uro, ukoncentreret adfærd osv. ”Succes er”, hed
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det, ”at den ikke-undervisende lærer kan sidde på radiatoren. Så fungerer undervisningen, og vi er
kommet langt med børnene” (lærer fra den større by).
Begge lærere fortalte, at de skiftedes til at være den, der ”bestemte”. Det, man er bedst til, bestemmer, hvem der underviser. Den anden lærers opgave er at være med til at sørge for, at der er ro, koncentration, bliver arbejdet osv.

Note 39: Denne empiriindsamling/disse data har i dag (juni 2010) nærmere en karakter af legitimering af, at andre tolærersystemer/anden tolærerundervisning end Fjordvangs Ungdomsskoles tolærersystem/-undervisning kommer til at demonstrere en dikotomisk, negativ problematik. Denne special- og indskolingsundervisning er formodentlig knyttet til tradition, kultur, indhold, form og organisering (Egelund 2009) og har formodentlig en hel anden karakter end den undervisning, der er
knyttet til normalundervisning i overbygningsklasser i markedsorienterede og undervisningseksperimenterende efterskoler. I den forbindelse er kritikken af, at specialefterskoler ikke har været genstand for empiri og databehandling en relevant kritik.

Note 40: Hvis vi vender tilbage til oplæg om inklusion, så er den grundlæggende antagelse tilsyneladende både i indskolingen og i specialundervisningen, at undervisning knyttes til, at én skal være
læreren (!), at undervisning handler om ro, koncentration, orden etc. (normal adfærd i skolen), rettet
mod individer i klassen.
Indsatsen i empiridata er integrations- og rummelighedsorienteret og ikke inkluderende.

Note 41: Når egen empiri sammenlignes med Boye (2009), så er hovedkonklusionerne genkendelige: bl.a. skabe arbejdsro i timen (s. 222) og via ydre strukturer skabe indre styringsmekanismer (s.
225) og elevernes (manglende) sociale kompetencer synes at overskygge arbejdet med det fagfaglige.
Hedegaard-Sørensen (2009) skriver, at ”faglærer har rollen som lærer…den anden lærer fungerer
som støtteperson og vejleder for de elever, som…” (s. 228), og Hedegaard-Sørensen et al (2009)
skriver, at støttelærere kommer til at fungere som: ”..sekretær ..bodyguard …hjælper ..oversætter
…vogter, kammerat, reserveforælder eller underviser..” (s. 284). En foranstaltning, som ”.forstærker handicappet og isolerer eleven…” (s. 285), fordi støttelærere ”… i iver for at legitime funktion
…”omfavner” i en relation som derved udelukker samhandling med andre.. skærmer elev for at
blamere sig..” (s. 287).

58

6. Generelt om viden/empiri/tænkning om undervisning og læring
6.1. Indledning:
Når undervisning huskes fra egen skolegang i 1960´erne og frem, og når undervisning iagttages,
som empiri i dag, 2010, så genkendes nogle mønstre umiddelbart. Hugh Mehan beskrev disse mønstre allerede i 1970´erne (f.eks. Learning Lessons (1978)). Forskellige forfattere har taget afsæt i
Mehans mønstre, bl.a. P. Linell (1998). Mehan og Linell delte undervisningens koreografi/kommunikation/processer op i forskellige sekvenser og kategorier.
Trods processerne/mønstrene er umiddelbart genkendelige, så forekommer processerne/mønstrene i
undervisningen i 2010 også uoverskuelige og på mange måder uigenkendelige, for alt kan også siges at være (senmoderne uigenkendeligt) anderledes, lige fra elever, lærere, organisering, hjælpemidler, temaer mv.
For at kunne dykke ned i det genkendelige og uigenkendelige i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole
2009/2010 tages afsæt i systemteoretisk forståelse af undervisning og Mehans og Linells mønstre af
sekvenser og kategorier.

6.2. (Kort og forenklet) systemteoripræsentation
Luhmanns (2006) analyserer uddannelsessystemet som et særlig uddifferentieret kommunikationssystem i en omverden af andre uddifferentierede kommunikationssystemer (f.eks. videnskabssystem, jurasystem, politisk system, økonomisk system). Hvert uddifferentieret kommunikationssystem opererer med egne generaliserede medier (: sandhed, lov, magt, penge). Uddannelsessystemets
generaliserede medie er ”den lærende elev/studerende”, som i kommunikationsformen ”undervisning” og/eller om ”læring(sledelse)” skal blive ”bedre/dygtigere/klogere/mere vidende osv.”, og
dermed have bedre kvalifikationer og kompetencer i fremtiden, og skal ikke blive ”værre/dårligere/
dummere/mindre vidende osv.”, og dermed have dårligere kvalifikationer…

Uddannelsessystemets kommunikationsform ”undervisning” etablerer et særlig konglomerat (jf.
fodnote 2) af kommunikationer og kommunikationssystemer. 1) Lærerrollens (før)tænkning
om/forberedelse af undervisningen. En indre kommunikation (tanker) i lærerens psykiske kommu-
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nikationssystem (”bevidstheden”), som formodentlig handler om, hvad timens tema skal være (et
valg af tema som kunne have været et andet tema (et kontingent valg)), en tænkning om, hvordan
(et valg af plan og metode, som..), om hvor længe, og hvordan læreren kan se, at det, der er tænkt
(intentionen), også er blevet resultatet/er lært af eleven/den studerende. 2) Klassen som kommunikationssystem. I systemteorien kan kommunikation (kun) kommunikere. Læreren kan således (kun)
kommunikere undervisning/dagens tema, men kan ikke vide om kommunikationen har/får betydning for elevers psykiske kommunikationssystemer. Lærerens psykiske system (tanker) kan ikke
vide om et andet kommunikationssystem, undervisningen, fører til, at elever lærer noget. Elevers
læring, som er kommunikation (sociale konstruktioner) i elevers psykiske system, afhænger af, om
lærerens kommunikation (ikke lærerens tanker eller intentioner) betyder noget (giver mening) og
bliver til (en ny) kommunikation i elevens psykiske system. Elevers tænkning/kommunikation i det
psykiske system kan samtidig med lærerens kommunikation kommunikere om/tænke på kæreste,
mavens (det biologiske kommunikationssystem) meddelelser om ”sult” osv. osv.

(Uddannelsessystemet er mere end læreres forberedelser og klassen kommunikationssystemer. Det
er også kommunikation om lektier, skriftlige opgaver, forældresamarbejde/-samtaler, læreres evalueringer af undervisninger mv. Dette udfoldes ikke her)

I klassens kommunikationssystem er det ikke sikkert, at der kun foregår undervisning  læring,
eller nærmere: det er langt fra sikkert. Meget af klassens kommunikationssystem er f.eks. ”ventetid”
på hjælp, så man kan komme videre/lære27, vente på teknik virker, vente på alle har fundet tekst,
den rigtige side eller opgave, som klassen skal arbejde med. En anden type klassekommunikation er
kommunikation om lektier, afleveringer, ændringer af timer osv.

Vi taler alligevel om klassens kommunikationssystem, fordi dette kommunikationssystem har en
helt anden struktur og er et andet ”økomentalt” (Bateson 2005) kommunikationssystem end omverdenens kommunikationssystemer (frikvarter, spisepause, gangfællesskab, indkøbstur, kæresteskab,
venskab, familieskab, mv.). 9.a`s omverdens kommunikationssystemer er helt andre sociale kom-

27

I forbindelse med feltstudier til Mogensen (2009) overhørtes samtale mellem k og sidemand i 10. klasse. k: ”Tænk,
hvis man lagde al den tid sammen, som man har ventet på at få hjælp. Vi kunne have været færdige med skolen for
længe siden”. k sad med fingeren oppe, uden at få lærerens opmærksomhed og hjælp i ca. 5 minutter.
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munikationssystemer, med andre generaliserede medier og forskelle (koder) for deltagelse i kommunikationssystemet i konglomeratet af de kommunikationssystemer, som et (efter)skoleår udgør28.
Enhver klasses kommunikationssystem har en start (: slut på frikvarter/forrige time/mv.) og et ophør
(start på frikvarter/fri/anden time/mv.). I klassers kommunikationssystemer kunne alt sådan set ske
(kontingens) lige fra (kommunikation om) udveksling af informationer, ideer og tanker, til leg,
sang, elevsamtaler, sove mv. Men det sker ikke, fordi der er etableret en særlig rationalitet, en systemlukning og en særlig udvikling af et kommunikationssystem, så deltagerne i kommunikationssystemet ved, at nu er det klassens kommunikationssystem, der er kommunikationsforskellen. Leg,
sang, elevsamtaler/-snak mv. er særlige afvigelser, knyttet til undtagelser (f.eks. fødselsdage, belønning) eller noget, der kan/skal ændres og ophøre (: forstyrrer).
Efter disse korte og enkle præsentationer af systemteoretisk tænkning (kommunikation om systemteori) fortsætter vi nu med nogle af de genkendelige kommunikationssystemer (konstruktioner/kategoriseringer/prototyper af kommunikationssystemer) i konglomeratet af kommunikationssystemer i
en klasses kommunikationssystem29:

Note 42: Konglomeratet af kommunikationer i klassens kommunikationssystemer kan uddifferentiere en særlig social kommunikationskonstruktion, som kan kaldes klasseledelse og/eller klasserumsledelse. En kommunikationsforskel/-konstruktion som kan etablere kommunikation om konglomeratet af kommunikationssystemer, i et særligt kommunikationssystem med et eget generaliseret medie ”klassen”, som bliver godt  dårligt ledet. Kommunikationen om klasse- og klasserumsledelse reducerer, eller forsøger at reducere kompleksitet, og gør det mulige konglomeratet af
kommunikationer til ét kommunikationssystem, forskellig fra andre kommunikationssystemer. Til
kommunikationen om klasse- og klasserumsledelse kunne man reservere udtrykket ”undervisning”,
som god  dårlig i en monologisk, mekanisk forståelse af ledelse af konglomeratet (kommunikationssystemet i klasserum) (Christiansen 2009).
Underviserkompetencer kan gøres til iagttagelsesforskelle som didaktiske og ledelseskompetencer.

28

Uden for både uddannelsessystemet og klassens sociale kommunikationssystemer om læring er unge (elever) med i
en række kommunikationssystemer: f.eks. i familier, opdragelse, samtaler med venner, læser tegneserier/bøger, spiller
spil, leger, ser TV, lytter til præsters prædiken, går til foredrag, går til koncert og hører musik osv. Her sker også ”læring”. Bourdieu (2006) viser, at uddannelsessystemets kommunikationssystemers succes/fiasko er afhængig af læringen
(den kulturelle/symbolske kapital) uden for uddannelsessystemet/undervisningen (elevers primærsocialisering udenfor
skole-/uddannelsessystemet).
29
Nedenfor forlades af og til denne meget omstændelige udfoldelse af kommunikationen i klassen, i psykiske systemer
mv. som ville kunne kaldes ”undervisning”, ”læring”, ”undervisningssamtale” og meget andet. For at vi ikke skal glemme eller overse kompleksiteten, vendes af og til tilbage til den omstændelige udfoldelse.
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Note 43: Det er almindeligt (vilkår), at nye kommunikationssystemer uddifferentieres, når tidligere
kommunikationssystemer ikke kan håndtere kompleksitet (længere). Klasse- og klasserumsledelse
er ikke længere dækkende, når vi skal håndtere kommunikation om undervisning og elevers udbytte.
I dag ville en del teoretikere tilslutte sig, at klassens konglomerat af kommunikationssystemer kan
uddifferentiere en anden kommunikationsforskel/-konstruktion: læringsledelse.
Denne kommunikation er en paradoksal konstruktion. Ledelse er kommunikation mellem kommunikationssystemer (kommunikation som god  dårlig om noget, som ledes) Læring er en anden
form for kommunikation. Det er kommunikation i systemer. Læringsledelse handler oftest om ledelse af elevers interne kommunikationer, i elevers psykiske/motoriske systemer. Kommunikationer, som andre kommunikationssystemer ikke kan kommunikere med (ville kræve telepati).
Læringsledelsens kommunikationsmedie er usikkert og knyttet til kommunikation mellem (lærers
og elevers, elevers og elevers) psykiske systemer. Læringsledelsens medie bliver samtalen/snakken
mellem de psykiske systemer og knyttes til om samtalen/snakken var god, bedre  dårlig/dårligere og/eller om der tale om monolog (forkert)  dialog (mellem frie og tænkende mennesker)
(rigtigt) (Christiansen 2009).
Underviserkompetencer (didaktiske og ledelseskompetencer) bliver nu også relationskompetencer.

Note 44: Læringsledelsens kommunikationssystem er fortsat et asymmetrisk kommunikationssystem, selvom der tales om dialoger mellem frie og tænkende mennesker. Rollerne i læringsledelsen
er asymmetriske. Lærer distribuerer, hvad (indhold) skal læres, hvordan (tid, arbejdsform mv.) og
vurderer, hvordan og hvornår noget forstås som læring (: vurdering af horisontale temaer (integreret
tværfaglighed) og/eller vurdering af vertikale temaer (dybden indenfor temaer); og hvordan og
hvornår temaer/elementer vurderes (evalueres) som lært af de lærende.
Beslutninger om regler, mål, midler, styring, stil, disciplin, distribuering af taletid og dramaturgi og
(med)løbende fortolkninger, analyser og vurderinger er fortsat asymmetrisk knyttet til lærerrollen.
Trods dette taler læringsledelse alligevel om dialogerne mellem frie og tænkende mennesker.

Note 45: I løbet af udviklingsprojektet vil det ses, at kommunikation om klasserums- og læringsledelse efterhånden ikke vil blive anvendt som betydningsfuld kommunikationsforskel.
Hermed åbnes for, at fokus i løbet af udviklingsprojektet både har et lærerperspektiv (læringsledelse) og et elevperspektiv, som kunne kaldes selvlæringselevledelse. Hermed fastholdes en forståelse
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af klassens, undervisningens og læringens kommunikationssystem som et multikomplekst konglomerat (kontingens) af mulige kommunikationssystemer om noget, som skal undervises i/læres (jf.
ovenstående om systemteoretisk forståelse af undervisning/uddannelse og nedenstående udviklingsprojekts empiri og refleksioner/analyser).
Hvis vi vender tilbage til fodnote 28 om kulturel/symbolsk kapitals betydning, så ses nedenfor et
sammenfald mellem det, man kunne kalde den gode/mindre gode læringsledelse og elevers gode/mindre gode selvlæringselevledelse.
Denne kommunikation om ledelse skal understrege, at dialektikken og det dialektiske blik i udviklingsprojektet søges fastholdt. Budskabet er: Kvalitet i/ledelse af klasse/undervisning/læring er afhængig af både lærere30 og elever og ledelse og forældre(s kulturelle/symbolske kapital) og framing
og setting og kommunalpolitik og minister og toiletter og lys og…?

Nedenfor ser vi på nogle særlige, ordensskabende kommunikationsforskelle/-systemer (reduktion af
kompleksitet), som kan knyttes til undersøgelse af klassens konglomerat af kommunikationsforskelle/-systemer.

6.3. Klasserumsundervisning (som system):
Klasseundervisning som system kan deles i tre overordnede kategorier (kommunikationsforskelle/systemer):

INSTRUKTION

KOLLEKTIVT ARBEJDE

GENNEMGANG

Fælles fokus

Opløsning af fælles fokus

Fælles fokus

Lærer arbejder

Elever arbejder med opgaver

Lærer arbejder

Lærer har initiativ

Elever er aktive

Lærer aktiv

Elever passive

Elever gør klar til gennemgang

Elever evalueres

aflevering

30

Dette kan også ses som et lille oprør mod den megen kritik af lærere og skoleledelse (f.eks. ”360-graders eftersyn”.
Haarders uddannelsespolitik). Dette udviklingsprojekt dialektiske blik søger ikke at reducere kompleksiteten i undervisningen til lærere alene (jf. f.eks. Kjensli 2009).
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Overordnet kan man kategorisere INSTRUKTION og GENNEMGANG som en OFFENTLIGE
SAMTALE.
Her har en klasse fælles fokus og lærer leder klassen/”læring” (når kommunikationskompleksiteten
reduceres).

I den OFFENTLIGE SAMTALE, hvor lærer leder processerne, opstår også mulige kategorier og
mønstre, både overordnede og underordnede.

En overordnet kategorisering (kompleksitet reduktion) kan være den genkendelige kategori, som
kan kaldes:

”(Over)høring”, ”elicitaionsprocesser” og/eller ”IRE-sekvenser” (Mehan 1972):

Initiering (lærer stiller spørgsmål)
Respons (elev svarer)
Evaluering (lærer evaluerer elevsvar)
IRE-sekvenser er optaget af at formidle kundskab/viden og høre, om formidling er
lykkedes.
Mehan kalder dette en grundstruktur i al undervisning
Viden/kundskab er ”stof” uden for elev og lærer  noget upersonligt, objektivt,
der skal læres (didaktikkens hvad).

Som diskursform:
Monologisk undervisningssamtale frem mod det rigtige svar (intentionen ”lært”).

Den OFFENTLIGE SAMTALE i undervisningens kommunikationssystem opererer med en iagttagelses- og kommunikationsforskel, som er forskellig fra al anden kommunikation. Bl.a. distribuerer
den OFFENTLIGE SAMTALE et hierarkisk (magt)system, et anerkendelsessystem, et adfærdssystem osv. som er vigtig at lære sig, for at kunne være fuldgyldigt medlem i den OFFENTLIGE
SAMTALE. Bl.a. må elever lære sig, hvilke kommunikationer (adfærd, svar, kropsholdninger mv.),
der ”giver points” i forskellige hierarkier (i forhold til lærere og i forhold til medelever), og lære sig
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hvilke kommunikationer, man kan tillade sig uden at ”miste points” osv. (jf. performativitet s. 27 og
48).

Som forskel til den OFFENTLIGE SAMTALE, med fælles fokus, kan den IKKE-OFFENTLIGE
SAMTALE konstrueres som en forskel/modsætning, knyttet til i hvem, der arbejder. Den IKKEOFFENTLIGE SAMTALE kan også kaldes KOLLEKTIVT ARBEJDE.
Hensigten med det KOLLEKTIVE ARBEJDE i uddannelsessystemets kommunikationssystemer er
at gøre elever aktive, deltagende, lade elever øve sig og vise, de kan ”stoffet” mv. i forhold til kommende GENNEMGANG.
I det KOLLEKTIVE ARBEJDE forventes en anden kommunikation, enten inden for en aftalt gruppe af elever i gruppearbejde og/eller en kommunikation, som foregår i den enkelte elevs psykiske
system, mens han/hun selv/alene løser opgaver.
Det KOLLEKTIVE ARBEJDE er normalt overvåget og etablerer et kommunikationssystem, som
også distribuerer et hierarkisk (magt)system, et anerkendelsessystem, et adfærdssystem osv., hvor
man igen skal lære, hvad der ”giver points” osv.

Note 46: I nogle sekvenser bør kollektivt arbejde måske ikke beskrives som arbejde. Der er snarere
tale ikke-arbejde med associativ snak, tidsfordriv og/eller passivitet.
(Det vil føre for vidt at underkategorisere det kollektive arbejde i denne sammenhæng.)
Den OFFENTLIG SAMTALE er et særligt kommunikationssystem, som er kendetegnet ved, at der
er et ”centrum”, en hierarkisk position, med privilegier til at have ordet, til at give (distribuere) ordet, til at stille spørgsmål (også spørgsmål som spørger selv kender svar på), til at fratage ordet, og
til at gøre ”fokus fælles” i kommunikationssystemet, mv.

Den OFFENTLIGE SAMTALES fælles fokus kan etableres og opløses og genetableres.

Eff: Etablering af Fælles Fokus har en egen koreografi. Når INSTRUKTIONEN begynder, bruger
lærere nogle meget få, genkendelige ord. Ordene er ofte varianter af ”Ja” (f.eks. ”Yes”) og/eller en
spørgende formulering, begyndende med ”Hvis I lige..(er rolige, ser herop,..)?” og/eller et ”vi”: ”Vi
skal lige…”.
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Off: Opløsning af Fælles Fokus har flere former/koreografier. Lærere kan iværksætte off, når de
markerer, at INSTRUKTION og GENNEMGANG er slut og den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE, gruppearbejde og/eller elevernes selvstændige arbejde begynder. Off er også knyttet til bevilling af pauser, timens ophør osv.
Lærere kan også, formodentlig utilsigtet off, når de indleder regulering, og/eller diskussioner med
elever af adfærdsmæssig og social karakter.
Elever kan til gengæld off, når de gennem adfærd (: uro, (upassende) spørgsmål, grin mv.) afbryder
eff eller gff.

Gff: Genetablering af Fælles Fokus er knyttet til, at elevers selvstændige, kollektive arbejde skal
ophøre og med ”Ja”, ”Hvis..” osv. med henblik på GENNEMGANG og/eller ny INSTRUKTION.
Gff knyttes ofte til, at mange elever søger afklaring efter INSTRUKTION i overgangen til KOLLEKTIVT ARBEJDE. Lærer kan her gff og give fællesmeddelelse, så ikke alle skal have hver deres
personlige afklaring. Gff kan også forekomme, når lærere selv er blevet opmærksomme på noget,
de har glemt under INSTRUKTION/GENNEMGANG eller i forbindelse med ny INSTRUKTION i
det KOLLEKTIVE ARBEJDE osv.

Off knyttet til elevadfærd og -forstyrrelse efterfølges ofte af gff for at komme tilbage til INSTRUKTION og/eller GENNEMGANG.

Note 47: Eff, off, gff kan underopdeles og knyttes til forskellige klasseaktiviteter (sociale, faglige
og strukturerende) og til aktiviteter, som er interne, eksterne mv., men dette ville føre for vidt på de
givne betingelser.

Note 48: Med Foucault (2008) og Rose (2003) kunne ovenstående analyser føre til diskurser om
udøvelse af ”social teknologi”, som kan opleves som ”naturlig” og ”retfærdig”, fordi sådan ”gør
man” i klassens kommunikationssystemer og undervisningssamtaler. (Foucaults/Roses undersøgelse af ”social teknologi” udfoldes ikke her.)

Note 49: Bourdieu (2006) ville operere med ”symbolsk vold”, som ikke opleves (miskendes) som
”vold” i undervisningssystemets miskendelse af egne voldelige processer i doxa om uddannelsessystem og undervisning. (Heller ikke Bourdieus feltanalyse af uddannelsessystemet udfoldes her.)
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Vi skulle nu være klar til se på den første undersøgelse af tolærersystemet/-undervisningen i 9. a. på
Fjordvang Ungdomsskole 2009-2010.

7. Undersøgelsesprojektets, evalueringens og konsulentbistandens
processer, ”fund”, bistand og effekter
1. undersøgelsesperiode/undersøgelsesstart.

7.1. Indledning:
I dette afsnit vises, hvordan udviklingsprojektet var knyttet til præferencen for normal praksis- og
klasserumsforskning (og endnu ikke grounded theory).
I dette afsnit vises også, hvordan iagttagelser er knyttet til oplæg om inklusion, og at oplæggets anvisninger er med til at påpege de forskelle som blev iagttaget som forskelle, der gør en forskel.

7.1.1. Klasserummet:
9. klasserne på Fjordvang Ungdomsskole har undervisning på 1. sal i teorilokaler oven på køkken,
lærerværelse og spisesal. I formiddagstimerne opholder 9. klasserne sig i deres egen del af skolen.
(10. klasser undervises i nyere klasseværelser, i bygninger som også rummer fysiklokaler og nogle
af skolens valgfag og linjefag.)
9. a ligger i noget, der må have været en foredragssal, med en lille forhøjning i den ene ende af lokalet. Lokalets dør til gang er placeret i den ene endevæg. Begge sider i klassen har store vinduer.
Den ene side vender ud mod lokal vej, som forbinder Velling med Ringkøbing og Lem. Den anden
side vender ”ind” mod gård mellem skolebygninger. Gården har fliser, græsplæne, hytte mv. (der er
således ikke vindues- og dørrække). Gulvbelægning er lyst/gråt tæppe, vægge er hvide. Tavlen er
flytbar (og bruges kun i mindre omfang). Den hvide endevæg er ”lærred” for power point-oplæg,
filmvisninger osv. Lyskilde er lysstofrør. Et lyst lokale, med få muligheder for at ”pynte op” p.g.a.
de mange vinduer.
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Gavl(ende)væggen med forhøjningen er også hvid, med en utæt dør ud ”i det fri”, hvilket betyder at
nogle elever i vinterperiode sidder viklet ind i tæpper for at holde varmen. I denne ende af lokalet er
en blød sofa, et TV, ”internetskab” og overskudsborde og -stole stillet op.
Bordene i klassen er stillet op i otte ”bordegrupper” (tre mod vej, tre mod gård og to i midten). Ved
hver bordgruppe sidder efter cooperative learningprincipper fire elever (dygtig, to mellemdygtige
og en svagere). Mellem bordene er gangområder på 1-1½ - 2 meter.
Jeg er placeret ved gavl mellem opstillede overskudsborde og sofa.

7.1.2. Afsæt og udviklingsprojektstart:
Inden udviklingsprojektet gik i gang, havde lærerne udviklet en koreografi (jf. Mottelson 2003).
Flere forhold kan have haft indflydelse på denne koreografi. Et forhold er, at undervisningssamtalerne i 9. a er bundet op på cooperativ learnings-konceptet, som tilstræber, at elever (selv) samarbejder om tekster, opgaver og løsninger. Et andet forhold kan være, at lærerne i forbindelse med
ansøgningen om udviklingsprojektet (allerede) var optaget af at undgå (for meget) ”radiatorlærer”.

Note 50: Endnu flere forhold kan spille ind. Et tredje kunne være, at koreografi er præget af læreres
(og elevers) opmærksomhed på min (nye) tilstedeværelse i klassen, et fjerde..?

Note 51: Radiatorlærerrollen, og især at undgå radiatorlærerrollen, var et tema både i samtaler i
forbindelse med designet til udviklingsprojektet og et tilbagevendende tema i samtaler om empiri
og udviklingsforslag. Lærerne gav udtryk for en oplevelse af ubehag ved radiatorlærerrollens passive tilstedeværelse i klassen (: spild af lærerressourcer, som kun i mindre grad kunne nyttiggøres i
forbindelse med stilfærdige adfærdsreguleringer i forhold til enkelte, urolige elever). Radiatorlærerrollens ubehag/spild opvejedes ikke tilfredsstillende af det (med)lærende udbytte, som en lærer kan
have at se en kollegas måde at undervise på.
Nedenfor præsenteres de første bearbejdede feltnoter31 fra klasserummet med 9. a i september 2009.

31

Noterne er en bearbejdelse af transskriberede og senere ”renskrevne” feltnoter, som blev brugt til oplæg for lærerne
efter feltstudierne. Der er altså tale om noter, som flere gange er blevet bearbejdet i forhold til de oprindelige noter, fra
d. 04.09.09.
Bearbejdelsens ærinde har hele tiden været at finde nogle mønstre, som kan lede til prøvehandlinger i forhold til at
komme i gang med at arbejde med udvikling af tolærersystemet/-undervisningen, inklusion mv.
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Note 52: Hvis noterne sammenlignes med noterne fra anden og tredje feltundersøgelse, så kan det
iagttages, hvordan nye prototyper endnu ikke er udviklede. Fokus/iagttagelsespræmis er klasse-/læringsrumsledelse og især orienteret mod prototypen: Framingen. Det bliver således forhåbentlig
muligt at vise ”opdagelsens veje” i udviklingsprojektets udvikling af lærerarbejdet, læringsledelsen
og udviklingsprojektets udvikling af iagttagelsesforskelle og prototyper.

Nedenfor anvendes Mehans og Linells prototyper/konstruktioner/kommunikationssystemer (jf. afsnit 6.3).

7. 2. Undervisningskoreografien og -dramaturgien ved udviklingsprojektets
start:
Introduktion til timen (8.03) - M
Elever er på deres plads. Der er ro ved de fleste borde.
Eff: Jeg præsenteres.
Off: Der hilses ”hej” fra et par steder, og der ses igen på hinanden, computere, pakkes ud enkelte
steder mv.
Introduktion til opgave (framing). INSTRUKTION (8.05) - M
Eff: IRE-sekvenser. Klassen spørges til ”personkarakteristik”, hvem der kender det, osv.
En del svarer, at de kender til personkarakteristik. (En del sukker, andre er uden begejstring o.lign.)
M introducerer ”biodigt”, som en måde at lave karakteristik på. Dagens tekst (”Veninder”) introduceres.
IRE-sekvenser: Der spørges om, hvad der bruges til beskrivelse af personer. En elev foreslår ”tillægsord”. Der søges efter tillægsord, der kan beskrive en person.
Emil fra Lønneberg bruges som eksempel på, hvad det går ud på.
Note 53: INSTRUKTION til et (nyt) tema, brug af (nye) metoder osv. har vel en intention om, at
eleverne skal blive bedre læsere, mere vidende og i stand til at bruge nye metoder. INSTRUKTIONEN har vel også en intention om at skabe overblik og overskuelighed, så eleverne kan opleve, at
de har en form for kontrol over, hvad det ”nye” går ud på, og hvordan det ”nye” skal bruges, og
måske også hvorfor (se mere om ”hvorfor” nedenfor). Endelig kan INSTRUKTIONEN vel have til
hensigt at begejstre/”stemme” (f.eks. Struve 2005) eleverne, så eleverne med energi og nysgerrighed går i gang med opgaver, at lære, at bruge osv.
9. klasseelever har ”prøvet alting før”. De har deltaget i en uendelig række af INSTRUKTIONER,
som har indledt til nye temaer og metoder, med (for) genkendelige IRE-sekvenser, hvor lærere
spørger, som de plejer, og (de sædvanlige) elever svarer, og (den sædvanlige) evaluering fører til
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næste spørgsmål osv. Elever vil i 9. klasse automatisk afkode, hvad ”det går ud på”, når INSTRUKTIONEN starter, og kender koreografien i IRE-sekvenser.

Note 54: Denne del af undervisningskoreografi ligner min egen skolegangs koreografi i aleneundervisningen. Det nye (senmoderne unge) er, at:
Nogle elever reagerer (sukker hørligt) på denne kæde af genkendelighed og gentagelser. Her er n´s,
l´s, m´s (osv.) suk og ikke-begejstring registreret og forsøgt forstået.
Off: Mellemspil:
Teksten deles ud af M og C.
Gff: De elever, der skal have teksten læst op, skal gå med C til xrum til oplæsning.
Off: I forbindelse med afklaring af hvilket rum, der er ledigt, korrigeres M flere gange af elever
(Elever har overblik over hvilke klasser, der bruger de foreslåede rum og har overblik over efterskolens struktur allerede i september!)
Note 55: En lærer har initiativet i en kort OFFENTLIG SAMTALE, INSTRUKTION, blandet med
IRE-sekvenser. INSTRUKTIONEN indrammer, hvad denne del af timen i dag handler om (personkarakteristik i dansk). INSTRUKTIONEN præsenterer hvilken opgave, der skal løses i forhold til
tekst.

Note 56: I de bearbejdede noter blev ikke givet plads til de afbrydelser (små off´er med efterfølgende gff´er) knyttet til lærerkommentarer til elevers opmærksomhed rettet mod computere, og/eller de
små pauser, som opstår i forbindelse læreres valg af reaktioner i forbindelse med elevadfærd. Lærerne vælger, som det også ses senere, oftest ”ikke-reaktion” og fastholder dermed den eff (med lille
pause), som er etableret.
De bearbejdede feltnoter bliver dermed ikke optaget af nærmere beskrivelse af støjniveau og elevopmærksomhedsniveau. I 9. a er det ikke en rigtig forskel, som gør en forskel. Se mere i senere feltnoter.

Derefter følger en IKKE-OFFENTLIGT SAMTALE/et KOLLEKTIVT ARBEJDE i CL-bordgrupperne.

Off: KOLLEKTIVT ARBEJDE: ”Veninder” læses
Gff: C læser for svagere læsere i fællesrum (: Eneste eksempel på ”holddeling” som iagttages i udviklingsprojektperioden))
C vender tilbage til klasse med sit hold.
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Opgaveløsning (start 8.25).
Kroppe tilbagelænede – væk fra borde med tekst mellem sig selv og bord – eller fremadlænet i gang
med at læse, at åbne computer, finde blyanter mv.
Hænder rækkes op. C hjælper (afklarer) langs bordene mod skolegård. M hjælper midterborde og
videre i vejrække.
Note 57: Det ser ud til at lærere ”fordeler sig” i klassen, så alle borde har en lærer tæt på. Lærere
reagerer hurtigt på ”fingre” som rækkes op (kort ventetid). Hjælp/afklaring gives ikke kun til personen ”med fingeren”, men til bordet. Hjælpen er afklaring/svar på spørgsmål.
Der arbejdes og snakkes ved bordene.
Bord 1: ”Er I her i weekenden?”, mens teksten holdes op og læses?/skimmes?eller? Der tales lidt
om weekend, og der vendes tilbage til opgaven.
Bord 4: Der tales om computer og om manglende adgang til nettet. En pige får hjælp med computer
af dreng fra bordet. Han kan heller ikke komme på nettet. M, som er i nærheden, beder dem løse
opgave, og de går i gang.
Dreng ved et bord har fødselsdag. Der råbes tillykke, og eleverne forsøger at tale om gaver og synge fødselsdagssang. (Der er tale om noget, som kunne kaldes off i anden orden, som er elevinitieret,
og etablerer et ikke-legitimt gff om noget afvigende i forhold til det normale kommunikationssystem i det KOLLEKTIVE ARBEJDE).
Gff: Både C og M lover at vende tilbage til fødselsdagsfejring og beder klassen (og bordet) om at
vende tilbage til opgaven (Lærere bringer off tilbage til off i første orden.) (Fødselsdagen bliver i
øvrigt ikke fejret, viser det sig, da timen er forbi).
Bord 1 taler om fødselsdage, med papirer holdt oppe for øjnene. Der skrives (multiopmærksomt?).
”Arbejdet” varierer fra bord til bord, og i forhold til enkelte personer.
Enkelte elever er stille, ikke arbejdende. De ser ud til at nå resultat ved hjælp af dem, der arbejder,
og ved hjælp af samtaler mellem andre elever.
Ved enkelt bord arbejder man multiopmærksomt (opgaveløser, mens man samtidig taler om tøj og
om at søge på nettet, om linjeafstand, om andre elever). Drenge trækkes ind i denne samtale. De
forholder sig tilsyneladende samtidig til tekst/opgave.
Note 58: Den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE, det KOLLEKTIVE ARBEJDE er præget af både
arbejde og ”ikke-arbejde” og præget af multikomplekse opmærksomheder som f.eks. at læse tekst,
deltage i samtaler om noget andet, vende tilbage, og se hvad de andre har lavet, mens man talte om
noget andet.
Den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE er præget af få adfærdskorrektioner, måske fordi de omkringvandrende lærere virker korrigerende ved deres nærhed ved bordene.

En elev bøjer sig frem over papirer og skriver, læser i tekst, kigger af og til op og ser ud til at beregne, om han er iagttaget af lærer. Da lærer er optaget ved andet bord, indleder han en samtale med
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”skuldermakker” om transport i weekend, og vender tilbage til eget papirer, da lærer vender sig om
og ser ud over klassen.
Note 59: Som det ses nedenfor genoptages den OFFENTLIGE SAMTALE (gff) med GENNEMGANG i forhold til den stillede opgave. Derefter følger ny OFFENTLIG SAMTALE/INSTRUKTION, som med IRE-sekvenser leder frem til næste opgave, som skal løses i næste IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE/KOLLEKTIVE ARBEJDE.

Gff – GENNEMGANG – 8.55.
M tildeler/fordeler ordet og enkelte elever læser eksempler fra biodigte op
Off. Elevfeedback – elever kommenterer tekst og opgave som dårlig/svær. Dette kommenteres ikke
af lærere (ikke-reaktion).
Gff – INSTRUKTION til næste opgave – 9.00 – M (igen):
Opgaven er at undersøge ”direkte” og ”indirekte” oplysninger i teksten.
Dette er en lektie, som de får lidt tid til at komme i gang med. M og C afstemmer, hvor lang tid de
kan arbejde på klassen, inden de skal det næste. De får 10 minutter.

Note 60: Eksempel på synligt lærersamarbejde, men også et eksempel på klassens kommunikationssystem ikke kun er ”undervisning og læring” – det er også beskeder, ventetid i forhold til læreres
enighed mv. Der er ikke tale om egentlig off, men snarere et ”tomt rum” i klassens kommunikationssystemkonglomerat.
Gff: INSTRUKTIONEN genoptages med IRE-sekvenser, hvor der også. trækkes på begreber fra
engelsk (telling, showing). Der bruges eksempler fra novellens slutning med IRE-sekvenser (: ved
vi om hun dør?), og fra situation i novellen, hvor pigerne vågner (: ved vi om hun er voldtaget?)
o.lign.
Off – det KOLLEKTIVE ARBEJDE går i gang 9.04.
Elevkroppe er fremadlænede mod computer og tekst. Der er få samtaler mellem elever. Resultater
af undersøgelse skrives. Ved bord 1 samtales lidt. Ved bord 2 arbejder 3, mens en kigger frem for
sig. Ved bord 7 arbejder (læser og skriver) alle. Ved bord 4 er en på nettet/facebook.
Note 61: I gennemgang af feltnoter med lærerne nævnes, at elev har været på facebook, for at give
eksempler på iagttagelsesforskelle og det multidiskursive klasserum mv. Dette førte til efterfølgende korrektion af denne elev fra lærere. Men dette betød også, at vi indgik en aftale om ”frit lejde”
for eleverne i forhold til mine feltnoteeksempler.
(Elever fra 9. b ville en dag vide, hvem jeg var. Mens dette blev afklaret, afbryder en tilhører: ”Du
er ham, der hjælper lærerne med at holde øje…”)
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(Pause med classbuilding (strækkeben-, krybe- og løbeøvelser) – bringes ikke her – men det var
ungdoms-/efterskoleungevenlige øvelser.)

Gff til næste opgave – 9.11:
(Opsamling på ”direkte  indirekte” foretages ikke).
INSTRUKTION C:
Der lægges op til metaforøvelse, med IRE-sekvenser, som anviser, hvad metaforer er, og hvordan
kommende opgave skal løses.
Fra fælles fokus og INSTRUKTION til mere og mere off: Eleverne skal hente en genstand, og eleverne skal ud fra denne genstand producere metaforer.
Elever begynder at sætte sig på kanten af stolen og strækker hals for at kunne se genstandene, de
skal arbejde med.
INSTRUKTION fortsætter. De skal finde mindst 3 metaforer. De må gå op til 10 eksempler.
INSTRUKTION fortsætter, mens enkelte elever (de nærmeste) har taget deres genstande og undersøger dem. Eleverne skal fortælle de andre ved bordet om de metaforer, de har fundet frem til, og
den ”bedste” skal siges til resten af klassen (jf. strukturerne i CL. Her afprøves – selvtænkning,
formulering og dele, lytte, vurdere og argumentere, vælge, dele med alle).
Der gives igen nogle eksempler (IRE-sekvenser) med brug af genstandene som afsæt for arbejde
med metaforer, mens størstedelen af eleverne henter og vælger ting, viser genstandene for hinanden
og kommer tilbage til egen plads. I bordgrupperne viser elever genstandene til hinanden og begrunder deres valg af genstand, mens C stadig er i gang med INSTRUKTION om forløbet, nu med høj
stemme (formodentlig fordi støjniveau hos elever er højt).
Off og KOLLEKTIVT ARBEJDE. Eleverne holder tingene op, enkelte spørger andre ved bordet
om hjælp, fordi det ”er svært at finde på noget”. Andre lægger sig op af eksempler, som er brugt i
instruktion. Andre producerer kreative metaforeksempler. Nogle fortæller de nærmeste, hvad de har
fundet frem til. Enkelt beskriver genstanden konkret, og når ikke frem til en eneste metafor.
Gff – GENNEMGANG og afslutning – 9.22.
De udvalgte elever fra forskellige bordgrupper tildeles ordet efter tur af C, og enkelte bordgrupper
klapper deres repræsentant på ryggen for præstationen.
Derefter off efter INSTRUKTION om at tingene skal lægges på plads, om at pakke sammen, sætte
stole op.

Note 62: Endnu et eksempel på, at klassens kommunikationssystem ikke kun er ”undervisning og
læring”.

Note 63: Cooperative Learningstrukturen lægger op til logistiske klasse-/læringsledelseskompetencer. En didaktisk organisationsrationalitet, hvor iagttagelsen kan rettes mod selve gennemførelsen i
forhold til både klasse, gruppe og den enkelte elev. En gennemførelse som kan iagttages i forhold til
både/enten det sociale og/eller det kundskabsmæssige/-formidlende med highlights (succes) i for-
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hold til det sociale og/eller indholdsmæssige og/eller ”lowlights” både/enten i forhold til det sociale
eller/og indhold (problem).

Note 64: Time/klassen kan ses som et organisationssystem – et social system – præget af et ”klima/et miljø/en kultur. Uønsket adfærd og afvigelser kommenteres næsten ikke. Her fastholdes et
fokus på opgave og aktivitet, kulturformidling og kundskaber. Eksterne forhold har næsten ikke
nogen plads i dette klima/miljø.

Lærerne kommenterer manglende stoleopsætning, mens de samler efterladte tekster ind. De fleste
elever skynder sig ud (til de andre efterskoleelever?). M og C sætter enkelte stole op og samler ting
op fra gulvet.
Note 65: Timerne er en kæde af rammesatte/framede forløb (her tre forløb) med skiftende, initierende lærere, som præsenterer ”hvad og hvordan” i forhold til dagens tekst.
Som afslutning på forløb genetableredes (gff) den OFFENTLIGE SAMTALE, for at gennemføre en
GENNEMGANG, med opsamling på temaet og/eller indlede ny INSTRUKTION.
Både INSTRUKTIONEN og GENNEMGANGEN følger traditionel undervisningskoreografi med
IRE-sekvenser. Én lærer har initiativet. Den anden lærer rykker ud i siden af eller ned bagved i
klassen som radiatorlærer. Lærer med initiativ stiller spørgsmål (initiering), elever rækker fingre op
og bliver valgt til at svare (respons), og lærer godkender svaret eller spørger en anden, hvis svaret er
forkert (evaluering).

7.3. Analyse og handleforslag i forbindelse med inklusion:
Det ”frames”, hvad opgaven går ud på, hvordan opgaven skal løses, og hvordan man skal gå i gang
(f.eks.: læse teksten).
Didaktikkens ”hvorfor” (: er personkarakteristik vigtig, en plausibel opgave?) udfoldes ikke. Dermed kan eleverne vel opleve, at personkarakteristikopgaven (bare) er endnu en skoleopgave i rækken af skoleopgaver, der skal løses.

C´s framing er anderledes end M´s. C er ”mindre” struktureret, med mindre eff, med oplysninger og
opgavepræcisering under elevers bevægelse (off) fra bordene til genstande og tilbage til bordet,
(mens elever snakker/samtaler).
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Opgavens ”hvad og hvordan” bliver (efterhånden) oplyst.
Hverken C eller M gør opgavens ”hvorfor” til framingstema.

Note 66: Det skal ikke her vurderes om C´s eller M´s framing er at foretrække. Det skal blot konstateres, at framingen er forskellig, at klasserummet må anses som multidiskursivt/flerstemmigt, og
at elever er afkodende kontekstopmærksomme (: hvad kan/skal jeg her, hvordan..?).

Denne analyse er en forlængelse af oplæg om inklusion, ungdom, framing osv. (s. 11f). En af konklusionerne, der kan uddrages af oplægget, er, at deltagere ikke bare bør kende, hvad man deltager i
og hvordan. For at deltage inkluderet, må man forstå meningen med, hvorfor noget er vigtigt at
deltage i (: hvorfor en tekst er vigtigt, og hvad kan teksten bruges til (udover at bruges til eksamen
og opfylde læseplan)).

Note 67: Mit møde med undervisningen i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole, og mit senere møde
med undervisning i andre 9. klasser på efterskoler åbnede mine øjne for, hvor lidt elever bliver inddraget i meningen med, at noget skal læres/være timens tema.
Tilsyneladende opbygges en række vaner, som positivt formuleret kan være udtryk for, at elever har
ontologisk tillid (Giddens 1996) til, at lærere ved, hvad, hvorfor og hvordan elever skal lære, og
denne tillid betyder, at lærere ikke behøver at meddele meningen til eleverne.
Hvis ovenstående iagttages med en anden forskel, så opbygges tilsyneladende en række vaner, som
negativt formuleret kunne være udtryk for, at elever som ”indsatte” (Schmidt 1999) i en forberedelsesperiode afpasser adfærd i og tilpasser sig indsatheden og indsathedens forskellige processer. Reaktioner (modstand) kan vise sig som suk, (”forstyrrende”) samtaler med medelever, passivitet osv.
Som optaget af Ziehes (1999 og 2007) analyser, så blev det tydeligt for mig, at traditionel undervisning, med gentagede, rutineprægede og for eleverne potentielt ikke-plausible og meningsløse forløb
kan fremme elevers automatiske afkodningsvirksomhed, som beregner plausibiliteten i den kommende indholdsmæssige relevans og den sociale og personlige omkostning (jf. afsnit 3.9.3).

En (god) anderledeshed (Ziehe 1999) kunne være: At være opmærksom på unges tematisering, informalisering og subjektivering og unges optagethed af (social) ”performativitet” og tydeliggøre
(tematisering), at personkarakteristik er vigtig, fordi..? Informaliseringstemaet (den sociale proces)
kunne imødekommes med en opgave om/øvelse i biodigte om ven(inde), familiemedlem, 9. a., hin-
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anden, hunde eller lignende. Dermed kunne skabes en personlig proces (subjektiveringstemaet) og
mulighed for at genkende personkarakteristik i teksten i forhold til i noget genkendt (ven(inde)
osv.), og dermed mulighed for at give både tekst og opgave plausibilitet i en (social) interaktion
mellem opgaver, tekst, eget ”liv” og egne erfaringer. En både horisontal (fagligt tværgående) og
vertikal (dybdesøgende) didaktisk rationalitet (Dale 1998).
Teksten og opgaver kan blive anledning til, at elever lærer noget om sig selv, hinanden, fællesskabet og indholdet (jf. selvpsykologiens 4 rettetheder note 22).

M´s og C´s tilgang til teksten er kendskab til en række ”redskaber”, ”metoder” og ”modeller” til at
analysere en tekst. Arbejdet med teksten bygges op over at lære redskaber, metoder og modeller ved
at finde eksempler i teksten og dermed ”forstå”, eller nærmere ”vise”, hvordan teksten er bygget op
og er konstrueret. Meningen er at lære at gå til eksamen i analyse af tekst, og hermed kommer f.eks.
dansk til at ligne andre fag. Teksten bliver et redskab, som kan vise analyseredskaber, -metoder og modeller. (Elever sukker.)

En anden indgang til dansk og tekst kunne være at tillægge teksten og tekstens temaer (voldtægt,
alkoholindtagelse, selvmord, ven(inde)skab) mening og betydning i sig selv. En længere, oplivende
og sansende vej over ”glæden ved kunsten” og (meningen i) teksten. En opmærksomhed på, at teksten siger noget om, hvordan ”liv leves”, med betydningsfulde temaer, konflikter, risici, mangler,
valg, værdier osv. Hermed opnås en chance for, at teksten åbner sig mod elevers eget liv, egne erfaringer og egne værdier osv., og teksten kan dermed få indholdsmæssig, social og personlig mening
(jf. tematisering, informalisering og subjektivering). Herefter kunne man gå ”på opdagelse” i tekstens virkemidler og gennem kendskab og genkendelse gøre elever nysgerrige (oplive) i forhold,
hvordan en sådan fortælling er fortalt af denne forfatter/fortæller med ”redskaber, metoder og modeller”, som kan opleves som plausible i sig selv.

Note 68: Ovenstående refleksioner er udtryk for to forskellige ”skoler” i tekstforståelse og -analyse.
I forlængelse af det indledende oplæg om inklusion, deltagelse, elevers oplevelse af plausibilitet og
læringsforståelse, så kan der etableres en dikotomi/en forskel: 1) dialektisk  mekanisk forhold
til teksten. Forskellen kan udvides til en dikotomi/en forskel: 2) om viden er/læres som elevers (egne) konstruktioner knyttet til mening  viden er neutral og objektiv (noget), som skal læres/trænes.
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Det er denne forfatters analyse, at lærings- og inklusionsprocesser må bygge på dialektiske indholdsmæssige, sociale og personlige meningsdannelser, og dermed forsøge at arbejde med, at alle/flere lettere kan møde mulighed, genkendelighed og overskuelighed, i stedet for at opleve, at en
opgave kan iagttages som (endnu) en opgave, som (bare) er svær og (bare) skal løses, fordi man går
i skole.

Note 69: En anden måde at nærme sig inklusion, deltagelse osv. kunne være at se på IRE-sekvenser
– initiering (lærer/aktiv/spørgsmål), respons (elev/reaktion/svar) og evaluering af respons (lærer/vurdering).
Lærerspørgsmål er ofte lukkede. ”Hvor kan vi se…?”, ”Find på side x, hvordan hun...?32”. Spørgsmål knyttes til, at der er (ét) rigtigt svar på spørgsmål/opgave, og at læreren kender svaret, som
han/hun nu vil (over)høre (i), om elever også kender/kan finde.
Denne form for IRE-sekvenser etablerer ”monologiske” undervisningssamtaler, som fremmer et
bestemt kommunikationssystem med kommunikation som distribuerer et hierarkisk (magt)system,
et anerkendelsessystem, et adfærdssystem mv., hvor ”points” knyttes til at kunne svare (finger op),
acceptere at andre spørges og svarer (tie stille og ikke sige noget, selvom man kender svaret), tålmodighed (tavst vente på det (måske ikke) bliver ens tur til at svare) osv. IRE-sekvenser tydeliggør/synliggør hvem, der er værdige til, og/eller hvem, der ikke er værdige til ”points” (ikke finger
op, venter ikke, virker utålmodige, snakker med medelever osv.) gennem den rigtige/forkerte responderende deltagelse i den OFFENTLIGE SAMTALE..
I litteratur om undervisning, skole og læring kaldes dette ”den skjulte læreplan” (Bauer 1993 og
Illich 1972).
(”Den skjulte lærerplan” uddybes ikke her.)

Hvis inklusion og deltagelse skal fremmes skal der lægges (mere) op til at ”dialogisere” INSTRUKTIONEN OG GENNEMGANGEN. En mulighed kunne være at ”problemformulere” (mere) og (igen) knytte til egne erfaringer og eget ”liv”: ”Hvordan ville du lave et biodigt om din
ven(inde)?” Eller: ”Hvordan ville du reagere, hvis du havde en ven(inde), der var voldtaget?”. Eller:
”Hvordan er jeg-fortællers biodigt om ven(inde) forskellig fra dit biodigt om din veninde?” osv.
Måske kan vi derved oplive/dialogisere/inkludere de mere passive/urolige/utålmodige i klassen..
32

Feltnoterne indeholder en lang række samtaler/tiltaler/direkte tale. Disse er ikke gengivet her, af pladshensyn. Kun de
signifikante markører, som kan illustrere f.eks. eff og gff, og her markører, der illustrerer ”lukkede spørgsmål” og eksempler på, at det er en monologisk undervisningssamtale vi er i gang med.
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Hermed bliver elever aktører og egentlig samtalepartnere i en dialogisk form for IRE-sekvenser,
fordi elevens individ-/aktørbidrag til samtaler er en udvidelse af samtaler og andet end en respons.
Elever kan blive aktører i deres videnskonstruktioner (jf. afsnit 3.2).
Ovenstående handleforslag skal ses som prototyper på prøvehandlinger, i det højre ”ben” i Scharmers U-teori (jf. afsnit 3.13). Prøvehandlinger som måske kan få de (få) passive elever mere med
(inkluderet) i timens INSTRUKTIONER OG GENNEMGANGE.

Note 70: Om den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE og det KOLLEKTIVE ARBEJDE:
Når feltnoter fra det KOLLEKTIVE ARBEJDE studeres, så kan konstrueres et generaliseret billede
af godt humør, samarbejde, summen og af og til distraherende og distraheret beskæftigelse med
dagens forskellige temaer. Få venter på hjælp, længe. I det KOLLEKTIVE ARBEJDE ser det ud til
at tolærersystemet/-undervisningen sikrer et flow i elevernes opgaveløsninger (hurtige afklaringer,
hjælp mv.) og de fordelte, nærværende lærere virker formodentlig også, så den ønskede ”pointgivende” adfærd for det KOLLEKTIVE ARBEJDE fremmes.
Ingen møder adfærdskorrektioner, som er synlige for mange.
(Umiddelbart en positiv oplevelse at følge klassen og undervisningen.)

7.4. Analyser:
Min bearbejdning og analyser af de først feltnoter retter sig, som det ses, især mod at kvalificere i
forhold til inklusion, deltagelse og inddragelse, og retter sig imod at ville gøre elever til aktører og
ikke (kun) respondenter og evaluerede i forhold til ”sagen”/teksten.

7.4.1. På vej til grounded theory:
De første feltnoter illustrerer, hvordan iagttagelserne er anvendt til at se noget genkendeligt, orienteret mod teori og praksis- og klasserumsforskning. Forslagene til kommende handlinger retter sig
således mod, at lærere (blot) framer anderledes og giver teksten/sagen et andet, meningsgivende liv.
En forestilling om, at lærere kan man (mekanisk) justere på og give metoder, så eleverne i en homeostaseforståelse vil gribe en ny, mulig chance for mere aktivt og performativt at blive lærende
elever. En forståelse af udviklingsprojektet og tolærersystem/-undervisning som en forbedring af
alenelærerundervisning.
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I den efterfølgende samtale om feltnoterne, analyser og handleforslag blev det tydeligt, at fokus på
inklusion, læreres framing og plausibilitetsiagttagelserne ikke var lærernes iagttagelse og analyse af,
hvad der var det vigtigste fokus for udviklingsprojektet.
Feltnoternes ikke-fokus, som f.eks. læreres radiatorpositioner og bevægelser i klasserummet i den
IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE blev den mundtlige efterbearbejdelses fokus. De oprindelige
feltnoter, som bl.a. havde en række illustrationer/skitser af læreres bevægelsesmønstre i den IKKEOFFENTLIGE SAMTALE blev fundet frem.

Illustrationerne/skitserne viste, at lærerne i den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE, det KOLLEKTIVE ARBEJDE havde udviklet en koreografi, hvor lærere gik rundt, og reagerede hurtigt på elever, som havde spørgsmål, var usikre i forhold til den stillede opgave og/eller ikke vidste, hvordan
han/hun skulle komme i gang, videre osv.
OG – i noternes illustrationer dukker tre, måske fire situationer op. Her ses, at en elev og/eller en
hel bordgruppe og lærer har en længere samtale. Det ser ud til, at samtalens koreografi har en anden
koreografi end den OFFENTLIGE SAMTALES samtalekoreografi. Her ser det ud til alle er aktive,
samtidige, at der tages tur, at ordet ikke distribueres af lærer, og i et par eksempler er lærers og elevers blikke alle rettet mod ”sagen”/teksten og ikke mod hinanden.

Denne (sidste) del af samtalen om de bearbejdede feltnoter med fremdragelse af oprindelige feltnoter betød, at den traditionelle praksis- og klasserumsforskning blev forladt, og det blev besluttet at
begynde på grounded theorys ”forbløffelsens” og ”opdagelsers veje”, og at gå til klasserummet og
tolærersystemet/-undervisningen med en åben, processuel opmærksomhed med nye kategorier/prototyper og underkategorier/-prototyper.

7.5. Konklusion:
Lærerne og jeg besluttede sammen, at DVD-optage en række forskellige timer efter efterårsferien
2009, bl.a. med vægt på lærerkoreografien i den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE.

”Tolærersystemet skal vel bygge på ”anderledeshed” – bl.a. mere performativitet mellem elever og
lærere, i stedet for mere af ”det samme”, som i specialklasserne” (mail til M d. 13.09.09)
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I samme periode ville jeg også foretage komparative studier i 9. klasse på to efterskoler, som havde
en elevsammensætning, som kunne sammenlignes med Fjordvangs Ungdomsskoles (ikke-profilskoler, som det hedder i efterskoleverden).

8. Komparative studier/feltnoter
Feltnoter fra 9. klasse på to efterskoler.

8.1. Indledning:
Hensigten med komparative33 studier er/har været at få øje på forskelle (og ligheder) i forhold til
studierne, som er foretaget på Fjordvang Ungdomsskole.
Iagttagelsen af forskelle (ligheder) har været rettet mod de mønstre, variationer og nuancerer, der
kunne blive synlige, når det (for) ”kendte” (Fjordvang) møder det ”ukendte”, som her er en anden
måde at etablere undervisningssamtale på:

8.2. Efterskole A:
Efterskolen har fire 9. klasser (stamklasser), hver på 20 elever. Undervisningen i dansk, matematik
osv. foretages adskilt i stamklasser. I eftermiddagstimerne undervises i valgfag og linjefag. I disse
fag samles elever på tværs af klasser, inkl. 10. klasseelever, efter interesse.
Én lærer, L, er fulgt i 4 dansk timer, i 9. d i november 2009.
Bearbejdede feltnoter fra første time

Der er 6 syge, så klassen er på 14 i dag.
Bordene er tomandsborde, og de står adskilt i tre rækker. Længst fra kateder sidder tre drenge og en
pige ved tre borde. Tre piger og to drenge i næste række ved tre bord, og nærmeste kateder fire piger og en dreng ved tre borde. Klassens lysforhold hentes først og fremmest fra elektrisk lys, som er
skarpt og kastes tilbage fra lyse vægge. Alligevel virker område ved kateder og siderne af klassen
mørke.
(Jeg er placeres ved siden af klassen til venstre for kateder. Jeg ser således ind på timen/klassen fra
siden.)

33

Komparative studier blev valgt for at iagttage ”undervisningskoreografi”, som kunne iagttage undervisning (generelt)
m.h.p. prototypekontsruktioner med genkendelighed og validitet – og – som kunne, som det ses nedenfor, ”befrugte”
udviklingsprojektet med betydningsfulde iagttagelsesforskelle i forhold til klasseledelse, inklusions,læreres koreografi.
En iagttagelse af forskelle imellem alenelærer-, andre undervisnings- og det studerede tolærersystem.
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Note 71: Rummet ”indbyder”/lægger op til en anden undervisningskoreografi end på Fjordvang
Ungdomsskole. Lærere er i denne opstilling henvist til ”katederundervisning”, fordi opstillingen/artefakter indbyder til dette, bl.a. fordi det er svært at bevæge sig rundt i klassen.

11.25-11.40
Den OFFENTLIGE SAMTALE:
(Et egentlig fælles fokus etableres ikke, mens) L deler hæfter ud og samtidig samtaler med dreng
om fil, der ikke er modtaget.. Det, der deles ud, er besvarelser på opgaver. En elev vil vide, hvornår
de får karakterer, og en anden elev vil vide, om de har klaret sig godt eller dårligt. L svarer, at hun
vil undersøge det (til det første), og at deres arbejde (til det sidste) har været ok: ”Der er nogen af
jer, der har gjort det rigtig godt”.
Eleverne åbner hæfterne, pakker andre skoleting ud, sætter computere op, tænder dem mv.
En elev vil vide, hvem jeg er. L: ”Vent lige lidt…, så..”
Note 72: L virker hektisk, måske påvirket af, at jeg er der. Nedenfor demonstreres, hvordan eff, off
og gff følger hurtigt efter hinanden (afbrudt af mine ”noter”).

Eff: Efter uddelingen tales om de elever, som ikke har udfyldt tilmelding til næste skoleår, og om de
elever, som ikke har været hos studievejleder. En del elever har glemt deres aftaler, og en del er/har
været syge. L understreger, at de skal se at få det gjort, for ellers kan studievejlederen ikke nå alle,
og det skal hun.
Off: Der samtales om tider og opfordres til, at eleverne tjekker listerne, når de går til spisepause.
Elever taler sammen. En del elever rejser sig, tjekker liste, og der opstår en del uro fra elever, som
taler sammen, mens de går frem og tilbage.
Note 73: Her er igen et eksempel på klassens kommunikationssystem ikke kun drejer sig om kommunikationssystemet ”undervisning og læring” i et fag. Klassens kommunikationssystem indeholder, som det ses, både tilbagelevering af opgaver, snak om resultat, snak om manglende afleveringer
– og – forhold, som er eksterne for fagets kommunikationssystemer med samtaler om at få studievejledningstid i forhold til skole-/studievalg og tilmelding til tværfagligt projektperiodeforløb (se
nedenfor).
Den nærværende kommunikation har ikke informativ karakter, men har snarere en offentlig regulativ karakter. Kommunikationen tydeliggør hvem, der mangler (bagudrettet), og truer/kan true sociale forhold og status, knyttet til at reguleringen er offentlig.

Gff: Der tales om kommende tværfaglig projektopgave, som eleverne skal i gang med i næste uge.
En del elever har ikke afleveret problemformuleringer og projektbeskrivelser, som de skulle. Nogen
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har, men det er vigtigt, understreger L, at alle får det gjort, for ellers kan de ikke komme i gang. Der
sættes en deadline – i morgen middag.
Off: En dreng vil vide, hvad han gør, når hans makker er syg. Det foreslås, at de taler sammen om at
finde et tema og problemformulering på værelset i fritiden, og at han på gruppens vegne afleverer.
”I er nødt til…..ellers kan I ikke nå at finde materiale…alt lånt ud…” og ”…ingen skal gå i stå, når
ugen er i gang”.
Off: En del elever samtaler, tilsyneladende om projekt.
a viser computerside til to drenge.
Gff  off: På tavlen begynder L at skrive tidspunkt for aflevering af stil – ”1/12”, og hvornår bog
skal være læst – ”….”
Off: Mens L skriver på tavle, reagerer L (også) på a, som har vist computer til to drenge, som nu
læser med på computerside: ”Luk computer, a!” a kigger op, drengene læser lidt endnu. a lukker
computer halvt ned. L nærmer sig a, som lukker computer helt.
Gff: L vender tilbage til tavle og skriver ”3/12”.
Gff.: L går videre. L taler om de læseprøver, som er gennemført/afleveret. Der tales om karaktersystemet i læseprøverne, og om at flere har fået høje karakterer. En del har klaret alle spørgsmål. 12
rigtige ud af 12 mulige. Andre skal tale med en lærer om at få hjælp.
Off: L: ”Kan det passe, m…?” og lidt efter siger m: ”L-musen! Værsgo.” m afleverer tilsyneladende
læseprøven til L. Elever samtaler, mens m og L interagerer.
Gff.: L opfordrer eleverne til at bruge læsekort, hvis de synes, de læser langsomt. Med læsekortet
kan de presse sig selv, så de kommer til at læse hurtigere.
Off: En elev vil hellere tage sig god tid.
Gff: L taler om at læse (hurtigere), så man kan danne sig helhedsindtryk. Nogle elever (åben IREsekvens) spørges, om de har prøvet metoden med læsekort før. En del mener ikke, de kan bruge det
til noget. Fire synes, det har hjulpet dem. L opfordrer til, at de prøver (igen) og blive mere bevidste
om deres læsning.
Off.: Elever, især drengene, har startet deres egne samtaler (igen), mens der tales om læsekort.
Note 74: L bevæger sig mellem en monologisk og pseudodialogisk undervisningssamtale. L framer
”rummet” (om læseprøve, læsekort), men L ser ud til samtidig at opløse framingen, med indfald
(manglende aflevering) i åben IRE-sekvens om læsekort, hvor elever svarer (bedre uden) i den åbne
frame. Disse svar ”optages” ikke som gyldige/rigtige. Det rigtige svar er tilsyneladende, at det er
bedst at bruge/øve sig med læsekort. I stedet for monologisk og/eller dialogisk undervisningssamtale bliver det i den sekvens af klassens kommunikationssystem nærmere til ”snak”, ikke bare ved
”drengeborde”, men også mellem lærer og elever. Alt kan (næsten) siges, uden det knytter sig til
undervisningssystemet kommunikationssystem om at blive ”bedre, dygtigere  værre, dårligere”. Her (og nedenfor) er eksempler på det Dale (1998) ville kalde ”patologisk undervisning”.

Note 75: På efterskole B og Fjordvang Ungdomsskole ser jeg ikke denne type samtale/snak om
afleveringer; om eksterne forhold (studievejledning, projektaftaler mv.) og om gode råd (læsekort).
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På efterskole B og Fjordvang Ungdomsskole bliver disse forhold klaret i forbindelse med off i forbindelse med undervisningsophør. Her foregår det som små midlertidige, sociale kommunikationssystemer, som har flere karakteristika. En type er (lukket) besked/ordre: ”Du skal aflevere…!” En
anden (mere åben) type: ”Hvornår kan du i eftermiddag…?” og i forbindelse med aftaler om forældresamtale på Fjordvang Ungdomsskole: ”Vi skal finde et tidspunkt, hvor din far og jeg kan.” ”Jeg
ringer til ham i middagspausen. Er du på lærerværelset?”.. En lignende samtale finder sted om
weekendaftale på efterskole B.

Note 76: Konglomeratet af kommunikationssystemer, som klassens kommunikationssystems udgør,
kan altså handle om alt muligt andet end om undervisning/læring i/om noget. I konglomeratet er der
både plads til ”snak” mellem lærere og elever, og den mere almindelige ”snak” mellem elever, forskellig fra undervisningssamtaler.

Note 77: En prototypekonstruktion:
”(Undervisnings)samtale  (undervisnings)snak” konstrueres/uddifferentieres som betydningsfulde prototypiske forskelle i forlængelse af dette feltstudie på efterskole A.
”Undervisningssamtale” kendetegnes af det fælles fokus om noget. Nogle undervisningssamtaler er
monologiske som logisk type, fordi samtalen skal føre til de rigtige svar, og den nu dygtigere elev
kan vise, at han/hun kan noget nyt.
”Sam-” er den betydningsfulde iagttagelsesforskel og til ”sam-” hører fælles fokus (om noget).
Andre undervisningssamtaler er dialogiske som logisk type (se nedenfor).
Samtale er knyttet til tillid (en nutidig fremtid (Luhmann 1999) og respekt, og overholder ritualer
(performance) for samtaler i samtalens møde (Illeris 2005).

”Undervisningssnak” er en anden type kommunikationssystem. Her defineres ”snak” som typer af
sociale kommunikationssystemer, som ikke kan/vil ”gøre” fælles fokus. Her er andre forhold på
spil: f.eks. ”tidsfordriv”, socialt at kunne være tilpas med i noget socialt (ikke-ekskluderet) osv..
Snak tillader forskelle mellem spørgsmål og svar, indfald og afbrydelser mv. Snak sigter på fortsat
snak (socialt samvær/forbindelse), og ikke på fælles fokus om/i noget. Megen snak præges af ikkesvar på spørgsmål (fokus), som man bl.a. kan se i ””ja, men”-spil” (Berne 1977).
Snak kan være indledning (”ice-breaker”) til samtale.
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I feltstudierne på efterskole A fortsætter (undervisnings)snak som snak i lang tid og etablerer dermed ikke ritualer for samtaler, i forholdet mellem en gruppe/”type” af elever og lærer.
Der er tale om helt andre performances end undervisningssamtalens møde.

Note 78: I alle 9. klasser, så jeg både elevsamtaler og elevsnak mellem ”drengene” og enkelte piger,
mens fælles undervisningssamtale er i gang.
11.40
Gff.: Den OFFENTLIGE SAMTALE genoptages, igen, og dog.
L: ”Find opgavebog!”
Off: En del drenge afbryder: ”Den ligger på værelset”, ”Jeg har ikke fået den med”, ”Jeg vidste ikke
vi skulle…”.
L: ”I har dansk… og det står på intranet…. I kan følge med der… se, hvad I skal i dag. I må hente
dem om lidt” (sker ikke).
L uddeler ark til opgaverne, og en siger: ”Vi har kun lavet opgave 1”, ”Så må I fortsætte..”, svares
der.
Off (fortsat): En dreng vil vide: ”Hvorfor giver I os….ikke tid…I stresser os….to afleveringer oven
i hinanden…ikke nå de daglige lektier og afleveringer…vi skal også sove…. 10. klasse laver ingenting…det er hårdt at gå i 9.klasse”.
L reagerer ikke på dette med andet end, at sådan er det at gå i 9. klasse
Elev: ”Så vil jeg være andenårselev!”
En pige, som sidder alene i forreste række: ”Jeg lærer det aldrig..” til sig selv.
Gff.: GENNEMGANG.
L: ”Hvad er udfordringen i opgaverne?” En pige: ”Om der skal være ”r” eller ikke ”r” på udsagnsordene”. L: ”Ja, det er rigtigt. Det handler om ”nutids-r””. (traditionel, monologisk IRE-sekvens).
Ordene gås igennem. Det første ord ender på ”e” og de opfordres til at sætte ”spise” eller ”prøve”
ind i stedet for det udsagnsord, som står i teksten. Så skulle det være lettere at finde ud af.
Der etableres en fortsat IRE-sekvens med spørgsmål, svar og evaluering.
Især fem piger er aktive – a er på nettet igen.
Off: a opfordres igen til at lukke computer. (11.46)
11.47
Gff: Jeg bliver præsenteret. Off: Der hilses: ”Hej, Hans!” fra flere elever.
11.48
Gff.: L gennemgår opgaverne.
Elever opfordres til at springe noget over.
Off: Der spørges, om der er nogen, der har brug for hjælp.
11.53
Gff: Der lægges op til (INSTRUKTION om) diktat til næste gang. Eleverne skal huske hæfter og
egne bøger.
Off: Det er nemmere, hvis ”I har huller i hæfterne”, så hæfterne er i mappen. ”Så husker I...”
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11.55 Den OFFENTLIGE SAMTALE (og dog).
Gff: og off: Eleverne opfordres til at flytte borde sammen i cirkel. L pynter midterbord med lys, dug
mv. Nogle elever diskuterer, hvad der er bedst: ”Æbleskiver eller vafler?”.
Eleverne vil vide, hvorfor L tænder lys, og hvorfor de skal sidde i en cirkel mv. En pige deler en
novelle ud, og L forklarer, at hun har dækket op til novellen, som handler om sorg og død (”skaber
rummet”).
Novellens temaer introduceres med en IRE-sekvens, som har karakter af en dialogisk undervisningssamtale, hvor elevers erfaringer/bidrag får betydning (: optag34 (Dysthe 1997).
Det konkluderes (fælles), at venskaber betyder allermest for unge, og at det kan være vanskeligt, når
nogen dør, for ”så er der venner, der ikke hjælper, fordi…”.
Mange elever (flere end ovenfor) deltager i denne samtale.
F.eks. fortæller dreng om søsters barns død, om venners afbud til begravelse, om at trøste, tage ansvar mv.
Off: Drenge omkring a støjer mere og mere under dette forløb. De irettesættes af L, som bl.a. beder
dem om ”.. at have indlevelse”.
12.05
Gff: Den OFFENTLIGE SAMTALE – INSTRUKTION
L introducerer til at arbejdet med den uddelte novelle. L accepterer, at eleverne læser (lavt) højt for
sig selv. L deler nogle læsekort ud.
Off: Et par elever vil vide, hvad man skal med kortene (trods tidligere forløb om brug af læsekort).
L opfordre til at forsøge, og dreng fra bageste række siger: ”Det er bedre at gøre det modsat. Jeg
skal ikke bruge det”
12.07
IKKE-OFFENTLIG SAMTALE – KOLLEKTIVT ARBEJDE
Off: Elever læser. Der er en stille summen fra dem, der læser højt for sig selv. L cirkler rundt på
inderside af bordcirkel. L stopper ved a og irettesætter ham hviskende.
Enkelte spørger til noget i tekst. L svarer.
12.10
Gff: L vil vide, om musik fra computer generer. Flere giver udtryk for, at de er ligeglade  off.
12.15
Off: L siger: ”Så er der pause”. Elever rejser sig og går. Tre piger og en dreng læser videre. L og jeg
samtaler lidt om kommende projektarbejdsperiode. To piger og dreng rejser sig og går. Lidt efter
rejser den sidste pige sig og følges med os til spisesal.

34

”Optag” refererer til Dysthe (1997). Underviser er optaget af elevers forståelse og de måder, en tekst eller et tema
giver mening for elever. Se også note 35 og afsnit 10.
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Note 79: I denne del af bearbejdede noter skal ses på et tema, en prototypisk konstruktion, som
kunne kaldes: (plus/minus) ”Overload af temaer/indhold”.
9. d på efterskole A skal i denne korte sekvens både forholde sig til ”nutids-r” (skriftligt arbejde),
kommende diktat (orden på ting/aftaler), temaerne i novelle (: selvmord, sorg mv.) og læse novelle
(hurtigt) (plus ”det løse” (præsentation af mig, irettesættelser, gene fra musik osv.). Klasserummet
er ikke bare multidiskursivt/flerstemmigt, fordi den (sen)moderne elev er blevet en (med)snakkende
(med)aktør. Det multidiskursive og flerstemmige er også en del af strukturen (”..for at nå det hele i
forhold til læseplanen..” som L udtrykker det, da vi taler om ”overload”.)
Hvis vi ser på afsnit 7.2, så skal 9. a på Fjordvang Ungdomsskole på 1½ time læse tekst, løse biodigt-, personkarakteristik- og metaforopgave med tilhørende INSTRUKTIONER OG GENNEMGANGE (plus classbuilding).
Man kan med Ziehe (1999) konkludere, at der ikke er noget at sige til, at elever/unge bliver øvede i
at afkode ”prisen” for/plausibiliteten i deltagelsen.

Note 80: Når vi studerer forløbet med novellen, så har L en ”anden smag for didaktik og undervisning” end underviserne på efterskole B og på Fjordvang Ungdomsskole.
L ”er på” næsten hele tiden, både når der er (skulle være) fælles fokus, og når fælles fokus er opløst.
Off initieres flere gange af L, og L forbliver i den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE en meget aktiv
aktør. De få sekvenser med IKKE-OFFENTLIG SAMTALE, KOLLEKTIVT ARBEJDE organiseres som elevers selvstændige arbejde i opgavehæfte og læse novelle. Her er L meget aktiv med
gff´er og afbrydelser af det KOLLEKTIVE ARBEJDE, udover de hurtige reaktioner i forhold til
elever, som har brug for hjælp.
L lever op til grundantagelserne (afsnit 3.10) om lærere som ”dirigenter”, som leder læring.

Note 81: L framer helt anderledes end undervisere på Fjordvang Ungdomsskole. Med afsæt i forskellen samtale  snak kunne man betegne L´s framing til temaer som undervisningssnak. L
”snakkeframer” og elever snakker med, med alle mulige snakkeindfald.
Der frames og ”ny-/reframes” løbende og igen og igen, fordi L ”gør” og elever ”kan” off. Der er en
strøm af tilløb til (re)framing af ”hvad, hvordan osv.”.
L´s undervisningssnakkende framinger bygger på forventninger om elevmodenhed og -ansvar og
på, at eleverne er selvdisciplinerende/-ede og lydhøre overfor framingernes forventninger om afpasset og disciplineret elevadfærd, så elever snakker med (og ikke imod). Snakken skal (”magtfrit”)
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vokse til en undervisningssamtale, med fælles fokus (: konklusioner/antagelser som kan uddrages af
samtaler med L om undervisning).
De fleste piger og enkelte drenge deltager uden problemer i denne kæde af (re)framinger. De afkoder tilsyneladende uden problemer, hvad det går ud på, og de kan tilsyneladende med (ontologisk)
tillid til lærer/L deltage med afpasset elevadfærd i forhold til lærerforventninger, -opmærksomhed
og -snak. (I en pause fortæller disse elever, at de skal i gymnasium næste år.)
Andre elever deltager nærmest ikke i undervisningen. Dette kan betyde, som L konkluderer, at der
er tale om ”umodne” elever. En tydeligere framing, om hvorfor, hvad og hvordan kunne måske inkludere flere elever. Dette afprøves (lidt) i fjerde time.

Note 82: L ser ikke ud til at trives som underviser. L ”arbejder” på flere niveauer (: fjerne problemer (afleveringer, overholdelse af aftaler), orden (ro og fokus) og indhold (det der skal læres) mv.)
samtidig. L ser ud til at ”kæmpe” med autoritet og med framing af temaerne (: at få de ønskede
svar/det ønskede fokus).
En undtagelse er sekvensen i forbindelse med framingen og åbningen til novellen. Her opstår en
åben dialogiske undervisningssamtale (med de fleste elever). Elevers respons på L´s initieringer
mødes af optag35. L bliver ordstyrer og dialogdeltager i undervisningssamtalen om selvmord, sorg
og være efterladt mv. L åbner for teksten, som jeg har foreslået lærerne på Fjordvang Ungdomsskole afsnit 7.3.

Note 83: I feltnoterne fremkommer, som en undtagelse i forhold til Fjordvang Ungdomsskole og
efterskole B, kommentarer, som kan henvise til, hvorfor (nogle) unge vælger at gå på efterskole.
De er ikke kommet for at stresses, aflevere opgaver mv. (jf. Madsens 1994) undersøgelse af unge på
efterskole. Efterskoleelever er optaget af den sociale ”fri tid” og af den sociale ”fællesinteresse”
(valg-/linjefag) og er mindre optaget af/har modstand mod ”de nødvendige timer” (: dansk, matematik mv.).
Eleverne ønsker sig et efterskoleliv med mindre vægt på nødvendige timer. 10. klasse bliver et ideal.

Bearbejdede feltnoter fra anden time – dagen efter

35

Optag åbner for en samtale/dialog, som retter sig mod forståelse og mening, modsat de ”normale” IRE-processers
intention om kun at høre rigtige ( forkerte) svar.
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Bordene er igen arrangeret i cirkel. Lyset er slukket. Bord i midten af cirklen er dækket med dug
med tændte stearinlys (rummet skabes, igen). Elever finder deres pladser i lyset fra stearinlysene.
I dag er kun 2 syge. Drengene sidder lidt anderledes sammen. To nye (raske) drenge sidder omkring
a (: dette kommer til at påvirke timen, som det ses nedenfor).
10.40 Den OFFENTLIGE SAMTALE – og dog (lysstofrør er tændte)
Eff og off: L taler igen om det kommende projektarbejde. Flere drenge gaber højt. En dreng (ved
siden af a), som ikke var der i går, vil (aggressivt) vide: ”Hvad snakker du om?”.
L ser ud til at være påvirket af tonen (synkebevægelser), men fastholder fokus om, at sedler skal
afleveres til middag. Mens dette siges, har dreng, der afbrød, startet en samtale med a, og hører
åbenlyst ikke efter.
En pige forklarer, at hun har været syg, og nu har glemt sedlen, men nok skal hente den, når de skal
spise. En dreng (to pladser fra a) får at vide, at han har glemt seddel to gange. Drengen vil tilsyneladende starte en diskussion: om det er én eller to gange, han har glemt sedlen, men afbrydes af a.
a vil vide, hvad det er for noget snak: ”..om de har glemt sedlen to gange?”. L henviser til, at de i
fritimen skulle have afleveret sedlen. L afbrydes af a: ”I fritimen? Så sover jeg.” L holder fast i besked, og a henviser til pige, som også har glemt seddel.
L afslutter dette tema med, at projektbeskrivelserne skal afleveres til middag.
Der skiftes til spørgsmålet om studievejledning. Drengene kommenterer, og L ser igen ud til at ”sluge vrede”. Kommentarerne er, at det ikke lyder vigtigt; ved (igen) ikke, hvad der snakkes om; ved
ikke hvad studievejledning er osv. L svarer, at det var ”oplægget til fællessamlingen…”, og afbrydes af a: ”Der var jeg der ikke!”
L sukker, gentager besked om at få aftale med studievejleder, beder to drenge lukke computer, som
begge lukkes halvt i.
L præsenterer mig for de, der var syge i går. ”Hej Hans”, siger flere.
Note 84: Hvis L var en del af udviklingsprojektet, ville vi have talt om, at den OFFENTLIGE
SAMTALE ikke skal indledes med regulerende og bebrejdende indhold i forhold til afleveringer og
brud på aftaler.
Nedenstående analyse og forståelse/påstand knytter sig til et tidligere studie på en døgninstitution
og på en efterskole (Mogensen 2007). I dette studie hævder jeg (i denne korte præsentation), at de
voksne på døgninstitutioner etablerer sig som sammen-enheder (magtfulde vi´er), og de anbragte
unge fastholdes i individualiteter og (magtesløse) alene-enheder.
Efterskolen i studiet etablerer elever som sammen-enheder og etablerer lærere som alene-enheder
(jf. Goffman 2004). På efterskolen åbner elevernes sammen-enheder sig og inkluderer lærerne i nye
sammen-enhederne i undervisningsforløbene.
Sammen-enheder opnår ”fordele”: 1) Positive sociale tilhørsforhold og sociale fællesskaber. 2) Mulighed for at undgå social eksklusion ved at isolere sig fra alene-enheder (som (endda) kan konstrueres som (fremmede) objekter (genstande) og i mere ekstreme udgaver til abjekter (: ikke en gang
en genstand, og slet ikke et menneske) (Søndergaard 2009).
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L´s irettesættelser/bebrejdelser/disciplineringsforsøg af sammen-enhed af elever omkring a, konstruerer og konstituerer L (mere og mere) som alene-enhed. Sammen-enheden omkring a kan behandle L, som de vil (ceremonielt profanere (Goffman 2004), med vildledende svar, angreb(s-tone)
mv.
(Opleves mange/nok tilfælde af alene-enheders magtesløshed og afmagt åbnes for, at sammen-enheder udvikler social eksklusionsangst, som kan føre til at sammen-enheder (: anomisk) udvikler social inklusions(anerkendelses)adfærd, som viser sig som mobning af og nedværdigende og krænkende handlinger i forhold til de andre/”det andet” (Søndergaard 2009, Goffman 2004.)

Når undervisningssamtalen frames, som det ses i 2007-studiets efterskole med kvalitet/kompetence
og ”oplives” af faglig, social og personlig rollemodel om dagens tema, dannes en anden/ny sammen-enhed. En undervisningssamtale, som inkluderer både lærer og elever, rettet mod et fælles fokus i en OFFENTLIGE SAMTALE om ”oplysning”/indhold/dagens tema. I denne OFFENTLIGE
SAMTALE kan elever, der ikke kan afkode/har afkodet kommunikationssystemets anerkendelsesog adfærdssystem blive etableret som alene-enheder, som kan irettesættes/bebrejdes (sker dog ikke i
efterskolestudiet 2007)
Af studiet kan udledes, at bebrejdelser/irettesættelser ikke er en rationel del af indledningen til (eff)
og bør ikke være/er ikke del af den offentlige samtale i undervisningens kommunikationssystem,
fordi bebrejdelser/irettesættelser kan ”stemme” tonen i undervisningssamtaler som opdragelse og
”fight”, som konstituerer lærer som alene-enhed og elever som modvillig sammen-enhed som en
forkert ”andethed”.
Der lægges op til en anden performativitet og performance end didaktisk rationalitet (Dale 1998) og
undervisningssamtalernes ritualer om et indhold (undervisning og læring).
En offentlig opdragelse og fight med forskelligt nedværdigende og ydmygende indhold fører i følge
Goffman (2004 og 1992) til ubehag og afmagt i tilhørere og tilskuere. Den offentlige opdragelse og
fight skaber publikumspositioner/-performances, som kan være en skismogenetisk og iatrogen (jf.
fodnote 5) drivkraft hos de, der opdrages, og de, der fighter. At give sig kan betyde oplevelse af at
”tabe ansigt” (Goffman 1992). Elevers modstandsreaktioner kan åbne for muligheden for, at lærer
og elever oplever, at lærer ”taber ansigt”. Dette kan yderligere konstituere lærer som alene-enhed i
forhold til gruppe af ikke-ritualoverholdende elever. Gentagne konstitueringer af lærere som aleneenhed i klassen åbner for, som det ses i ovenstående feltnoter, en mulighed for ceremoniel profanering af lærer/L (Goffman 2004).
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Det kan også udledes, at framing/oplivelse og gentagne (succesfulde) kommunikationssystemetableringer (undervisningssamtaler) om dagens tema/indhold kan skabe en oplevelse af sammen-enhed
som inkluderer både elever og lærere.

Det kan også udledes, at skal irettesættes/bebrejdes, så skal man ikke være i alene-enhed overfor
sammen-enhed. Den, der er i alene-enhed, kan lettere (gen)irettesættes/(gen)krænkes/mobbes.

Endelig kan udledes af Goffman (2004 og 1992) og Mogensen (2007), at irettesættelsers/bebrejdelsers kommunikation bør knyttes til ”ansigtsarbejde” og ”bevarelse af ansigt”. ”Krænkede/tabte ansigter” kan enten blive passive/usynlige (resignerende, for ikke at tabe ansigt igen)
eller kan selv blive krænkende, i forsvaret af eget ”ansigt”. ”Tab og krænkelse af ansigter” kan se
ud til at føre til reaktioner (passivitet eller oprør/modstand) som ligger langt væk fra undervisningskommunikationssystemets kode om at blive bedre/dygtigere osv.

Note 85: I feltstudiet i 9. d på efterskole A blev det tydeligt, at analysen af konstitueringer af og
processer mellem sammen-enheder og alene-enheder kunne/burde udvides.
I 9. d er dannet en sammen-enhed omkring a (et særligt kommunikationssystem) inde i den sammen-enhed, som er klassens ”normale” kommunikationssystem om undervisning (blive bedre/dygtigere). Sammen-enheden omkring a er, som det kan ses nedenfor, omverden for klassens
kommunikationssystem, når klassens kommunikationssystem ”fungerer”. Klassens ”fungerende”
kommunikationssystem er samtidig omverden for kommunikationssystemet i sammen-enheden
omkring a.
De to kommunikationssystemer ser (kun) ud til at kunne irritere hinanden negativt, som ”fight”, og
ser ikke ud til at kunne danne et fælles kommunikationssystem i undervisningssamtalen.
Sammen-enheden omkring a isolerer og etablerer automatisk L som en alene-enhed, når L kommunikerer om adfærd/orden/ro i forhold til sammen-enheden omkring a. L bliver, når den normale undervisningssamtale opløses af adfærdskommunikationerne, samtidig til alene-enhed (omverden) i
forhold til øvrige elever, når klassens ”fungerende” kommunikationssystem opløses (: off) med korrektioner i forhold til omverdensirritation omkring a.
Feltstudier tydeliggjorde nogle (måske uløselige) problemstillinger i inklusionsintentionen: Nogle
a´er i sammen-enheder kan vanskeligt inkluderes, når vi gør, ”som vi plejer” (irettesætter og bebrej-

90

der og/eller ”tåler”, at de er der, når bare de ikke forstyrrer for meget). (En yderligere problemstilling er, at elever ”spilder tid” med adfærdskorrektioner, her omkring a.)

En strategi kunne være, at henvise L til ”at bygge klassen” på nye måder. L´s (store) (fag)faglige
færdigheder må kombineres med logistiske og systemteoretiske færdigheder, så sammen-enheden
omkring a opløses, og a og de andre elever inkluderes i nye, andre sammen-enheder, med kommunikationsiagttagelser/-forskelle som inkluderet i den ”normale” undervisningssamtale om at blive
bedre og dygtigere.

10.53
Gff. Den OFFENTLIGE SAMTALE
L slukker lyset og beder igen en dreng om at lukke computer. L repeterer kort fra i går og giver de
sidste (de nu-raske) tekster. L slukker lys igen, fordi automatisk lyssystem tænder lyset (når nogen
bevæger sig).
L starter musik med Metallica (nævnt i novelle). Slukker lys….slukker lys osv.
Efter musikken tales om Metallicas tekst (dialogiske IRE-sekvenser med optag) om krigsveteran,
som er ramt af landmine, frataget friheden og ønsker at dø. En pige viser stort kendskab til Metallicas tekst og dens betydninger (lys tændt hele tiden, nu).
Der skiftes til novellen, og det undersøges (igen dialogiske IRE-sekvenser med optag), hvordan
Metallica og novellen giver mening til hinanden. Elev læser op af afskedsbrev, som er gengivet i
teksten, og der samtales om, hvad brevet betyder. 8-9 elever, især piger deltager meget aktivt, 5-6
deltager også, men noget mere passivt, men med opmærksomhed rettet mod teksten og samtalerne.
IRE-sekvenserne har mest karakter af dialog.
4 drenge omkring a er optaget af computere, af hviskende samtaler med hinanden, af at læse tekst
på computersider osv. Disse drenge inddrages ikke i samtalen af L.
Note 86: L ”skaber” eller ”stemmer” rummet til mellemmenneskelige samtaler/dialoger om selvmord/sorg mv. L modarbejdes af rummets teknik, som kun kan operere med ”lys”, når der er mennesker i rummet. Dette tema forfølges ikke her.

Note 87: Igen demonstrerer L en didaktisk tænkning, som kan sammenlignes med mine handleforslag afsnit 7.3. L er optaget af gå på ”opdagelse i teksten” sammen med eleverne. Som inklusionsstrategi lykkes kun delvist for L: 4 drenge deltager ikke, og er ikke inkluderede i undervisningssamtalen. De er vel nærmest ”rummet”/”tålt”.
11.10
Gff.: Den OFFENTLIG SAMTALE – INSTRUKTION  GENNEMGANG (IRE-sekvens).
Opgaveark deles ud. Eleverne skal finde nøgleord. L forklarer, hvorfor det er vigtigt at kunne finde
nøgleordene i tekster (framing: ”Hvorfor”).
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Off: a: ”Skodopgave!”
L ser ud til at sluge vrede.
Gff: Eleverne skiftes til at læse højt for klassen, og nøgleordene identificeres.
Oplæsningerne kommenteres, som f.eks.: ”…øve dig i at læse hurtigere”, og: ”…sætte tempo lidt
ned…”.
Note 88: Vi lader a´s kommentar ligge og kigger på, hvordan konglomeratet af klassens kommunikationssystemer ændrer iagttagelses-/kommunikationsforskel. Oprindeligt handler opgaven/kommunikations-/iagttagelsessystemet om ”nøgleord”. Men vægten lægges i højere grad på ”(læse)hastighed”. Begge kommunikationsforskelle opererer inden for uddannelsessystemets koder om at blive
”bedre/dygtigere”, men der er forskel på at kunne identificere ord i tekst og kunne læse hurtigt. Således kan elever lære, som en skjult læreplan, at evalueringerne af ”hvad” kan skifte, uden at dette
skifte gøres til genstand for eksplicitte begrundelser/legitimeringer.
To drenge nægter at læse.
Mens nøgleord identificeres af pige: ”Jeg fatter ikke en skid”, fra dreng ved siden af a.
Gff: En pige kommenterer teksten, veldisponeret og svarer uddybende på L´s spørgsmål. Hun får
lov til at demonstrere, at hun kan. Der opstår en samtale (optag) mellem L og pige. 4-5 piger og en
dreng markerer med fingre imens. En (ny) dreng bryder ind, uden at være ”givet lov”, om ansvar og
skyld: ”Men hun er jo kun et barn..” og L griber (optag) dette tema og spørger: ”Hvad betyder…?”
og starter en samtale, hvor drengen på et tidspunkt stiller et spørgsmål, som L kommenterer: ”Det
ville også være mit spørgsmål”. Der tales om psykisk sygdom, skytsenglene i opgaven o.m.m. Endnu en dreng tilslutter sig til samtalen (mens drengene omkring a ser på a´s computer).
L: ”Er der ikke andre tegn?” og ny pige tager initiativ og taler om cuttere, smerte osv., og to drenge
fortæller om oplevede hændelser, og om hvordan man kaldes ”svag”, når man er ”følsom”, mv.
11.30
L introducerer moderen i teksten. Der samtales om skuffelse, skyld, være normal og unormal osv.,
når børn begår selvmord.
11.45
Elever samtaler stadig om teksten og tekstens temaer med L. Off: Drengene omkring a lukker computere og rejser sig snakkende og går til pause og middag. De øvrige elever begynder at rejse sig, og
L meddeler: ”Vi fortsætter efter middagspausen!”
Note 89: L´s spørgsmål har en åben karakter, som forvikler elevers egne erfaringer og viden(skonstruktioner) med L´s ”input” og tekstens temaer, som åbnes med forskellige ”redskaber” (personkarakteristik, nøgleord osv.). Undervisningssamtalens form giver åbenlyst nogle (flere) drenge mod på
og lyst til at deltage. Formodentlig fordi undervisningsformen ikke ekskluderer nogen som uvidende. Det handler ikke monologisk om rigtig  forkert. Det handler om dialogisk at bidrage 
ikke-bidrage til en fortsat samtale med fælles fokus på tekstens temaer, som undersøges.
Eleven bliver aktør i egen videnskonstruktion om teksten indholdsmæssige temaer, virkemidler og i
analysemetoder.
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Som det ses nedenfor taber jeg det oprindelige formål med at bruge L og 9. d som komparativt felt i
forhold til 9. a på Fjordvang Ungdomsskole. Feltnoterne skulle egentlig handle om ”hvordan”, for
at sammenligne med Fjordvang Ungdomsskole. L og deltagende elever ”gjorde” indhold
(”hvad´et”) til fokus i klassens kommunikationssystem. ”Hvad´et” blev det vigtigste.
Som det ses nedenfor fik 9. d på efterskole A en anden betydning for udviklingsprojektet, end det
oprindeligt var intentionen. L var med til at rette opmærksomheden (yderligere) på ”optag” og dialog i klassens kommunikationssystemer.
Note 90: Hvis feltnoter studeres igen, så opstår mange eksempler på samtaler/dialoger mellem L og
skiftende elever. Samtidig opstår en struktur/et mønster med mange (passive/ventende/markerende)
tilhørere til samtalerne mellem L og få elever. Nogle tilhørere bliver samtalepartnere, senere. Og
samtalepartnere bliver tilhørere, igen. Man kunne tale om aktive aktører og passive aktører. Dette
tema udfoldes mere i analyser af feltnoter fra efterskole B.
3) den tredje time
12.30
Eff: Den OFFENTLIGE SAMTALE.
Temaerne tages igen op, efter pause og middagsmad.
Samtalen, som kunne kaldes en IRE-sekvens, med L som initiativtager, opløses hurtigt igen og bliver en dialog/samtale (optag), mens der tales om svagheder, styrker, forældre osv.
L vender sig igen mod teksten, og spørger om nøgleord. r udpeger ”solsort”. L fastholder dette fokus og r demonstrerer tekst- og symbolforståelse, mens de samme 6-8 elever sidder med fingeren
oppe.
Igen afbrydes forløb af (passive, men) deltagende drenge. De bryder ind, uden at have finger oppe,
og kommenterer r´s udsagn. L tager ”bolden op” og følger op på den ene drengs afbrydelse (optag)
og opfordrer nogle flere til at deltage i samtalen. Samtalen ”driver”36 videre til at inddrage faderen
(fælder træer og undgå minder).
(mine feltnoter er et stykke tid ikke systematiske, fordi dialogen mellem elever og L (uden de fire
drenge) tilsyneladende river mig med. Jeg bliver optaget af drengs fortællinger om to onkler, som
begik selvmord, og hvad det betød for deres familie, og r´s kommentarer om at være pårørende til
selvmord - (jeg har i mine noter i denne del af timen en række gentagende irettesættelser af fire
drenge (bl.a. a), som griner på upassende steder) - s´s fortælling om psykisk syg kusine, som forsøgte selvmord, og hvordan m vender tilbage til teksten og udpeger fortællerstemmen til at være det
største problem)

Note 91: Prototypekonstruktion:

36

”Driver”. Metaforen er tænkt ”som en bred flod drev (undervisnings)sam-talen med små hvirvler videre”.

93

Feltnoterne fra L´s timer uddifferentierede og synliggjorde en protypisk konstruktion, som kunne
have betydning for de kommende feltstudier i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole: elever som aktører
 respondenter i undervisningssamtalen.
Nedenstående præsentation åbner for flere aspekter, som jeg knytter til analysen af forskellen/dikotomien: Aktør  respondent:
1. Aspekt: Denne iagttagelse knytter an til Bruner (1998), til indledningsoplæg, jf. afsnit 3, og
iagttagelsesforskelle i undervisningssamtaler – om elever som principielt uvidende og uerfarne, som med retledning, input og kontrol skal respondere (rigtigt  forkert) i undervisningssamtaler. – eller – om eleven principielt er vidende og erfaren, med subjektive
(”holdninger”) og objektiverede (”viden og empiri”) virkelighedsopfattelser, som kan træffe
rationelle, intentionelle og adækvate beslutninger/valg.
Når litteratur om traditionel undervisning ”koges ned” (f.eks. Egelund 2007 og 2009, Laursen 2007), så ser det ud til, at der lægges vægt på lærerpersonligheden og læreren som aktør,
som med personlighed og autenticitet skal blive god til/bedre til med ledelse, metoder, redskaber, holddelinger mv. at gøre elever til rigtigere responderende elever, med rigtigere respons i undervisningen, tests, dokumentationer og evalueringer. Lærere skal være bedre aktører og elever bedre respondenter.
Hvis vi (i stedet) følger en anden forståelse af undervisning og læring (Bruner 1998, Vygotskij 1982, Nordahl 2005, Dysthe 1997 og 2003, mmfl.) så lægges der op til, at elever,
som vidende (noget) og (noget) erfaren, ”bygger videre på” og konstruerer viden og erfaring
ud fra rationelle, intentionelle og adækvate beslutninger/valg, baseret på allerede opnået viden og erfaring. Med denne forståelse af undervisning og læring vil en lærer give plads til
(optage) elevens processer med at udfordre den allerede opnåede viden og erfaring i forhold
til ”ny” viden og erfaring. Disse processer knyttes hos Bruner, Vygotskij mfl. til deltagelse i
åbne og gensidigt afhængige udvekslinger mellem samtalepartnere, aktører, som er (mere eller mindre) vidende og erfarende. I dette aktøraspekt/-perspektiv taler man ikke om uvidende og uerfaren. Viden og erfaring er forskellig, og at aktøraspektet/-perspektivet handler om
elevens konstruktion af ny/mere viden/erfaring i forlængelse af tidligere konstruktioner af
viden/erfaring.
Aktør-  respondentperspektivet har således læringsteoretiske/didaktiske implikationer.
2. Aspekt: Dette aspekt knytter sig til teori om anerkendelse (Honneth 2003 og 2006).
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Kort fortalt, så opererer Honneths anerkendelsesdiskurser i tre sfærer for anerkendelse og
krænkelse:
En nær, følelsesmæssig sfære for anerkendelse. En anerkendelse som knyttes til oplevelse af
selvtillid (”basic trust) og knyttet til ”væren”.
En retslig sfære som knytter sig til ”jura” og mennesker som retssubjekter, og til oplevelse
af selvagtelse og blive ”set”.
En solidarisk sfære som knytter sig til at bidrage til fællesskabet, solidariteten og oplevelsen
af selvværdsættelse og ”kunne deltage”.
Til hver sfære for anerkendelse knytter sig krænkelser. Krænkelser kan have en tendens til at
have den bivirkning, at de virker uden for og stærkere end den krænkelse, som er knyttet til
egen sfære for krænkelse/anerkendelse. Kritik af handlinger og/eller oplevelse af uret/uretfærdighed kan betyde, at personer oplever både krænkelse af selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse i forlængelse af kritikken/uretten37.
Respondentperspektivet efterlader mindre plads mellem anerkendelse  krænkelse end
aktørperspektivet, er konklusionen af denne analyse og forståelse af Honneth:
Respondentperspektivet, med vægt på rigtige  forkerte svar operere i en sfære, hvor det
handler om at blive vurderet og opnå ”points” for rigtig svar/adfærd (social træning (Egelund 2009)) og dermed en nærværende oplevelse af at kunne lave fejl/svare forkert på
spørgsmål/ikke svare godt nok. Responsperspektivet etablerer ”en retssal” (agtelsessfære)
for anerkendelse og krænkelse/irettesættelse.
Aktørperspektivet (med optagprocesser) ser ud til at etablere en anden anerkendelsespraksis.
En praksis som både retter sig mod selvagtelse (ret til synspunkt/svar/set som juridisk person) og selvværdsættelse (bidrag til fællesskabet og samtalen). Aktørperspektivet kan etablere en oplevelse af, at sfære for mulig krænkelse er ”længere” væk, og betyde at flere elever
”har modet til at være med”, fordi aktørperspektivet/optaget er interesseret i meningen i aktørens (svarerens) svar og mindre interesseret i rigtigt  forkert i forhold til spørgsmål
(som gør irettesættelse/krænkelse nærværende).

3. Aspekt: I forhold til indledningsoplæg om inklusion (jf. afsnit 3), så ville man konkludere, at
aktørperspektivet virker inkluderende, bl.a. fordi aktørperspektivet i mindre grad er interes37

Denne effekt kaldes Zeigarnik-effekten, Zeigarnik forklarer hvordan uretfærdighed, ufærdige konflikter, afmagt osv.
”borer sig ind i sjælen” og kan fylde et menneskes bevidsthed, opsuge energi, gøre mennesker handlingslammede mv.
(Bisgaard 2002)
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seret i rigtigt  forkert, som kan føre til vurderinger om normal  unormal (dygtig
 ikke-dygtig).
Respondentperspektivet kan fremme ikke-deltagelse (undgå fejl, ikke meningsgivende at
svare på lukkede spørgsmål mv.) og fremme processer, som virker ekskluderende/marginaliserende, fordi responsperspektivet konstituerer vurderinger om ”rigtig  forkert”,
”nok  for lidt” og ”normal  unormal”.
4. Aspekt: Dette aspekt er nærmere en opsamling/konglomerat af aspekter som positivt formuleret retter sig mod trivsel, sikkerhed, oplevelse af kontrol over vilkår, mod og håb mv.
I Mogensen (2007 og 2009), Grøgaard (2004), det socialpædagogiske udviklingsprojekt om
Handlekompetence i Pædagogisk Arbejde (DPU 2009), Bion 2002, Bourdieu 2006, Beuillefeuille (2008) mfl. omtales undervisnings- og pædagogisk arbejde som knyttet til elevers og
børns/unges oplevelse af ubehag eller frygt i forhold til konsekvens/miskendelse i forbindelse med at begå fejl.
Med Rømer (2010) en ”deterministisk forståelse” af undervisning/læring om rigtige/forkerte
svar.
Aktørperspektivet åbner for fokus på indhold, forståelse og for fokus på oplevelser af trivsel,
sikkerhed osv.
Med Rømer en ”reflekterende forståelse” af undervisning/læring om mening og betydning/
ikke-mening og ikke-betydning for eleven og læreren.
Respondentperspektivet vil ikke umiddelbart være interesseret i trivsel, sikkerhed mv., da
responsen (det rigtige/forkerte svar) er respondentperspektivets interesse.

Som det ses i feltnoterne, så ”gør” aktørperspektivet ikke inklusion, anerkendelse og læring alene. I
lange perioder ”rummer/tåler” aktørperspektivet, at nogle drenge omkring a ikke deltager. Men aktørperspektivet betyder, at nogle nye/flere får aktiv stemme og deltager i den dialogiske undervisningssamtale.

4) den fjerde time
Stadig to syge. Bordene står ”normalt”.
L virker hektisk, måske påvirket af min tilstedeværelse, måske påvirket af hendes betroelse om at
ville sige op, og/eller påvirket af mine anerkendende kommentarer om undervisningen ovenfor,
og/eller påvirket af vores samtaler om undervisningen og/eller påvirket af drenge omkring a, som vi
også har talt om, og/eller påvirket af? (jf. fodnote 23).
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13.05
Eff.: Den OFFENTLIG SAMTALE – INSTRUKTION
”Se på tavlen” – her står opgaver, som I skal løse i forbindelse med teksten. Det drejer sig om nogle
ekstra spørgsmål. ”I begynder først med opgaverne i det ark, jeg deler ud!” (går rundt og deler ud,
og klapper samtidig et par computere i). Og: ”Jeg deler teksten ud nu og så går I i gang ”.
Note 92: L fortalte efter denne time, at hun havde været forbløffet over, hvor meget hun følte sig
påvirket af, at nogen/jeg ”overvågede” undervisningen. L fortalte, at hun kunne mærke, at anspændtheden fik hende til at ”kludre”, dele ud og snakke samtidig, ikke huske at overholde egne
didaktiske overvejelse mv..
13.10
Off: Den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE – KOLLEKTIVT ARBEJDE
Elever rykker sammen, og gør plads på borde. De begynder at læse og løse opgaverne. L vandrer
rundt i klassen, lyttende, medlæsende på elevsvar. a sætter musik i gang og deler musik med sidemand.
m spørger til et af spørgsmålene i opgaveark, og L svarer hviskende, mens m´s sidemand lytter
med.
a henter strøm til computer.
Enkelte starter computer op og skriver svar på spørgsmålene.
Gff: L spørger, om drengene kan koncentrere sig med musik i ørerne. En fortæller, at han kun kan
koncentrere sig, når han hører musik.
13.30
Gff. Den OFFENTLIGE SAMTALE – INSTRUKTION
Et udleveret ark med ”sorgcirkel” gennemgås (traditionel IRE-sekvens). Eleverne skal til de sidste
spørgsmål bruge ”sorgcirklen” til at svare på spørgsmålene.
Off: m diskuterer cirklens værdi og hævder, at sorg udvikler sig anderledes.
Nogle elever deltager i denne samtale. De fleste løser opgaverne og læser.
13.33
Off. Den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE – KOLLEKTIVT ARBEJDE
Der læses og løses opgaver
13.47
Gff. Den OFFENTLIGE SAMTALE
L: ”Hvor langt er I”, og svarene er: ”Ved spørgsmål x ”, ”… y” og: ”Næsten færdige!”
L fortsætter: ”Hvad ramte jer mest?” og i dialogisk IRE-sekvens gives flere svar. Svarene deler sig
mellem temaet om selvmord og sorg og forfatterens måde at skrive på.
Off: Eleverne gives fri med bemærkning om, at det er vigtigt, at de allersidste får en aftale med studievejleder.
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Note 93: Denne sidste time er tydeligt ændret af min tilstedeværelse og af de samtaler L og jeg har
haft (ikke bare i forhold til L´s anspændthed).
Framingen er anderledes og tydeligere. En kort introduktion til KOLLEKTIVT ARBEJDE. Elever
rykker hurtigt sammen, etablerer samarbejde og begynder at løse de mere konkrete opgaver (finde
svar på spørgsmål). Det KOLLEKTIVE ARBEJDE etablerer et aktørperspektiv for eleverne, og det
KOLLEKTIVE ARBEJDE etablerer samtidig en mulighed for, at a og sammen-enheden omkring a
bliver ”usynlig”, med normal elevadfærd, som (forhåbentlig) er at skrive svarene på spørgsmålene,
med musik i ørerne.
Samtidig har L valgt ikke at indlede med formaninger/bebrejdelser/irettesættelser og valgt at lægge
beskeder om eksterne forhold sidst i timen.
Det KOLLEKTIVE ARBEJDE usynliggør nogle problematikker, som den OFFENTLIGE SAMTALE synliggør (: svare rigtigt  forkert, adfærd med uro, ikke-koncentration, passivitet mv.).

8.3. Efterskole B
En kristen efterskole med 60 elever i 9. klasse. Eleverne samlæses i nogle forløb og deles i to eller
tre klasser, på 20 eller 30 elever hver, i andre forløb. Der er altid tilknyttet to eller tre lærere til undervisningen/timerne.
Skolen er besøgt i alt otte gange i november 2009 og januar 2010. Nedenfor præsenteres feltnoter
fra fire gange. De sidste fire ganges feltnoter fremstilles vurderet side 111f.
Første time – matematiktime – 8.00
Alle elever samles i 9. klasses store fællesrum.
Eleverne sidder ved stort langbord, i midten, ved borde langs vinduer ud mod græsplæne, i to store
hjørnesofagrupper og på flytbare skamler længst væk fra smartboard.
Rummet er åbent mod gangareal, har lyse gulve, vægge, borde og stole. Sofagrupper er sorte. Gangarealets gulv er mørkt.
Lys kommer fra-gulv-til-loft vinduer, i begge sider, fra elektrisk lyskilde (lysstofrør). Lyst og (ungdoms)venligt lokale.
Rummet bruges både til undervisning i store og mindre hold/klasser, INSTRUKTIONER til gruppearbejder og til gruppearbejde, og til at samles i (klumpe sig sammen i) i pauserne/fritiden.
Tre klasseværelser ligger omkring/op til fællesrummet. Disse rum forekommer trange, når der skal
være 20-30 elever, borde og stole. Her er vægge lyse, gulve lyse og vinduer fra-gulv-til-loft i den
ene side. Lyskilde er lysstofrør.
( I en samtale med fire elever i en pause fortælles det, at man lærer mere her. Grunden er bl.a. de
lækre undervisningsrum, som er helt anderledes end de nedslidte folkeskoler, de kommer fra. Andre
grunde er, at man er så meget sammen, også med lærerne, så det er lettere at komme i gang, for man
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skal ikke bruge tid på at finde ud af hinanden. ”Det er klaret”. Og så er det tydeligt, at lærerne kan
lide deres arbejde. De er meget gladere end deres gamle lærere.
Disse elever hører til det, jeg senere kalder elever, som er ”aktive” i undervisning).
Note 94: Dette konglomerat af temaer (: lokaler, samvær og kendskab til hinanden og lærere og
glade(re) lærere) er ikke dette udviklingsprojekts fokus/temaer. Men temaerne demonstrere, hvordan årsagssammenhænge er komplicerede og formidlede, når det skal undersøges, hvad ”der virker”, når elever skal lære (mere).
En del elever kommer dryssende, så den lærer, der skal stå for INSTRUKTIONEN afbrydes. Han
vælger tredje gang, han afbrydes, at påtale, at det er vigtigt at komme til tiden: ”Det holder ikke,
at..”. De sidst ankomne samles stående ved væg, længst væk fra smartboard/lærer.
8.10
Eff.(igen): Den OFFENTLIGE SAMTALE – INSTRUKTIONEN. En lærer aktiv og to lærere passive.
Eleverne skal skabe et spil, som kan spilles af andre, og således, at sandsynligheder for at vinde
udregnes. Man skal som spiludbyder være nogenlunde sikker på at vinde. Eleverne skal i to- eller
tremandsgrupper skabe et spil, præsentere ”kombinatorikken” og gøre spillet færdigt, så det kan
spilles af andre efter tre gange.
”Så tænk igennem, hvilket spil I vil spille med andre, og tænk igennem, hvordan …”, og ”..i de
grupper, hvor nogen er syge,…. kan I ikke bare gå sammen, så I er to eller tre i hver gruppe?” og
”Gå i gang!”.
8.15
Off: Den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE – KOLLEKTIVT ARBEJDE
Eleverne søger sammen og der dannes mest tremandsgrupper. Ved langbordet, i begge sofagrupper,
ved borde ud mod græsplæne, i de tre klasseværelser, på gangen og i ankomsthal.
(Nedenfor er alene grupper i fællesrummet fulgt. Godt halvdelen af eleverne (2 grupper i den ene
sofagruppe og 3 i den anden, 3 grupper ved langbord, 2 grupper ved borde ud mod græsplæne og 1
gruppe i fællesrummets gangareal).
De fleste steder går eleverne i gang og følger konceptet med at finde på et spil, som kan bruges i
forhold til kombinatorikopgaven.
Elev spørger om, hvad kombinatorik er, og der svares af en elev fra anden gruppe, da hendes egen
gruppe ikke kan svare.
Flere grupper søger hurtig hjælp hos de tre lærere, og flere gange høres det: ”Det er for tidligt at gå i
”frustrationsfasen””, og der bruges eksempler fra poker, meyer og andre spil for at inspirere til, at
de selv finder på noget.
Ved enkelt gruppe prøver læreren at få eleverne til at bruge kombinatorikregning, og gruppen begynder efterhånden at regne med ”x” i stedet for at sige, at de ”havde rimelig store chancer for at
vinde”.
Note 95: Undervisningens tema og proces frames i forhold til hvad (spil), hvordan opgaven skal
løses, og hvor længe elever har til opgaven. Hvorfor er ikke framingstema. Nogle elever spørger om
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”hvorfor” under vejledninger i grupperne og får at vide, at man skal lære ”kombinatorik” for at kunne gå til eksamen og for at beregne sandsynligheden ”..for at bliver snydt”, som en lærer udtrykker
det.
I overgangen til det KOLLEKTIVE ARBEJDE bliver det tydeligt, at elever oplever forskellig parathed i forhold til at gå i gang med opgaver. Nogle ved, hvad kombinatorik er, andre må spørge
deres klassekammerater.
Det er ikke undersøgt, hvordan undervisningen op til denne kombinatorikopgave er forløbet, men
det er åbenbart, at ikke alle ved, hvad kombinatorik er. Hvis vi vender tilbage til afsnit 6.2 og indføringen til systemteori, så kan man hævde, at dette er eksempel på, at det ikke er sikkert, at undervisning fører til lært/husket.
På skolen opererer man med, at gruppearbejde ”har sine faser”, og at dette er fællesviden for elever
og lærere. Elever bedes med henvisning til ”den for tidlige frustrationsfase” om at fortsætte den
kreative fase/fortsætte med gruppearbejdet. Således kan lærere og elever gennem genkendelige udtryk og tegn/markører anspores til at fortsætte deres gruppearbejde (fordi det er (forkert/)for tidligt
at blive frustreret. Også gruppearbejde kan have sin skjulte læreplan.)
I den ene sofagruppe taler man om andet end opgaven, da lærer kommer forbi. Han vil vide, hvor
langt de er. Grupper vender sig indad og begynder ideudvikling: ”Vi kunne..”
Ved bord mod græsplæne har elev hentet kortspil og viser de andre et korttrick, hun kan. Eleverne
venter tålmodigt på, at korttricket er færdigt. Hun gentager korttricket, mens de to andre begynder at
samtale om at finde på et spil. Således arbejder de resten af tiden. En leger med kort og to prøver at
løse opgaven.
Endnu en elev spørger om, hvad kombinatorik er.
En lærer sender elev til kunstværksted for at hente terninger. Fra en anden gruppe råbes: ”Tag terninger med til os!”.
Note 96: Klasse-/læringsrummet er fuld af stemmer. Et multikomplekst anliggende, som fortsætter
og fortsætter.
I sofagruppe leger nogle drenge med ideer om kort og terninger med forskellige værdier, og en anden gruppe i sofaen begynder at udvikle et spil, som henter sine ideer fra en tegneserie/film (?).
Lærer slår sig ned i sofaen og lytter til begge grupper, smiler, nikker, spørger, nikker, klapper anerkendende på skuldre, rejser sig og roser på vej til næste gruppe.
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Note 97: Denne lærer sætter sig oftest ved grupperne, lytter, spørger, lytter og er (kropsligt (smil,
nik osv.) bekræftende/anerkendende i sit samspil med grupperne. Bruger mange eksempler, når
noget skal forklares (samtale som prototype).
En anden lærer står op ved alle de grupper, han taler med. Han sætter sig ikke eller bukker sig ikke
ned i ”øjenhøjde”. Står ofte bag eleverne, og eleverne vender sig væk fra deres arbejde, for at få
hjælp og være i kontakt (etablerer traditionelle IRE-sekvenser, hvor elever ”overhøres”, inden han
giver lov/godkender).
Den sidste lærer skifter mellem at sætte sig eller stå. Når samtalen ser ud til at blive lang, sætter han
sig, ser det ud til, som f.eks.: ”Er det et spørgsmål?” og da der svares: ”Ja!”, sætter han sig ved
gruppen og svarer (: samtaler) og læser gruppens foreløbige oplæg. Der tales om sandsynligheden
for at vinde (og tabe) (: IRE-sekvens), og en pige giver lidt efter en ligning (: respons) som forslag.
Lærer anerkender (: evaluerer), med løftede øjenbryn (: ser overrasket ud – anerkendelse i forhold
til mere end selvagtelse (ikke bare rigtigt svar, men også dygtig)).
Disse tre lærere var med til at åbne øjnene for det kropsbaserede i læreradfærden i det KOLLEKTIVE ARBEJDE (Dette vender vi tilbage til)

Note 98: I overgangen til det KOLLEKTIVE ARBEJDE og i det KOLLEKTIVE ARBEJDE opstår
en elevgenkendelighed i forhold til Fjordvang Ungdomsskole.
En del elever går i gang efter kort privat snak. Nogle elever går i gang i forbindelse med læreropmærksomhed (: korrektion). Andre elever kender ikke grundlaget for arbejdet og må have dette afklaret, inden de kan komme i gang. En del elever danner grupper med ”dødvægt” (: enkelte elever
som ikke deltager i løsningen af opgaven).

En elev ved langbordgruppe har hånd oppe. Hjælpen kommer hurtigt. Eleverne præsenterer sammen
en ide om en bane (lig Matador) med terninger med forskellige værdier og forskellige kort, der skal
trækkes mv. De vil i gang med at klippe kort ud, lave bane osv. Lærer spørger (stående (ingen naturlig sideplads) bøjet ind over papir), om det skal være nu eller senere, og eleverne overbeviser
læreren om, at det er vigtigt at begynde på at klippe ud og lave banen, så de kan prøve spillet af
selv. To elever går til kunstværksted.
Note 99: Her kunne man tale om et elevaktørperspektiv: Elevinitiativ/-initiering, som kan lade sig
gøre.
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I en anden langbordgruppe viser elev lærer, hvad gruppen har skrevet. Lærer læser og spørger om
noget, som en anden elev viser svaret på. Lærer nikker, smiler og spørger, og den første elev svarer.
Igen nikkes og smiles, osv.
Note 100: Der opstår nærmest en GENNEMGANG, med IRE-sekvenser med lærerspørgsmål –
svar – evaluering, hvor det rigtige svar udløser anerkendelse (smil). Dygtige elever (respondenter)
anerkendes for at have lavet en god opgave.

Nogle drenge har fået en ide om straffe, og om at undgå straffe i deres spil. En drengeleg med kamp
og krop, og de skal nu finde ud af, hvordan de kommer fra ide til en praksis, så det kan spilles.
Elev, som laver korttrick, siger tilsyneladende til sig selv: ”Det er dødsygt, når vi kun har et sæt
kort”, mens de to andre elever arbejder med at udvikle spil.
I sofagruppe snakkes om noget andet end dagens opgave. Blandt andet om en lærer, som havde
dummet sig. Anekdoten er sådan:
Elev havde sagt: ”Min far er montør i Dewalt”: ”Det lyder fornemt”, havde læreren svaret, og så
skal eleven have sagt: ”Det er fordi, du ikke ved, hvad Dewalt er. De laver malkemaskiner”. Alle i
sofagruppe griner.
Ved langbord samles elever om gruppe, der er begyndt at klippe og klistre. Der snakkes om spillet.
Der tales om andre spil, mens forskellige kort laves/studeres. Samtidig kigges rundt til andre grupper, som stadig er på deres pladser.
Note 101: Ovenstående demonstrerer (igen) klasse-/læringsrummets flerstemmighed og multikomplekse sammensathed, fra kreative, legende, samtalende og opgaveløsende aktører, til anekdotesnak
og samvær, til ikke-arbejdende elev, der fordriver tiden, til elever, der er samtalende og interesserede i andre elevers opgaveløsninger (hvad og hvordan). Denne multikomplekse flerstemmighed demonstreres flere gange, ukommenteret i noterne nedenfor.

Gff:
Lærer beder elever aflevere en beskrivelse til lærerne, så lærerne kan se, hvor langt grupperne er, og
hvad de har brug for af materiale, så det kan skaffes til næste gang.
Off: Elever begynder at gå til frikvarter. Enkelte grupper arbejder videre, mens de snakker med elever, som nu holder fri.
Anden time - Matematik

Timen begynder 8.35, og også i dag kommer elever for sent og igen påtales dette.
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Vi er igen i fællesrummet. Eleverne er fordelt ”som de plejer”.
Omkring 8.40
Eff: Den OFFENTLIGE SAMTALE – INSTRUKTION. En lærer aktiv, to lærere passive.
Læreren fortæller, at de har læst de sedler, som blev afleveret i går. Det ser ud til, at mange er kommet langt. Eleverne mindes om, at de ikke kun skal tænke på det kreative, klippe og klistre. De skal
også tænke matematik/kombinatorik.
8.45
Off: Den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE. KOLLEKTIVT ARBEJDE.
Eleverne fordeler sig igen i grupperne. Enkelte elever går til kreativværksted for at hente pap/karton/sakse/?
Eleverne fordeler sig nogenlunde som dagen før, bortset fra at der er fire grupper ved langbord. Arbejdet i grupperne er meget forskelligt. Mange skriver, andre klipper og klistrer, andre både-og.
Pige, som lavede korttrick, sidder passivt og følger de to gruppemedlemmer, som skriver og samtaler om spil, regler mv. ”Korttrickpige” kigger rundt på de andre grupper og begynder en samtale
med pige ved nabobord. Bl.a. skal hun være andenårselev. Samtalepartner skal i gymnasium.
I sofagruppe er en gået på facebook. De andre i sofaen læner sig ind over computer og læser med.
En lærer kommer forbi: ”Kom nu i gang. I skal snart være færdige.” Eleven vender tilbage til opgaveside. De andre fordeler opgaver mellem sig.
Lærere kommer fra grupperne på gangen og fra klasseværelserne, og går igen. Cirkler forbi grupperne, lytter, ser på kreativiteten og ser på udregninger.
Da lærer passerer langbord, kontaktes han: ”Vi har lige fået en ide” og der samtales med lærer, som
står, og elever er vendt væk fra bord, talende med ham. De tre andre grupper ved langbord følger
med i samtalen og kommenterer ideerne. Lærer accepterer opbygningen af spillet, og eleverne vender sig igen over pappet og limen.
Note 102: Ikke bare de elever, som ønsker hjælp og afklaring, får hjælp og afklaring, læreropmærksomhed og bekræftelse. Flere/mange kan deltage i samtalerne om opgaverne. Her er tale om flere
processer/temaer/perspektiver. 1) Anerkendelsesperspektiver knyttet til 2) aktørperspektiv; 3) performativitetsperspektiv; og 4) kreativitetsperspektiv.

Samtidig er der tale om endnu et perspektiv. 5) Et medlærende perspektiv.
Elever ser ud til at følge med i samtaler i nabogrupper og i samtaler mellem lærere og andre grupper. Og det ser ud til, at elever bruger informationer fra disse samtaler. I flere samtaler ”blander
man sig” i samtalerne med ”gode ideer” eller kritiske spørgsmål. Således opstår elev- og lærersamtaler, som ikke kun arbejder med egne opgaveløsninger og egen læring. Elever deltager også i an-
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dres opgaveløsninger og læring, og lærer formodentlig selv af denne deltagelse i andres opgaveløsninger og læring.

Ved bord ved vindue vendt mod græsplæne er en samtale i gang. To elever fortæller, lærer reagerer,
elever fortæller mere, lærer reagerer osv. ”Korttrickpige” ser ud til at lytte. Nogle lærerspørgsmål
er: ”Prøv…?...Hvordan…?” og reaktioner er: ”Og det viser….” o.lign. Enkelte gange grines sammen, andre gange taler elever i munden på hinanden for at lærer skal forstå. Enkelte gange spørger
eleverne: ”Hvordan ville du…?, og lærer viser på papiret, hvordan han ville stille regnestykke op.
En pige begynder at sætte sine egne tal ind i regnestykket, og lærer fortsætter til midterbord.
Note 103: En blanding af monologiske og dialogiske IRE-sekvenser og eksempel på, at (IRE-)samtaler kan betyde, at både elever og lærere kan initiere og respondere.

En lærer har rejst sig fra sofagruppe længst væk og har to drenge med sig hen til smartboard. En
dreng starter smartboarden og skriver regnestykke op og regner. Den anden dreng og lærer blander
sig. De skifter side på smartboard og skriver nyt stykke op. Lærer går. Drengene fortsætter. Andre
elever kommer til og diskuterer stykkerne.
Gruppe ved langbord forklarer lærer, hvordan terninger, symboler, felter og kort spiller sammen og
kan gøres til regnestykker (kombinatorik). Der prøvespilles lidt. Andre elever fra langbordet følger
med.
Note 104: Kun ved at fokusere på f.eks. ”korttrickpige” opdager jeg, at ikke alle er i gang med opgave og/eller i gang med noget, som kunne fremme læring: Iagttagelsesforskel gør en forskel.

Det bliver pause. Der gives kort INSTRUKTION til i morgen.
En del grupper arbejder videre. Flere samles om bordbold, med spillere og tilskuere. Pige med korttrick viser tricket til piger, som er kommet hen til gruppens bord. Hendes gruppemedlemmer går
hånd i hånd mod værelsesgang eller?
Tredje time – dansk

9.55
Elever i sofaer, ved langbord og vinduesbordene, stående ved væg og siddende på flytbare skamler.
Eff: Den OFFENTLIGE SAMTALE. INSTRUKTION til arbejde med eventyropgaver. En lærer
aktiv og to lærere passive.
Der skal arbejdes i grupper. Arbejdsmoral fra sidste time kommenteres.
Grupperne bør nå de første fire opgaver i dag. De har begge timer til det.
Off: Elever vil vide, om der er fælles opsamling. Det er der først næste gang.
Gff: Der gøres opmærksom på, at eleverne skal være opmærksomme på forskel på referat og resume.
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10.03
Off: Den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE. KOLLEKTIVT ARBEJDE.
Elever finder på plads i deres grupper i fællesrummet, i klasserne og på gangen.
Flere grupper diskuterer på tværs af grupper. Der kaldes på lærer, og de får afklaret, hvad de skal.
Eleverne går i gang.
Lærerne går fra gruppe til gruppe og afklarer, hvad grupperne skal arbejde med.
Note 105: Framingen/instruktionen til arbejdet er tilsyneladende ikke helt forstået. Mange elever/
grupper markerer for at få afklaring.
Grupperne læser deres eventyr. Der skrives, læses, kigges i opgaveark, skrives igen osv. Der er næsten ingen samtaler, undtagen indenfor gruppen.
Lærere cirkulerer rundt. Lytter og læser. De samtaler nu meget sjældent med grupperne.
(feltnoterne begynder at vandre over i at blive refleksioner, bl.a. inspireret af forrige timer (og de
feltnoter fra anden feltstudieperiode fra 9. a på Fjordvang Ungdomsskole, som i samme periode er i
bearbejdningsprocesser.)

Note 106: Prototypekonstruktioner:
Lærerfunktionens deltagerstruktur i forbindelse med det KOLLEKTIVE ARBEJDE kan beskrives
som en blanding af funktioner eller enkeltstående funktioner: Organisationsfunktion (starte (instruktion) og slutte (ophør), frame (hvad, hvordan)), vagtfunktion (adfærdsregulering: ro, fokus på
at være i gang), kontrollantfunktion (adfærdsregulering: fokus på koncentration og i gang med
opgave), igangsætterfunktion (adfærdsregulering: væk fra snak, facebook, fokus på at vær i gang
mv.), afklarer-/hjælperfunktion (være til rådighed for afklaringer og spørgsmål i forhold til forståelse af opgave og være i gang) anerkendelsesfunktion (evaluering af elevernes opgavearbejde,
(optag af interessante) spørgsmål til lærere etc.) og samtalepartnerfunktion.
Her kunne ligge ansatser til at uddifferentiere forskellige variabler/prototyper i forhold til det KOLLEKTIVE ARBEJDE. En prototype som kan konstrueres som fire ”gangarter” i forhold til forskellen på distancen i tilstedeværelsen/fraværet/nærværet i forhold til eleverne i det KOLLEKTIVE
ARBEJDE.
-

Instruktionsgang – fokus på framing (ved tavle, stående, taler (aktiv) mest med IREsekvenser) – tavlelærer.
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-

Vagtgang – fokus på adfærdsregulering (en cirkulerende ”gangart” der ”scanner” i forhold
til ro  uro, koncentration  ukoncentration, fokus på opgave  fokus på andre
ting/snak) – adfærdslærer.

-

Afryddergang – fokus på brug for hjælp (afklaring/hjælp) – hjælpelærer.

-

Flanørgang38 – fokus på (egen/lærer-)deltagelse og involvering (slentre, stå/sidde stille, lytte, stille spørgsmål, samtale på vejen, undersøge, give og høre lsøninger mv.) – nærværende
lærer.

Note 107: Ungdomskulturelle kommentarer: De fulgte forløb på efterskole B knytter an til en forståelse af unge som optaget af ungdommens performative (sociale og spejlende) processer. Der arbejdes i grupper med temaer, som lægger op til en prøvende og afprøvende, spejlende arbejdsproces
sammen med jævnaldrende, som kan bruge og sparre med voksne, tekst, sig selv og andre (jf. afsnit
3.9 og bl.a. Ziehe 1999 og 2010).
Udover matematik og dansk har elever mulighed for at lære at være ”ung” og afprøve, hvordan man
som ung kan arbejde med tilpas individualisering i biografien, deltagelse i sociale fællesskaber osv.
(: performativitetens læreprocesser: lære noget om sig selv, andre, fællesskabet – og et indhold
(kombinatorik, eventyr osv.))

Note 108: Refleksion vedr. lærere: Hargraeves (2005) socialpsykologiske undersøgelser af lærere
viser, at en betydelig drivkraft i lærergerningen er læreres selvrealiseringsbehov (individualisering i
biografi). Den moderne undervisnings-/læringstilrettelæggelse med meget KOLLEKTIVT ARBEJDE (gruppearbejde) lægger op til refleksioner over, hvordan læreres selvrealiseringsbehov tilfredsstilles. Pt. er analysen, at læreres selvrealiseringsbehov kan iagttages som gående i to hovedretninger.
-

Selvrealisering knyttet til adfærd (ro) i klassen (kontrol)

-

Selvrealisering knyttet til elevers optagethed af at løse opgave (læring)

En del elever rejser sig og løber/går til søjler, smartboard mv. Eleverne læser opgaverne på sedler,
der er sat op der. De vender tilbage til gruppe og går i gang med at løse den nye opgave. Meget få
elever stopper og taler med andre grupper, på vej frem og tilbage, fra seddel og gruppe. Nogle elever går i omfavnelser til seddel og tilbage. Andre ”sender” en, som kommer tilbage med den nye
opgave. Imens har gruppen siddet og snakket.
38

Flanere: Drive og slentre. Flanøren går langsomt, standser op og giver sig tid, og kan dermed se mønstre, sammenhænge, forståelser osv.
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Gff: Lærer klapper i hænderne. INSTRUKTION: ”Husk, at I også skal fortælle om jeres arbejdsprocesser!”, og: ”Husk, at I skal fortælle om forskellen på historier og eventyr!”
Off: KOLLEKTIVT ARBEJDE. Grupperne fortsætter deres arbejde og vandrer nu til nye sedler.
(Elevernes arbejde med opgaverne ser ud til at være selvkørende. Lærere er næsten ikke i samtale
med elever.)
(Igen vandrer feltnoterne ud i refleksioner:)

Note 109: Hvordan kan man undersøge læringsrummet/-ledelse, som anvender så megen tid på
gruppearbejde/-processer, i forhold til Bourdieus (2006) analyse af uddannelsessystem som ”felt”
med reproduktion af ”kulturel, social, sproglig og økonomiske kapital” og reproduktion af klasse/forskel/indflydelse og dermed muligheder i samfund?
Til normale IRE-sekvenser kan det hierarkiske magtsystem, anerkendelsessystemet og adfærdssystemet lettere aflæses, og det er lettere at iagttage dette system som ”symbolsk vold”, med en skjult
læreplan (: lære/øve sig i den rigtige ( forkerte) klassekommunikation).
Denne refleksionsvandring skal ikke føres videre end til en begyndende refleksion over, om jeg er/
har været vidne til en ”karnevalisering” (Bakhtin 2001) (: situationel, relationel, dialogisk, ansigtsopmærksom og ansigtsbevarende), mens elever skabte nye spil sammen, regnede ved smartboard
mv., og elever i arbejdet med eventyr, omslyngede og grinende, hentede nye opgaver på søjler og
vægge og skrev eventyr, som de læste for hinanden og gav nye ideer til?
Denne refleksion lægger op til en helt anden forståelse af feltet, end den ”hverdagsforståelse/-kronotop” (Bahktin 2001), som knytter sig til normalundervisningens IRE-sekvenser (: monologiske,
vurderende, beskuende, værdiorienterede og ansigtskrænkende i reproduktion af kapital, klasse,
mulighed mv).
Måske snyder iagttagelsen af de engagerede, kreative, grinende og sociale elever. Måske er den
symbolske vold lettere at acceptere/miskende, når elever ser ud til at være tilfredse med at arbejde
med det, de skal.

Note 110: I forlængelse af disse refleksioner kunne det være interessant (udviklingsprojekt?) at
undersøge efterskolepædagogikken i forhold til Bahktins begreber (hverdags-, eventyrs- og karnevalskronotoper) og/eller undersøge efterskolepædagogikken i forhold Bourdieus analyse af reproduktion af kapital og den miskendelse af den symbolske vold, som er knyttet til læring/socialisering/kapital.
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10.47
Gff/off: ”Nu er der pause – vi ses igen…”
Nogle elever arbejder videre. Andre klumper sig sammen i sofa. Nogle går mod værelsesgang. Andre ud.
Fjerde time – kristendom
9. klasse er delt i to klasser.
Jeg følger klasse i fællesrum:
Eff. INSTRUKTION, den OFFENTLIGE SAMTALE
Historien om Job gennemgås som forelæsning med udsagn, vigtige citater osv. på power points på
smartboard. Pointer pointeres og fremhæves.
Elever skal nu i grupper diskutere opgaveark, sammenligne Jobs Bog og filmen Adams Æbler. For
at kunne det, skal de kort genfortælle både Adams Æbler og Jobs Bog for hinanden i grupperne og
derefter undersøge temaer om Ondskab. Til sidst skal de lave drama om temaet Ondskab.
Note 111: Framing i forhold ”stoffet”/hvad og hvordan. Igen ikke i forhold til ”hvorfor”.
De unge er kristne og har kendskab til temaerne.

Off: Den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE, KOLLEKTIVT ARBEJDE.
Elever går i grupper, og går i gang med at diskutere forhold om Ondskab. (jeg er placeret mellem
tre grupper og prøver at følge både ”hvordan” og argumentationen (”hvad”) i alle tre grupper).
Der tales om modning som menneske; om Gud; om tilgivelse; om Guds udfordringer til mennesker;
om valg; om Guds magt over alt; ulykkers og lidelsers placering i universet og meningen med dem;
om rimelighederne i Guds straffe; om eksistensen af Satan, når Gud er stærkest. Diskussioner fortsætter med temaet: mening med livet; om livet er forudbestemt; eller om der (igen) eksisterer valg
og tilfældigheder, determinisme mv.
Nogle elever overbeviser og beviser, andre overtaler og lytter ikke så meget til andres argumenter.
Holdninger i grupperne svinger fra menneskers eget ansvar til determinisme. Under disse samtaler
skriver elever i opgaveark. De skiftes til at tale, og af de 3x4 elever, jeg følger, er 8 meget aktive, 2
lidt aktive, og 2 hører jeg ikke sige noget.
Der diskuteres fra Jobs bog over Adams Æbler til private fortællinger, og tilbage igen til dagens
tema, om Job og Adam og Ondskab.
Gff. Den OFFENTLIGE SAMTALE. GENNEMGANG
Grupperne opløses. Flere sætter sig i sofaerne, en del lægger sig op af hinanden. Der grines, rettes
hår, ses på smykker, kigges i øjne osv.
Lærer stiller åbne spørgsmål og inviterer til samtale om forholdet mellem problemer og dilemmaer i
forhold til Ondskab. En pige svarer: ”..at hvis man siger, at nogen er ”syg”, så har man bare et problem, men hvis man siger, at det er Guds indgriben, så har man et dilemma, for så er det vanskeligt
at finde en løsning og en ordentlig handling”.
Mens eleven giver dette reflekterede svar, laver en del drenge støj og snakker højt på kryds og tværs
af rummet. I sofa ser det ud til, at et par drenge både kan samtale med piger i sofa og højlydt kommentere samtale mellem pige og lærer.
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(feltnoterne står af (igen) – der reflekteres – bl.a. afledt af sammentænkning af feltnoter fra efterskole A, og feltnoter fra Fjordvang Ungdomsskole)

Note 112: Prototypekonstruktion:
Når undervisning (instruktion og gennemgang) etablerer IRE-sekvenser, så ser det ud til, at elever
generaliseret som prototyper/konstruktioner kan deles i/danner fire ”prototyper/konstruktioner” –
elevdeltagerstrukturer.
-

Undervisningsorienterede elever med især (8-10) piger og (4-6) drenge i samtaler med lærer
om undervisningens temaer. Aktive deltagere i undervisning.

-

Tavse elever, der ikke deltager i samtale om undervisningens temaer med lærer. Disse elever
ser ud til at følge undervisningen og er passive deltagere i undervisning.

-

Denne prototype består især af drenge, som kan deltage i lokale samtaler og deltage i undervisningssamtaler, samtidig. Drengene opfylder ikke ”betingelserne” for deltagelse i undervisningssamtale (: har ikke fået ordet, afbryder både elever og lærer mv.).
Det ser ud til, at drengene bygger en sammen-enhed og et hierarki op, med hurtige kommentarer, med afbrydelser og vildledende spørgsmål, kombineret med grin og grimasser. En
særlig kommunikation for drengehierarkier med piger og lærer som alene-enheder og/eller
snarere som en ”fjerde væg”39 (tilskuere), der spilles op ad. Forstyrrende (ikke-)deltagere i
undervisningen.

-

Endelig ser det ud til, at få elever bliver til ikke-deltagere i undervisningen. De tegner måske, sidder passive og/eller kigger på ”uendelig” mv. Disse få elever kan forlade lokale, flere
gange, for at hente skoleting, gå på toilet mv. På efterskole A ses i feltnoter en sådan pige,
og på Fjordvang Ungdomsskole kan ses én pige, som ikke deltager i undervisningen. Disse
elever er ofte heller ikke aktive i det KOLLEKTIVE ARBEJDE (tegner i tegneblok på
Fjordvang Ungdomsskole). På efterskole B ses ”korttrickpige”, som ikke-forstyrrende i lange perioder laver korttrick eller lægger kabaler ved siden af arbejdende gruppemedlemmer.

Note 113: Der henvises senere til undervisningssamtaler/-konstruktioner, som en a-p-f-i-struktur
(a: aktive, p: passive, f: forstyrrende, i: ikke-deltagere).

39

”Fjerde væg” er et begreb som knytter sig til teater/drama (Austring 2006). I det Goffman (1992) kalder ”vore rollespil” i hverdagen, er han optaget af ”frontstage”, hvordan man opfattes af andre (publikum/fjerde væg). Vi vender tilbage til ”den fjerde væg” i note 114 og 115.
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Forløbet er færdigt, og der skal skiftes rum til nyt tema om Ondskab. Drama nås ikke. Jeg følger
med gruppen ind i klasseværelse.
Elever sidder to og to ved borde, vendt mod smartboard og lærer. Rummet virker overfyldt af elever. Jeg sidder på radiator ved siden af klassen (ikke flere pladser/stole).
Eff: OFFENTLIG SAMTALE, INSTRUKTION – fra eff  off  gff  off  gff 
Lærer indleder med myten om Syndefaldet, og dreng afbryder: ”Hvad er en myte?”, og lærer fortæller om forskellen mellem myte, sagn, eventyr.. Drengen snakker med sidemand imens.
Lærer hæver stemme og vender tilbage til temaet og viser freskomaleri om Syndefaldet på smartboard. Der tales om maleriet, om spændingerne i det, og om hvorfor det er kunst og en kunstnerisk
fremstilling af myten. Derefter læses op af Mosebog om syndefaldet, og dette sammenholdes med
Jobs Bog.
En del følger med, med opmærksomhed rettet mod lærer. En del er stået af, er passive og/eller ikkedeltagere. En del drenge snakker, afbryder med kommentarer osv.
Lærer hæver stemme flere gange og bliver bl.a. afbrudt af dreng (off): ”Må jeg godt gå på toilet?”
Han får at vide, at han skal vente. Han griner: ”Det kan jeg ikke!” og ”Jo, du kan..” og lærer (gff)
retter igen klassens tema mod spørgsmålet om Ondskab, om at gengælde ondt med ondt, inddrager
Adams Æbler og Jobs Bog.
De undervisningsorienterede deltager i IRE-sekvenser (som afbrydes af regulering af drenge) med
spørgsmål, svar og evaluering af svaret.
Der tales om dødsstraf. For og imod. En dreng afbryder og hævder, at uden det Onde ville livet være kedelig.
Tiden er gået, og klassen skal til pause.
Note 114: Lærer, som har haft den anden halvdel af klassen i fællesrummet, fortæller om en helt
anden undervisningstime, med dialoger, ro og koncentration.
Vi taler om kombination af drenge og piger. Selvom jeg kun har været på skolen i kort tid, så fremsætter jeg en refleksion om uro, ikke-deltagelse mv. overfor denne lærer. Jeg hævder, at ”tonerne” i
klasser ikke kun afhænger af lærere og nogle drenges ”umodenhed40”. ”Tonerne” er også afhængig
af pladsen til ”umodenhed” sammen med pigerne:
Nogle piger ser ud til at fordre ”modenhed” hos drengene. Andre piger er med på og/eller kan ikke
stille noget op imod ”umodenheden”. De bliver ”umodenhedens” tilskuere. ”En fjerde væg” som
umodenheden kan spille op ad.
Hermed påstås det, på et lille materiale, at uro, støj, osv. og de ”umodne” drenges adfærd ikke alene
er afhængig af klasserums-/læringsledelse, didaktik mv. og drengene, men også er afhængig af sociale samspil, status, elevmed- og -modspil o.lign..

40

”Umodenhed” er undervisers forklaring på drenges adfærd (se mere note 115)
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Mønstret kan genkendes i ikke renskrevne og bearbejdede feltnoter. I matematik skal eleverne arbejde med statistik og lave diagrammer, ”lagkager” og andre billeder af statistik. P har i tidligere
matematiktimer vist sig som en sikker, autoritativ, faglig robust underviser, som ofte stiller optagende spørgsmål. P´s foretrukne spørgsmålstype er: ”Hvordan vil du…?”, ”Hvordan finder du…?”
osv.
P må i denne refererede matematiktime kæmpe for læringsmiljø. ”De umodne drenge” er samlet i
bunden af hesteskoen, med et par passive, svagere piger. Dette område udvikler et mønster af afbrydelse, vildledninger og undskyldninger for ikke at være i gang, samtidig med at hesteskoens sider med ni piger og tre drenge er optaget af opgaverne, arbejde med regneark på computere og samtaler (optag) med P.
En del af eleverne i hesteskoens sider hører musik, samtidig med at de regner og undgår formodentlig dermed uroen fra ”bunden” i hesteskoen
Eleverne i siderne venter en del på P, mens P er i gang med at skubbe elever i bunden af hesteskoen
i gang, slå op på de rigtige sider i bogen for eleverne og sørge for at fremskaffe en lånebog (fordi
bog er glemt på værelse eller har været væk siden august), vise dem, hvordan de skal løse opgaver,
igen mv. Ofte samtidig med at sidemand kan afbryde eller sidde og tale med skærm om ikke-matematikrelaterede spørgsmål. P bruger små, gentagne korrektioner osv.

2/3 af klassen arbejder med opgaverne og samarbejder med P, henter hjælp og gives hjælp. 1/3 ar-

bejder med alt muligt andet end at løse opgaverne, og P sluger tydeligt vrede i flere omgange, når
afbrydelser vildleder, provokerer mv.
Note 115: Hvis vi vender tilbage til begreberne performativitet41 (Halkier 2008), ritual og performance (Illeris 2005) og ”fjerde væg” (Bakhtin 2001 og Austring 2006), Goffman (1992 og 2004) og
(jf. fodnote 39) og feltnoter fra efterskole A, så kunne det hævdes, at de ovenstående kristendomsog matematikundervisning af drengene gøres til en performance, hvor lærers sædvanlige performerposition trues/undergraves af drengenes performances som sammen-enhed (Goffman (2004). En
sammen-enhed og en performerposition som placerer nogle (en del) elever i medløber- og publikumspositioner/-performances. Lærere og andre elever placeres eller placerer sig i omgivelsesposi-

41

Denne notes analyser og refleksioner bruger teori om performativitet som et socialt forhold som ”bagtæppe”. Hvis
performativitet skulle nævnes, hver gang det var passende og evt. nødvendig, ville tekstens kompleksitet og lix-tal øges
(endnu mere). Og analyser af og refleksioner over sociale forhold i undervisningssamtaler er som det ses komplicerede
nok i forvejen.
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tioner/-performances som objektpositioner/-performances for sammen-enhedens spil for publikumspositioner, ”den fjerde væg”. Hermed er forudsætninger for mobning opfyldt (Søndergaard
2009).
Det, der skulle have været et møde med undervisningstema (temaposition), med lærer og elever i
sammen-enhed og fælles performerposition og publikumsposition i fagets række af temaer (objektposition) på efterskolen i 9. klasse (omgivelsesposition), gøres af drengene og publikum til et møde
(en kamp) om tema, fokus, magt, adfærd, social eksklusion o.lign.
Vi har tidligere omtalt sammen-enheders muligheder for at profanere (mobbe) alene-enheder/omgivelser (jf. note 84 og 85). I disse eksempler var der ikke tale om (medløbere og) publikumspositioner, som befordrede og understøttede profaneringen. I nærværende situationer ser det ud til, at performerposition spiller for nogen, ”den fjerde væg”/publikumsposition og dermed lægger endnu et
lag, et medspillende/-løbende lag, til sammen-enhedsdannelse.
Det er på baggrund af denne iagttagelse, at ovenstående hypotese om (umodne) drenges afhængighed af piger i klassen er fremsat. Nogle piger kan gøres til (medløbere og) publikumsposition/performances for ”umodne” performere. I 9. a på efterskole A og på det andet hold i kristendom gik
nogle ”andre” piger, som var (mere) ”gymnasiemateriale”. På efterskole A bliver drengene publikum for hinanden i sammen-enheden. Resten af klassen reagerer ikke som publikum. De reagerer
som forstyrrede.
Det skal her understreges, at dette bygger på få feltnoter/sparsomt empirisk materiale. Det kunne
være interessant at undersøge nærmere, hvordan profanerende adfærd kan blive ”tonen” i sociale
samspil, når sociologer (Goffman 1992) hævder, at vi (normalt) undgår profaneringer med dramaturgisk og disciplinær loyalitet (frontstage-performances) og dermed holder det forbudte (profaneringer, pinlig adfærd) backstage.
En hypotese kunne være, at underviseres frontstage-performances ville krakelere, hvis de viste vrede, aggression og/eller sorg. Følelser holder man backstage og ”sluger”. En given efter for backstage-performances ville være et risikabelt projekt, fordi der ville være tale om offentlig ydmygelse og
profanering af andre. Backstage-performances afslører den mobbede som mobbeoffer (svag) og/
eller afslører (totalt) magtesløsheden, som normalt ikke er knyttet til mødet om undervisningens
temaer/læringsforestillinger.
Alle kan blive ”skyldige”, når vi ser på, at det går galt. Lærere for ikke at frame og fastholde (fælles) performerposition, (arbejdende) elever for at agere (performe) i (passiv) op-/omgivelsesposition
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i stedet for (aktivt) at gøre drenges og publikums performances til genstand for kritik. Drengene
selv og deres publikum er det oplagt (og let) at betegne som (de egentlige) ”skyldige”.
Den offentlige profanerings lykkes formodentlig, fordi ”det normale” (Goffman 1992) er, at oplevelsen af offentlig profanering af andre er så ubehagelig, at man (den normale) afholder sig fra offentlige profaneringer. Kun ved at underkende andre som subjekter og gøre dem til funktion, position, kategori, diagnose, ikke en af os osv. kan vi profanere, tilintetgøre andres ”faces” offentligt (jf.
filosoffen Avital Ronell). For at profanere elever skal lærere gøre elever til ikke-subjekter, og elever
skal gøre lærere til ikke-subjekter.
Denne diskurs kunne føres videre over pædagogikkens afmagtsforhold (Schmidt 1999) og kunne
føre til etablering af udviklingsprojekter, som ikke kun ser på ”ledelse”, men mere bredt iagttager
sociale, mikrosociologiske processer i undervisningssamtalers sociale kontekster.

Note 116: I 9. a på Fjordvang Ungdomsskole 2009/2010 ses ikke elevperformances, som kan sammenlignes med ovenstående. Måske kan dette tilskrives elevsammensætning, (logistisk) organisering efter principper fra cooperative learning, tolærersystemet/-undervisningen, læreres performances, den megen vægt på samtale i grupper eller?
Ovenstående (aggressive) elevperformances ses heller ikke på efterskole B i undervisning/læring,
som er organiseret som elevers lærings-/gruppearbejde!
Det kunne være fristende at drage hurtige konsekvenser af og konklusioner om organisering af undervisning som afgørende faktor. Det vender vi tilbage til nedenfor.

Note 117: Andre diskurser (affødt af studierne på efterskole B præsenteres, men udfoldes ikke):
1) Feltstudierne på efterskolerne kunne åbne for flere diskurser om f.eks. inklusion. F.eks.: Inklusionens afhængighed af ”inkluderende” symbolsk (social, kulturel, sproglig, performativ)
elevkapital. Inklusionens processer er afhængige af meget andet end økonomiske ressourcer,
læreres (efter)uddannelser og organiseringer. Inklusionen er også afhængig af de, der skal
inkludere og inkluderes, og at årsagerne til at inklusion lykkes/mislykkes må ses som komplekse, formidlede årsagssammenhænge.
2) I ustrukturerede samtaler med elever blev det tydeligt, at elever først og fremmest har indgået en ”(fiktions)kontrakt med livet”, da de valgte et efterskoleår. Efterskoleåret skulle opleves. En sansemæssig ”kontrakt” om venskaber, grin og morgenhår. Efterskoleåret skulle gø-
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re alle til deltagere (lærere og elever) i et ”karneval” (Bakhtin 2001), forskelligt fra ”hverdagens” krav om resultat og præstation, alvor og hårstil.
De nødvendige timer/teorifagene (Madsen 1994) er ikke højt prioriteret i ”kontrakten”.

9. Undersøgelsesprojektets, evalueringens og konsulentbistandens
”anden undersøgelsesperiode”.
Note 118: At gennemføre et længerevarende udviklingsprojekt i forhold til undervisningen i ”det
nødvendige rum”/teorifagene (Madsen 1994) på en efterskole er fyldt med praktiske problematikker
og forhindringer. Et skoleår på en efterskole brydes op i mange, særlige forløb (introforløb, brobygning, dramaforløb, bevægelsesforløb, terminsprøver, eksamensforberedelse, skitur, ferier og forlængede weekends, og ?)42

9.1. Indledning:
Nedenstående bearbejdede feltnoter stammer fra november 2009.
Feltnoter bygger på to processer:
1) DVD-optagelser af undervisningssamtaler/-forløb med efterfølgende transskriptioner med
forskelle på fokus (: læreres INSTRUKTION, plus/minus radiatorlærer, KOLLEKTIVT
ARBEJDE, læreropmærksomhed i forhold til bordgruppe, regulerende forløb osv. osv.) og
2) en senere bearbejdelse (endnu en gang) med henblik på at præsentere ”fund” og ”funds” betydning og sparring med lærere m.h.p. nye udviklingsprojektforløb/-tiltag.

9.1.1. En matematiktime
Optagelse starter i frikvarter (tider er optagelsestid med cirkaangivelse):
Elevleg (skub, løb, grin, samtaler mv.)
Eff og instruktion til classbuildingøvelse (boldøvelse)

0.00 – 2.30
2.30 – 5.50

42

Senere i forløbet hed det i mail fra M (27.02.10) ”..vi trænger til at få pustet liv i ballonen igen. Vi har været væk fra
det i lang tid (:skitur, projektforløb, vinterferie mv. (min bemærkning)), og har måske mistet gnisten lidt. Men vi er
sikre på, at med få midler kan vi få liv i det igen. Desværre nærmer eksamenstiden sig med hastige skridt..”
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(Under indsamling af bolde efter øvelsen spørger elev (elevinitiering): ”Hvorfor skulle vi det?” Dette fører ikke til lærersvar/-respons).

INSTRUKTION (gff)
Der undervises i procentregning på tavlen. Regnestykker skrives op som eksempler på, hvordan
procentstykker stilles op og regnes. Forløbet er ”normalt” tolærersystem, hvis man ser på tolærersystemer i indskolingen og specialklasser:
C står for INSTRUKTIONEN med kombination af tavleundervisning (lærermonolog) og IREsekvenser. Elever deler sig i aktive og passive deltagere. Få er forstyrrende og en er ikke-deltagere.
H er tavs og går langsomt langs væggen/radiator. H adfærdskorrigerer (: standser samtaler) tavst,
med nærvær, tre steder (bord 6, 3 og 1).
(Øvrige (måske) upassende elevbidrag reageres der ikke på (f.eks. sidder elev med benene på bordet
(se senere.)))
INSTRUKTION  procentregning - gennemgang

6.30 – 18.30 (12 min.)

Off: Elever skal løse stykkerne fra x til y, og kan arbejde sammen eller alene, som de selv vil (ikkeCL-struktur).
Off: KOLLEKTIVT ARBEJDE  løse opgaver

18.30 – 50.30 (32.00 min)

Under det KOLLEKTIVE ARBEJDE går lærere rundt i klasselokalet. Der opstår mønstre.
Mønstret er i starten af det KOLLEKTIVE ARBEJDE at “cirkle”43 med korte stop ved borde, hjælpe med at slå op, hente papir osv.
Note 119: INSTRUKTIONEN er rettet mod det kommende (interne) arbejde og forholder sig ikke
til eksterne forhold som f.eks. aflevering af sedler mv. En fremadrettethed i undervisningens rationalitet.
Tilsyneladende er en del elever i tvivl efter INSTRUKTIONEN (framingen), og en del elever ser ud
til at mangle ”skoleting” for at kunne komme i gang. Dette påtales ikke. Bøger, papir og linealer
mv. skaffes/hentes. Det ser ud til at handle om at få det KOLLEKTIVE ARBEJDE i gang.

43

”Cirkle” er igen et ord, som forsøges at fange, hvordan noget opleves. Ordet/begrebet ”cirkle” er opstået af en oplevelse af, at lærernes bevægelser danner mønstre. Mønstret er: En lille cirkel efter en samtale, i nærheden af samtalepartner, og derefter større cirkler, til det næste sted, som fanger interesse. Cirkler bliver igen mindre og igen større, hvis det
ikke bliver til samtale. Cirklen på vej væk synes at markere en vilje til at genoptage samtale, hvilket sker (se nedenfor).
Cirkler på vej til næste bordgruppe/samtale/afklaring ser ud til både at evaluere/kontrollere samtalen i gruppen og at
tilbyde det, jeg senere kalder ”samtaleknage” (se note 151)
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En del registreringer af lærerkontakt med elever/bordgrupper er i starten af det KOLLEKTIVE
ARBEJDE på under 20 sek. Det ser ud til, at lærere i starten af det KOLLEKTIVE ARBEJDE (kun)
hjælper og afklarer, så elever fremadrettet kan komme i gang/arbejde videre.

Note 120: Her kan have tolærersystemet en ”fordel”, fordi kortvarig, afklarende hjælp kan gives
hurtigere, når to lærere ”cirkler”, i forhold til klasser, hvor en lærer ”cirkler”44. Det har ikke været
muligt at undersøge denne påstand om ”fordel” og hurtighed i forhold til de komparative feltstudier
i efterskole A og B. I studiet i 10. klasser (Mogensen 2009) ses i flere tilfælde, at elever venter længe (minutter) på alenelærers hjælp (jf. fodnote 27)

Note 121: Har lægges op til en række hypoteser: 1) Antallet af elever, som ønsker hjælp/afklaringer er afhængig af kvaliteten i instruktionen om opgavens indhold (hvad) og opgavearbejdets hvordan. 2) En anden hypotese: Antallet af elever som ønsker hjælp/afklaringer kan også tilskrives kvaliteter hos elever, som har lært at/kan afkode lærerinstruktioners hvad´er og hvordan´er. 3) En tredje
hypotese: Antallet af elever, som ønsker hjælp/afklaringer, kan knyttes til elevers ”evner” (: dygtige
eller ikke dygtige elever). En 4) sidste hypotese kunne være: Antallet af elever, som ønsker hjælp/
afklaringer kan knyttes til, at ”opgaven” er (for) let og/eller (for) svær for eleverne.
Lærere og elever i 9. klasse er en del af et uddannelsessystems sociokulturelle konglomerater af
kommunikationssystemer. Instruktioners framing af hvad og hvordan indskriver sig i en fælles historie og kultur, om ”sådan gør man” i skolen, i undervisningen og i klassen. Der lægges hermed
samtidig op til en forståelse af ord, sprog, monologer og dialoger, som er indskrevet i sociale, kulturelle og historiske uddannelsessystemer kommunikationssystemer, sammenhænge og forhold, så
”den første taler” ikke findes længere. Skolens tale er en fortsat tale, et fortsat sprog, hvis oprindelse
kun anes.
I 9. a taler man videre inden for uddannelsessystemers og skolers undervisningssamtale/konglomerat af kommunikationssystemer (med inspiration fra Bakhtin (2001) og Dysthes (1997 og 2003)
bearbejdning af Bakhtin).
Eleverne har ”set det hele” før og har udviklet forskellige, for elever meningsfulde strategier under
instruktioner (se f.eks. note 113) og har formodentlig også udviklet en række strategier, som er meningsfulde for elever, i overgangen til det KOLLEKTIVE ARBEJDE.
44

I mailkorrespondance hedder i mail til M d. 21.09.09: ”..I ser ud til at cirkle hurtigt, så praktiske forhold bringes af
vejen, og det går formodentlig hurtigere, end hvis I kun var én..”
I elevinterviews oplever elever at få hurtig hjælp (se afsnit 16)
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Som det kan udledes af ovenstående, så bekræftes/afvises ingen af ovenstående hypoteser. Også undersøgelse af ”hjælp/afklaringer” bliver et multikomplekst, relationelt forhold.
Nedenfor ser vi mere på ”hjælp/afklaring” og andre ”samtaletyper” i det KOLLEKTIVE ARBEJDE. Tabel 1 viser læreropholdenes/-samtalernes samlede tid, og antallet af lærerophold/-samtaler
ved bordgrupper/elever. Der er kun medtaget lærerophold, som har en varighed på mere end 20
sek.:

Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Bord 7
Bord 8
Gulv
Uden for døren
Sum

Samlet tid
7.00
4.20 (+ 2.00 til l efter time)
3.30
10.40
6.00
5.50
12.10
6.50
2.00 (2 elever)
1.20 (2 elever)
59.40 (+ 2.00)

Antal samtaler
5
5
2
12
4
3
7
4
2
1
(af 64.00 min.)

Tabel 1
Note 122: Når lærere bevæger sig fra ophold/samtaler ved bordgruppe, ”cirkles” ofte kortvarigt,
inden læreren stopper op ved en anden bordgruppe/elev. Lærere ser ud til at stoppe ved borde 1) på
eget initiativ, 2) i forbindelse med adfærdskorrektioner, 3) på elevers initiativ med fingermarkeringer og/eller kalden på lærer.

Hvis vi ser på ”fingre” for at få hjælp/afklaring, så kan registreres:
Bord 2 – 38.20 rækkes finger op, og hjælpen gives 39.20. Hjælpen varer 1.30 min.
Bord 3 – 46.50 rækkes finger op, og hjælpen gives 47.00. Hjælpen varer 1.40 min.
Bord 4 – 48.30 rækkes finger op, og hjælpen gives 48.40. Hjælpen varer 30 sek.
Bord 5 – 21.50 rækkes finger op. Finger trækkes tilbage, da sidemand begynder at hjælpe 22.10.
Samme pige rækker finger op 34.00, og får hjælp 35.00. Hjælpen varer 2.40 min., og omfatter ikke kun pigen, men også øvrige elever ved bordet. Når denne pige rækker finger op,
afventes uden at kalde på hjælp.
Bord 6 – 30.00 rækkes finger op. Hjælp gives 31.40. Hjælpen varer 3.00 minutter. Heller ikke her
påkaldes lærers opmærksomhed med andet end finger.
Bord 7 – 32.20 rækkes finger op, ”afstemt” med lærers passage af bord (32.20). Hjælpen varer 30
sek.
Bord 8 – 47.30 rækkes finger op, og hjælpen gives 47.50. Hjælpen varer 1.30 min. Denne pige
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påkalder sig hjælp, ved at udtale navnet på lærer, samtidig med at finger rækkes op.
Tabel 2
Note 123: Det skal ikke vurderes om ventetider på hjælp/afklaring er lange/korte.
Antallet af fingre er formodentlig afhængig af mange ting, f.eks. elevers færdigheder (historie) i
forhold til opgavers temaer, kvaliteten i INSTRUKTIONEN, sidemænds hjælp m.m. (se ovenfor).
Ventetider kan også være afhængige af elevadfærd. Nogle elever gør ikke ”væsen af sig”. De venter
tålmodigt på hjælpen, mens en anden afstemmer ”finger” og lærerbevægelse og venter således ikke
længe (synligt). Endelig kan ventetider afhænge af (lærer)samtaler ved andre borde (samtaler lige
begyndt og/eller samtalers indhold mv., afstande til hjælpsøgende elev, afstemning mellem lærere
m.m.) og/eller den hjælpsøgendes synliggørelse af sig selv.
Som det ses i afsnit 3.6, så lægger tolærersystemet/-undervisningen CL-strukturen op til, elever
hjælper hinanden. En del hjælp/afklaring gives således af medelever. I denne sekvens iagttages dette kun én gang. Andre samtaler i grupperne kan have samme karakter, men de er ikke registrerede,
fordi der ikke er synlig ”finger”.

Hjælp, som varer mere end 20 sek., knyttet til, at elever ønsker hjælp via ”finger”, kan registreres
således:
Bord 2
1.30 af 4.20 min
Bord 3
1.40 af 3.30 min.
Bord 4
0.30 af 10.40 min
Bord 5
2.40 af 6.00 min.
Bord 6
3.00 af 5.50 min.
Bord 7
0.30 af 12.10 min.
Bord 8
1.30 af 6.50 min.
Hjælpen til elever uden for døren gives på elevernes initiativ (henter lærer): 1.20 af 1.20.
Tabel 3

Note 124: En anden måde, som samtaler ved borde etableres på, er via korrektioner.
Et mønster er det hyppigste. Hoved vendes ind mod eget bord med hånd oven på hoved/hår (når
samtaler har bredt sig til naboborde). En stilfærdig korrektion, med efterfølgende samtale, som formodentlig kun registreres af de elever, som sidder omkring elev, som korrigeres.

Til timerne knyttes en forskellig logik i forhold til adfærd, uro og samtaler. Logikken i matematik
er, at arbejdet foregår ved eget bord, med egen bog, computer og/eller eget papir. En anden logik er
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acceptabel i medborgerskab. Her kan man diskutere synspunkter om f.eks. civil ulydighed med andre bordgrupper, uden korrektioner.

I matematik korrigeres synligt ved
Bord 2
49.10 – ved hovedvending. I forlængelsen af korrektionen føres samtale ved bordet i
1.00 min. (af 4.20).
Bord 4
40.50 – ved hovedvending, som fører til samtale i 0.40 min. (af 10.40).
I forlængelse af samtalen gives hjælp til
Bord 1
(41.40) her sidder samtalepartner til elev, som blev korrigeret ved bord 4. Samtalen
varer 2.10 min. (af 7.00).
Tabel 4

Note 125: I forhold til korrektioner, virker miljøet ”rummeligt”. Således sidder elev med fødder på
bordet under hele INSTRUKTIONEN, fra 6.30 til 18.30.

Eleven trækker fødderne ned i forbindelse med overgang til KOLLEKTIVT ARBEJDE og lærers
kontakt med eleven.
Bord 4
(18.30) varer 0.40 min. (af 10.40). (DVD viser ikke om elev korrigeres eller hjælpes.)
Note 126: I forlængelse af påstand om ”rummelighed”, så reageres ikke på samtaler mellem borde
(4.00 min mellem bord 2 og 3) og gentagne, korte samtaler mellem bord 1, 2, 4 og 5, og på udbrud:
”Lad være l…” (26.30), selvom logikken i matematiktimer er, at man arbejder selv og/eller i egen
bordgruppe. Samtalerne mellem bordgrupper handler ikke om matematik. De handler om weekend,
handle ind i pause mv.
Samtalerne (uroen) skaber ikke situationer, som betyder, at øvrige elever ved bordene holder op
med at løse opgaver, og samtalerne ser ud til at opløses af sig selv og/eller måske af en oplevelse af
at være ”set”, når lærere ser sig omkring, mens der samtales ved andre borde.

Note 127: Et andet tegn på ”rummelighed” er ikke-reaktioner og ikke-korrektioner på elever, som
kommer for sent, kommer og går (henter computere, går på toilet mv.). ”Ikke-elevadfærd” tåles.

Note 128: I arbejdet med DVD´er, transskriptioner og de forskellige typer af fokus og måder at
bearbejde data på (jf. praksisteori s. 48), opstod mønstre/prototyper/konstruktioner:
Ved elever/borde, hvor samtaler mellem elever og lærere bliver længere end 30 sek., opstår anderledes samtaler end i de OFFENTLIGE SAMTALER (undervisningssamtalers IRE-sekvenser), og
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anderledes lærer-elev-samtaler end de, som normalt knyttes til lærer-elev-samtaler i den IKKEOFFENTLIGE SAMTALER (: afklaring, hjælp, personlig besked og korrektion).
I de anderledes samtaler spørger og svarer elever, lærere stiller spørgsmål og giver svar, og evalueringer fortages både af elever og lærere, med andre lærer-elevforhold, med andre strukturer, balancer og mønstre end undervisningssamtalers almindelige lærer-elevforhold.

Hvis ophold registreres med nye grænser, opstår nye mønstre:
Mere end 30 sek.
mere end 1.00 min
Bord 1
6.40
5.50
Bord 2
4.20
3.30
Bord 3
3.30
3.30
Bord 4
9.40
6.10
Bord 5
6.00
6.00
Bord 6
5.50
4.20
Bord 7
11.10
11.10
Bord 8
6.50
6.50
Gulv
2.00
1.20
Uden for dør
1.20
1.20
Sum
57.20
50.00
min.)
Tabel 5

mere end 2.00 min
4.50
3.20
2.40
3.00
8.40
2.50
25.30 (af 64.00

Note 129: Et eksempel kan være den samtale, som opstår på gulvet med 2 piger (som regner med
procenter). Samtalen varer 1.20 min., på trods af d´s afvisning. ”Jeg kan godt finde ud af det”, siger
hun, da lærer nærmer sig (46.30).
Samtalen kan karakteriseres som pigernes fortællinger om at regne, med henvisninger til stykkerne i
hæfte, med lærers tavse, lyttende og anerkendende (evaluerende) tilstedeværelse. Matematik bliver
til en fortælling (: traditionelt er matematik svarorienteret: det rigtige facit, den ”sande” måde at
stille opgave op på osv.).
46.30: Lærere tager selv initiativ til lærerophold/-samtale.
Samtaler med piger på gulv etableres på lærerens initiativ, selv om d udtrykker (afviser): ”Jeg kan
godt…” Samtalen bliver på 1.20 (af 2.00), hvor pigerne gør rede for, hvordan de gør, når de regner,
med lærer som bekræftende og nikkende tilhører.

Note 130: Læreres opmærksom i samtalerne med bordgrupper/elev kan beskrives som (prototyper)
nærværende fravær eller fraværende nærvær, fordi samtalerne præges af, at lærere med mellemrum ser væk fra samtalepartnere og ser ud over klasse, formodentlig for at danne sig et overblik
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over antallet af ”fingre”, der markerer, at hjælp ønskes; et overblik over arbejdsindsats ved bordene;
og/eller et overblik over klassens støjniveau og adfærd (”miljø”).); et overblik over den anden lærers placering; …?
Opmærksomheden deles mellem samtale (nærvær) med elev/bordgruppe og klassen (fravær (overblik)). En håndtering af den ”fokale” og ”subsidiære” opmærksomhed (Polanyi 2000), som ifølge
Polanyi er en tavs viden, ”tacit knowledge”, som er med til styre, hvad og hvordan vores opmærksomhed kropsligt er og kan være rettet imod opgave (fokal), miljø, mål (subsidiær) mv.
En opmærksomhed som både retter sig mod nærværende samtalepartner/elev(er) og er fraværende
knyttet til overblik og klasserums-/læringsledelse.

Note 131: Prototypekonstruktion:
På grounded theorys ”opdagelsens veje” med en distanceret, ikke-tilstedeværende tilstedeværelse
(”se forbi det nære”) dukkede efterhånden en særlig kommunikationsprototype op i klasserummet..
De længerevarende samtaler ved bord-/elevgrupperne kunne uddifferentieres som prototype/konstruktion som en SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER45: Lærer og bordets elever er medlemmer i
en samtale, som har et andet mønster og en anden blanding af elev- og lærerinitiering, -respons og evaluering end INSTRUKTION og GENNEMGANG, som samtidig også er en anden samtale end
den samtale, der kan knyttes hjælp/afklaring i forbindelse med overgang til det KOLLEKTIVE ARBEJDES gruppe- og/eller selvstændige arbejde.

Den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALEs muligheder og vilkår er påvirket af og/eller styret af ikkemedlemmer, uden for samtalen.
Lærere er underlagt reaktive virksomhedsvilkår: Lærere er styret af elevers initieringer, når fingre
markerer, at elever ønsker hjælp/afklaring for at kunne komme videre, og lærere er styret af, at elever vurderes som forstyrrende for elevens eget og/eller andres udbytte af timen og opgaveløsning
(det kollektive arbejdsmiljø).

45

I mail til M d. 21.10.09 anvendes udtrykket LOKAL OFFENTLIG SAMTALE om denne samtale. ”På opdagelsens
veje” blev denne konstruktion ikke dækkende: ”…I hører, hvad elever er i gang med. (En samtale,) som I tilsyneladende
kommenterer, men ikke kontrollerer, som i elicitationssekvenserne (normale IRE-sekvenser (min kommentar)). Hverken OFFENTLIG eller IKKE-OFFENTLIG samtale kunne udtrykke særtræk ved denne særlige samtaleform med bordgrupperne.
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Den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE vender vi tilbage til nedenfor. Indtil videre er der tale om
særlige samtaler (prototype), som opstår, knyttet til læreres opmærksomhed og samarbejde og elevers og klassens behov og arbejdsmiljø.

9.1.2 En time i medborgerskab
Medborgerskab har et andet mønster end matematik, og dog
Temaet i timen er forholdet mellem kirke, religion og grundlov. Der skal arbejdes med tekster og
opgaveløsning i grupper.
Et omdrejningspunkt i teksterne er civil ulydighed, knyttet til rydning af Brorsonkirken.
DVD-optagelse begynder med INSTRUKTION (M), som retter sig mod, hvordan opgaven skal
løses. INSTRUKTIONEN præges af afbrydelse, med off og gff.. Eks.: Pige fortæller, at hun har
fundet ud af, hvor mange dage, hun har levet (1.40-2.00). Anden afbrydelse er problemer med netadgang for lærer og visning af, hvordan man finder tekster (mange kommentarer om læreres netfærdigheder).
En pige afbryder INSTRUKTIONEN gentagne gange. Hun kan ikke huske adgangskode, og kan
således ikke finde tekst på computer. Hun bedes vente og i stedet følge med på tavle. Hun afbryder
igen, en gang spørgende: ”Hvis man ikke kan finde tekst?”. En anden gang lyder det vredt og irriteret: ”Jeg fatter stadig ikke…”. Hun bedes vente, en enkelt gang startes på at instruere i kodeadgang,
men dette afbrydes af genoptagelse af INSTRUKTION og meddelelse om at følge med på tavle.
Ved afslutningen af INSTRUKTIONEN spørger C til, hvor mange der mangler computere, og det
arrangeres således, at nogle sætter sig sammen og bruger den samme computer, mens et par elever
forlader klasse for at hente computer (CL-strukturen følges ikke).
(Når man skal på server/net, kunne et klasseledelsestema (framing) være instruktion: ”Adgangskode
er…”)
Mens M forsøger at finde tekst på nettet, overtages INSTRUKTION kortvarigt af C, som sætter
dagens tema i forbindelse med forrige timers temaer i medborgerskab.
Da tekst vises på tavlen genoptages INSTRUKTION af M, mens hun går fra computer til tavlen og
udpeger betydningsfulde steder i teksten på tavlen, hvorefter hun vender tilbage til computer, for at
rykke tekst op, og vise resten af teksten og opgaven.
C trækker sig ud til siden ((uundgåelig?) radiatorlærer), og er først aktiv igen ved afslutningen af
INSTRUKTIONEN.
INSTRUKTIONEN afsluttes 8.40 med, at der opfordres til at argumentere for synspunkter. M uddeler papirer, noterer fraværende elever og taler med elever, mens C begynder at ”cirkle” og bl.a. er
optaget af pige, som ikke kan få adgang til teksten. Dette ender med, at anden elev hjælper med
netadgang til teksterne.
Uddelingen slutter 13.20 (efter 4.20 min.) med spørgsmål om: ”Nogen der mangler..?”, og der svares ikke. Nedenfor følger en kortlægning af uddelingen:
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Uddelingen starter ved bord 6, og varer ca. 10. sek. ved bord 6, 7, 8 og 5. Ved elev, som ligger på
sofa, med ondt i ryggen, opstår samtale på ca. 20 sek. Ved bord 3 afleveres papirer. Der fortsættes
til bord 4, hvor der er en del uro om pige, som ikke kan komme på nettet. Uddelingen fortsættes ved
at vende tilbage til bord 3, med en samtale på 40 sek., og videre til bord 2 med samtale på 10 sek.
og ved bord 1 (sidste bord) etableres en egentlig samtale i 1.50 min.
Note 132: Uddelingsforløbet kan forstås som endnu et element/kommunikation i uddannelsessystemets konglomerat af kommunikationssystemers mulige kommunikationer. En kommunikation
om at vente til lærer er færdig med noget andet, og man kan komme i gang, og/eller skal registres,
og/eller? En anderledes framing vil være, at lærere hjælper hinanden med at dele ud, og at lærer
efterfølgende registrerer og danner grupper. Hermed vil tolærersystemet (bedre) kunne udnytte, at
man er to lærere i rummet. Uddeling kan være et indsatsområde i forhold til ”flow” i overgangen fra
INSTRUKTION til KOLLEKTIVT ARBEJDE.

Det KOLLEKTIVE ARBEJDE kan (således) starte 8.40 (bord 6) og 11.30 (bord 1).

(Ved bord 1 etableres en SEMI-OFFENTLIG SAMTALE samtidig med udleveringen.)
Under uddelingen (efter pige har fået adgang til tekst med hjælp fra medelev) går C til bord 7
(10.50), og der opstår SEMI-OFFENTLIG SAMTALE på 1.50 min.
Det KOLLEKTIVE ARBEJDE strækker sig frem til 18.50, hvor ny INSTRUKTION (gff) om tekst
gives til 19.30. Det KOLLEKTIVE ARBEJDE genoptages til 32.20.
Det KOLLEKTIVE ARBEJDE afbrydes med ”ssssccchhyyyy” (gff) og opfordring om at være ”stille et øjeblik” (gff), med afbrydelser (off) (gemmeproblemer, opfordring til at ”omdøbe” mv.).
GENNEMGANG begynder 34.20 med (positive) bemærkninger om den livlige diskussion, som har
været i gang mellem elever på hjørnerne af bordene 2-4-5-6 fra 29.40.
GENNEMGANG fortsættes med spørgsmål om: ”Hvad er civil ulighed?” med IRE-sekvenser til
36.00, med meddelelse om timer efter pause, og C stiller en opgave til eleverne i pausen: ”I skal
tænke over…”.
Samtaler ved borde (SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE) fordeler sig således (10.50-32.20 – 21.30
min.):
Antal
o. 20 sek.
o. 30 sek.
o. 1.00 min o. 2.00 min
Bord 1
5
5.50
5.30
4.50
2.10
Bord 2
2
1.20
1.00
1.00
Bord 3
5
4.40
4.20
3.00
Bord 4
4
5.10
4.90
4.90
Bord 5
1
1.50
1.50
1.50
Bord 6
2
2.50
2.50
2.20
2.20
Bord 7
3
6.00
6.00
5.20
4.00
Bord 8
4
6.50
6.50
6.50
2.20
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Sum
34.30
33.50
30.40
10.50
(af 43.00 min.)
Table 6
Lærere mødes i 2 længere samtaler á 40 sek. ved tavle, formodentlig for at afstemme (: synligt samarbejde).

Note 133: Lærernes måde at bevæge sig på, er 1) anderledes end i matematik, og 2) samtalen ved
bordene ser også ud til at være anderledes.
1) Det ser ud til, at lærere stiller sig lyttende ved borde, for at lytte til samtalen om kirkeminister, civil lydighed mv., og initiering til samtale sker i flere tilfælde på foranledning af elever, som tager kontakt til lyttende lærer. En afprøvning af synspunkter i forhold til lærer, og
denne afprøvning kan så udvikle sig til samtaler om synspunkterne.
Lærere gør en lang række ophold ved borde, som ikke registreres, fordi de er kortvarige
(mindre end 20 sek.) og kun lyttende.
Nogle samtaler mellem elever og lærer ser ud til at skulle afbrydes, mens lærer ser sig omkring i klasse (efter fingre, uro eller?). Nogle gange tager lærer et skridt væk fra bord og
vender så tilbage til samtale. Disse samtaler ser ud til at have tydeligere fravær af nærvær,
end det fraværende nærvær/nærværende fravær, som er omtalt i matematiktime. Samtalerne
er her registeret som en samlet samtale, selvom det kan registreres, at lærers nærvær i samtale har været fraværende i kort periode.
Enkelte samtaler er præget af, at lærer også ser ud til at være optaget af at lytte til samtalen
ved nabobord.

2) Samtalerne foregår ofte ved, at lærer eller elev peger på computer, formodentlig på udsagn i
tekst, og samtaler tager udgangspunkt i denne pegen. En henvisning til noget mellem dem,
og ikke til facit og regnefærdighed.

Igen gives hjælp i forlængelse af ”finger”/elever kalder på lærer:
Bord 4 – finger op 13.40. Lærer kommer 13.50 og samtalen varer til 15.20 (1.30 af 5.10 min.)
Bord 8 – der kaldes på lærer 27.10, men da lærer er optaget andet sted (bord 5) gentages kalden på
lærer 27.30, da lærer ser sig omkring i samtalen ved bord 5. Lærer indleder samtale 27.40 ved bord
8, med varighed på 1.40 (af 6.50 min.)
Korrektioner er ikke tydelige, bortset fra 2 korrektioner. 1) Ved bord 1 korrigeres (formodentlig i
forlængelse af uro ved bordet under instruktion og uddeling) lige efter uddelingen. 2) Korrektion
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ved bord 3 af dreng, som vipper på stol. (Han har vippet næsten uden afbrydelse på stolen indtil
korrektionen 23.20, i forbindelse med og forlængelse af en samtale ved bordet (1.50, heraf korrektion på mindre end 20 sek.). Han korrigeres således ikke under uddelingen).

9.1.3. Endnu en medborgerskabstime
En anden time i medborgerskab. Temaet er Grundlovens indførelse og har et andet mønster:
INSTRUKTIONEN gennemføres som en dramatisering af konflikten mellem konge og stænderne
omkring 1848.
Eff: C fortæller, deler replikker ud og instruerer elever. C og M deler begge rekvisitter ud. M tager
billeder af optrin. Fortælling afbrydes af IRE-sekvenser med spørgsmål til elevernes (før)viden om
Grundlovens indførelse.
INSTRUKTION afbrydes af film (9.30), som M starter.
Note 134: M (”andenlæreren”) har/får i dette forløb en funktion, som dokumenterer (tager billeder),
som servicerer (deler rekvisitter ud), adfærdsregulerer (ved tilstedeværelse i nærheden af elever),
sikrer flow (bevægelse) i undervisningen (starter film, så film begynder (uden pause i forbindelse
med brug af teknik), da C slutter INSTRUKTION). I korte perioder er M trukket så langt tilbage i
forhold til INSTRUKTIONEN og ikke i gang med synlige andre opgaver, så det kunne være et billede på, at M også kortvarigt kan iagttages som passiv, som radiatorlærer.
Da film skal vises, opstår en række problemer med lyd og forkerte klip. Disse teknikkiks medfører
elevkommentarer og lærerfortændinger om problemer med at finde den rigtige. Forløbet med teknikproblemer og selve visningen af film strækker sig fra 9.30-15.20.
Elev spørger 9.50 mens M roder med teknikken, om man må ligge/sidde på gulv. Dette afvises, men
accepteres lige efter, da elev fremfører argument om ikke at kunne se for en anden.
Note 135: Anvendelse af (ny) teknik; få (ny) teknik til at virke; og forløb når teknik ikke-virker/
virker osv. kunne være et tema i forbindelse med undersøgelse af klasse-/læringsledelse. Dette tema
er ikke dette udviklingsprojekts fokus. Men – teknikanvendelse (lykkes/mislykkes) og medfølgende
kommunikationer, kan demonstrere, at klassens kommunikationssystem er et konglomerat af kommunikationssystemer om bl.a. læreres teknikfærdigheder, om at vente på teknik, om opmærksomhed på noget, som viser sig at kunne være det rigtige eller forkerte filmklip osv. Klassens kommunikationssystemer er fulde af alle mulige processer/kommunikationer, som ikke er ”undervisning og
læring”.

INSTRUKTION genoptages med ”Ja” (gff) 15.20.
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En IRE-sekvens starter: Man kan se, at film allerede er forældet. Elever foreslår forhold omkring
Fogh Rasmussen. C korrigerer/evaluerer: ”Afstemning om ”Tronfølgelov”…”.
(Selvom elevsvarene er forkerte skabes) gff med: ”Ja, rigtigt” (16.00) og INSTRUKTION genoptages med IRE-sekvens om magtens tredeling, som fører til overgang til det KOLLEKTIVE ARBEJDE med ”Nu skal I med egne ord…”.
Der etableres CL-struktur med uddelegering af opgaver/arbejdsgange, og det KOLLEKTIVE ARBEJDE starter 21.30 med: ”I får 1, 2, 3, 4 minutter..”, og afbrydes med gff: ”Det er ikke sikkert det
er vigtigt…” 21.50, hvorefter det KOLLEKTIVE ARBEJDE (off) starter (igen).
I forbindelse med afslutningen af INSTRUKTIONEN har M delt hæfter om grundlov/magtens tredeling ud (service/flow).
Det KOLLEKTIVE ARBEJDE varer til 25.10, hvor gff skabes med et: ”Godt!” og ny INSTRUKTION (C) om, hvordan man skal arbejde i (CL-)strukturen, som er treleddet: ”fortælle, genfortælle
og lave resume”. Det KOLLEKTIVE ARBEJDE genoptages 26.20 og fortsætter til 37.50 med ”Jeg
afbryder lidt” (M). INSTRUKTION/refleksion om ”rollelæsning” hvorefter der gøres klar til ny
video. Forløbet er ellers kun afbrudt af meddelelse om, at der 2 min. igen (36.50).
I det KOLLEKTIVE ARBEJDE har SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER fordelt sig således (21.5037.50 – 16.00 min.):

Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Bord 7
Bord 8
Sum
Tabel 7

Antal
2
3
4
1
2
3
3
2

o. 20 sek.
1.30
2.00
2.40
0.20
1.40
2.40
3.20
2.20
16.30

o. 30 sek.
1.30
2.00
2.10
1.20
2.20
3.20
2.00
14.40

o. 1 min.
1.10
1.10
1.20
2.20
2.40
2.00
10.20

o. 2 min.
2.00
2.00

(af 32.00 min)

(Læreres ”cirklen” har samme karakter som ovenstående medborgerskabstime. En lyttende ”cirklen” med indgang som lyttepartner i f.eks. samtale ved bord 5, hvor lærers reaktion næsten udelukkende består af nikkende respons (30.00-31.20) på elevers initieringer.
En anden, kortvarig, form er at slå op for elever og anvise, hvor svar kan findes (oftest under 20
sek.)).
De SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER initieres ikke af elever, som rækker fingre op i dette forløb.
SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER afbrydes af/initieres af uro/papirkast/samtale på tværs af klasse
i periode 33.00-35.50 mellem bord 1 og bord 6. Uroen fører til:
- samtale med lærerdeltagelse ved bord 7 afbrydes 33.50
- etablering af samtale med lærerdeltagelse (34.00) ved bord 1 (0.40 min.)
- og etablering af samtale med lærerdeltagelse ved bord 6. (Lærer afbryder netop nystartet
deltagelse i samtale ved bord 4. Har tilsyneladende iagttaget (fortsat) uro (35.30), trods forudgående samtale ved bord 1)
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-

-

etablering af lærerdeltagelse i samtale med bord 6 sker som en fysisk afskærmning af kontakten mellem de urolige elever. (Lærer placerer sig, så elever fra bord 1 og 6 ikke kan have
visuel kontakt.)
den (mest) urolige elev ved bord 6 vender sig ind mod eget bord og deltager i samtale (35.50
med samtale i 1.00 min.)
der er igen ”arbejdsro” (35.50).

Efter gff om ”rollelæsning” går både M og C (40.00) videre med at lægge op til film om den opgave, som eleverne har arbejdet med i det KOLLEKTIVE ARBEJDE.
Igen er der problemer med at vise videoklip. (Det samme mønster med snak og afbrydelser som
ovenfor.)
(46.00) Gff: C ”Det kan være vi kan se det næste gang..”. (det lykkes ikke at finde den rigtige filmsløjfe).
Der fortsættes med INSTRUKTION til næste opgave og KOLLEKTIVT ARBEJDE.
Under INSTRUKTIONEN deler M nye opgaver og grundlovshæfte ud til grupper.
Off: INSTRUKTIONEN afbrydes (46.10) af kort, offentlig korrektion af elev ved bord 1, som tilsyneladende har genoptaget samtale/uro med elev fra bord 6.
Gff (46.30): Eleverne skal løse opgaver ved hjælp af opslag i grundlovshæfte.
Off: Det KOLLEKTIVE ARBEJDE starter 48.50 med afsluttende instruktion om at arbejde sammen 2 og 2.
De SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER fordeler sig således (48.50-56.10 – 7.20 min.)

Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Bord 7
Bord 8
Sum
Tabel 8

Antal
2
0
1
1
2
1
2
1

o. 20 sek.
2.30
0.20
0.50
0.40
2.40
1.00
1.40
9.30

o. 30 sek.
2.30
0.50
2.40
0.40
1.40
8.20

o. 1 min.
1.40
2.40
1.40
6.00

o. 2 min.
2.40
2.40

(af 14.40)

Lærere ”cirkler” også i dette forløb rundt, lyttende til samtalerne, slår kort op i hæfter og viser, hvor
svar kan findes.
Elever initierer to gange til samtale med lærer via finger/kalden. Finger trækkes ned, da det meddeles, at man kan springe opgave 2 over. Elev, der har kaldt på lærer får tilsyneladende dermed også
svar på spørgsmål.
C, der har truffet afgørelse om at springe opgave over, ”cirkler” derefter læsende rundt mellem
grupperne. M ”slår sig ned” i længere perioder ved et par grupper (bl.a. bord 6).
En samtale (48.10) ved bord 1 initieres (formodentlig) af C i forlængelse af den offentlige korrektion af elev. Samtalen varer 0.50 min. af 2.30 min.
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Gff  off: Det KOLLEKTIVE ARBEJDE afbrydes 56.10 med ”Det er slet ikke så let”, og elever
sendes til pause. Lærere samler bøger og ark ind.

Note 136: Vedr. inklusionstemaet: Det er i udviklingsprojektets samtaler drøftet, hvordan nogle
grupper/elever får mere ”læreropmærksomhed” end andre.
Hvis vi ser på en generalisering og kategorisering af bordgruppernes elevsammensætninger i CLstrukturens elevsammensætninger, så kunne man hævde, at de synligt svagere elever i forhold til
”undervisning og læring” sidder ved bordene 1, 2 og 3. Ved disse borde opleves CL-strukturens
stærke elever ikke som så stærke elever, som CL-strukturens stærke elever ved bordene 4, 7 og 8. I
tillæg til denne iagttagelse/oplevelse skal tilføjes, at CL-strukturens svagere elever ved bordene 4, 7
og 8 opleves som stærkere elever end de svagere ved bordene 1, 2 og 3.
Hvis blikket nu vendes tilbage til matematiktime og medborgerskabstimerne, så ser det ud til, at de
stærkere og de mindre svage elever får mere læreropmærksomhed og deltager i længere samtaler
med lærere end de svagere stærke/svage.
Hertil kommer, at de samtaler, som initieres af lærere i forlængelse af reguleringer/korrektioner, er
samtaler ved bord 1 og bord 346.

Hvis dette er rigtigt, så tegner der sig et mønster: Stærkere (og mindre svagere) får mere (positiv)
læreropmærksomhed end de mindre stærke og svagere.
Denne iagttagelse kunne finde bekræftelse i f.eks. Palludans (2005) studier i børnehaver. Her viser
det sig, at nogle (stærkere) børn mest oplever ”udveksling”/samtale (: usynlig pædagogik (Chouliaraki 2001) med pædagoger. Og andre (svagere) børn oplever mest ”undervisning”/tilrettevisning
(synlig pædagogik) sammen med pædagoger. Den samme tendens kan eftervises i forhold til skolen, jf. Norddahl (2005).
De stærkere/mindre svage elever synes at trives i læreropmærksomhed. Lærere synes at trives i
samtaler med stærkere og mindre svage elever, kunne det også hævdes. Her kunne ligge nogle af de
processer, som er kropsligt bundne og tavse for os. Tavse og kropslige processer, som har betydning
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Dette tema er behandlet i mail til M (21.10.09): ”…. det er et vanskeligt tema, fordi både de dygtige skal have respons/evaluering, og (/eller) den svagere skal inkluderes/inddrages…” Det ser ud til: ”..de dygtigere elever får længerevarende LOKALE OFFENTLIGE SAMTALER (som det hed på det her tidspunkt (min bemærkning)), end de knap så
dygtige.
I mail fra M d. 10.11.09 hedder det: ”Det vi helt klart er mest optaget af, er den samtale, der foregår i grupperne” (udover samspil mellem lærere, didaktik/forberedelse, roller i klasseværelse, overblik, alle får hjælp).
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for inklusion og eksklusion (marginalisering), og som det kan være svært at ændre, fordi de netop er
kropslige og tavse (grundlæggende antagelser).
(Her kunne ligge endnu er udviklingsprojekt.)

9.1.4. En dansktime om reklamer
Et klip fra dansktime om reklamer kan vanskeligt sammenlignes med ovenstående note, hvis det
skal undersøges, hvordan hjælp fordeles mellem grupper/borde. Bordgrupperne er helt nye. En følge af selve CL-strukturens planlagte gruppeændringer. Bordgrupperne har endnu ikke fundet en
samarbejdskultur.
Der gives en kort INSTRUKTION (M) om arbejdet med reklamer, og DET KOLLEKTIVE ARBEJDE i grupper ved borde, på gulve og uden for døren går i gang 2.00.
C trækker kabel til computer, men afbryder dette for at hjælpe gruppe på gulv i 3.30 min., hvorefter
kabelarbejdet genoptages.
M går rundt mellem grupperne og skriver ned, tilsyneladende lyttende til gruppearbejdet og enkelte
steder går M i samtale. Således samtaler M ved bord 6 (0.30), bord 3 (0.40+0.30+1.40) og bord 4
(0.20).
En elev ved bord 5 har tilsyneladende ikke fulgt med, og spørger 4.30 og igen 6.10 om: ”Hvornår
går vi i gang?” og M får startet gruppen 6.50.
Gruppearbejdet afsluttes 11.00 med ”Hvis I sætter jer på jeres pladser”, og med ”Hvis I har tid?”
(11.50) og ”Se lige herop” (12.00) gentages opfordring til gff.
M er i gang med at skrive navne på tavle (matrix) og taler samtidig med sig selv om hendes system
passer. M begynder at tale om systemet og skriver igen, gennemgår derefter systemet (13.20) om
hvem, der skal arbejde sammen, og finder ud af, at der mangler nogle, som ikke er i grupper. Dette
løses med, at der dannes en gruppe på tre.
Perioden fra gff (11.00) til lærerens arbejde på tavle er færdig (17.30) er præget af, at elever sidder
stille, ser på tavle og M og venter. Elever, der har været uden for døren, kommer ind i klassen igen.
Note 137: Elever venter inaktive/passive på, at M bliver færdig med at skrive grupper op på tavlen.
Et eksempel på en kommunikationstype i konglomeratet af mulige kommunikationssystemer i klassens kommunikationssystemer: En aktiv lærer, som for det meste kommunikerer med sig selv, og
elever, som passivt afventer, hvad der skal ske (elevers venten/passivitet var her 6.30 min.).
17.30 indledes INSTRUKTION til det næste KOLLEKTIVE ARBEJDE med ”Det I skal…” System og opgave gennemgås.
19.50 går det KOLLEKTIVE ARBEJDE i gang, og mønstret er, at M ”cirkler” lyttende rundt, gør
holdt ved grupper ved borde og på gulve (19.50-34.20 – 14.30 min.).

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Antal
1
2
1

o.20 sek
0.50
5.00
0.40
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Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Sum
Vedr. bordgruppe 8:
Gruppe 8
Tabel 9

1
1
1
1

1.40
2.10
1.10
2.10
12.30 af 14.30 min.

2

8.10 af 14.30

Bordgruppe 8 er placeret tæt på lærerbord. C, som er ved at færdiggøre opsætning af computer (til
senere gennemgang), afbrydes flere gange af en lytten til samtale i gruppen. To gange rejser C sig
og deltager i samtalen. (Den angivne tid er den faktiske deltagelse i samtalen i gruppen (ikke lytten)).
34.20 begynder opbrud i grupper, uden det tydelig fremgår, at det KOLLEKTIVE ARBEJDE er
færdigt.
C ruller tavle væk og tænder power point med billede af reklame, som kommenteres med ”Yes, det
lykkedes!”
Med (gff): ”Se på tavlen!” begynder GENNEMGANG med en række IRE-sekvenser om reklamers
virkemidler. M supplerer/overtager GENNEMGANGEN 2 gange (42.00-42.40 og 44.40-46.00).
Note 138: Elever sidder mest stille. Enkelte er aktive og markerer i IRE-sekvenserne. De fleste følger passivt med i GENNEMGANGEN. En del tegner, ser på computere og er tilsyneladende ikkedeltagere i GENNEMGANGEN. Ingen forstyrrer med uro, samtaler med sidemand osv.

48.40 (gff) med ”Nu skal I se her!” og der gives INSTRUKTION til det næste KOLLEKTIVE ARBEJDE, som er ”guiz og byt” med kort om reklamebegreber. GENNEMGANGEN fortsætter under
uddeling af kort og det KOLLEKTIVE ARBEJDE starter ved bordgrupperne 50.50 og varer til
1.04.20 (13.30 min.).
Det KOLLEKTIVE ARBEJDE afbrydes kort 53.10 (gff) med: ”Det er en god ide, at….”.
Lærernes bevægelsesmønster er ”cirklende”. Først papirindsamlende og senere cirklende og lyttende. SEMI-KOLLEKTIVE SAMTALER fordeles således:
Antal
o. 20 sek.
Bord 1
4
4.30
Bord 2
Bord 3
2
2.20
Bord 4
3
3.30
Bord 5
2
2.20
Bord 6
4
8.30
Bord 7
1
3.00
Bord 8
2
1.10
Sum
22.50 af 27.00 min.
Tabel 10
Der ses ikke elever, som rækker fingre op for at påkalde hjælp fra lærere i dette forløb.
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Forløbet ender med overgang til classbuilding (samarbejde med ballon i grupper).
Overgang til ballonaktiviteten kommer efter uroen er steget i klassen. Således har der været en
ukorrigeret samtale mellem drenge ved bord 4, 5 og 8 fra 58.00, og 1.03.00 begynder drenge ved
bord 8 at klappe i hænder og tromme i bord med hænder og albue. Denne aktivitet korrigeres
1.03.50 og classbuildinginstruktion begynder 1.04.20.
Note 139: Set med én form for iagttagelse, så er deltagere i uroen genkendelige fra korrektionerne
fra s. 127. En anden form for iagttagelse kunne være, at klassen i en (overload af/) række sekvenser
har arbejdet med reklamer i en time, uden pause. En tredje iagttagelse kunne være, at ”quiz og byt”
etablerer ire-sekvenser og respondentperspektiv mellem elever, hvor elev spørger medelev, som
responderer og evalueres. En mulighed er, at ”quiz og byt” etablerer mulighed for a-p-f-i-struktur
(se side 110) i bordgrupperne. En fjerde iagttagelse kunne være, at ”quiz og byt” konstituerer en
oplevelse af spilkontekst, analogt med den spilkontekst, som er knyttet til forskellige ”svar-rigtigtspil” som f.eks. ”Trivial Pursuit”. En femte iagttagelse ?
Alle iagttagelser (særlige elever, den lange arbejdstid (udmattelse), (a-p-f-i)strukturdannelser i
bordgrupper, spilkonteksten og ?) kan være med til at forklare uroen.

Note 140: Forståelsen af ”quiz og byt” som ”spil” vil i denne note blive undersøgt med flere former
for iagttagelser:
1) ”Quiz og byt” kan være en måde at gøre GENNEMGANG og evaluering af det ”lærte” legende (til et spil) modsat (den normale og kedelige) GENNEMGANG på klassen. ”Quiz og
byt” gør det til en leg/sjovt at lære og svare på spørgsmål i skolen.
2) ”Quiz og byt” kan hente teoretiske forklaringer i den kognitive og positive psykologis læringsforståelse og forståelse af leg/spil. Kort: Leg er lærende og den gode læring er legende
(jf. bl.a. Lyhne 2007)
3) En måde at se om læring er leg og leg er lærende er i denne forståelse en iagttagelse af de
koncentrerede lærende, som selvaktiverende, passende glade, ikke-tavse og muntre ”arbejder” med opgaven: at lære og/eller vise, hvad de har lært.
4) Hermed åbnes også for muligheden for, at den lærende leg og legende læring kan udløse
(individorienteret) iagttagelser af, at elever kan blive upassende glade, ikke-tavse og muntre.
5) Også den legende læring og lærende leg kan etablere kommunikationssystemer om (magt)
hierarkisystemer, anerkendelsessystemer og adfærdssystemer i forhold til passende adfærd i
den lærende leg/legende læring og passende ”pointadfærd”.
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6) En adfærdskorrektion/anerkendelsesreaktion i forhold til kombinationen af det legende og
lærende vil afsløre, at det er læringen, de rigtige svar og den rigtige adfærd, det handler om.
7) Leg bliver middel til at opnå læring og adfærd. Leg er ikke noget i sig selv.
8) Hvis leg/spil undersøges i et antropologisk og hermeneutisk perspektiv, så bygger ”quiz og
byt” på legebegreberne ”agôn” (kamp og konkurrence – svare rigtigt) og ”alea” (held – at få
let spørgsmål (alea er også held i kortuddeling/terningekast (Caillois 2001)). Med ”agôn” og
”alea” lægges op til at vinde og være heldig, og samtidig til muligheden for at kunne tabe og
være uheldig.
9) Vinde/tabe og held/uheld kan udløse adfærdsstrategier, som flytter fokus fra kort/”sag”/læring til et fokus, som mest handler om følelsesudtryk, som er forbundet med at være gode
og/eller dårlige vindere og tabere. Lærings-/klasserummet kan fyldes med følelsesudtryk,
som ikke er vedkommende og fokus i forhold til ”sagen” og intentionen i ”quiz og byt” som
GENNEMGANG/evaluering af lært.
10) ”Dårlige vindere og tabere” kan gøre legen til alvor (ikke-leg), og adfærden omkring at
”vinde/tabe” kan påkalde sig alvorens adfærdskorrektioner osv.
11) En særlig iagttagelse i den antropologiske og hermeneutiske legeforståelse er forskelle, som
gør leg/spil til en særlig forskel i forhold til alvor og virkelighed. Der er tale om en forståelse af leg/et spil som noget i sig selv med det formålsløse formål om at have det sjovt. En
særlig form eller et særligt kommunikationssystem, som kan svare bekræftende på spørgsmålet: ”Er dette en leg/et spil?” (for sjov), og altså ikke virkelighed og alvor (Bateson 2005)
og læring.
12) En leg med det formålsløse formål fordrer, at man tager fiktionen i legen (”Dette er en leg”)
og selve legen alvorlig. Denne alvor er anderledes end alvoren i ”virkeligheden”. Legens
fiktion afhænger af, at legen bliver taget alvorligt.
13) Leg bliver omverden til virkeligheden og virkelighedens alvor.
14) Når leg og upassende adfærd bliver mødt af virkelighedens/klasse-/læringsrummets adfærdskorrektioner, brydes fiktionen om ”dette er en leg” (sjovt).
15) ”Quiz og byt” kan hverken svare bekræftende på eller benægtende på: ”Er dette en leg/et
spil?”. ”Quiz og byt” er både en sjov måde at teste viden, analogt med spil som f.eks. ”Trivial Pursuit”, og alvor i forhold til kontrol, evaluering og gennemgang af ”lært rigtigt” og
ikke forkert.
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16) Den elev som misforstår den legende læring/lærende leg og kun lægger vægt på spilkonteksten (det sjove) kan blive upassende ikke-tavs, glad, munter og snakkende i forhold til konglomeratet af mulige kommunikationssystemer i lærings-/klasserummet (selvom samme adfærd ville være passende i forhold til en virkelig leg-/spilkontekst).
17) Læreres didaktiske overvejelser og kommunikationer om ”quiz og byt” kan have et helt andet indhold: En måde at gøre elever mere aktive i forhold til og en måde at erstatte traditionel ”a-p-f-i-strukturer” i den traditionelle GENNEMGANG.

(Ovenstående er inspireret af Huzinga (1963), Caillois (2001), Gardamar (2004), Luhmann (2006),
Bateson (2005), Åkerstrøm Andersen (2008) mfl.)

Spilkonteksten i ”quiz og byt” lægger op til både samtale og snak, til tale, til reaktioner mv. og
dermed til ikke-ro i klassen. Spilkonteksten i undervisningssamtaler lægger op til vurderinger af,
hvornår ikke-ro bliver til upassende ikke-ro/uro. Nogen ikke-ro/uro vil bero på selve konteksten, og
kan f.eks. bero på håndtering af positive (vinde og held) og negative resultater (tabe og uheld)
og/eller på misforståelse af kontekst, og/eller …?.
Årsagssammenhænge til ikke-ro eller uro kan således hente mange, komplekse og formidlede årsagssammenhængsforståelser (jf. afsnit 4.2).

Note 141: I feltnoterne ses kun en enkelt adfærdskorrektion. Denne korrektion er rettet imod, at
eleverne skal genoptage ”quiz-byt” i stedet for at snakke om andre forhold. En korrektion som kan
ligne de små, lokale korrektioner, som er knyttet til arbejde i bordgrupperne. ”Quiz-byt” lægger op
til et summende, samtalende og grinende klasserum.

Note 142: Som det ses, så frames stadigvæk ikke i forhold til ”hvorfor” (meningen med at) noget
skal være undervisningssamtalers tema og skal læres.
Framingen i forhold til ”hvad” og ”hvordan” har nu en endnu tydeligere form og et endnu tydeligere
forløb. Forløbene ses nu med tydeligt fællesforberedte INSTRUKTIONER (jf. f.eks. medborgerskabstime om Grundlov). Temaer er ikke bare fordelte (: hvem tager hvad, hvornår). De er fælles
forberedte, så uddeling, start film, næste emne er i en fortsat bevægelse (flow som bevægelse)..
Gennemførelsen af lærersamarbejdet i klassen er resultat af den fælles forberedelse.
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Lærersamarbejdet knyttet til den fælles forberedte forberedelse bliver et betydningsfuldt argument for tolærersystem/-undervisning: både i forhold til gennemførelse og i forhold til afledte fordele i forhold til den gensidige læring mellem lærere i forberedelsesfase.

Dale (1998) opererer med K 1-niveau (gennemførelse) og K 2-niveau (didaktik/forberedelse), når
Dale argumenterer for rationel undervisningspraksis.
Den fælles forberedelse kræver både (medlærende) lydhørhed overfor den anden lærers faglige og
didaktiske forståelser af ”sagen” og gennemførelse (organisering) af undervisning. Den fælles forberedelse kræver samtidig forberedelse af og mod til at ville/kunne formidle/dele fagligt i forhold til
”sagen” og i forhold til gennemførelse (didaktik).
Og – den fælles faglige og didaktiske forberedelse kunne med Vygotskijs (1982) forståelse af transformerende læring/udvikling (: dialektiske virkning og kombination af tanke, mundtlighed, skriftlighed, selektion i forhold til ”sag” og gennemførelsesovervejelser og produktion af æstetiske udtryk) være et argument for tolærersystem/-undervisning som en måde at leve op til kravene om livslang læring og udvikling, en lærerlæringsmulighed.
Her kan tolærersystemet/-undervisningen nå K 3-niveau (Dale 1998), som kan (meta)analysere K 1
og K 2.

Note 143: Tolærersystemet/-undervisningen i INSTRUKTIONEN i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole kan sammenlignes med Laustsens (2009) positive beskrivelser af vellykket tolærersystem i
specialundervisningen (jf. afsnit 5.2.1).
Tolærersystem/-undervisning er en måde at klasse-/læringslede på, og i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole er det en proaktiv udgave af klasse-/læringsledelse med fælles forberedte hvad´er og
hvordan´er.

Note 144: Undervisningssamtalerne i den OFFENTLIGE SAMTALE i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole og efterskolerne A og B adskiller sig ikke afgørende fra hinanden i forhold til etablering
af a-p-f-i-strukturen, måske med den (positive) afvigelse, at den forstyrrende deltager i tolærersystemet/-undervisningen bliver mindre fremtrædende og mindre forstyrrende, formodentlig knyttet til
flere faktorer. Bl.a.:
1) Den OFFENTLIGE SAMTALE er kort og dermed bliver mindre plads/tid til at udvikle en
a-p-f-i-struktur

134

2) Den ekstra lærer (andenlæreren) i den (normale) OFFENTLIGE SAMTALE adfærdskorrigerer ved at ”vende hoveder” og/eller ved sin (ekstra tætte) tilstedeværelse.

10. At undersøge forhold mellem undervisningssamtalerne i den OFFENTLIGE og det KOLLEKTIVE ARBEJDE
Undersøgelsen af undervisningssamtalerne begynder med at undersøge forskelle på undervisningssamtaler. De bearbejdede feltnoter giver eksempler på forskelle, som dikotomisk med Mehan
(1979), Linell (1998) og Dysthe (1997) kan fremstilles som to forskellige ”sekvenser” i den OFFENTLIGE SAMTALE.

”(Over)høring” (jf. afsnit 6): kaldt

Samtale-sekvenser (Dysthe 1997)

IRE-sekvenser (Mehan 1979):

Initiering (lærer stiller spørgsmål)

initiering (lærer stiller spørgsmål)

Respons (elev svarer)

Optag – lærer følger elevs perspektiv i
i svaret.

Evaluering (lærer evaluerer elevsvar)

Dialogudvikling47 – lærer opgiver oprindelig
plan og følger ”dialogers koreografi”, som
f.eks. at tage tur, ”pege”, lytte osv.

IRE-sekvenser er optaget af at formidle

Optag/udvikling er optaget af at udvikle for-

kundskab/viden og høre, om formidling

ståelse og mening

er lykkedes.

Møde i samtaler/dialoger: Nye aspekter med

Mehan kalder dette en grundstruktur i

møde mellem tekst, elever og lærere

al undervisning

En mulighed for en Sokrates i klassen (Hansen 2007)

47

”Dialogudvikling” er ikke Dysthes begreb. Dialogudvikling blev en prototype i løbet af udviklingsprojektets ”opdagelsens veje”, fordi der i samtaler mellem elever udviklede sig samtaler, som ”krævede” en særlig prototype/konstruktion, fordi disse samtaler var mere end Dysthes ”optag”. ”Dialogudvikling” er ikke en særlig praktisk konstruktion/prototype, da ”dialogudvikling” har så mange andre konnotationer og betydninger, men ”dialogudvikling” er
trods dette valgt, fordi det var en udvikling af samtaler/dialoger, som blev iagttaget. Valget af udtrykket ”dialogudvikling” kan skyldes mangel på fantasi.
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Viden/kundskab er ”stof” uden for elev

Viden/kundskab bliver personlig viden og

og lærer  noget upersonligt, objektivt,

kundskab, med referencer til eget liv, egne

der skal læres (didaktikkens hvad).

erfaringer og egne betydninger (didaktikkens
hvad, hvorfor, hvordan)
Viden/kundskab er en konstruktion

Som diskursform:
Monologisk undervisningssamtale

Dialogisk undervisningssamtale. Socialinteraktiv undervisningssamtale, som ind-

 Det rigtige svar er intentionen

drager det, elever ved/kan i forvejen. Nyt
”stof” belyses i forhold til dette

En deterministisk begrænset forståelse af

En reflekterende, myldrende og fordoblende

undervisning og læring.

forståelse af undervisning og læring.

(Rømer 2010)

Den dialogiske undervisningssamtale er afhængig af læreres indstilling, vilje, facon, faglige og personlige robusthed. Spørgsmålene er åbne, undersøgende og autentiske, så svaret ikke er ”låst” fast
til det rigtige/forkerte, og der gives mulighed for ”optag” (Dysthe 1997, s. 63). ”Optag” signalerer,
at elevens svar godtages (lærer forlader egen tankegang), og samtalen kan føres videre med åbne,
autentiske og undersøgende spørgsmål, i undersøgelse af elevens bidrag til forståelsen og fortolkningen af et tema. Denne proces, som følger efter ”optag”, hvis samtalen fortsætter, har jeg valgt at
kalde ”dialogudvikling”. ”Udvikling” i de dialogiske undervisningssamtaler fører elevens erfaringer, opfattelser og forståelser sammen med teksten, ”undervisningens sagsforhold”. Denne undervisningssamtale kan formodentlig føre til forvandlende samtaler, hvor elev (og lærer) lærer noget
om sig selv, noget om sig selv i forhold til andre, noget om lærere (og elever) som idealiserende,
betydningsfulde samtalepartnere og noget om ”stoffet” og ”sagen” (undervisningens intentionsforhold og indholdstema) (Hansen 1997 og Rømer 2005).
”Udvikling” anses som en praktiseret ”at gå i det åbne” (Scharmer 2008 og Hansen 2008) og anerkendelse (Honneth 2003 og 2006), som kunne beskrives således: ”Jeg vil gerne høre mere…” En
interesse, som ikke kun værdsætter, men også skaber mere kommunikation, som kan føre til mere
”udvikling”, anerkendelse, interesse og værdsættelse.
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Elever (og lærere) kan med Bakhtin (her hentet hos Dysthe 1997 og 2003 i de samtalende og dialogiske undervisningssamtaler opleve sig selv som havende ”kontrol” (et åbent nutidsorienteret perspektiv, jeg-for-mig-selv), med en forventning om fælles fremtid med lærer (elev) (et relationelt
perspektiv, jeg-for-den-anden), som lukker i forhold til forhistorie og fortid, med nutid (den-andenfor-mig (”nye øjenhøjder”, at se den andens øjne er i øjenhøjde)) og fremtid (”en nutidig fremtid”,
som er Luhmanns (1999) tidsmæssige forståelse af ”tillid”)
Den dialogiske, åbne, optagende og udviklende undervisningssamtale ser den anden som etisk tilregnelig og som subjekter, som søger mening og forståelse. Eleven er både elev og ikke længere
kun elev, og lærer er både lærer og ikke længere kun lærer. I dialogudviklingen ”fordobles” deltagerne for hinanden. Et aktørperspektiv gør både lærere og elever til aktører. (Respondentperspektiv
gør lærer til aktør og elev til respondent (re-agerende)).

Note 145: Hvis vi reflekterer over den dialogiske og monologiske undervisningssamtale, så viser
ovenstående feltnoter, at undervisningssamtaler ikke kan kategoriseres som fuldstændige dialogiske. Den dialogiske (argumentproducerende) undervisningssamtale får i forskellig grad megen, lidt
eller slet ikke plads, i de forskellige typer af underkategorier af undervisningssamtaler.
Den monologiske (svarproducerende) undervisningssamtale kan få al, megen, nogen eller lidt plads.
Selvom det er umiddelbart enkelt at have præferencer for det dialogiske, så giver den totale dialogiske undervisningssamtale ingen reel mening, fordi noget ”stof” bør, skal, må, kan ikke andet end
formidles i monologisk form, ligesom evalueringen af, om elever lærer noget, det, de skal og/eller
meget, også kan have fordele i en monologisk samtale om svarenes rigtighed.
Begge undervisningssamtaler kan etablere elever som er aktivt deltagende, passivt deltagende, forstyrrende deltagere og ikke-deltagere (a-p-f-i-struktur) og kan etablere klassens kommunikationssystemers hierarkiske (magt)systemer, anerkendelsessystemer og adfærdssystemer.

Note 146: Hvis det KOLLEKTIVE ARBEJDE iagttages som et særligt ”rum” i konglomeratet af
klassens kommunikationssystemer, så fylder dette ”rum” slet ingenting eller næsten ingenting på
efterskole A og ikke noget i visse typer af undervisning på efterskole B. Dette ”rum” (det KOLLEKTIVE ARBEJDE) fylder næsten det hele på efterskole B, i en anden type undervisningssamtale. I 9. a. på Fjordvang Ungdomsskole fylder det KOLLEKTIVE ARBEJDE næsten det hele, i de
sidste feltstudier.
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I Mogensen (2009) fordeler 10. klasseundervisning sig: I en 10. klasser på en gymnasieforberedende efterskole eksisterer det KOLLEKTIVT ARBEJDE næsten ikke. Tre 10. klasser (to lokale og en
idrætsefterskole) fordeler undervisningssamtalen op i to lige store ”rum”, hvor det KOLLEKTIVE
ARBEJDE udgør det ene ”rum”. I en 10. klasse (musik- og teaterefterskole) fylder det KOLLEKTIVE ARBEJDE næsten det hele.

Note 147: Som det ses ovenfor, så er der forskel på det KOLLEKTIVE ARBEJDE, når vi søger at
”fange logikken og relationerne” og konstruere data i forhold til feltstudierne fra de forskellige efterskoler i denne afrapportering.
På efterskole A er det KOLLEKTIVE ARBEJDE organiseret som besvarelse af opgaveark. Denne
besvarelse bliver for nogle elever til samarbejde med sidemand og for andre elever til individuelt
arbejde med besvarelsen. Der KOLLEKTIVE ARBEJDE er et led i undervisningssamtalens IREsekvens, hvor den rigtige respons til evalueringen skal findes/løses. En forberedelse til GENNEMGANG. (I 9. d. på efterskole A kan GENNEMGANG både udvikle sig som monologiske og dialogiske undervisningssamtaler, afhængig af L´s ”optag” i forbindelse med elevsvar og afhængig af
elevadfærd (a-p-f-i-struktur).)
Det KOLLEKTIVE ARBEJDE på efterskole A øger antallet af deltagende og aktive elever og
fremmer undervisningssamtalers ønskede elevadfærd (mere ro, koncentration osv.) i forhold til de
andre undervisningssamtaler, som var feltstudiernes genstand.
På efterskole B er matematiktime (s. 111) et eksempel på den samme form for KOLLEKTIVT ARBEJDE. Hver elev løser egne opgaver som respons i forhold til senere GENNEMGANG/rettelser.
Her ser det ud til, at det KOLLEKTIVE ARBEJDE i denne 9. klasse deler klassen i to elevgrupper.
En gruppe, som arbejder med at løse opgave (respons til GENNEMGANG), og en lidt mindre gruppe, som ikke arbejder med opgaverne/responsen. Disse elever bliver til forstyrrende ikke-deltagere.
En anden type KOLLEKTIVT ARBEJDE på efterskole B, i gruppearbejdet om kombinatorik og
eventyr, lægges op til analyserende, kreativ og ungdomsperformativ løsning af opgaver til fremtidig
aflevering/GENNEMGANG eller præsentation/oplæg. Her er elever, som er forstyrrende ikkedeltagere i kristendoms- og matematiktime, aktive deltagere, i dialogiske samtaler med lærer, om
spil, sandsynlighedsberegninger, æstetisk fremstilling af spil, eventyrskrivning mv. Andre elever
bliver til lokalt forstyrrende ikke-deltagende (korttrickpige eller facebook´ere).
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I 9. a på Fjordvang Ungdomsskole organiseres næsten alle undervisningssamtaler som kort INSTRUKTION til KOLLEKTIVT ARBEJDE, med arbejde frem mod evaluering indenfor det KOLLEKTIVE ARBEJDES særlig ”rum” og/eller frem mod matematikaflevering og/eller respons/evaluering i den OFFENTLIGE SAMTALES GENNEMGANG.
(Vi ser nærmere på processerne/samtalerne nedenfor.)
I 9. a udvikler 2-3 elever sig til lokalt forstyrrende, ikke-deltagere i undervisningssamtalerne i perioder. En enkelt elev bliver i det KOLLEKTIVE ARBEJDE mere og mere synlig som ikkedeltagende. Denne elev forlader ofte klassen, tegner mens resten af bordgruppe arbejde, læser tilsyneladende, mens resten af bordgruppe samtaler om opgave mv. Denne elev ”tåles” (rummes) af
bordgruppe, men kan ikke deltage eller vil ikke deltage (og inkluderes ikke).

Note 148: Her kunne foretages en endnu diskurs: ”Hvad er god undervisning”. Man kunne med
Bruner (1998) mene, at undervisning handler om at lære at gå skole. Med Illich (1972), at undervisning handler om læreplaner, som er skjulte for elever og lærere. Med Jank et al (2006), at undervisning er planlagt interaktion mellem undervisende og lærende. Og/eller med Laursen en dialog
(2007) mellem frie og tænkende mennesker. Med Dale (1998) ville man vel tale om rationel didaktik og gennemførelse af undervisning, modsat patologiske forløb. Dysthe (1997 og 2003) ville kalde
det et sociokulturelt anliggende. Denne afrapportering har behandlet emnet i afsnit 3.8-3.12 og vil
ikke opholde sig ved analyser, som kan ligne gentagelser.

11. At undersøge den IKKE-OFFENTLIGE og SEMI-OFFENTLIGE
SAMTALE
Nedenfor vil vi undersøge forskellige forhold i/om/omkring den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE.

Note 149: De længere lærersamtaler i/med bordgrupperne, som nævnes som undtagelser i de første
bearbejdede feltnoter, er nu det, ”man gør”.
Afsluttende GENNEMGANG med (respons på og) evaluering af, om det lærerintenderede er lært,
er ikke tema i de to medborgerskabstimer og kun kortvarigt et tema i dansktime (Matematik evalueres traditionelt gennem aflevering/rettelse af regnestykker (plus/minus forstået og/eller rigtigt)).
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Evalueringer i forhold til (lærer)intentionen ser ud til at foregå i den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE og det KOLLEKTIVE ARBEJDE, (både/enten) som 1) lytten til elevsamtaler og/eller 2)
deltagelse i elevsamtaler og/eller 3) ”quiz og byt”…
Lærerdeltagelsen i SEMI-OFFENTLIG SAMTALE har tilsyneladende også andre intentioner end at
evaluere.
De SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER ser ud til som idealtype (og ideal)48 at have et procesorienteret, forståelsesorienteret, indholdsorienteret og socialt orienteret aktørperspektiv, som resulterer i
samtale- og/eller et fortællemønster forskellig fra respondentperspektivet.
De SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER kan iagttages som en måde at leve op til Ziehes (1999 og
2007) forestillinger om en indholds-, socialt og personligt orienteret ”god anderledeshed” (jf. afsnit
3.9.3).

Note 150: Hvis vi iagttager de SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER med systemteoriens blikke, så
ser det ud til, at den normale responsorienterede undervisningskommunikation om elever, som skal
blive bedre og ikke dårligere (jf. afsnit 6.2) i undervisningens kommunikationssystemer, forlades.
Kommunikationsinteressen i de SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER ser overvejende ud til at handle
om deltagelse og at være med i kommunikationen (: inklusion) og om forståelse af ”sagen”/tema.
Med dette afsæt fortsætter vi med:

Note 151: Udgangspunktet i undervisningen/klasse/-læringsledelsen er den korte INTRODUKTION og det lange KOLLEKTIVE ARBEJDE. I det KOLLEKTIVE ARBEJDE er intentionen, jævnfør CL-strukturen, at eleverne i grupperne samarbejdende samtaler i samarbejdet om opgaver og om
at lære (jf. SPIL-strukturen afsnit 3.6).
Faktorerne, som fører til SEMI-OFFENTLIGE SAMTALERS samtale- og fortællemønstre, er formodentlige mange, jf. argumentation om årsagssammenhænge som komplicerede og formidlede,
afsnit 4.
I strukturen i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole cirkler lærere rundt mellem bordgrupperne og deltager i samtaler i/med grupperne. Vi vil nedenfor se på nogle aspekter i tre forhold: læreres cirklen
uden deltagelse i samtaler med elever, bevægelsen til samtale (””) mellem lærer og elever, og
samtalen i den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE.
48

Idealtypebegrebet henviser til Weber (1997). Her kunne også være anvendt ”konstruktion” (f.eks. Luhmann 2006).
Idealtype gør forhold og elementer til et samlet begreb, som kan analysere forhold og enkeltelementer som (generaliseret) idealtype (konstruktion).
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-

En cirklende, kontrollerende ”vagtgang”. Lærere kan lytte til plus/minus relevans i samtaler,
plus/minus ro og koncentration mv. Ingen samtale.

-

En cirklende, kontrollerende ”vagtgang” kan (også) give oplevelse af (evaluere) elevers læringsprocesser, arbejdsindsats og forståelse af indholdet (læring). Ingen samtale.

-

Lærere kan i deres cirkler i klassen opleve invitationer til samtale. En prototype som kunne
kaldes en ”samtaleknage”49: En samtale, som har en åbning og/eller noget uafsluttet, som
en elev og/eller lærer er nødt til at imødekomme og ”hænge sine synspunkter, argumenter
og/eller sine interesser på” (optag). (”Samtaleknager” kan i mange alenelærerundervisningssamtaler afvises som forstyrrende for undervisningssamtalers (normale) interesse for rigtigt
 forkert, og undervisningssamtalens interesse for ”flow” (bevægelse fremad mod intentionen om lært i ledelsen af klasserummet/læringen).

-

I nogle situationer ser det ud til, at lærer er ved at forlade gruppe (: ”tage sin interesse og
gå”) for at genoptage ”vagtgang” og/eller tage på besøg hos andre grupper. Lærer vender ofte kortvarigt tilbage til gruppen (: ”lader sin interesse hænge på knagen lidt endnu”), på
samme måde som værter og gæster begynder nye samtaler, mens de er i gang med at afslutte
besøget.

-

I nogle situationer ser det ud til, at gæsten/læreren opfordres til at blive lidt længere med nye
samtaletemaer om tekst/noget der tidligere er sagt osv. (: lærere ser ud til at være ved at gå,
men bliver/vender tilbage til samtale).

-

Ovenstående metaforkonstruktioner konstruerer bordgrupper som ”værter” for en lærer,
som bliver en besøgende ”gæst”. Denne metaforkonstruktion bygger på, at det (ofte) ser ud
til, at elever er optaget af at fortælle om og vise gruppens arbejde frem for gæsten/lærer, på
samme måde som værter kan vise huset/indretninger frem for gæster. Et andet kommunikationssystem end det ”normale” kommunikationssystem i undervisningssamtaler.

-

Med værts-/gæstemetaforen lægges op til en forståelse af kommunikation, som er bundet
sammen af et sagsorienteret ”facework” (Goffman 1992) og tillid (Luhmann 1999) med forståelse som omdrejningspunkt.

49

Valget stod længe mellem ”samtaleknage” og ”samtalekrog” som metafor/prototype. ”Knagen” blev valgt som prototype/metafor, fordi en anden metafor/prototype pressede sig på. Jeg valgte at iagttage grupper som ”værter” og lærere
som ”gæster” i samtalerne i bordgrupperne. ”Krog” har andre konnotationer – at bide på, at sidde fast, blive fanget mv.
I ”knage” henvises til både at blive ”budt inden for”, ”hænge sit tøj” (skulle blive) og selv vælge at blive (”tage tøj af og
hænge på knage”) osv.. Prototypernes udviklingsproces er en del af de processer, der er knyttet til ”grounded theory”
(jf. afsnit 4). Her blev det til: at lærer bliver gæst hos elever, som opfører sig som værter, der har besøg.
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-

Gæste- og værtsmetaforen og at blive ”budt indenfor” kan også udstrækkes til det ”uanmeldte” besøg, hvor læreren beslutter sig for at ”kigge forbi”.

-

Denne måde at gå i samtale med hinanden kan hente inspiration i Hansen (2008) og Rømer
(2010). Hansen og Rømer er optaget at skabe ”forundringsfællesskaber” og af at have robustheden til at kunne ”stå i det åbne” og følge samtalens labyrinter, sidespor og associationer i et fællesskab med et fokus på en ”sag”. En lærerkompetence som både fordrer praktisk
etisk sans (jf. fodnote 21) i selve samtalen og evne til at være lærings-/didaktisk orienteret i
situationen og samtaleprocesser om ”sagen”.

-

Ansvar flyttes fra enten lærer eller elev til at blive et fælles anliggende og et fællesansvar
(”et vi”) om ”besøget” bliver godt.

Note 152: Kommunikation er mere end og andet end samtaler om sagen. Kommunikation er også
kropslig og spatial (rumlig):
-

Hvis vi bliver i vært-/gæstemetaforen og iagttager gæsters (læreres) ”kroppe”, så iagttages
både forskelle – og – ensheder, når lærere gæster en gruppe med interesse. Ensheden er, at
alle lærere ”tager plads” (inde) i grupperne. Her bliver lærere ikke stående udenfor gruppen,
som lærer i note 97.

-

Lærerne sætter sig sjældent på stole. Dette kan være knyttet til lærerarbejdets vilkår om lærings-/klasseledelse i forhold til hurtig hjælp til (andre) elever og/eller knyttet til vurderinger
af adfærd i klassen (: passende/upassende for klassens arbejde med opgaverne). Ved at ”have benene på jorden” kan lærere hurtigere reagere på hjælp/uro.

-

Lærerne ”tager plads” ved grupperne, som gæster og ikke som autoriteter/myndighed. Lærerne reducerer højde, som om de sad ned (”går i øjenhøjde”). M (reducerer (oftest) højde
ved at sprede benene og) bøjer sig ind over bordet, med computer/papir/hæfte/opgaveark
som et fælles måltid mellem M og eleverne. C (reducerer (oftest) højde ved at hive op i bukserne og) sætter sig på knæ ved bordgruppen/eleven og deltager i ”fællesmåltidet”. H lægger
sig ind over bordet, (ofte) på samme måde som M.

-

Der etableres et lokalt socialt kommunikationssystem, hvor interessen og meningsorienteringen bliver sagen og social. Fokus bliver både det kollektive (bordgruppe/9. a), det solidariske (at bidrage til det fælles) og det individuelle (den enkeltes forståelse) i samtalernes argumentationsforløb. Samtalen kan blive et kollektivt ”virkefelt” og ”social læringsproces”
(samtaler, som deler og omfordeler (Hagen 1999)).
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-

Med Durkheim (2000) kan det kaldes en ”organisk solidaritet” (anerkendelse knyttet til tilstedeværelse og bidrag), modsat den ”mekaniske solidaritet (anerkendelse knyttet til handlinger (respons)).

-

Med Kegan (1994) fordres/fremmes en autoritativ modenhed. Både i forhold til elever og
lærere. Den autoritative modne kan lytte (tie), kan adskille person og problem (er relationel),
argumentere osv., modsat den mere umodne, normative modne, som søger at få ret (ikkeuret), søger kontrol (undgå kaos) osv.
Den autoritative modne kan forlade behovet for (distance og mekanisk) ”at lære nogen noget”, og i stedet opleve glæden over nærværet, og at andre kan lære sammen med hinanden
og læreren.
En modenhed, der (kropsligt) kan håndtere den ”svage magtdistance” (Hofstede 2000) i
samtalerne/dialogerne.

-

Der er tale om andre kropslige og pædagogiske ”pulse og rytmer” (Dale 1998) og helt andre
”taktslag” (Vermanen 1990) i gæste-/værtssamtaler i forhold til normale undervisningssamtaler. Den gæstende lærer, som tier, bidrager paradoksalt til samtalen.

-

Eleverne (værterne) opnår muligheden for at møde lærere som Betydningsfulde Andre i
samtalerne. En Betydningsfuld Anden, som er idealiseret og spejler, er vigtige faktor, når
selvpsykologien forklarer forudsætningerne for at lære (Hansen 1997, Tønnesvang 2002).
Elever som bl.a. kan være (med)lærere for andre, kan opnå rolle som Betydningsfulde Andre
for andre elever.

Note 153: Analyse af samtalerne i de SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER kunne undersøges med
Johnsons ”meningsteori” (her hentet i Bonde 2009). Johnsons udgangspunkt er (kort præsenteret),
at mening ikke kun er (objektivistisk meningsteori, med) ord og sætninger, som relateres sandhedsog sansebaseret til begreber, ting, personer og begivenheder, knyttet til sproghandlinger, referencer
og symbolske repræsentationer af en ydre verden. Mening er også (kropsbaseret meningsteori, med)
krops- og erfaringsbaseret, og mening opstår gennem interaktioner mellem mennesker i omgivelser,
i relationer, knyttet til fænomeners reelle og potentielle forbindelser med oplevelser af kvaliteter,
affektioner og billeder på tværs af strukturelle begrebslige og følelsesmæssige førbegrebslige dimensioner.
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At ”få besøg” af en lærer, en ”gæst”, som er med på ”optag” og ”dialogudvikling”, gør den SEMIOFFENTLIGE SAMTALE både objektivitisk og kropsbaseret til en helt anden samtale, end den
samtale, hvor svaret alene vurderes for objektivistiske kvaliteter.

Note 154: Som ”gæst” kommer lærer ”alene” til bordgruppers sammenenheder:
-

Gæstealeneenhedens samtalemønstre har en anden form og et helt andet indhold end afmagts- og magtudøvelsens aleneenhed. Og en anden form og andet indhold end den normale
undervisningssamtale i den OFFENTLIGE SAMTALE. Sammenenheder i bordgrupperne
ser ud til at være optaget af, at gæstealeneenheden har en positiv oplevelse af ”besøget”,
hvis vi bliver i metaforen.

-

En (anden) faktor kan være, at man bliver ”nærere” for hinanden i ”fællesmåltidet”. Man
bliver ”ansigter” for hinanden, som afstemmer, hvordan der kan samtales (”spises”).

-

Sammenenheden af elever inkluderer ”gæsten” og vender sig indad som ny sammenenhed i
”måltidet”/samtalerne.

-

Alle bliver aktive (en enkelt elev fastholder ”ikke-forstyrrende” position, selvom lærer deltager i samtale ved bord).

Note 155: Både den OFFENTLIGE SAMTALE og den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE har intentionen om fælles fokus. De SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER har en anden struktur og interesse end den normale OFFENTLIGE SAMTALE i undervisningen.
-

I de OFFENTLIGE SAMTALER holdes det fælles fokus (normalt) som en monologisk
samtale, med regler og sædvaner, og et kendt (magt)hierarki, anerkendelsessystem og adfærdssystem, knyttet monocentrisk50 til rollevurderinger og -konsekvenser, og beslutninger
knyttet til styring og kontrol og fremadskridende bevægelser.

-

I den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE ser det ud til, at samtaler om et fælles fokus og en
fælles sag i et mindre organisatorisk og socialt kommunikationssystem kan gøre samtaler til
dialogiske samtaler.

-

Den dialogiske samtale/fortællingen er optaget af ”ørets” og forståelsens anerkendelser. Den
dialogiske og fortællende samtalepartner (vil gøre/)gør sig umage med at gøre sig forståelig
for øret (Holmgren 2010, White 2006, Frankl 1996). Der bliver tale om en (æstetisk) ”fordobling” (Austring 2006)), og en performativitet, for både at ”få lov til” at fortælle uden af-

50

Monocentrisk lægger op til modstilling: Samtaler i bordgrupperne har mange (polycentristiske) rolle- og konsekvensvurderinger (elev, repræsentant for gruppe, individuelle og kollektive betydninger, performativiteter mv. mv.).
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brydelser (: anerkendelse (og krænkelse) i retslig sfære i forhold til rigtigt og ikke-rigtigt og
for at ”tilfredsstille” ørets interesse, forståelse og vurdering (: anerkendelse (og krænkelse) i
solidarisk sfære i forhold til at bidrage og ikke-bidrage (jf. f.eks. note 91)
-

Den dialogiske samtale vil være (mere) optaget af ”forståelsen”. Læreren må have en lærende, kropsbaseret praktisk etisk sans (”phronesis” (Petersen 2009)) og forløsende tilgang til
elevens meningsdannelser. En gensidig forståelses- og læringsproces, modsat:

-

Den monologiske undervisningssamtale, som er (mere) fokuseret, afgrænset, objektivistisk
og optaget af svaret (: rigtigt  forkert), kan fastholde elevers opmærksomhed rettet mod
vurdering (: konsekvens) i forhold til at være dygtig (nok)/ikke dygtig, og i forhold til flow
(: bevægelse). En ensidig orientering mod materielle resultater (svar og bevægelse) og en rationalitet i en effektiv ordning af midler

-

?51

Note 156: Selve processen: At få samtaler til at blive samtaler, er meget varierede.
En del samtaler initieres af ”optag”, når elevsamtale og lyttende lærer mødes i en proces, hvor elevspørgsmål til lyttende lærer og/eller en lærers spørgsmål til en gruppes samtaler skaber en ”samtaleknage”, ”værter” og en ”gæst” og ”dialogudvikling”. Noget mere end blot svar (afklaring eller respons). Det ser ud til, at samtaler kommer i gang med både lærerinitierede retvendte og elevinitierede omvendte52 ire-sekvenser, med optag i forhold til svaret.
En anden proces, som fører til samtaler, er elevers og/eller lærers henkastede kommentarer, som
”optages” af elever (: lærer ”bydes indenfor”) eller af lærer (: lærer griber ”invitation”).
En tredje form er læreren, som sætter sig ved/læner sig ind over bordgruppens bord (”uanmeldt besøg”/”kom lige forbi”). Der spørges sjældent direkte til opgaven. Oftest spørges til, hvordan: ”..I har
valgt at arbejde?”, eller hvordan: ”..I vil..?” osv. Elever inviteres til at fortælle (mindre risiko/konsekvens i forhold til temaet anerkendelse  krænkelse) i stedet for at afkræve svar i forhold til rigtigt  forkert (større risiko..).
I en fjerde form udvikler nogle korrektioner og reguleringer sig til samtale med fælles fokus i forhold til opgave/tema/sag i det KOLLEKTIVE ARBEJDE.

51

”?” indikerer at denne udfoldelse ikke er ”færdigudfoldet”. Ligesom samtaler har noget ”ufærdigt” i sig, har denne
udfoldelse både som ideal og betingelse, jf. Hansens (2008) ”at stå i det åbne” og Mathiesen (1971) ”det ufærdige”.
52
Retvendt og omvendt refererer til, at lærerinitieringer i normale undervisningssamtaler er ”retvendte”. Lærere stiller
spørgsmål. I den skjulte læreplan lærer elever at svare og undlade at spørge. Som det ses i bearbejdede feltnoter, så
svares elever ikke generelt, når elever spørger. Men: I forbindelse med de SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER er elevers initieringer og spørgsmål velkomne.

145

Note 157: Vi vender tilbage til den systemteoretiske tilgang til udviklingsprojektet, og undersøger
en forståelse af de SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER som særlige (midlertidige) organisationsog/eller sociale kommunikationssystemer, som etablerer særlige selvreferentielle kommunikationssystemer med særlige forskelsiagttagelser og mening i system som forudsætning for, at kommunikationssystemet lukker sig som særlig kommunikation i forhold andre kommunikationssystemer.
Et socialt kommunikationssystems kommunikation fordrer, for at kunne lukke sig som et særligt
organisations- og socialt kommunikationssystem, en lukning (en begyndelse/frame), en tidshorisont
og et rum for meningsfuldhed, med konsistens og fornyelse om mening, tolerancetærskler i forhold
til modsigelser og dissens, tvivl og belastninger, roller og polycentriske muligheder, med kollektive
og formaliserede rolle-/adfærdsforventninger/-stile/-tolerancer, faceworks og typificeringer med
forestillinger om et kommende ophør/afslutning.
De SEMI-OFFENTLIGE SAMTALERS kommunikationssystemer ser ud til at udvikle en rolle/adfærdsstil som giver plads til munterhed, modighed, frimodighed og udtryk for tvivl i besøgenes
samtaler, formodentlig knyttet til ”gæstens” anderledes interesse for forståelsen og fortællingen, end
den interesse, der er knyttet til responsperspektivets (truende) vurderinger af svarene som rigtige/
forkerte.

Note 158: I forlængelse af udviklingsprojektets undersøgelse af den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE og det KOLEKTIVE ARBEJDE kan uddifferentieres en prototype/konstruktion, som kunne
kaldes elevers læringsarbejde.
Denne prototype/konstruktion er ”bygget op” over flere temaer (”ufærdigt”, uprioriteret og ikke
udtømt):
-

Læring. En forståelse af læring som kommunikation i menneskers/elevers psykiske systemer
(tanker). En kommunikation som drejer sig om mening, meningsdannelser, forståelse, overskuelighed, kompleksitetshåndtering osv., (jf. Bruner (1998), Vygotskij (1982), Luhmann
(2006) mfl.). Læringsarbejdet lægger op til:

-

Tænkning, med forløb som ofte organiseres, så den enkelte elev selv skal finde argumenter
og løse opgaven for sig selv. Med Gasset (1960): At bringe virkeligheden ind under begreber, modsat ”bevidsthedens normale” og spontane bevægelse fra begreber til verden. Læringsarbejdet fører (oftest) videre til:
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-

Mundtlighed. Læringsarbejdet bygger i de fleste tilfælde på et samtalende samarbejde, hvor
egen tænkning mundtligt kommunikeres som argumentationer til/med andre(s kommunikation og tænkning). I forlængelse af den samarbejdende samtale, ledes videre til:

-

Skriftlighed, som fastholder tænkningens og samtalernes mundtlige fremstillinger i skriftlig
(fælles) referat eller resume (Dysthe 2005).

-

Processens forløb er ofte tænkning  mundtlighed  en skriftlig fremstilling, som dialektisk lærende fører til (mere) tænkning, som kan føre til (mere) mundtlighed, som kan føre til
(bedre) skriftlighed, som kan føre til osv.

-

Gensidighed i undervisning. Hundeide (2003) viser hvordan både læsesvage og læsesstærke
elever lærer at læse bedre, når læsestærke ”underviser” læsesvage, samtidig med, at de har
ansvar (for undervisning og at lære), mens opmærksomhed på og indlevelse i hinanden læres som ”sidegevindst”.

-

Med Glasser (1972) lærer mennesker knyttet til aktivitet. Glasser hævder, at man lærer af at
læse (10%), lytte (20%), se (30%), se og høre (50%), diskutere/samtale (70%), erfare personligt (80%) og undervise andre (95%). Det KOLLEKTIVE ARBEJDE og den SEMIOFFENTLIGE SAMTALE øger muligheden for at gøre elever og lærere til læsere, lyttere,
iagttagere, samtalende, erfarende og (med)lærere for hinanden.

Note 159: Elevers læringsarbejde bliver en proces, som lægger op til et performativt aktørperspektiv, modsat et respondentperspektiv. Læringsarbejdets performative aktørperspektiv er baseret på
det, jeg vil uddifferentiere som prototype/konstruktion som den ”samarbejdende samtales mundtlighed”, som åbner for reflekterende, myldrende og perspektiverende læring (Rømer 2010).
Som det ses ovenfor (note 77) anses samtale som forskellig fra snak i forhold til fælles fokus. Og
det kan også udledes af ovenstående, at undervisningssamtalens respondentperspektiv, som er svarorienteret, er forskellig fra undervisningssamtalens aktørperspektiv, som er interesseret i ”optag”
med meningsdannelser, forståelse og dialogudvikling.
Nedenfor vil mundlighed som medium (dikotomisk) kort blive undersøgt.

Mundtligheden er

forskellig fra

skriftlighed:

Dynamisk handling

Handling som fikserer

Flydende og i bevægelse

Stillestående som en ting
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En hurtigere handling (sige mere hurtigere)

En langsom handling

Kan bygges op på flere niveauer og i flere lag

Ordnet som led i kæde

Ordrig, modellerende

Ordknap, modelleret.

Løs selektionsproces

Stram selektionsproces.

Medmedier (tonefald, gester mv.)

Endimensionelt medium

Flygtigt

Bevarende og fastholdende

Umiddelbar reaktion/evaluering

Langsom reaktion/evaluering

Hurtig feed back

Langsom feed back

Med Vygotskij (1982): Både mundtlighed og skriftlighed står i dialektisk forhold til tanken. Tanken
kan kommunikere med både mundtligheden og skriftligheden. Og mundtligheden og skriftligheden
kommunikerer med tanken, når der skal gives udtryk for argumenter på en måde, som er opmærksom på meddelelsens indhold (data), meddelelsens form (geste, tone, skrift), meddelelsens forståelighed (orden og opmærksomhed på lytter og læser) og forståelsen af meddelelsen (svar/evalueringen).

Hvis vi undersøger mundlighedens forskelle i de to typer SAMTALER i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole, så kan etableres en dikotomi:

Den OFFENTLIGE SAMTALE

Den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE

IRE- sekvenser med respondentperspektiv

Læringsarbejde med aktørperspektiv

Monologisk og asymmetrisk samtale

Dialogisk og (mere) symmetrisk samtale

Ordnede svar (tæt på skriftlighed) i hele sæt-

Dialogiske samtalekoreografi med flere

ninger. Grammatik er betydningsfuld.

koreografer, som ”økonomiserer” (korte sæt-

Svar rettet mod evaluering (rigtig  forkert)

ninger, brug af sideordnede og få underord-

også i forhold til sprogfærdighedsevaluering.

nede sætninger, selvkoreograferende, selvaf

Lægger op til en formuleringsforberedelse

brydende, selvreparerende mv.)
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Elever (og vi) kender, som en procedural viden, de to former for samtaler. Den procedurale viden er
en tavs viden (Polanyi 2000, Wackerhausen 2010) om, hvordan man gør (og ikke gør), hvad er passende (og upassende), og hvad er evalueringskriterier i forskellige kontekster.
Elever(/lærer) kender (proceduralt) krav, form, mulige gevinster og risici osv., når de f.eks. rækker
en finger op og/eller lader være i forbindelse med lærerspørgsmål.

Den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE ser ikke ud til at kunne gå over i ”snak”. Den forbliver eller
bliver til ”samtale”, formodentlig knyttet til deltagerne bl.a. er en lærer, som er interesseret i ”læringens fælles fokus” (jf. metaforkonstruktionerne ovenfor). Den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE
skaber (procedural) en orden, sociale bånd og forståelsesrammer, som er forskellig fra den OFFENTLIGE SAMTALE og det KOLLEKTIVE ARBEJDE uden for den SEMI-OFFENTLIGE
SAMTALE.

Den KOLLEKTIVE SAMTALE uden for de SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER ser ud til at kunne
”falde i snak” ((nogle) elever falder (også) i ”snak i den OFFENTLIGE SAMTALE). Dette kan
bl.a. forklares med, at mundtligheden er knyttet til både tankens og talens karakteristika:
-

finder sted her og nu,

-

er spontan,

-

med kort horisont,

-

knyttet til mening her og nu,

-

associativ,

-

kollaborativ,

-

kreativ,

-

kontekstafhængig,

-

indforstået,

-

med verbale udpegningsord,

-

fraser (idiomer),

-

gentagelser,

-

knyttet til aktivt taleordforråd (sproglig kapital (Bourdieu 2006)),

-

udeladelser,

-

ikke-verbale udtryk og

-

?.
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Hermed understreges det, at de OFFENTLIGE SAMTALER, de SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER og det KOLLEKTIVE ARBEJDE er kontekster, betingelser og relationer kontingente, med
aktører, som er intentionelle, med rationelle – og irrationelle valg.
I det KOLLEKTIVE ARBEJDE forekommer også en anden samtale. En samtale, hvor elever i forskellige roller skal hjælpe og støtte hinanden med at læse, forstå, referere, skrive mv. En samtale
som kunne beskrives som prototype: ”ung-til-ung-samtale” (Laursen et al 1998). En mundtlighed
som har fælles fokus (samtale) om opgave. En mundlighed som skaber asymmetriske roller og pædagogisk rollespil i bordgrupperne.
Ung-til-ung-samtalen er ikke symmetrisk venskabssnak eller liverollespilssamtalen, hvor rollespillere kan skabe karakterer og historier i/om rolle (investigere) og tvinge/tilbyde andre til at spille på
investigationer (Mogensen 2010).
I 9. a på Fjordvang Ungdomsskole og i CL-strukturen er rollerne i ung-til-ung-samtaler fastlagte og
bestemte af andre. En skal (f.eks.) være sekretær og referere, hvad direktør siger, og skal derefter
viderebringe referatet til nogle andre. Andre gange er rollerne kun definerede som en, der skal starte.
Ung-til-ung-samtalerne skaber i nogle grupper medlærere i klassen. Nedenfor i kommende feltnoter
er et eksempel, hvor læringsarbejdet drives fremad i en række ire-sekvenser og monologiske samtaler, med elev som (med)lærer. I nedenstående interviewnoter er eksempler på, at elever er opmærksomme på, at ”ung-ung-samtalerne” både hjælper dem til at arbejde, og at hjælpe også hjælper
hjælperen.
En forståelse, som bygger på, at læring er multikompleks, og at elever lærer både af hinandens
hjælp og af at hjælpe hinanden.

Den cirklende, lyttende lærer kan med ”vagtgang” understøtte, at roller og processer i ung-til-ungsamtalerne har en fremadgående bevægelse (flow) og kan understøtte, igen ved ”vagtgang”, at eleverne holder sig til læringsarbejdets roller og processer og ikke ”falder i snak”.
Lærere formodes at udvikle et ”overblik” om og over elevers læringsarbejde, som en særlig procedural vidensform.

At arbejde med ”roller” og ”rollespil” i undervisningssamtaler og læringsarbejde skal kun kort behandles her:
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Roller og rollespil distribuerer ansvar. Kun når den enkelte påtager sig rolle (”går i rolle” (Goffman
1992) og spiller rollen indenfor rollens ”scenarie” og fiktionskontrakt53, kan andre gå i rolle og spille rolle indenfor deres rollers scenarier og fiktionskontrakter. For at kunne spille roller, skal man
kunne ”æstetisk fordoble sig”54, så rollerne spilles som roller med andre i/med roller.
Rollespil i undervisningssamtaler kan have nogle ”fordele”. Rollespil kan f.eks. være med til at gøre
elever (mere) aktive og indgyde mod, fordi elevens adfærd ikke længere kun er knyttet til elevens
performativitet som elev og/eller som ung, men også til rollens performativitet sammen med andre
roller.
Rollespil kan også have nogle problemer. F.eks. kan nogle elever ikke ”gå i (tildelt) rolle”. Disse
elever kan sabotere rollespillet og/eller underpræstere, når de håndterer ubehag i forhold til rollespil. Et andet problem er, at rollespil i undervisningssamtaler hele tiden eksponeres for lærere og de
andre elever i klassen. Rollespillet får en ”fjerde væg”, på samme måde som publikum er fjerde væg
i teatret. Rollespillet bliver hermed ikke et ”ægte” rollespil mellem rollespillere. Rollespil bliver et
(undervisnings-/lærings)teater, med en anden måde at være elev/ung på, og en anden måde at blive
vurderet i undervisningens og læringens (hierarkisk) magtsystem, anerkendelsessystem og adfærdssystem.
(Disse forhold (fordele og ulemper) om roller og rollespil udfoldes ikke yderligere her. Der henvises til Mogensens (2010) afrapportering/litteraturliste.)

(Andre forhold kunne være undersøgt: Tillid. Samarbejde. Den hurtige hjælp m.m.m.
Denne afrapportering har allerede nået en længde, som ikke svarer til præmisserne for udviklingsprojektet rammer og præmisser, så disse temaer udfoldes ikke her.)

Note 160: Når feltnoternes tabeller om SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER undersøges, så fremkommer nederst en ”sum”, som angiver den tid, lærere har været i SEMI-OFFENTLIG SAMTALE
med en gruppe.
Hvis det iagttages, hvordan tiden bruges sammen med bordgrupperne, så går meget lidt af klassens
tid til læreres praktiske arbejde, til samtale mellem lærere, til lyttende ”vagtgang”, til at tilbagelæg-

53

Fiktionskontrakt: Et rollespils og f.eks. gruppearbejdes succes er knyttet til enighed om ”alvor” i spillet og i arbejdet.
Begrebet ”fiktionskontrakt” skal understrege, at der er enighed/konsensus om alvor i det, vi er i gang med.
54
Æstetisk fordobling er et begreb, som knyttes til æstetiske læringsprocesser. En fordobling i forhold til sig selv, som
personen selv og som rolle og i forhold til andre som både personerne selv og som roller (Austring 2006).
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ge afstande mellem borde for at hjælpe og/eller for at ”hænge sin interesse” på ny gruppes ”samtaleknage” mv.
En konklusion kunne være, at lærere ikke ”ligger på den lade side”, når konsulenten iagttager klasse-/læringsledelsen i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole.
En anden konklusion kunne være, at lærerne har megen kontakt med eleverne under det KOLLEKTIVE ARBEJDE. I stedet for ”kontakt” kunne det også formuleres sådan, at lærerne viser eleverne
megen interesse/opmærksomhed, og/eller har mange samtaler med elever, og/eller lærer meget om
elevernes læringsarbejde under det KOLLEKTIVE ARBEJDE.
I 9. a på Fjordvang Ungdomsskole genkendes ikke den kritik, som Laustsen (2009) fremfører af
tolærersystem med inaktive, kontrollerende og overvågende lærere. Tværtimod er der tale om tolærersystem/-undervisning, som lever op til Grøgaards (2004) undersøgelse af, hvordan elever trives
med lærere, som viser engagement, opmærksomhed, interesse osv.
Klasse-/læringsrummet bliver multiopmærksomt/-diskursivt. Elevers opmærksomhed er rettet mod
hinanden, lærere og tekst/opgave.

12. Vedr. inklusion og læring
Note 161: Klasse-/læringsledelsen og -miljøet forekommer ikke-ekskluderende. Således bliver uro
(afsnit 9.1.4) ikke til stemplende og stigmatiserende skæld ud af det, man kunne kalde ”de sædvanlige”. Læreriagttagelsen var, at eleverne var trætte og/eller i nye gruppe, og derfor skulle en inkluderende classbuildingøvelse imødekomme denne iagttagelses konklusioner. Fravær af ekskluderende processer er en af forudsætningerne for at inklusion kan lykkes, men fraværet af eksklusion skaber ikke i sig selv deltagende inklusion. Fraværet af ekskluderende processer kan også være en
rummelighedsstrategi – at ”træthed gøres tålelig”.

Note 162: CL-strukturer og -tænkning blandes med udviklingsprojektets forsøg med og udvikling
af meget aktive, involverede, samtalende og deltagende lærere. Hvis det skulle undersøges: ”hvad
virker”, så kan dette udviklingsprojekt ikke komme til en konklusion om enten CL, med de aktive,
læringsarbejdende, opgaveløsende og rolleindehavende elever, eller den hyppige, tætte kontakt,
opmærksomheden og interessen fra lærere i de SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER ”virker”. Eleverne har oplevet en blanding. Så udviklingsprojektet kan ikke udtale sig om CL, som ”ren form og
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struktur” og kan heller ikke udtale sig om tolærersystem/-undervisnings SEMI-OFFENTLIGE
SAMTALE, uden CL, hvis udviklingsprojektet skal udtale sig om, ”hvad virker”.

Note 163: Udviklingsprojektet har kunnet iagttage deltagelse, elevaktivitet og dermed inklusion i 9.
a på Fjordvang Ungdomsskole 2009/2010.
Udviklingsprojektet har ikke kunnet iagttage ”læringen”, forstået som den enkelte elevs (valide,
sikre) udbytte af deltagelse/aktivitet/undervisningen/timerne. Undersøgelsen har alene kunnet forsøge at iagttage noget af det, der sker (noget af undervisningen og noget af kommunikationen og
interaktionen) og interviewe elever og lærere om deres oplevelser, forståelser, fortolkninger, indtryk
osv.
Tolærersystemet/-undervisningen i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole 2009-2010 har gjort en forskel. En anden organisering af lærere og undervisning ville også have gjort en forskel.
Om tolærersystemet/-undervisningen kan man derfor ikke sige noget sikkert, i forhold til noget andet, fordi noget andet ikke er undersøgt/ikke kan undersøges (med de samme elever).
Denne refleksion ligger i forlængelse af forståelsen af årsagssammenhænge, som iagttages som
komplicerede og formidlede.

Note 164: Når læringen ikke har kunnet undersøges med reliabilitet og validitet, så følger der er af
denne forståelse, at det ikke giver mening, at dette udviklings- og evalueringsprojekt eksplicit forholder sig til læringsteorier, som f.eks. Vygotskys om nærmeste udviklingszoner, tradering af kundskaber mv.
Denne undersøgers/forskers/evaluators overordnede læringssyn er socialkonstruktivistisk, og en
undersøgelse og evaluering må i den forståelse konstruere eller opdage en prototype/konstruktion,
som kan opfange forhold, som måske kan sige noget om, at der kunne ske eller kunne være sket en
læring.

Der er valgt en konstruktion, en prototype, som kaldes: ”læringsarbejde”. Elevers læringsarbejde
iagttages som elevers aktive (: samtalende, lyttende, hjælpende, hjælpsøgende, hjælpmodtagende,
opgaveløsende, læsende, skrivende mv.) deltagelse i både de OFFENTLIGE, IKKE-OFFENTLIGE
OG SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER om timernes temaer.
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Der kan således være tale om ”læringsarbejde” både i den OFFENTLIGE, den IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE og SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE, i den monologiske og den dialogiske undervisningssamtale. ”Læringsarbejde” er ikke ”enten-eller”, men et ”både-og”.
I forhold til udviklingsprojektets intentioner kan iagttagelserne i forhold til ”læringsarbejde” som
prototype/konstruktion formuleres: Har udviklingsprojektet og tolærersystemet/-undervisningen
udviklet ”et bedre-end” noget andet/traditionel alenelærer- og tolærerundervisning? Det vil vi se
nærmere på nedenfor.

Note 165: Den dialogiske undervisningssamtale og det dialogiske læringsarbejde ser ud til at have
nogle (mere) inkluderende (og mindre ekskluderende) betydninger/perspektiver knyttet til trivsels-,
anerkendelses-, tryghedsmæssige, motiverende og deltagende perspektiver (: ”attributer” (Laustsen
2009).
Den dialogiske undervisningssamtale og det dialogiske læringsarbejde ser ud til at motivere og gøre
flere til aktører og færre til passive, forstyrrende og ikke-deltagende.
Den dialogiske undervisningssamtale og det dialogiske læringsarbejde i den SEMI-OFFENTLIGE
SAMTALE ser ud til (oftest) at inkludere alle og gøre alle til aktører i bordgrupperne (: med undtagelse af en enkelt, generelt ikke-deltagende, ikke-forstyrrende elev).
Muligheden for at den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE kan etableres, ser ud til gøre flere opmærksomme på muligheden for at få opmærksomhed fra lærere, hvilket ifølge Grøgaard (2004) er
en faktorerne, som øger elevers læring og trivsel i skolen/klassen.

Note 166: Med Slette (2008) og Dysthe (1997 og 2003) (og denne forfatter) kan den dialogiske
undervisningssamtale og det dialogiske læringsarbejde iagttages som et flerstemmigt og multidiskursivt ”rum”. Et ”rum” som skal/kan klasserums-/læringsledes, frames.
Klasserums-/læringsledelsen i forhold til elevers læringsarbejdet i det KOLLEKTIVE ARBEJDE
ser det ud til at bygge på tre prototypehovedtendenser ”Vagtgang” (ro, koncentration), ”afryddergang” (hurtig hjælp) og/eller ”flanørgang” (lyttende og samtalende).
To eller tre lærere (på efterskole B) øger muligheden for mere ro, koncentration og hurtigere hjælp
(vagt- og afryddergang). En ”gangart” som først og fremmest er rettet mod klasserumsledelsen og
læringsarbejdet. En rettethed imod læringsarbejdet som både noget i sig selv (aktørperspektivet) og
rettethed mod en mulig kommende respons (respondentperspektiv) i forhold til en eventuel kommende GENNEMGANG/aflevering.
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Den nære lyttende/samtalende ”flaneren” ”gør”55 elever til aktive aktører og ”gør” handlinger til
performativitet (handlinger med objektivistiske og kropsbaserede menings- og betydningsdannelser), fordi flanøren både påvirker sine omgivelser med den langsomme, nære tilstedeværelse (aktører opmærksomme på flanøren (kontrol)), og påvirker sine omgivelser med sin interesse, som
kan/skal fastholdes og måles i flanørens responser/feed backs (kropslige og verbale udtryk, måder at
optage og dialogudvikle på mv.)

Dette bringer os igen tilbage til forskelle på monologiske og dialogiske samtaler:

I de monologiske undervisningssamtaler stilles mest lukkede, kundskabs- og vidensorienterede
spørgsmål, rettet mod det rigtige (facit), underlagt en proces, som handler om fremdrift/kunnen/lært
i undervisningen. Lærere spørger om ting, som de godt selv ved, og spørgsmålene kan således iagttages som uautentiske. Lærere kontrollerer, at elever også ved det (: kender facit), og om elevens
svar svarer til lærers tankegang. I den monologiske undervisningssamtale er indbygget ikke-nærvær og ophør/afslutning knyttet til svaret.

Note 167: I de SEMI-OFFENTLIGE SAMTALER er disciplin-/adfærdstemaer næsten fraværende.
Håndteringen af disciplin-/adfærdstemaer (for)bliver lokale (ved bordgruppe og ikke tema for klassen som helhed) og fører ofte til længerevarende samtaler, som har en fremadrettethed mod ”sagen”, tekst og opgave (se kommende feltnoter).

Den dialogiske undervisningssamtale gives i udviklingsprojektet og i tolærersystemet/-undervisningen i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole megen plads. En åben, kundskabs- og forståelsesorienteret
samtale, rettet mod deltagelse. En autenticitet og et nærvær i spørgsmål og svar om forståelse.

55

”Gøren” understreger, at der er tale om et sociokulturelle, meningsdannende og handlende kommunikationssystemer.
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13. Om dialog
Dette afsnit vil forsøge at undersøge nogle aspekter og forhold som knytter sig til idealet om dialog.
Dialog bliver behandlet som om dialog er i ental. Den ubestemte form, som benyttes nedenfor, skal
forstås som en åbning mod, at der er tale om forskellige (et flertal af) dialoger, og at det kun er nogle aspekter ved dialog, som bliver udfoldet.

Dialog er en anden, en særlig, talegenre, forskellig fra talegenren, monolog, som er dialogers binære forskel. Monologen vil kun i mindre grad blive berørt i dette afsnit.
Dialog, som aktivitetstype, kan vanskeligt planlægges og vil være optaget af ”optaget”, ”dialogudvikling” og proces. Monolog kan knyttes til kulturelt baserede rutiner, ritualer, plan og produkt.

Også denne fremstilling skal ses som et konglomerat (et konglomerat i afrapporteringens større
konglomerat) med elementer, som bindes sammen af kommunikationen om elementerne.

Det første aspekt er et principielt, etisk aspekt.
Dialog er principielt kun mulig, når Den Anden iagttages som fremmed. Jeg er ”jeg-for-mig-selv”
og den anden er ”den-anden-for-mig”, som jeg kun kan opleve med sansernes horisont (f.eks. synets
og ørets horisont). ”Jeg-for-mig-selv” har adgang til særlig, indre, historisk mv. viden om ”jeg-formig-selv”. Den Anden (den fremmede) kan kun sanses udefra, tidsligt, rumligt og lukket (denanden-for-mig).
I dialog oplever jeg mig selv, med Den Andens blik, som kompletterer, relativerer og udvider min
viden om ”jeg-for-mig-selv” (selvbillede) og Den Anden kan i dialog se sig selv med en andens
(mit) blik… En mulighed for at forholde sig til Den Anden uafsluttet, vælgende og frit i dialog med
mulighed for at opleve at blive hinandens samarbejdende, forstående, respektorienterede (Sennett
2003) og tillidsbaserede (Luhmann 1999) ”du”.
(Monolog skaber et andet og sandheder. Kun skaberen/taleren er fri. Det skabte er passivt. Tvivl
udelukkes, osv.).

Det andet aspekt er ”ordenes fødsel af kroppen”. En fænomenologisk, kropsbaseret forståelse af
dialog.
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Her vises 5 hovedtemaer:
-

ordenes akustiske og musikalske (og kropslige (mimik mv.)) side

-

ordenes leksikale betydning (indhold og faglighed)

-

ordenes kontekstuelle betydning

-

ordenes intonative farver og værdimæssige rettetheder

-

oplevelse af/følelse af at skabe betydende lyde

(Da pige svarer ”solsort” som ”nøgleord” på efterskole A, optages ”musikken, leksikaliteten, kontekstforståelsen osv.” af L og dialogen kan fødes.)
Læreprocesser bliver situerede, sociale, distribuerede og medierede (sprog som centralt ”redskab”)
med deltagelse (inkluderet) i ”kulturerede” sociokulturelle (praksis)fællesskaber.
Dialog lægger op til (passende) sprogbrug (resonans og kommunikative kompetencer) og kun i mindre grad til produktion af sætninger og overholdelse af grammatik (lingvistiske kompetencer).
(Binært kunne spilles en ”anden disharmonisk musik, manglende leksikalitet osv.” og vi ville have
en tendens til at være i gang med monolog, adfærdsregulering mv.)
Dette kan føre videre til overvejelser om dialogs forhold til:

Korrekt initiering/svar – forkert form

/

forkert initiering/svar – korrekt form.

Slette et al (2008) hævder, at ”getting and holding the floor” og bidrage til dialog først og fremmest
er knyttet til form (kommunikative kompetencer) og i mindre grad til indhold/leksikalitet.
Hermed antydes det også, at de elever (og lærere), som kan integrere form, indhold og viden, som i
al anden kommunikation, vil have ”mere at sige” i undervisningssamtalerne og i dialoger.
Dialog som idealtype signaler ligeværdighed, men også i dialog distribueres ”ture i turtagningen”
knyttet til normative regler om de rette kompetencer (vide om hvornår, hvis tur, hvem der kan osv.).
Den SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE og elevernes samtaler i det KOLLEKTIVE ARBEJDE kan
blive øvelsesbaner for at tolke egne bidrag og virkning af egne (passende/upassende) bidrag i sociale, forbundne sammenhænge og dialogisk/kommunikativ kompetencelæring, fordi respons på fejl
kan blive interaktionel, samarbejdende, lokal og dermed mindre krænkende, mens der skabes mening i hinandens bidrag.
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Et tredje aspekt kunne være forskellige aspekter i forhold til Den Andens ord i den levende kommunikation (dialog).
Den Andens (: en fremmed) ord i dialog vil altid have en bagudrettethed mod både en historisk og
kontekstuel og en umiddelbar forudgående kommunikationssituation (”Ingen er den første taler” –
vi taler altid videre på (ekkoet af) noget før os (Bakhtin 2001)). Kommunikation er reaktion på noget forudgående.
Den Andens ord vil også altid have en fremadrettethed mod kommende kontekstuel, konkrete kommunikationssituation og situationens/kontekstens metakommunikation (noget større end ordene
(uddannelse, videnskabelighed, religion, folket, samvittighed, moral osv.)). Endelig vil Den Andens
ord blive ”rettet mod sig selv”, med spor tilbage til det allerede sagte, foregribelser af de kommende
svar/forståelser, som ”smitter” ord med En Andens kommende ord. En samtidig afsender- og modtagersituation, som tilfører og opretholder kommunikationen som ny og gammel, samtidig, som
distribuerer og søger (induktivt) ansvarlighed mellem dialogpartnere (her handler det ikke alene om
at deducere, hvad nogen vil høre (det rigtige svar)). En kollektiv social praksis som orienterer mod
hinanden og forventninger om fælles opfattelser af situationer, som kan koordinere bidrag.
I dialog (og monolog) foregriber vi og indstiller os (gensidigt) på Den Andens ord.

Dialog, som socialt kommunikationssystem, er åben i sin foregribelse og indstilling på Den Andens
ord, med ”huller” og åbne spørgsmål, som er autentiske, så Den Anden også kan skabe, relatere,
foregribe og åbne, og lade noget nyt blive en del af Den Andens selv (medkommunikerende videreudvikling) i det sociale kommunikationssystem selvreferentielle menings- og forståelsesramme.
Dialog kan iagttages som social aktivitet og interaktion, som med sprog som medie/kulturelt redskab kan gøre mening, samspil, udvikling og læring til en fællesaktivitet, som både er kontekstuel
og situeret, og kan forholde sig til det autentiske og ”nære” i dialogsituation (her-og-nu) og til det
dekontekstuelle, abstrakte og historiske (leksikale (der-og-da)).
Dialog (samtale) kan opnå, analogt med spil og leg, at blive subjekt, som sociokulturelt dialogiserer/”spiller” de dialogiserede/samtalende. Lærere og elever kan opleve at blive objekter for (”spillet
af”) dialog. Dialog bliver større og mere end de deltagende individer. En ”flowoplevelse” med selvforglemmelse kan blive en mulighed (Gardamar 2004 og Csikszentmihalyi 1991).
Dialog bliver dermed både ”den samme” som begreb/forståelse og ”aldrig den samme”, fordi en
dialogs deltagere hele tiden må forholde sig til den sidste ytrings næste ytring.
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Dette forudsætter; at bidrag ”optages”; at en ”fiktionskontrakt” om at ”tage tur” og lytte (tie) overholdes; at ytringer indgår i en kæde af ytringer om dialogs fokus; at både synkrone og asynkrone
bidrag iagttages som bidrag; osv. At dialogs deltagerstruktur og ”alvor” tages alvorligt.

Et fjerde aspekt er, at tankeaktivitet er dialogisk. Tanker er en uendelig kæde af associationer,
dissens, tegn, osv. som er bagud- og fremadrettet, rettet mod den tænkende selv, foregribende situationer, forestillende sig, og samordnende ideer, kritiserende og ændrende vaner, skabende, mv.

Et femte aspekt er, at dialog (”når dialog spiller…” (Gardamar 2004)) identitetsåbner og tvinger
til forhandlinger om afkodninger af Den Andens kommunikation (bagud- og fremadrettehed og
rettethed mod sig selv). De simple og hurtige ”billedafkodninger” og identitetslukninger må forlades (jf. afsnit 3.9.3), når dialog ”spiller op til” (ansvar for og ”forfatterskab til egne) bidrag og social interaktivitet knyttet til forskellige og fremmede perspektiver, som fordrer social opmærksomhed
i forhold til ”udenforstående” opposition og social betydningsafkodning i forhold til dialogens temaer.
Dialog kan blive en social, kollektiv mediering af individuel læring/erfarings-/kundskabskonstruktioner, mens sociale aktører, principielt fremmede for hinanden, dialogiserer om forståelser, erfaringer, indfald, forventninger (anticipation), nye tilegnelser (af (ny) viden og nye tanker (appropriation)) betydningsdannelser og (nye) fortolkninger (refleksioner). En organisering og reorganisering
af indsigt, viden, erfaring mv. i dialogprocessers positioner, stemmer og samspil om opgave, problem, tema…
Dialog som aktivitetstype i læringsarbejde forholder sig multidiskursivt, multikomplekst og polycentristisk til læring som begreb. Her er ikke tale om monologs taksonomi (teknisk rationalitet/regelorienteret/rangordning/hierarki), men om cirkulære og myldrende processer, som både/enten er optaget af opmærksomhed, rettethed, orden og systematik, genkendelse og aktive processer om at relatere til noget kendt og skabe mening, når noget er mere eller noget andet, end det
der kendes i forvejen, med bearbejdelse og forsøg på at skabe/arbejde med ny mening og/eller forsøge sig med nye syn og nye ideer og ny viden (transformation) (Rømer 2005 og 2010).
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Et sidste, et sjette aspekt, som skal (gen)inddrages, er temaerne, som er præsenteret i afsnit 3.12.
Temaer, som lærere må medtænke i (den fælles) forberedelsen for at understøtte og skabe muligheder for dialoger i læringsarbejdet i det KOLLEKTIVE ARBEJDE og i de SEMI-OFFENTLIGE
SAMTALER.

Ovenstående er en sammenskrivning af Andersen et al (2003), Dysthe (1997 og 2003), Dale (1998),
Bakhtin (2001), Gardamar (2004), Dewey (1974), Bateson (2005), Vygotskij (1982), Rømer (2005
og 2010) og Csikszentmihalyi (1991).

Nedenfor fortsættes med udviklings- og undersøgelsesprojektets, evalueringens og konsulentbistandens tredje undersøgelsesperiode:

14. Bearbejdede feltnoter fra januar 2010.
14.1. Indledning:
Nedenfor følger bearbejdede feltnoter fra tredje led/fase i udviklingsprojektet. Forud er gået samtaler om ovenstående uddifferentierede prototyper, deres betydninger for den dialogiske og inkluderende interesse.
Vi ser først på en time i:

14.1.1. Medborgerskab
INSTRUKTION 11.05 (M) efter de sidste er kommet. Der er ro. Den OFFENTLIGE SAMTALE.
”Vi skal til et nyt emne”, som er ”forbrydelse og straf”, og der spørges om hvem, der kender noget
til temaet (IRE-sekvenser med spørgsmål og svar) 
Knap halvdelen rækker hænder op og deltager i denne IRE-sekvens. Resten deler sig i flere grupper,
ser det ud til. En gruppe er optaget af computer og/eller småsnakker med andre. En del ser ud til at
følge med, uden at række finger op.
Note 168: I denne situation frames: Arbejde med forbrydelse og straf. Der frames stadig ikke i forhold til ”hvorfor”.
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IRE-sekvenser ser ud til at have en koreografi. Nogle rækker fingre op. Ofte eller altid, nogle følger
med, andre ser ud til ikke at følge med. Ingen kan kaldes forstyrrende urolige.

C optræder som servicelærer, som understøtter uddeling/flow.
C går langsomt langs de bageste borde og følger undervisning og klasse, ser det ud til
INSTRUKTIONEN: ”I skal…skrive på computer….Fortæl om kriminalitet og fortæl til gruppen”.
DEN IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE/det KOLLEKTIVE ARBEJDE (efter ca. 6. min. INSTRUKTION)
Off (11.11) - M og C samarbejder om at dele ud
Elever snakker, nogle med musik i ører.
Elever læser tekst, snakker, om tekst og noget andet, også.
11.21
M gff. OFFENTLIG SAMTALE: ”Hvor langt er I?”
Der gives nogle enkelte svar på spørgsmål (en del deltager, andre venter osv.). Der arbejdes videre
ved bordene.
Ved bord 2 holder en dreng sig uden for samarbejdet. Pigerne og en dreng samarbejder om opgaverne. Ved andet bord arbejder dreng og pige, mens de to øvrige ser ud til at vente på, at der sker
noget.
Bord 5 – her skrives og arbejdes sammen
Bord 6 har indrettet sig med ordstyrer (medlærer), som stiller de andre spørgsmål.
Bord 7 leder efter fakta. Og opdager, at der findes andre straffe end fængsel.
(jeg er placeret tæt ved bord 5, 6 og 7)
Note 169: I ovenstående ses allehånde genkendelser i forhold til udviklingsprojektet prototyper. De
aktive aktører som aktivt læringsarbejder. Den aktive (med)lærer (”ordstyrer”) som skaber iresekvenser i gruppe og driver læringsarbejdet frem. Den/de passive. (En enkelt der arbejder alene.)
Og den forstyrrende er (kun) synlig ved iagttagelse af fravær, pt.

C og M rydder lidt op på kateder og går lyttende rundt ved bordene. Der opstår kun kortvarige samtaler. Mest på initiativ fra elever, som siger noget til forbipasserende lærer. Der svares (kort) og
arbejdes/cirkles videre.
Note 170: Her kunne opstå en række refleksioner. En refleksion: Det koncentrerede læringsarbejde
de fleste steder kunne skyldes det interessante indhold i opgaven. En anden refleksion kunne være,
at lærere (kun) iagttager læringsarbejdet og undgår at forstyrre elevernes aktive aktørprocesser. En
tredje…
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M gff. OFFENTLIG SAMTALE. Ny INSTRUKTION – 11.35
C bakker op (: fælles forberedelse) og der deles nye ark ud, og der instrueres kort, og 11.37 off. med
”Læs….og løs opgaver”
Eleverne læser nu. En del grupper er ikke blevet færdige med den første opgave. De går nu videre
med den næste.
Note 171: Det kunne drøftes, hvad det betyder at fortsætte, inden (alle) elever er færdige. Temaer
om at vente, ikke løst opgave, osv. udfoldes ikke her.

Flere kender svarene uden at skulle læse teksten først, og enkelte spørger: ”Kan vi ikke bare svare?”
C synes de skal læse teksten først.
Der arbejdes i grupperne og samtales. M og C cirkler rundt og samtaler kun på elevers initiativ.
Gff. af DEN OFFENTLIGE SAMTALE 11.58. Der gives lektier for.
Off. En del elever skal have fundet ud af, hvornår der er forældresamtaler. Elever går, andre snakker, andre leger lidt, mens de venter på, at det bliver deres tur til at tale med lærer.

14.1.2. Matematik
INSTRUKTION, OFFENTLIG SAMTALE.
Introduktion (H): Der skal arbejdes med valuta og omregninger. Udgangspunktet er den snarlige
skitur til Sverige.
Note 172: Der frames med ”hvad”. ”Hvorfor” ligger implicit i forhold til kommende skitur. Umiddelbart nyttigt.

Der veksles frem og tilbage og tages vekselgebyr på tavlen.
Der tages IRE-sekvenser i forhold til fremgangsmåde, der rettes på tavle, fordi gebyr er glemt.
Note 173: INSTRUKTIONEN og IRE-sekvenser kommer til at ligne det, vi kender fra forrige timer, (igen) uden forstyrrende elever. Her deltager dog flere, og flere ser ud til at lytte, måske med
baggrund i relevans i forhold til snarlig skitur.

Der tales samtidig om skituren. Om at tænke på, at det er umuligt at veksle mønter tilbage. Om at
tænke sig om i forhold til at tabe på gebyr og kurs, hvis man skal veksle tilbage, osv.
Der tales om kursændringer, og drenge fra bord 4 bryder ind i gennemgangen og retter en fejl på
tavlen.
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Note 174: H har initiativet og C cirkler i den anden ende, bag ved klassen. C følger åbenlyst med i
instruktionen, men er nok radiatorlærer (uundgåeligt).

Klassen sættes i gang med at løse opgaver – IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE.
C (på knæ) hjælper pige ved bord 4.
En pige ved bord 7 har finger oppe. a får hjælp af H (bøjet ind over bord), som er på vej til bord 7.
Efter at have hjulpet a, går H videre til bord 7 og kigger (oprejst) på forklaringer på papir og opgaveark og nikker. Pige kan tilsyneladende selv finde ud af det. ”Jeg skulle bare være sikker”, afslutter hun, og H går videre til bord 8. De er nået til stykke 3, og har glemt gebyrer, viser det sig. Da det
er på plads, går de videre til stykke 4.
C går rundt, lytter, går videre, lytter, siger lidt til en, går igen, slår sig ned på stol ved bord 6.
En pige kalder: ”H vil du ikke…?” En anden pige rækker finger op.
Et par drenge snakker om sneen udenfor.
Drenge sætter sig i sofa med regnestykkerne.
H lægger sig på siden, ved gruppe på gulvet. Gruppen fortæller, hvad og hvordan de har gjort. H
peger på et stykke. En pige siger: ”Nåhh!”, og der regnes, og det nye resultat godkendes.
m: ”C, er det rigtigt?, og C (nu på knæ): ”Må jeg se?”. m fortæller, hvordan hun har gjort. C forstår
ikke, hvordan m er kommet til resultatet. m prøver igen, visker lidt ud og retter. C: ”Så er..”
Ved bord 6 siger H (bøjet over bord): ”Hvis man har….” s ved samme bord leger med mønt imens.
H spørger, hvor langt s er i stykkerne. s er foran de andre og venter på, at H bliver færdig, så han
kan få hjælp.
Ved bord 7 snakker man om sne igen og den kommende elevfest.
H går til sofa og sætter sig mellem elever.
C er på vej til bord 1, men stoppes ved bord 4. C giver et par hurtige svar og vender sig om mod
bord 7, og beder dem regne i stedet for at tale om sne og fest. De slutter samtalerne og tager opgaveark op og læser. C svarer på spørgsmål ved bord 1.
”Vi har to forskellige resultater, C!”, lyder det fra bord 3. C sætter sig på knæ og resultaterne undersøges, og den ene siger lidt efter: ”Nåhh!” Der viskes ud og skrives. C kigger rundt i klassen.
H tilbage ved bord 6. Dreng, der er foran, spørger om noget. H henter bog på kateder og slår op bag
i bogen, og dreng og H (bøjet over bog) læser sammen.
C ved e, som har haft finger oppe. e får lov til at forlade klassen for at hente bog (e: ikke-deltagende
elev).
n kalder fra gulvet. C lægger sig ned til n og gulvgruppen.
Der grines, kigges rundt, og kigges derefter sammen i papirer og bøger.
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Ved flere borde arbejdes nu 2 og 2. a rækker finger op. ch (medelev) rejser sig og hjælper a. En del
arbejder selv.
C gff.: ”I skal vise, hvad I gør” – OFFENTLIG SAMTALE  off.
C (på knæ) hjælper l. m, som sidder ved siden af, rækker finger op  C hjælper m, som nu slår op i
bog og samtaler med l, mens der slås op og læses.
H er stoppet ved e, som er kommet tilbage med bog. Hun bladrer rundt, og H hjælper med at finde
kurser. H fortsætter til c.
l og m forhandler lidt om stykket er rigtigt. De prøver en gang til på lommeregner. m rækker finger
op. C, som lige har været ved l og m, vender tilbage, og bekræfter, at de har regnet rigtigt.
Et par taler om musik og skitur og forældre og? H kommer og sætter dem i gang igen og går videre
til ch, som har finger oppe. Parret, som H har forladt, begynder at snakke igen. Begynder lidt efter
at arbejde, da C rejser sig op og kigger imod bordet. C går til c, og parret snakker igen.
C ved c. ”Vi prøver os frem…”, ”Så må vi se om…. Og om vi skal”. C (på knæ) kigger med: ”Prøv
at forklare, hvad I har gjort?” Bordgruppen og C kigger i bog sammen, bladrer lidt, ser på deres
figurer på papirer. Hovederne er helt tæt sammen hen over bordet. De finder et svar, som må være
rigtig, for C: ”Godt!”. C rejser sig, og l som sidder ved bordet rækker finger op næsten med det
samme, efter C er gået fra dem.
C fortsætter til m. Ved et par borde er der fingre. H går til det ene bord: ”Hvad så..?” og en elev fra
andet bord har rejst sig og følger med i samtalen, peger ned i de andre elevers papirer et par gange.
H og gruppe kommer videre. H taler med elev fra andet bord, og går videre til bord 4, som sidder og
taler om ?. De sættes i gang. H videre mod bord 6, som lige har jublet over at have regnet stykke
rigtigt. H vender sig om mod andet bord, og C er ved bordet med jubel, som viser C, hvordan de har
gjort. Der smiles og samtales om stykket. C sætter sig ved bordet, og gruppen fortsætter med at regne.
Ved nabobord sidder en elev og taler, mens en anden forsøger at arbejde.
Ved et bord har en elev stadig finger oppe. C ser det og rejser sig, men elev: ”Nej, det er H der skal
hjælpe mig”.
H ser op fra bord, nikker til C, og C sætter sig igen. Elev venter lidt endnu, nu med finger nede.
Ved bord 4 snakkes igen. En elev fra andet bord kommer til og deltager. C sætter sig på knæ ved
bordet, snakken fortsætter lidt endnu, og elev vender tilbage til sin egen plads, mens elever ved bord
4 samler sig om opgaverne. C kigger rundt i klasse, og vender sig ind mod bordet.
Eleverne er nu i gang, og C rejser sig og går mod elev, som venter på H. Da C nærmer sig, trækker
elev finger ned, og rækker den op igen, da C er gået forbi. C er nu ved m.
H er nu nået hen til ventende elev (ventet længe!). a rækker finger op, og C reagerer hurtigt, og
hjælper a stående, peger, a skriver, C går tilbage til m, som har hånden oppe.
Ved bord 4 tales nu om, hvordan man kommer til x, om at tage toget, og om weekend.
C forlader m, og går til bord 6. Der peges, snakkes og smiles.
H hjælper fortsat den elev, der har ventet længe.
m har finger oppe. På vej hen til m stopper C ved bord 4 og spørger om de overhovedet har regnet
(disciplinær korrektion!). Der starter en kiggen i papirer, der nikkes og der grines lidt, C sætter sig
på knæ ved bordet.
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H er gået til m. Og C gået til a, som har haft finger oppe. Ved bord 4 taler de nu om film, mens de
regner.
Et par elever begynder at pakke papirer sammen.
Ved bord 3 undersøger C sammen med elev, hvad noget koster, og ”Du skal…” Rundt om opløser
timen sig af sig selv, og kun ved de borde, hvor C og H er, arbejdes der lidt. Elever samles ved dør
og sofa.
H og C ser ud til at afstemme. ”Er der nogen, der er ved at være trætte?” Der svares, at det er der. C:
”I skal have ros for at have arbejdet så godt – de fleste steder” og: ”Vi afrunder i næste uge”.
Note 175: De bearbejdede feltnoter vise først og fremmest aktive, læringsarbejdende, samarbejdende og samtalende aktører. Den ikke-deltagende ses, som afvigelse, ikke-arbejdende, tegnende, ude
og hente matematikbog osv. Det tydeligste er den hurtige hjælp og mange samtaleknager med optag
og dialogudvikling. Og hvordan klasserums-/læringsledelse udøves med vagtgang og overblik, som
retter sig mod at give hurtig hjælp (holde flow i gang) og retter sig mod elever, som ikke er i gang,
ukoncentrerede, snakker og ikke er i gang med opgaver osv. osv.
Det er ikke muligt at se forstyrrende elev(er), der kan dominere undervisningssamtalerne.. En enkelt
bordgruppe kan iagttages som forstyrrende for sig selv, eget læringsarbejde – og for lærere, som
gentager små korrektioner med nogen (lille) effekt.
Det er slående, hvor mange steder opmærksomheden rettes mod det fælles mellem elever og lærere.
Der samtales dialogisk om at regne valutakurser, og der jubles over det vellykkede regnestykke.
Succes kan deles med lærer, som kan anerkende osv.

14.1.3. Medborgerskab er blevet til dansk (af hensyn til mig og undersøgelsen)
(I disse noter er der arbejdet videre med noget, der anes ovenfor – læreres ”øjenhøjde” med elever i
samtaler ved bordene)
INSTRUKTION – OFFENTLIG SAMTALE
M indleder (eff) med et: ”Yes”, ”Hvis I er stille nu” osv.
Dette eff afbrydes igen. M mangler en del elever.
Mange elever er syge. En er vikar (for syg) i køkken. Elever rykker sammen. En elev, som savnes,
har sat sig i en anden gruppe – ”Du fylder gruppe ud” konstateres det, da M bliver opmærksom på,
hvor han sidder.
Gff.
Introduktion til ”ondskab” starter med IRE-sekvenser, hvor elever spørges om kendskab til ”ondskab” – der svares ”tæv”, ”mobning” o.lign.
Der tales om Peter Lundin, Adams Æbler, Vold, Vædderen (novelle).
Elev vil vide, ”hvorfor” de skal lave det – svaret er, at det skal bruges til eksamen.
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Note 176: Der frames igen i forhold til ”hvad”. I forhold til ”hvorfor” frames med ”eksamenssvar”.
Det viser sig, at den megen sygdom ødelægger noget af den fælles forberedelse i forhold til matrix
for hvem, der nedenfor skal læse hvad.

Off – DEN IKKE-OFFENTLIGE SAMTALE
Novellen deles ud, og der instrueres i, hvordan den skal læses. En skal læse et lille afsnit, en lidt
mere osv. Den sidste det hele og spørgsmål skal løses indenfor ens særlige afsnit.
Note 177: CL-struktur kan differentiere undervisningen/opgaver, så den dygtige og den svagere
bliver passende udfordret. Selve organiseringen (: læse forskellige dele af teksten og kunne svare
(på de samme) spørgsmål) har krævet en del fælles forberedelse i forhold til, hvad og hvordan det
differentierede forløb kan gennemføres.
Nogle opmuntres med, at det kan godt være, at ”du synes det bliver svært, men du skal kun besvare
spørgsmålene indenfor det afsnit, der er dit”.
Mens novellen deles rundt, opstår en del uro og snak på tværs af grupper. Nogle henter ting fra de
borde, de tidligere har siddet ved. M deler nu opgaveark ud og præsenterer dette, mens der deles ud.
Der er en del uro, stadigvæk.
Spørgsmål fra flere elever er næsten ens: ”Hvad side skal jeg…?” ”Hvor skal vi læse til”
C går til bord 6, og instruerer gruppen.
Note 178: Framingen til denne time har nogle problemer. Framen er utydelige i forhold til ”hvordan” løses opgaven. Rummet/framen lukkes ikke. Der er tendens til (undervisnings)snak, bl.a. (måske?) med baggrund i, at klassen er ”forandret” af den megen sygdom.

M skriver en matrix på tavlen, som er gældende for grupper på 4 elever. Grupper med 3 vil vide,
hvor meget de skal læse.
M giver svar. C fortsætter til bord 8, 5, 3.
M: ”Du skal læse til..” til elev ved bord 2.
C igen ved bord 8. ”Du er ansvarlig for at svare i forhold til det her afsnit, men for at kunne det, må
du også læse…”
n til C: ”Jeg kan ikke koncentrere mig”. ”Skal du have hjælp?” C går ud med n, og læser tilsyneladende højt for hende.
Note 179: Som det ses nedenfor, så læringsarbejder næsten hele 9. a, når eleverne ved, hvad opgaven går ud på, og hvordan opgaven skal løses.
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11.16 er klassen stille. Nogle hører musik. Nogle deles om musik. Der læses, og der begyndes på at
læse i opgaveark, også.
Lidt efter forlader også M klassen, og klassen arbejder videre. Der bliver ikke uro.
e sidder og tegner i skitseblok. e lukker skitseblok kl. 11.20 og kigger rundt uden at læse (ikkedeltagende elev).
d kigger op, kigger rundt, er urolig, ordner hår, tjekker mobil, kigger ud af vindue med ryggen til
bordet, rejser sig og går (er rygopereret og fortæller i senere samtale om smerter mv.)
At d forlader klassen registreres tilsyneladende af M, som er kommet tilbage. M er ved bord 6, i
samtale om opgave. M står foroverbøjet, med spredte ben. (M handler ikke på d, som forlader klasse, rummelig, ikke-korrigerende.)
C kommer retur til klasse (11.24) og går til bord 7, og samtaler med elev om opgaveark.
M er ved bord 2. M taler lavt, hvisker og kun a´s svar kan høres, og det er: ”Har det jo..”, ”Gør ikke..”, ”Han er...”, ”Men han gør…” osv. En dialogisk samtale om drengen og ondskab. a argumenterer for synspunkter.
En elev til C: ”Er der en, der vil kigge herover” og der begynder en dialogisk samtale, som afsluttes
med elevens: ”Ok”
C fortsætter til bord 6, kigger lidt rundt, med afstand til bordgruppen.
m kalder fra bord 5: ”Hallo” og C går til bord 5. C: ”Du skal kun…”, m: ”Må jeg godt..?”, ”Det må
du godt. Det er vigtigt for hele gruppen, at..”
C tilbage til bord 6 og til s, som ser forskrækket op, ryster på hovedet. C (står op): ”Er det dertil du
skal…?”, s svarer. C trækker op i bukser og sætter sig på knæ, og ”Hvordan vil du..”, s svarer, og C:
”Kan du give nogle eksempler?”, s svarer og C: ”Du kan også se det…” og s giver endnu et svar. C
smiler og nikker.
Note 180: s mødes i monologiske, ire-sekvenser, formodentligt affødt af s´s anderledes elevadfærd
(tavs, passiv, undvigende i forhold til kontakt). s inviterer ikke kropsligt til etablering af dialogiske
undervisningssamtaler (bl.a. forskrækket ansigtsudtryk, krop rykkes tilbage).
Hermed lægges op til mulig fortsat undersøgelse: Den rolle elevens kropslige kommunikation spiller i forhold til læreres evne og/eller tilbøjelighed til at etablere monologiske og/eller dialogiske
samtaler. C opmuntrer til dialogisk samtale (nikker og smiler), men stiller samtidig lukkede (monologiske) spørgsmål. Palludan (2002 og 2005) påviser, at nogle børn mødes med ”undervisningstone” i børnehaven styret af børnenes ”kroppe”. Måske bliver ”s´er” på samme måde mødt med monologiske ire-sekvenser, fordi s´ers kroppe får os til at overhøre, afhøre, udspørge osv. Dette udviklingsprojekt kan ikke udfolde dette tema, da datamateriale ikke rækker til nogen sikker analyse. Her
antydes blot, at selvom om vi ønsker aktive aktører i samtalende og samarbejdende læringsarbejde,
så kan det være, at ”s´er” vil ”volde” til monologisk afhørt respons. At ”kroppe” virker bagom kroppen på lærere.

M er ved bord 3: ”Hvad skal..”, ”Han skal…”, ”Kan han..?

167

d, der gik ud, er kommet tilbage, og afbryder C ved s. C rejser sig og taler med d, som lidt efter går
ud igen.
M går til bord 7
”Kan du komme med eksempler?”. Der kommer eksempler. En elev: ”Ja, jeg synes..”. M: ”Hvor er
du?” og lidt efter: ”Hvad gør han der?” Der svares, og elev giver eksempel.
M videre til m: ”Så bliver han..”, M kommenterer, m: ”Skal jeg bare skrive det?” og lidt efter: ”Han
må jo have det dårligt”.
C samtidig ved bord 1. Elev: ”Han siger…”, C: ”Er der andre eksempler?”, der svares, og C: ”Ja,
det kan også være..”, elev: ”Jamen,..”
C går lidt efter til bord 8. Sætter sig på stol og lytter til samtalen.
M er ved bord 3. Samtalen går frem og tilbage ”Skal vi..?”, ”Prøv og se..”, og efter svaret: ”Hvad er
han bange for?”, mens der vises i tekst af elever og/eller M. M står foroverbøjet, med spredte ben.
C på knæ ved elev. Eleven finder svar i tekst og igen spørges til eksempler og om, hvad der sker
fysisk. Elev hvisker. C går videre rundt i klassen, stopper lidt op, går videre, stopper ved nyt bord,
tager stol og sætter sig, lytter. Elever samtaler.
a kommer med en del højrøstede udbrud om, at ”han er syg i hovedet”, og at ”det er ikke sjovt for..”
C går ind i en samtale med a og resten af gruppen om drengens ondskab.
”Vi ved ikke, hvordan…”. En elev ved det: ”Jo, jeg har læst” og peger samtidig i teksten.
Ved bord 8 begynder pige at læse op af svar. En anden pige stiller spørgsmål til svarene, og tager
(medlærer)kommando i gruppen: ”Og så de 10 linjer, som du skal læse højt”.
Note 181: Fortsat eksempler på det samtalende samarbejdende læringsarbejde. Og et eksempel
hvordan lærer (C) kan evaluere arbejde, forståelse og argumentation siddende på stol ved gruppe.
Her er også et eksempel på mulighed for performativitet (give udtryk for holdninger og værdier)
affødt af tekst og opgave. Endelig har vi her et eksempel på, hvordan CL skaber (med)lærer som
driver oplæsning af besvarelser og læsning frem i gruppen.

M ved bord 5. ”Har I fundet det, I skal læse op for hinanden?” En elev forklarer, og M: ”Ja, I må
gerne starte”. M går videre til bord 1.
Ved bord 8 sætter pige den næste i gang med at læse op af opgavebesvarelse.
Da han er færdig, siger hun: ”Næste!”
Ved bord 5 vil elev vide af C, som cirkler forbi: ”Skal vi det?”, tilsyneladende som om C ved, hvad
de taler om. En elev starter, mens C sætter sig. e kan ikke løse sin del, og gruppen går videre til den
næste. Pige som ikke kunne koncentrere sig og har været ude og læse med C, begynder at svare på
spørgsmålene og læser lidt hakkende op.
M sidder ved bord 6, lytter til gruppens besvarelser.
C rydder op på kateder. Mens der ryddes op, lyttes til bord 2. Elev læser op. C nikker. Elev ser det.
C stiller et spørgsmål, og eleven svarer, og C nikker igen og rydder igen op.
Bord 1 er færdig. En elev læner sig tilbage, og fløjter lidt.
C spørger igen til en oplæser ved bord 2.
M reagerer ikke på fløjt ved bord 1. Fløjt ophører af sig selv.
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C reagerer med nik på svaret fra bord 2. og spørger: ”Kan du sige noget…?”
C hjælper eleven med oplæsning og vender tilbage til oprydning.
Ved bord 8 er man færdig, og de to piger taler (diskuterer) videre om teksten, mens drengene læner
sig tilbage og snakker om den musik, de deler.
C igen optaget af bord 2.
M har cirklet rundt, lyttet og cirklet videre fra bord til bord. M sætter sig ved bord 7 og synes at dele
sin opmærksomhed mellem bord 7 og 8.
11.55. Flere rydder op, pakker sammen, afventer frikvarter.
11.56 gff. OFFENTLIG SAMTALE. C starter en GENNEMGANG, hvor det kort gennemgås, hvad
novellen handler om. At kunne sige: ”Nej”. En elev udbryder: ”Hvor er han svag”, uden at have
finger oppe.
C: ”Hvordan synes I..?” Et svar fra pige, og C: ”Det vi skal være opmærksomme på…”
Off efter en bemærkning fra n, som ikke kan høres. Eleverne rejser sig og går til pause.

M snakker med d, som har været ude.
C snakker med e om teksten.
Note 182: Under den korte gennemgang har M været bag klassen, tæt på bord 3. Radiatorlærer.
Samtale om ”adfærd” med e og d afholdes efter ophør, ikke på klassen, og som en samtale om
smerter med d og om støtte til e.
Ellers ses igen evaluering af arbejde, aktive aktører osv., klasserums-/læringsledelse med hurtig
hjælp osv., samtaleknager og dialogudviklinger osv.
GENNEMGANG ser ud til mere at være opsummering end en evaluering af lært.

14.1.4. Matematiktime
Færdighedsregning – en del syge.
INSTRUKTION – H begynder, eff. (f.eks. ”Hvis I alle tier stille?” og lignende) 13.37 (”burde” være 13.30). Elever er ikke kommet til tiden. Det tager lidt tid at gå til pladserne. Der snakkes på vejen
til pladserne med elever, som passeres.13.39 starter den egentlige introduktion til færdighedsregning. Det meddeles, hvornår opgaverne skal afleveres. Opgaver deles ud af C og H.
(C servicelærer)
”Det ligner fire timer på den flade”, sukker n.
Off: Elever går i gang med det KOLLEKTIVE ARBEJDE med at løse færdighedsopgaverne.
Gff: H: ”I må godt få papir. Jeg går rundt med det til dem, der har brug for det”. l er gået op til H og
får papir, og hjælper med at dele ud.
C er ved elever, som spørger: ”Må vi gå ud og lave det?”, C svarer: ”Nej, I skal blive herinde” Elev
igen: ”Tror du, vi skal bruge lommeregner?”. C: ”Ja”.
Et par elever rykker sammen på ledige pladser, som er tomme pga. sygdom. ”Jeg vil også være
med”, siger en. Bord 4 og 8 er tomme.
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Ved et bord læses opgaveteksten højt. C tysser på gruppen. En af lytterne svarer et eller andet, der
grines, der arbejdes videre, og der oplæses lidt lavere.
Ved flere computere sættes stik i, og man deles om at høre musik.
Bord 1 – finger op, tages ned igen, da sidemand peger i papirerne.
m vil vide, om det bare er for at teste færdighedsregning, de skal lave det her i dag. C nikker. To
elever kommer til bord 5, mens C hjælper m. De venter, og ser på den hjælp, m får. C går med de
to, der vil have hjælp, og på vejen siger en fra bord 3: ”Vil du komme herhen bagefter?” og der svares ”Ja”
H hænger ind over bord 2 og taler med gruppen hele vejen rundt. Der peges i papir, vises på lineal,
grines lidt, vendes papir, så H kan læse, der nikkes og smiles. H kigger over skulder og kommenterer elevs arbejde til højre for ham. Elev tager derefter opgaveark og ser ud til at læse næste opgave.
H ser rundt i klasse, hænger videre, lidt endnu, mens det ser ud til, at eleverne ved bordet arbejder.
C hjælper imens bord 7 og går videre til bord 6.
En gruppe på gulvet forhandler højt om, hvordan et stykke skal regnes. C ser ud til at være på vej
derhen, da m nærmest henkastet, som om hun er i en samtale med C, spørger: ”Så skal jeg…? C
stopper op ved m og svarer efter et hurtigt blik i papirerne. m: ”Jamen jeg skal jo vise…?” C ser ud
til at bekræfte dette, og m: ”Hvordan vil du gøre..?”. C hiver op i bukser og går ned i knæ
(gruppe på gulvet har tilsyneladende fundet ud af deres problemer, og arbejder nu bøjet over papirer, opgaveark og lineal)
m er fortsat i samtale, nikker og peger på papir. Det, der kan høres, er ”Hvad er kursen?”, og et svar,
som der smiles og nikkes til, og ”Når x er, så..” og et ”Nåhh!”.
H er ved bord 1. Ligger igen ind over bordet, og peger i papir, nikker, kigger over skulder, svarer,
nikker, læser, peger, kigger op og rundt i klasse og svarer på spørgsmål.
C rejser sig fra m: ”Du må ikke gå endnu..” C siger noget, og fortsætter med at rejse sig og kigger
rundt.
”Vil du komme herhen?” C: ”Joh, når man skal..” C hiver igen op i bukser, og går i knæ ved bord 6.
”Hvordan ved man..?” C samtaler med den spørgende og resten af gruppen og: ”Nåhh”.
Der regnes i gruppen. C kigger rundt.
”Er det rigtigt? Hvad er prisen?” og eleverne svarer/snakker og C: ”Godt – så er det rigtig!” og lidt
efter: ”Hvad finder du så ud af nu?” Eleven svarer, og en anden siger også noget, og C: ”Hvad er
…så?”, og der regnes igen ved bordet, svares og C: ”Ja, og…?”
m kalder på H, som har været rundt om og på afstand af bord 3 og 7, lyttende, ser det ud til, og er
ikke blevet inddraget i samtale af disse borde. H er på vej med lommeregner til bord 7. H afleverer
lommeregner og bøjer sig over m og kigger i tekst.
C kigger rundt i klasse og kaster sig ned på gulvet, til gulvgruppen. En forklarer, hvor de er, og
hvad de har gjort. En foreslår, hvordan de skal regne næste stykke, og C: ”Ja, det ville jeg også gøre”
C rejser sig, og H og C samles ved m, som lyder lidt utilfreds: ”Hvordan skal man så…” og både H
og C siger noget, og m med utilfreds stemme: ”Så får man svaret på…?” og H: ”Ja” og m næsten
muntert: ”Nåhh”.
Fra bord 5: ”H, hvad skal man kalde..?” H foreslår: ”Rådighedsbeløb”. En elev: ”Må vi ikke bare
skrive…?” og en anden: ”Vi forstår ikke..”
m kalder igen på hjælp. Både C og H er på vej. De griner, da det opdages, og H bøjer sig over m,
som forklarer og får bekræftelse. m forklarer igen og får igen bekræftelse og forklarer videre.
En elev beder om hjælp, mens han klapper i hænderne og trommer lidt i bordet. C siger noget. Der
grines. En anden kommenterer, og der grines lidt igen, C trækker op i bukser, sætter sig på knæ…
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En elev kalder på C, som rejser sig. H er på vej fra bord 6, og dreng er på vej tilbage til eget bord,
efter at have hjulpet elev ved nabobord. H og dreng holder C. Dette vendes til, at H og C sammen
holder dreng. Der grines. C fortsætter til elev, der bad om hjælp (bord 3). H siger noget til dreng,
som blev holdt. De griner. Dreng fortsætter til plads. H kigger rundt i klasse.
Gulvgruppe beder om hjælp. C sidder nu på knæ ved bord 2 og H er bøjet ind over bord 8. Gruppen
på gulvet laver sjov med deres linealer, og en siger: ”Vi vil godt have hjælp..” da en af eleverne
tilsyneladende har fanget C´s opmærksomhed. C rejser sig, går til gulvgruppe og knæler: ”Godt, lad
høre” og en samtale, og en pegen på papir og i bog begynder. C lægger sig ved siden af gruppen og
svarer, spørger, peger, læser.. C tier stille, elever læser, en elev foreslår en løsning, og en anden
elev: ”Ja, det er… og skal vi…” og C: ”Ja, og…” og ligger lidt ved siden af gruppen, mens de arbejder videre med lineal, lommeregner og blyant.
Elev har rejst sig fra bord 6 og sætter sig ved gulvgruppe og følger med i samtale i gruppen. C kigger i elevens papirer og spørger om, hvad der står i opgaven. Elev svarer, og C bekræfter svaret, og:
”Så er det rigtigt.” Elev rejser sig og går tilbage til bordet. De andre fra bordet kigger med. Der
snakkes lidt og skrives.
H liggende ind over bord 3: ”Så er du…”, ”Det bliver..”, ”Det skal du have skrevet..”. Elever skriver, og: ”Og så gør jeg…”
C er nu i knæ ved bord 5: ”Hvordan stiller du det…?” Svaret kan ikke høres, og C: ”Ja, det kan
du…” og elev: ”Så skriver jeg”, C: ”Ja..”
H står oprejst ved bord 1, og en elev er vendt væk fra bordet, vendt mod H. ”Hvad står der?” Det
forklares, H lægger sig ind over bordet, og en foreslår, hvordan opgaven skal løses, og H: ”Det er
muligt” og der snakkes lidt på tværs mellem eleverne og en siger: ”Og så skal…” H smiler, nikker,
der skrives.
C kigger rundt i klassen. Elev ved bordet spørger, og C vender igen ansigt ind mod bordet og svarer, og elev vil vide om tallet ”virkelig kan passe?”. Stykket gås igennem, mens de andre ved bordet
følger med. En retter i sine papirer. Der grines lidt.
H sætter sig ved bord 2, på stol. Bordet er i gang med at tale om skiferie. Eleverne vender tilbage til
at regne. H vender siden til bordet og ser rundt i klassen. En pige: ”H, skal jeg…?” H drejer sig ind
mod bordet og samtaler med pigen om stykket. De andre ved bordet deltager ikke i denne samtale,
men ser ud til at være i gang med at regne andre stykker.
Ved bord 5 retter en elev noget, C har sagt. Der grines. C rejser sig og nærmer sig m. C bøjer sig
over m, kigger rundt, kigger på m´s papirer, og der startes en samtale med ”Så..”, ”Ja”, ”Så..”,
”Nej..”, ”Men så..”, ”Ja” osv. og midt i denne samtale vil m vide: ”Hvorfor stresser I mig sådan?”,
tilsyneladende som en reaktion på, at C kigger rundt i klassen, og H kommer forbi med millimeterpapir, som skal bruges til et af de sidste stykker.
H ligger ind over bord 3. Elev: ”Det giver ikke nogen mening”, ”Jo, ser her…”, og elev forklarer
tilsyneladende igen, hvorfor det ikke giver mening. H: ”Ja, og når du..”, ”Jamen så bliver x….” og.:
” og så…” og: ”Det vil sige, at…”, ”Ja”, smiler H, og en anden elev, som har fulgt med i udregningen, viser resultat på lommeregner. H nikker. Resultat vises til gruppen. H rejser sig og går til bord
6.
Ved bord 2 udbryder l: ”Jeg kan ikke! Der er for mange tal, der…” C som er ved bord 1, på knæ,
foreslår gruppen ved bord 2, at de skal råbe på H, hvilket sker.
H, som er ved bord 6, rejser sig lidt efter og går til bord 2, som er kommet videre. H ligger lyttende
og nikkende ind over bordet.
Eleverne begynder at pakke sammen. H og C står ca. midt i rummet.
Nogle er begyndt at forlade klassen. Enkelte elever skal lige have gentaget, hvornår færdighedsregningen skal afleveres.
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m: ”C! Vil du ikke lige hurtigt hjælpe mig?”, og ”Hvad skal jeg..” og ”Jeg kan…” C: ”Det må du
godt”. m viser på lommeregner. C nikker. En dreng kommer og peger på papir. m skriver, og C:
”Prøv at sige, hvordan…?” (Her kommer H ned til mig og noter stopper.)

14.2. DVD
Januar 2010 er optaget tre små sekvenser fra dansktimer. Undersøgelsen er ”ramt” af materiale- og
udlåningspolitik på UC Syddanmark56.
Lærerne er fulgt – hver for sig. Og eleverne er fulgt i forhold til afvigelse fra samtalende og samarbejdende læringsarbejde.

Optagelse 1 – 9.08 min
INSTRUKTION til opgaveløsning (M) i dansk: ”..et spørgsmål mere. Se hvordan bliver Vagn beskrevet. Hvordan får I at vide…?”
0.35 – C går fra afventende (radiator)position til bord 2, hvor C pegende og måske reagerende på, at
a starter en samtale (indhold høres ikke), (M forbi 1.10). C læner sig ind over bordet i en samtale,
og forlader bordet 1.25 sammen med a. De går til kateder, hvor a og C har en samtale til 3.10. C
følger efter a tilbage til bord 2 og samtaler til 4.35.
C står derefter lidt midt i rummet og går til bord 3 (4.45) og starter med ”Hvad så? Arbejder I sammen eller arbejder I hver for sig?” Der svares, C sætter sig og spørger: ”Hvad er I enige om?” En
dreng svarer. Resten af gruppen har delt opmærksomhed mellem at skrive og samtale med C. (6.30
kontaktet af M)
7.00 rejser C sig og går til midten af rummet og går 7.05 til bord 5, som der cirkles læsende og lidt
snakkende omkring. C sætter sig på knæ 7.40 ved gruppen.
8.00 rejser C sig, i forlængelse af M´s gff 7.50 og driver op gennem klasse, trykker et par piger i
ryggen (for at få dem til at deltage aktivt), da M opfordrer til ”flere fingre” (: færre passive elever.
Ingen forstyrrer). C deltager ved kateder i GENNEMGANG sammen med M fra 8.40.
0.35 – M ved kateder, rydder op, eller? (efter INSTRUKTION). Går kort forbi C, 1.10. De har en
kort samtale. M fortsætter til bord 5 og går rundt om bordet, læsende og lyttende og fortsætter ud af
billede til bord 6 (vejrække), og ses igen 3.40 gående rundt om bord 8, læsende lyttende.
Går til kateder og står ved væg, mens j er ved kateder. Der er ikke kontakt mellem j og M. M ser ud
til at iagttage klasse. Går tilbage til bord 8, 4.25.
6.00 tilbage til kateder, tager papir i hånden og kontakter C 6.15 og vender retur til kateder 6.30. M
fortsætter derefter til bord 1, 6.40. M står, gynger i benene, lytter, læser og samtaler.
7.50 gff til OFFENTLIG SAMTALE, til GENNEMGANG med ”Ja!” og ”Jeg ..tænke mig at høre…” og en efterfølgende opfordring til, at flere rækker fingre op. Herefter samarbejdes om GENNEMGANG med C.

56

Med materiale- og udlånspolitik henvises til, at der ikke er oprettet særlig materialesamling til deltagere i udviklingsprojekter. Materiale deles med studerende. I nærværende situation havde studerende ikke afleveret til tiden og ikke
afleveret oplader/el-udstyr.
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Elever:
Hele optagelsen, ca. 9 minutter, er præget af elevers tilsyneladende koncentrerede aktive samtalende samarbejde om opgaven. En rolig samtale mellem elever og mellem lærer og elever (her bringes
nogle ”afvigelser”:).
En dreng forlader bord 2, mens a og C er ved kateder. Han går til bageste hjørne af klasse (2.25) og
er ude af billede. Han kommer tilbage til billede og går til bord 5, 3.00, og samtaler kort med gruppen, og er tilbage på plads 3.20.
j forlader bord 4, 3.20, og går til kateder og læser i papirer. Kontakter ikke M, som også er ved kateder kortvarigt, mens j er der. Vender tilbage til plads kl. 4.15.
l kommer ind i klasse 5.10 og sætter sig ved bord 4. l begynder samtale med drenge ved bord 7 og
5. Kommer i optagelser ikke i gang med opgave. (Kender den formodentlig ikke)
Meget få rækker fingre op i GENNEMGANG, fra 8.00 til 9.08
Note 183: Vi vender tilbage til l nedenfor.
Sekvensen viser idealtypen for aktive aktører, som samtalende og samarbejdende læringsarbejder i
atmosfære af munterhed, koncentration osv.

Optagelse 2 – 12.16 minutter fra samme dansktime
Vi følger M
M står ved bord 1, bøjet ind over bordet, med spredte ben, samtalende med elev over venstre skulder.
Går hurtigt til bord 4 og til l. (l er ikke-arbejdende, snakker og forstyrrer)
M sætter sig på knæ, tydeligt lavere end l. M samtaler lidt med l i denne position og begynder at
rejse sig langsomt fra denne position og ender sammen med l med opmærksomheden på papirer og
computer.
M og l læser nu sammen tekst på computer. M taler med l over egen højre skulder.
3.20 går M videre til bord 7, som der cirkles omkring med ca. en ½ meters afstand. M fortsætter til
bord 6 og cirkler på samme måde og kigger rundt i klasse, bl.a. 5.00.
M flytter sig langsomt rundt om bordet. Der opstår samtale og M læner sig ind over bordet, hvilende på albuer. M retter sig op igen, gestikulerer (6.15) og er på vej væk, mens samtalen fortsætter
med bordet, rundt om bordet.
M går videre til bord 1, 6.40, og begynder igen at gå rundt med lille afstand, taler, bruger en del
fagter i samtale, bl.a. 8.00, lidt før der fortsættes til bord 2, 8.20.
Her læner M sig ind over bord, med bøjede ben, gynger i benene, rejser sig 9.40, og cirkler læsende,
lyttende rundt om bordet.
11.40 gff til INSTRUKTION om at læse for hinanden, med ”Ja!” og et par ”Schyyy´er!”
Note 184: Situationen med l viser kropslig kompetence i afstemthed, i fastholdelse af fokus på læringsarbejde og i at skabe sammen-enhed om noget.
Her skal kort nævnes Bruners (1998) og Laustens (1999) analyser, knyttet til ”øjets magt” og ”kravet om øjenkontakt”: Øjet er et magtfuldt kommunikationsmiddel. Bruner hævder, at vi (proceduralt) ved dette, og derfor har vi normalt kun kortvarige øjenkontakter med hinanden for at afstemme
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forholdet mellem os. Når vi lyver, søger vi magt over kommunikationen ved at kunne fastholde
andres øjne (se andre i øjnene), for at den anden skal tro på løgnen. Andre søger at fastholde en
øjenkontakt for at afsløre, om der er tale om løgn. Når vi flirter taler vi med øjnene. Her opløses
magtspillet til et særlig flirtende magtspil/-leg om, hvem der kan holde øjenkontakt længst. Ingen
øjenkontakt afslutter flirten. Så her er øjenkontakt et legende oplæg til mere (øje)samtale.
Øjenkontakt (og kravet om ikke-øjenkontakt) som magtmiddel anvendes oftest i situationer hvor
hierarkier skal afstemmes. I kulturer vi kalder tosprogede ser en, der er hierarkisk underlegen ikke
den hierarkisk højerestående i øjnene. Her ser man på barnet og eleven og kun den oprørske elev
har øjenkontakt med lærere. At se ned betyder, at man har forstået. Anderledes forholder det sig i
protestantismen. Her bliver underlegne tvunget til at se i overlegnes øjne som tegn på underkastelse.
De stærkere kan gennemtvinge øjenkontakt og se de underlegnes magtesløshed (, samvittighed,
smerte og underkastelse) i kravet om øjenkontakt.

Efter denne lidt lange præsentation vender vi tilbage til l og M. Den normale magtfulde lærer-elevkommunikation er: Lærer som ”nedstirrer” elev med øjnene. Elev i lavere position tvinges ”ned” til
rigtig elevadfærd med øjnene (med mere eller mindre succes).
Ved at ”gå under” l etableres kortvarigt en mulighed for, at l ”kan komme på banen”, fordi ””magten” går under” og inviterer til samtale. ”Magten” placerer sig i magtesløssituation og inviterer
dermed den urolige og afvigende l til ansvarlighed og til at samarbejde om at komme videre. I situation mellem l og M opstår en mulighed for at l, formodentlig som undtagelse, oplever ikke at blive
skældt ud og krænket. Han kan snarere opleve at blive taget med ind i arbejdet igen, af en lærer som
passer på relationen og fokus, som er læringsarbejdet og ikke adfærdsregulering57.

Vi følger C.
1.40 kommer C ind i billede fra højre hjørne i klasse. Står lidt og kigger rundt og går til bord 3,
2.05. Sætter sig på knæ, rejser sig 3.20 og fortsætter til bord 2.
C går oprejst rundt om bordet og videre til bord 5. Her læner C sig ind mod bordet og flytter opmærksomheden fra elev til elev, lænende og vuggende i benene.
C går til midte i rummet 5.05 og videre til bord 1, 5.15. Her sætter C sig på knæ ved gruppen. Ca.
7.00 ser C rundt i klassen, rejser sig og går læsende og lyttende rundt om bord 1. Forlader bordet
8.30, går til midte og fortsætter til bord 4. Her cirkler C lidt og fortsætter ud af billede 9.10, formodentlig til bord 6.
57

Som det måske anes er denne forfatter optaget af elevens/den unges læringsarbejde og anser adfærdsreguleringer som
medproduktion af modproduktion i forhold til læringsarbejde.
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11.00 kommer C ind i billede igen, langsomt gående, kiggende rundt i klasse, til bord 7, 11.10, og
videre til bord 8, 11.25, og cirkler ud i klassens midte igen.
e har rejst sig og spørger om noget. C ryster på hovedet, og e vender tilbage til plads.
12.00 cirkler C ud af billede.
Note 185: Som det ses i noterne, så forstyrrer lærere ikke det samtalende og samarbejdende læringsarbejde. ”Vagtgangen” (en kontrollerende virkning) gør også lærere opmærksomme, nærværende og interesserede, som anses for en betydningsfuld faktor, når læringsarbejde skal understøttes
(Grøgaard 2004, Bruner 1998 mfl.).
Lærere kan i ”vagtgangen” samtidig evaluere, om elever ”lærer” gennem iagttagelse af aktivitet,
koncentration, opmærksomhed osv., som vil være elementer, som er med til at skabe en forståelse
af, at elever er i gang med ”aktivt læringsarbejde”.
Også i denne sekvens ser det ud til, at elever arbejder koncentreret med opgaven. Eneste afvigelse
er: l forlader plads ved bord 4, 10.00, går til bord 7 og samtaler stående med dreng ved bord 7. l
vender tilbage til eget bord 10.30. (l er generelt læringsarbejdende i denne sekvens. l er i tidligere
sekvenser en af 2, måske 3 elever, som kunne kvalificere sig til forstyrrende, ikke-deltagende elev.)

Optagelse 3 – 2.11 minutter.
Ingen elever ved bord 4 og 8 p.g.a. sygdom.
Vi følger C, som sidder ved bord 3. C rejser sig 0.30, taler med fagter, kigger rundt, sætter sig igen
0.45, lytter, og ses igen talende 2.00, med fagter.
M er ved bord 5, sidder. Rejser sig 0.20 og skaber kropslig afstand, går rundt om bord 5, læsende.
e kontakter M og får et nik. e forlader klassen. M sætter sig på e´s plads ved bord 5 og er især i samtale med le.
Note 186: Også i denne optagelse ser klassen ud til at arbejde koncentreret med opgaverne.

175

15. Opsamling i forhold til udviklingsprojektet – hvad udviklingsprojektet nåede og ikke nåede. Udviklingskonsulentrefleksioner:
14.1. Indledning – 1:
Nedenstående præsenteres kort (stikordsform) denne udviklingskonsulents opresumerende refleksioner over/evalueringer af feltstudier/-noter.
Dette er en mangeliagttagelse og en iagttagelse af, hvad der kunne arbejders videre med:

”Menings- og inklusionsframing” foretages ikke.
I forhold til dette tema, kunne der arbejdes videre med:
-

en begrundelse, framing, om ”hvorfor” noget skal være en times tema (oplivelse). En meningsorientering.

-

klargøring af matrix for elevsammensætning og

-

differentierede ”læseafsnit” klar til timen

-

arbejde (videre) med INSTRUKTION (det kan man altid arbejde videre med)

-

arbejde med uddeling, så flow fremmes, og ventetid minimeres

-

søge at undgå de få situationer, hvor elever venter længe

-

tænke i ”overload” af temaer i løbet af en time

-

anvendelse af teknik

-

tænke i elevsikkerhed i forhold til ”lært” (bekræftelse på at man som elev kan nok)

14.2. Indledning – 2:
Nedenfor iagttages, hvad udviklingsprojektet iagttog, registrerede, udviklede i forhold til udviklingsprojektbeskrivelsen (: samarbejdende lærere, elevdeltagelse, inklusionsfremmende rationalitet,
undgå radiatorlærere mv.):
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1) Dette udviklingsprojekt har medført en (øget) opmærksomhed på kropslige (og ”øjnes”) kompetencer i udøvelse af forskellige undervisningssamtaler. Lærerne har vist kroppens og øjets kompetencer (: ”gå i øjenhøjde” og/eller ”under øjenhøjde”). En læreradfærd som fremmer læringsarbejde.
Den fysiske højdenivellering er med til at opløse den sædvanlige IRE-struktur (den aktive, højere
og stående lærer, som initierer og evaluerer  den passive, lavere og siddende elev, som reagerer/responderer).

2) Udviklingsprojektet har vist (hvad man kan være forundret over), hvordan ”normale” og traditionelle IRE-sekvenser og -struktur er en monologisk undervisningssamtale. Elevsvar bliver alene en
fortsættelse af lærermonologen, som bringer undervisningen fremad mod den næste situation og/
eller næste sekvens med spørgsmåls-, svar- og evalueringssituation.

En dialogisk undervisningssamtale er afhængig af flere forhold: Bl.a.
-

læreres gåen i fysisk (og psykisk) ”øjenhøjde”;

-

samtalernes åbenhed, så mulighed for ”optag” og ”dialogudvikling” kan opstå;

-

læreres opmærksomhed på elevers bidrag, meningsdannelser og meningsfulde videnskonstruktioner;

-

læreres robusthed, som kan ”tåle” læringsprocessers usikkerheder; og

-

læreres tro på de dialogiske læringsprocessernes koreografi (ikke kun orienteret
mod ”outcome”: resultat- og responsorienterede (rigtig/forkert) processer).

3) Udviklingsprojektet har (forhåbentlig) vist, at en dialogiske, sociokulturel og socialkognitiv forståelse af undervisningssamtalen retter sig, med ”optag” og ”dialogudvikling”, mod et multikomplekst perspektiv:
-

at lære stoffet,

-

at lære noget om og af andre i gruppen,

-

at lære noget om sig selv i forhold til gruppe,

-

at lære noget om lærer, som andet end (kun) lærer (fag + viden + person).

Udviklingsprojektet håber at have vist, at det er det, der sker, med dialogernes/samtalernes udviklende ”tagen tur” og i de situationer, hvor elever har/viser en oplevelse af at mestre opgaver.
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4) Udviklingsprojektet viser, at to læreres cirklende, læsende, lyttende og iagttagende ”vagtgang”
(med mulighed for at tage initiativ til samtale), øger:
-

”Overvågningen” af den enkelte elev, af arbejdsindsats, koncentration, uro mv.

-

Mulighed for nænsomt og lokalt at ”skubbe i gang”, når en elev eller en bordgruppe er gået i stå, er ukoncentreret, er urolig osv., i stedet for at irettesætte og udpege
offentligt og kollektivt.

-

Mulighed for hurtig hjælp i forhold til ”finger”.

-

Mulighed for at kunne vise en interesse ved at tage initiativ til dialog (”optag”).

-

Mulighed for at flere opnår bekræftelse/anerkendelse for at kunne og øge læringsentusiasme og læringsarbejdet.

5) Udviklingsprojektets bearbejdede feltnoter viser (forhåbentlig), hvordan INSTRUKTION og
flow i de forskellige undervisningssamtaler er afhængige af læreres samarbejde om forberedelse og
samarbejdende afstemninger i klasserummet/læringsarbejdet:
-

Fravær af ”privat snak” (klares andet sted)

-

Eksempler på hvordan INSTRUKTION understøttes af ”service” og ”take over”
fra anden lærer

-

Eksempler på ”flettede overgange” fra tavleundervisning/-oplæg med filmindslag
osv.

-

Begge lærere kan afklare i forhold til overgang til KOLLEKTIVT ARBEJDE. De
kender stoffet og opgaven

-

Synlige afstemninger af hvem hjælper hvem og/eller reagerer på hvad (uro mv.)

-

Vurderinger af anden lærers arbejdsprocesser, overblik og intentioner i læringsarbejde. Her opstår en række problematikker, som udviklingsprojektet (forhåbentlig)
viser er til stede, men ikke har kunnet udfolde og undersøge nærmere:
o tillid til hinanden
o sympati
o kendskab til hinanden
o respekt for den andens faglighed
o respekt for den andens klasserums-/læringsledelse
o robusthed i forhold til kritik og ikke få (alle/egne) ønsker igennem
o og mere
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Hvis og/eller når tolærersystem/-undervisning skal etableres, er ovenstående ”bløde” problematikker væsentlige forhold, som kan være afgørende for om tolærersystem/-undervisning bliver vellykket eller en fiasko og misbrug af ressourcer.

6) Udviklingsprojektet har vist, at når vægten lægges på det samtalende, medlærende og samarbejdende læringsarbejde i bordgrupper, med to aktive, dialogorienterede lærere, med vægt på læringsarbejdet i bordgrupper, så kan en samlet, ensartet viden (facit) og evaluering af lært for alle blive en
evalueringsproblematik.
”Normalt” sikres evaluering af både den enkeltes læring og hvad, der er rigtige svar, i IRE-sekvenser i GENNEMGANGE sidst i timer, på klassen.
I udviklingsprojektet sker dette også, men oftest i korte og noget forhastede gennemgange. GENNEMGANG etablerer elever som ”a-p-f-i-struktur”, viser udviklingsprojektet. GENNEMGANG
som evaluering af lært, er således ikke en sikker fremgangsmåde.
I udviklingsprojektet foretages evalueringen ”indirekte” og usystematisk, mens lærere lytter til læringsarbejdet i det KOLLEKTIVE ARBEJDE eller som samtalepartner i de SEMI-OFFENTLIGE
SAMTALER.

Nedenfor præsenteres og behandles interviews med elever.
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16. Elevinterviews
16.1. Indledning:
15 elever er interviewet. Det svarer til knap halvdelen af eleverne i 9. a. Interviews er foretaget januar-februar 2010 i lærernes møderum og er med meget få undtagelser foretaget i elevernes fritid.
(Enkelte har opnået at ”slippe for” for eftermiddagsgåtur.)
Interviews er planlagt som semi-kvalitative, hvor elever kunne udfolde og begrunde deres svar.

Elever er udvalgt som en tilstræbt blanding af stærke, mellem og svagere elever, afstemt CLstrukturen for sammensætning i bordgrupper.

Elever nævnes ikke ved navn. Når de enkelte elevsvar er gengivet, så er elevsvar ”placeret”, så den
samme elev nævnes på den samme ”plads” i alle svartemaer. Således kan man måske udlede ”elevkonstruktioner”, hvis man har lyst.
Hele interviewudskiftet præsenteres ikke her. Interviewsvar præsenteres i ”telegramform”.

16.1.1. Tema 1 – før Fjordvang:
Hvor gik du i skole i 8. klasse (Socialt, indledende spørgsmål. Det gennemgående mønster er, at
eleverne kommer fra regionen (hjemmet ligger indenfor en radius på ca. 70 km). Enkelte elever er
fra Århus og dermed uden for denne radius. Inden for efterskoleverdenen taler man om forskellige
typer af skoler. F.eks.: Profilskoler (: skoler med særlige tilbud, og dermed også særlige ”typer” af
elever (og elevforældre) fra hele landet) og regionsskoler (: skoler der hovedsageligt optager elever
fra de omkringliggende overbygningsklasser) og specialskoler (: optager elever med sociale og skolemæssige problematikker). Fjordvang Ungdomsskoler er en blanding af specialskole og regionalskole, og har derfor elever fra den nærmeste region og elever som ikke er fra regionen.
Hvor mange forskellige skoler har du gået på? (Også socialt spørgsmål. Svarene viser antallet af
skoleskift. Her har vi talt lidt om at skifte skole, at være ny osv. Dette materiale ligger uden for
denne afrapporterings interesse, men temaet skoleskift og efterskole kunne det være interessant at
undersøge mere målrettet.)
Fjordvang første skoleskifte
8 elever
Fjordvang andet skoleskifte
6 elever (typisk skifte i 6. klasse eller 7. klasse til overbygningsskole)
Fjordvang tredje skoleskifte
1 elev
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Hvordan var dit forhold til skolegang – undervisning – venner – lærere
– hørte til de dygtige, smalt venskabsnetværk/snakkede dog med alle
– roligt, ensformigt, fint nok, lærere skrappe, så ting blev lavet, gode venner
– skolen ikke til noget, kedeligt, skal bruge hænderne, vennerne det vigtigste
– siden 4. klasse skidt, gider ikke sidde på den flade, kedeligt, vil hellere spille håndbold/fodbold
– nedad bakke, især i SFO, det påvirkede skolegang, socialt svært, lærere ok
– ikke så slemt i B. I A lærte jeg ikke så meget, lavede ikke lektier, dårlig til engelsk, venner ok.
– godt indtil 8. klasse, ikke nok elever, lærere blev ligegyldige, der var ingen regler
– godt, har altid villet lære noget, man bliver klogere ved god undervisning
– middel, lærte godt, gode lærere, og dårlige lærere (f.eks. samfundsfag)
– de første år ok, de sidste 3 år et helvede, lærte ikke noget pga. leder og lærere, fint med venner
– godt nok
– ikke godt, har ADHD, styrer selv medicin, megen uro, få venner, som alle var mærkelige, opgav
at lære noget, lærerne gad ikke lære dem noget, forældre gav op, papfar var bare vred
– har aldrig pjækket, kedeligt at være hjemme, kunne gå glip af noget, god i dansk og engelsk,
tvivlsomt i matematik
– klaret sig fint fagligt, har ikke elsket at gå i skole, nogle dage lange, mange problemer, især P en
lorteskole, ringe lærere, uro, måtte selv lære at finde ro, undervisningen uspændende
- gik rigtig dårligt, gik af H til, pjækkede det meste af 8. klasse, lærere gad ikke hjælpe, ballademager

Hvordan klarede du dig fagligt – dansk – mat. – engelsk
– omkring 10
– omkring 10, lidt svagere i dansk
– dårligt dansk og engelsk, matematik ok
– ok matematik og tysk, dansk dårligt, kan ikke stave, engelsk dårligt
– middel
– omkring 4 – dansk 7
– over middel
– mellem 7 og 10
– mellem 4 og 7
– ca. 7
– omkring 7, under i sprog, svært noget af det
– ved ikke i dansk og matematik, har næsten ikke haft det, engelsk godt
– middel, god i samfundsfag
– over 7
– omkring dumpeniveau
Hvad var dit/dine bedste fag
– engelsk
– de boglige fag
– fysik, især forsøgene
– matematik
– biologi
-?
– dansk
– tysk og engelsk
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– klassens tid
– matematik
– dansk og fysik (både gode lærere og spændende fag)
– idræt, spring – er boldmongol
– samfundsfag
– bevægelse, boldspil, rytmegymnastik
– engelsk
Hvad var dit/dine værste fag
– kristendom
– tysk (kedeligt)
– engelsk og kopiark
– engelsk
– matematik
– engelsk og matematik
– matematik
– fysisk
– medborgerskab
– tysk/historie
– engelsk (svært)
– dansk, ulyst
– tysk eller matematik
– kristendomskundskab
– matematik/fysik

Note 186: Ovenstående fire interviewtemaer viser nogle mønstre:
-

6 elever har et overvejende positivt/neutralt forhold til skolegang, undervisning og
læring. Det Hellesnes (1999) med en anden iagttagelsesforskel betegner som veltilpassede elever

-

5 elever har et overvejende negativt forhold til skole og undervisning, med Hellesnes´ iagttagelsesforskel er utilpassede elever

-

4 elever er gået fra et overvejende positivt forhold til skole og undervisning til et
overvejende negativt forhold i forbindelse med skoleskift til overbygningsskole.

Hvis vi vender blikket mod DVD-optagelser, så finder man de aktive (tilpassede) deltagere i IREsekvenser blandt de, der har et overvejende positivt/neutralt forhold til undervisning, og de passive
(utilpassede) deltagere blandt elever med et negativt forhold til undervisning. Blandt de 5 elever
med overvejende negativt forhold til undervisning findes enkelte forstyrrende (ikke-)deltagere. Elever tager tilsyneladende deres undervisningsdeltagelsesadfærd med til nye sammenhænge (og nogle
ændrer dem i de nye sammenhænge/ved miljøskift).
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Note 187: Svarene bygger dels på elevers 1) hukommelsesforskelle og dels på et 2) situationelt interview.
Ad 2): Eleverne har skullet lave 3) samlende konstruktionsforskelle/mønstre over egne foregående 8
års skolegang og har skullet forholde sig 4) selvrefleksivt til hukommelse, det situationelle, den
samlende konstruktionsforskel i forhold til en interviewer, som er/var fremmed, med en erkendelsesinteresse, som elever formodentlig har forsøgt at 5) afkode.
Således fremstod nogle svar som ”floskelprægede” udtryk: ”Jeg har altid villet lære noget” og ”Jeg
gider ikke sidde på den flade..” Udtryk som overvejende lukker for yderligere spørgsmål, fordi de
knytter sig til ”sådan er jeg” og ikke til relationen i undervisningen. Denne markering af: ”Sådan er
jeg” er blevet respekteret under interviewene.
I DVD-optagelser ses, at elev, der altid har villet lære noget, påtager sig (med)lærerrolle i det
KOLLEKTIVE ARBEJDE (: hun vil lære noget og har fået at vide, at man lærer af at hjælpe andre). Interviewudsagnet viser sig (altså) at være retvisende.
Den elev, der ikke vil ”sidde på den flade”, udbryder i matematiktime med opgaveark: ”Det ligner
fire timer på den flade. Neeej, hvor kedeligt”. Også her har en elev vist en forbindelse mellem interviewudsagn (konstruktion af sig selv som (tidligere) elev) og den aktuelle elevadfærd.
Men der er, som det antydes, mulighed for, at interviewdata kan være behæftet med ”fejl”, fordi
både hukommelse, situation, konstruktion, selvrefleksiviteten og afkodningen er elevens. Interviewer har ikke adgang til den interviewedes indre samtale og forståelse af situationen. Interviewer kan
kun søge at forstå interviewkommunikationen, og derfra uddrage konstruktioner, meningsdannelser
og forståelser. Denne usikkerhed er knyttet til alle interviews.

Note 188: Interviewtemaer i tema 1 er en anledning til at gøre os (interviewer og elev) (endnu) mindre fremmede overfor hinanden. Her gengives det næsten ukommenteret. I selve interviewet gav det
anledning til uddybende, overvejende socialt orienterede spørgsmål om ”det tredje”: f.eks. skole og
faget.
En del elever har både ”teorifag” og ”ikke-teorifag” (idræt, klassetid) som bedste fag, og de fleste
har enten et ”teorifag” (mest sprog/matematik) eller ”værdifag” (kristendom, medborgerskab) som
værste fag. Dette kunne være et tema for særlig udviklingsprojekt.
Hvordan var din bedste lærer
– dansk/engelsk, faglig dygtig, interesserede sig for eleverne, alle havde det godt
– klasselærer, både venlig og sjov, men ikke for venlig
– matematik, snakke med ham, om det meste
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– AM – var anderledes, vi følte, at vi blev forstået, kunne snakke, skældte ikke ud og sendte ikke på
kontor
-?
– klasse-/dansklærer – lærte meget
– OS – dansklærer – forklare, snakke så man forstod det, havde mange interesser, sjov at snakke
med, mere end en lærer
– dansklærer, kunne klare problemer i klassen, tackle os alle og samtidig lære os noget
– EM, underviste noget kedeligt, men vi lærte noget
– S, kunne holde styr på klassen, kunne både være alvorlig og humoristisk
– matematiklærer, delte os efter niveau, lærte noget, forstod det
– en pædagog, T, ung, frisk, tumlede med eleverne, træne med T, de andre ”hønisser”
– B, kunne håndtere klassen, både være sjov og sur, anderledes, underlig, havde været i
militæret, dygtig
– J – hende havde vi respekt for, frygtede, kunne bringe ro
– idrætslærer, ung, viste han havde lyst, ikke så optaget af regler

Note 189: Der er ikke spurgt til den ”værste” lærer. Interessen var elevudsagn om ”den gode lærer”.
Nogle mønstre viser sig (bortset fra elev, som ikke kan svare på dette!): Faglig, kunne ”lede”, anderledes, forstå os, lyst til at være lærer og frygt.
Nogle elever talte længe (og varmt) om den bedste lærer, som de ikke kaldte f.eks. ”dansklærer”.
De brugte navnet (gengivet med store bogstaver). Elever, som kaldte lærere ved navn, kunne en del
anekdoter og gode fortællinger med/om disse navngivne lærere. Her var tale om lærere som havde
betydet noget og havde forviklet sig i elevens egen fortælling om skolegang og liv. Andre er mere
neutrale og kalder lærer ved ”fag”, f.eks.: ”dansklærer”.
Interviewene bringer ikke noget nyt i forhold til det, ”man” ved om den gode lærer. Det interessante
er vel, at elever kan sætte ord på forskelle, som ”gør” en god lærer.
Hvor meget tid brugte du på lektier
– næsten ingen tid, nået i skolen
- ½-1 time om dagen
– ikke meget
– lærte ikke meget i 4.-7.- klasse, truet til at tage sig sammen i 8. klasse
– ikke noget
– ikke noget
– 7. klasse megen tid, faldt tilbage
– ca. ½ time daglig
– ikke noget
– lidt, ikke svært, nåede det meste i skolen
– skiftende
– ingen
# afleveringer det vigtigste, små lektier opdagede lærere ikke, man ikke lavede, se ud som man er
aktiv, skrive, og så klarer man sig
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# har ikke brugt megen tid på lektier, kun ved aflevering og fremlæg (mangler tid til lektier på F,
eller man skal have mindre for (snydt, lovet mindre lektier))
– ingen
Note 190: Også her viser mønstre sig. Nogle arbejder (læser lektier) og nogle andre gør ikke.
Blandt de, der ikke læser lektier, er elever med positivt forhold til undervisning (de når det i skolen). Elever med negativt forhold til undervisning, har også et negativt forhold til lektier (: laves
ikke).
Nogle elever med negativt forhold til skole laver lektier. Lektielæsning er knyttet til forældrekrav
(tvang, trusler) eller -aftale/-handel (tage sig sammen for at komme på efterskole).
To udsagn gjorde indtryk. De er markerede med ”#”. Her kunne man tale om en refleksivitet i forhold til elevperformativitet. Hvis man ser ud som en aktiv elev, klarer man sig. Performativitet som
god elev er knyttet til at klare ”store lektier”/afleveringer, og dermed ikke blive afsløret som ”doven”, ”ikke styr på tingene” osv.. For disse elever handler det ikke om læringsarbejde, men om
elevperformativitet.
Goffman (1961) viser, at ”indsathed” udvikler (skismogenetisk) utilsigtet adfærd. Goffman kalder
det ”sekundær tilpasning”. ”Indsatte”/elever lærer at udvikle adfærd (: måder at slippe let, gemme
sig, undgå afsløring, lyve, beregne osv.), som bevarer/beskytter (”frontstage”) forventet og ønsket
elevadfærd(sperformativitet).
Den sidste elev, som er markeret med ”#”, forholder sig mest til nuværende forhold på Fjordvang
Ungdomsskole. Hun har et ønske om at være (performative som) bedre elev. Hun føler sig snydt af
skolen, fordi hun ikke kan leve op til eget ønske om at fremstå som en bedre elev. Årsagen er, at
hun oplever at have for lidt tid i forhold til de mange lektier. Hun prioriterer derfor nu hvilke lektier,
som laves (: med god samvittighed, fordi hun er blevet snydt/det er skolens skyld).
Nysgerrighed (spørgsmål som handler om fritidsaktiviteter/uden for skolefokus):
Hvad gik du til i din fritid
– kor, klaver, ridning (indtil 6. klasse)
– fodbold, håndbold, badminton, spejder, medhjælper på gård
– cykelrytter, ungdomsklub i O/cross
– håndbold og fodbold (har haft kyssesyge), ungdomsklubbens ture/arrangementer
– computerspil (zoospil) og aktionspil (sammen med yngre venner)
– gymnastik, ridning (egen hest)
– lokal ungdomsklub, motocross i O
– elitegymnastik, heste, klub, har arbejdet i eftermiddagsklubben
– spring, hjælpetræner spring
– gymnastik, med venner, klub på B
– gået til teater, fodbold og har været hjælpetræner, badminton (turneringsspiller), springlærer,
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redet, cyklet, været sammen med veninder
– spring, hjælpetræner, musik (selvlært)
– hestepige (siden 5. år), danset rock-and-roll, gået i Ungdomsgård, tidligere rytmik og fodbold
– ridning 4 gange om ugen (halvpart), arbejdet på B (tjene penge til hest), veninder, arbejde
rideskole (stald), veninder (svært på P, man skulle være med i klike)
– floorball, deltagelse i stævner

Note 191: Elever på Fjordvang Ungdomsskole har haft et højt aktivitetsniveau i deres fritid, inden
de kom på Fjordvang Ungdomsskole.
Hvis dette tema sammenlignes med 10. klasseundersøgelse (Mogensen 2009), så ligner elever i 9. a
elever, som går på efterskole i 10. klasse. Disse elever adskiller sig markant fra elever, som går i
den lokale 10. klasse:
I den lokale 10. klasse var deltagelse i fritidsaktivitet en undtagelse. Her havde man (generelt) eftermiddags-/weekendarbejde og gik til fester, og deltog ikke i idrætslige eller almendannende fritidsaktiviteter.

To elever i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole arbejder i weekends for at medfinansiere efterskoleopholdet.

Note 192: Måske er en af de markante forskelle på elever, som søger efterskole, og elever, som ikke
søger efterskole, knyttet til fritidsaktiviteternes sociale og kulturelle kapital/kompetencer. En hypotese om, at (forældre og) elever med et højt socialt og kulturelt aktivitetsniveau lettere kan forestille
sig efterskole som relevant ungdomsorienteret ”dannelsesscene”.
Også her kunne ligge et udviklingsprojekt og vente.

16.1.2. Tema 2 – overgang til Fjordvang
Hvem bestemte, at du skulle på Fjordvang Ungdomsskole (FU)
– søster gået på FU, blev overtalt
– selv
– selv p.g.a. værkstederne
– forældre, skulle hjemmefra, set på D, men der var for mange regler
– selv og forældre, skulle på efterskole (er ”sent udviklet”). FU lød godt og leder var sød
– selv – storebror på FU, en familietradition
– moder overtalte, ville ikke selv, valgt pga. værksteder, man kunne mange ting, frie regler,
længere ferier
– selv sammen med forældre, storebror har gået på FU
– selv, altid vidst - skulle på efterskole, valg mellem 2, hørt FU var god
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– selv, ville væk, valg mellem FU og nærliggende skole
– selv, de andre fra S skulle på efterskole, har en veninde som har gået på FU
– forældrenes ide – storesøster gad ikke
- valgte selv, p.g.a hestelinje – storebror på L
- forældre og selv, ville være på ridelinje, men det blev aflyst (ikke låneheste længere), ville allige
vel
– selv, skulle væk
Hvornår blev det bestemt
– 7. klasse
– 7. klasse
– 7. klasse
– 7. klasse
– juni i 8. klasse
– 7. klasse
– sidst i 8. klasse (skulle vænne sig til tanken – var glad for at være hjemme alene)
– 7. klasse
– 7. klasse
– begyndelse af 8. klasse
– start 7. klasse
– 5. klasse
– 5. klasse
– 7. klasse
– midt i 8. klasse
Hvorfor går du på Fjordvang Ungdomsskole – væk – fagligt/karakterløft – socialt – modning
– mobning – nyt
(hvorfor ikke den lokale 9. klasse)
– ville ikke på efterskole, søster overtalte hende (tvivl om forældre havde råd) – godt at komme
væk, socialt projekt, modnes, prøve noget nyt, videre i livet
– prøve noget nyt, hjemmefra
– blive bedre fagligt, kunne ikke med lokal skole, skulle ske noget nyt
– væk hjemmefra, væk fra skole, søge noget socialt, møde nye mennesker
– væk fra miljø, fagligt projekt, skulle lære noget socialt, modnes, væk fra mobning
– tradition
– socialt projekt
– havde et godt indtryk fra storebror, fællesskab, god undervisning, ville passe godt til hende
– brug for noget nyt, fagligt løft, godt af at komme væk fra nogle dårlige venner, socialt projekt
– væk, socialt og fagligt projekt, ske noget nyt
- ville når de andre fra klassen skulle på efterskole, blive fagligt dygtigere, prøve noget nyt, have
det sjovt
– væk fra papfar, få et fagligt løft, lære noget socialt (lære at få venner)
– lære at gå med alle, være med i det virkelige liv, et sted hvor alle er med, lære demokrati
– væk fra P, være med i sociale fællesskaber
– interessant, smilende unge på billederne, så ud til at hygge sig, søster på efterskole, skulle være
langt væk fra hjemmet, fik sin vilje, hvis han lovede at tage sig sammen og hæve karakterer, væk fra lærermobning, gik med de forkerte venner, som var ude i noget skidt,
(væk, fagligt, socialt, mobning)
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Note 193: Når de ovenstående tre temaer iagttages, så optræder flere gange begrundelsen ”væk”,
når interviewede fortæller om begrundelsen for at vælge efterskole og Fjordvang Ungdomsskole.
Væk fra familie/hjem, væk fra særlige venner, væk fra mobning og den lokale skole.
Et andet hovedtema i begrundelser er at opleve det ”sociale”.
Når man som denne forfatter har lyst til metaforer, så kan forskellige metaforer for elevers valg af
Fjordvang Ungdomsskole presse sig på. Lige fra Fjordvang Ungdomsskole som ”skole-/social oase” efter ophold i tidligere ”skole-/social ørken” og/eller ”tilflugtssted” (løsning) fra problemer et
andet sted.
Andre mønstre viser sig også. Nogle elever ved allerede i 5. klasse, at de skal på Fjordvang Ungdomsskole, som en familietradition (søskende gået på skolen) (”man ved, hvad man får”). Det
”normale” (: flest) er, at man besøger efterskoler i 7. klasse, og så beslutter man sig efter at have
besøgt en eller to andre efterskoler. I denne gruppe spiller familietradition også en rolle.
Man finder den efterskole, som ser ud til at passe til den unge. En metafor kunne være, at ”man
shopper blandt efterskoler”, med værksteder, hestelinje mv. (”varerne” (ikke teorifagene)), udover
”det sociale”.
I nogle familier ønsker forældrene, at elever tager på efterskole, fordi det er godt for unge (generelt). Noget man skal prøve inden ”det er alvor” (ses også i Mogensen 2009).
Et andet forhold kan spille ind. Også forældre ved, at det ville være bedst at få den unge væk fra
lokal skole. Her er overensstemmelse mellem forældres og elevers ønske om ”væk”.
Et tredje forhold gør sig gældende i forhold til familiens ønske om unges ophold på efterskole. Det
er en måde at vise, at man har ”råd”, ”evne” og ”vilje” til økonomisk afsavn kombineret med vilje
til at ville egne unge det bedste (elev optaget af økonomi i oprindelig modstand mod at skulle på
efterskole).
Endelig er efterskole en socialt acceptabel måde at håndtere uoverensstemmelser (stedfædre) i familien. Også for forældre kan efterskole blive et ”tilflugtssted” (løsning).
Nogle elever/familier (4) vælger først i 8. klasse i forlængelse af elevens ønske (få sin vilje) eller for
at ”redde skolegang/uddannelse” (væk fra familie/venner/dårlig skole).
De fleste elever oplever, at de har været med til at vælge/bestemme. Enkelte oplever, at de selv har
valgt. De færreste er overtalt.
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1.16.3. Tema 3 – At gå på Fjordvang
Hvad er det bedste på Fjordvang
– det sociale liv, forholdet til lærere (en slags forældre), både strenge og rare og hjælpsomme
– fællesskabet, noget at lave om aftenen (åbne værksteder)
– vennerne
– altid noget at lave, keder sig aldrig, kan være sammen med vennerne hele tiden, sjovt
– vi kan altid lave noget sjovt, alle er søde, forældre kan se og høre en gladere pige end før, altid
et fællesskab, svært at trække sig, bliver ”fundet”, hvilket er dejligt.
– sker så meget, så mange mennesker, mange venner, kedeligt at komme hjem
– fritiden med kammerater, kan være i gang med noget
– fællesskabet
– sammenhold, sammen så meget
– vennerne, det sociale, de ting man lærer (: i metalværksted)
– sammenholdet, timerne, de to lærere, de når rundt til alle
– man kan være sig selv, den man er, være mere åben
– fællesskabet
– altid sammen med nogen, altid nogle at være sammen med i pauserne, timerne fungerer bedre,
lærerne bedre, få minusser, ok med tid til sig selv (lektietime)
- fællesskabet, vennerne og lærerne, som man kan snakke med
Note 194: Her stemmer elevernes svar overens med f.eks. Madsen (1994). Unge på efterskole søger
det sociale, den fri tids fællesskab, de særlige valgtilbud (f. eks. motorlære, værksteder mv.) og de
anderledes voksne (lærere som (også er) mennesker). De unge beskriver sjældent efterskolen ved
det Madsen kalder ”det nødvendige rum” (skole og teorifag). Hvis dette sker, er det oftest knyttet
til, at lærere er nogle andre og er anderledes.
Efterskolen er et socialt, venskabsorienteret og biografisk projekt (for de fleste).
Hvad er det værste på Fjordvang
– træls der hele tiden er mennesker omkring en, i brev fik de at vide, at lektier kunne læses på en
time, men lektier tager længere tid. De kan ikke nå det i ”stilletime” (mere end lovet/uret/snydt).
”Vi i 9. klasse har ingen fritid”. Skulle være som i 10. klasse (fortryder af og til 9.
klasse på efterskole)
– morgenture
– morgenture
– tvang til at være social, kan ikke undgå det, svært at være sure på folk
– gåture
– for mange lektier, mangle tid, hest tager tid (lektietimer bruges til hest for ikke at være asocial,
men det er mærkeligt at gå på værelse om aftenen for at læse lektier. Man skal være
ude og sammen med de andre)
– projektfremlæg, flovt, ikke færdig, fik 03 fysik
– aftenturene
– gåturene
– de begrænsninger, der er ift. at være hjemme, kan bedre vælge med lyst hjemme, her skal man
– aftenture
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– ikke noget
– at der er forfaldent, slidt og har et dårligt ry hjemme
– savner at tale med mor, forældre mangler.
– ikke noget
Note 195: Ca. halvdelen er utilfredse med skolens ”sundhedsfremmende” krav (gå-/cykelture). Flere elever beskrev det som en plage (og ville bl.a. vide, om jeg kunne give dem fri, når de deltog i
interview med mig).
En elev tumler med uret og at fortryde. Hun ønsker ligesom hestelinjepige mere ”social tid”. En
anden har rigeligt af det sociale. Disse elever har et refleksivt forhold til efterskolen og sig selv som
elev og ung.
En elev er refleksivt optaget af skolens (tidligere) ry som overvejende ”specialskole”, og at tiden
som specialskolen stadig kan ses i det lidt slidte inventar/i vedligeholdelsen mv. Det er vanskeligt
for hende at fortælle, at hun går på Fjordvang Ungdomsskole, fordi skolen har ”ry”.
To elever savner forhold hjemme/i hjemmet. En forholder sig til egen (mangel)præstation i fysik
som det værste (selvrefleksiv iagttagelse).
Hvad er dine valgfag
– drama, musik (kedeligt, men lærer mere)
– træ og design  begynde på foto
– træ og metal
– tekstil, glas, girls corner
– musik, billedkunst, foto
– ridning og foto
– metal/værksted, musik/guitar
– maleri og tekstil
– træ/design, spring
– metal og spring
– tekstil, girls corner
– idræt/spring, drama
– ridning (egen hest)
– friluftsliv/idræt, drama (synger)
– træ  metal, billedkunst
Note 196: Skolens valgtilbud har fem hovedretninger: En hestelinje med samvær og undervisning
sammen med (heste og) andre elever (piger) med egne heste. En kreativ retning (drama, musik, billedkunst, foto osv.) for både piger og drenge, en gymnastik-/idrætslinje for både piger og drenge, en
”praktisk retning” for overvejende ”praktiske begavede” (jf. Niels Hausgard) (overvejende drenge)
og en livsstilsorienteret retning (”girls corner”).
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Det kunne være interessant at undersøge, hvordan et miks af ”(over)privilegerede” hestepiger (råd
til hest, ekstra betaling for efterskoleophold, plads til hest hjemme, transport til og fra skole med
hestetrailere) sammen med ikke-privilegerede elever fra hjem, hvor man har overvejet, hvordan
man får råd og/eller har aftalt, at eleven medfinancierer opholdet, ”gør” en anden efterskole end
f.eks. en profilefterskole med overvejende ”privilegerede” elever.
Og undersøge hvordan et miks af skole- og uddannelsesorienterede elever og ikke-skole- og ikkeuddannelsesorienterede elever spiller sammen. (: Her kunne ”mønsterbrudsempiri” måske findes,
sammenholdt med f.eks. den tidligere store deltagelse i fritidsaktiviteter.)

Hvad skal du næste år
– Gymnasium  læge eller arkitekt – 10. klasse et spildår
– Gymnasium eller HTX  biologuddannelse
– Et friår (arbejde) (10. klasse for meget skole), teknisk skole  mekaniker
– Hg for at blive ældre og moden  frisør – vil ikke i lokal 10. klasse
– Landbrugsskole (hestelinje – 10. klasse)  ?
– Lokalt studenterkursus  ?
– Teknisk skole  metal  ?
– Gymnasium  pædagog/lærer/politi ?
– I lære, bager/teknisk skole
– Teknisk skole  automekaniker
– Enten 10. klassecenter og HF, eller hvis god nok  gymnasium  sygeplejerske/jordemor
– 10. klasse efterskole, med spring  HF søfart på Ærø  sejle
– 10. klasse efterskole B (heste)  gymnasium  ?
– Gymnasium  ?
– Privatskole 10. klasse  highschool Texas (penge?) ellers teknisk skole  mekaniker
Note 197: I forlængelse af ovenstående note bliver mikset af forskellige elever her tydeligt.

16.1.4. Tema 4 – TOLÆRERUNDERVISNING
Har du i din tidligere skolegang oplevet, at der har været to lærere i timerne – hvordan foregik det
(Har du tidligere oplevet ”cooperative learning”)
– 9 svarer: nej (resten svarer:)
– i mindre omfang (da vikarer skulle ”indskoles” og i projektuger i matematik).
– ikke prøvet cl, 2 lærere i en periode i matematik. Andenlærer gik rundt og hjalp.
- prøvet cl i S`s timer (kort) i 7. klasse, og 2 lærere, fordi klassen var urolig. Det gav ro, fik
hurtigere hjælp.
– cl nej, to lærere på S, holddelte eleverne i nogle fag.
– cl nej, to lærere i holddeling i engelsk og matematik.
– cl nej, to lærere i holddeling i matematik.
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Note 198: Den overvejende tendens er, at man ikke har prøvet tolærersystem/-undervisning, som
kan sammenlignes med Fjordvang Ungdomsskole. Tolærererfaringer er knyttet til at få alenelærersystem/-undervisning til at fungere i forhold til problemer. Dette fører til holddelinger (imødekomme elevers behov for et passende niveau i undervisningen (undervisningsdifferentiering)) og/eller til
andenlærer som indsats i forhold til en urolig klasse (passende niveau af ro/koncentration).
Tolærersystem/-undervisning giver fordele: hurtigere hjælp (: ”man skulle ikke vente så længe, som
man plejede”) og mere ro og bedre undervisning på holddelingerne (: ”undervisning jeg kan følge
med i”).
En enkelt har prøvet CL som en behagelig afveksling i skolegangen.

Hvordan opleves det med to lærere i klassen på Fjordvang?
(Hvordan opleves cooperative learning på Fjordvang)
– fint. Lærerne lapper ind over hinanden. De har hver deres viden. Kan komme til at sidde med
hånden oppe længe (gør ikke opmærksom på sig selv). Er ofte den der forklarer for resten af gruppen. Når lærere kommer til gruppen er det godt, at forklaringerne er til hele gruppen i stedet for til en.
Oplever det som fint nok, lidt svært at blive hørt af lærere, men fint at lære i grupper.
Den, der taler, lærer. Lægger op til at prøve selv, bruge argumenter og få modspil
– godt, hurtig hjælp, når lærer forklarer til en anden, får man selv hjælp, der sker noget nyt og ikke
det samme hver gang, mulighed for at spørge de andre i gruppen, bliver selv spurgt
– dejligt, tid til at svare på spørgsmål, forklare, ikke de hurtige svar, fint at det skifter, så man ikke
laver det samme hver gang. Føler sig dygtigere, følger mere med, ikke så slavisk som
tidligere skolegang
– rart i grupperne, altid nogen man kan spørge, ikke vente på hjælp så længe (tidligere opgivet 
givet sig til noget andet), sjovere, det er ikke bare de andre, alle er med og prøver.
– sjovere, mere varieret, kan ikke døse hen som før, skal lære at komme til tiden, lærere mere aktive
– spændende, første gang prøvet i store faste grupper. Kan få hjælp af de andre og hjælpe. Fin måde
– en ny stil, sjovt, nyt syn på efterskoler, skal tage meget i stiv arm, vil hellere arbejde selv end i
grupper, men ok
Bedre hjælp hurtigt, en stor klasse så nødvendigt, flere måder at få noget at vide, når
der er to lærere. Sjov i timerne, lærer mere.
– rart, man får mere hjælp, kan klare mere, når de er to (tidligere oplevet at vente længe), er optaget
af skiftet i grupper – før anderledes, mere jævnbyrdige, men også frygtet at kunne blive hadet for at være stræber – en ny gruppe, har ikke fået ønsker opfyldt, sidder med
veninde, som ikke er så dygtig og skal have meget hjælp, drengene i gruppen er sådan
nogen, som ikke gider lave noget. Oplever sig som den klogeste i gruppen. Det bliver
en kamp at få lavet noget sammen, kan ikke bare gøre det selv, for gruppen skal også
fungere.
vil helst forklare medelever, hvordan de skal løse opgaverne, men flere elever vil bare
have facit og svar, har haft en samtale med M om at blive endnu dygtigere, og det bliver de andre også, hvis de forstår, hvad man gør, og hun må derfor finde ud af at forklare, så de kan. ”Man bliver selv dygtigere af at forstå og af at genfortælle”
– man lægger ikke mærke til, at det er en stor klasse, kun når der er almindelig undervisning (med
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spørgsmål/svar), klassen er mere overskuelig, god gruppe lige nu, en hjælper gruppen,
det er irriterende, når man helst vil slappe af, læste tidligere dårligt, men det er lettere
nu, hvor de læser så meget for hinanden
– den bedste måde, man er ikke kun sig selv, hjælper hinanden
– rigtig godt, rundt til alle, får ikke vikarer eller fritimer, når nogen er syge
– rarere, alle med, alle kommer igennem, lærer noget, en hjælper i gruppen, tager initiativ så vi
kommer i gang
-dejlig, M+C altid positive, glade, sjovt, men også irriterende, når vi skal op og løbe (: classbuilding), men det virker, man arbejder bedre senere, godt at sidde i gruppe, diskutere,
skiftes til at læse.
– fungerer godt, afhængig af hvem man er i gruppe med, svært at komme i gang hvis man sidder
med de forkerte, føler sig ofte alene og arbejder alene i nuværende gruppe, fungerer
bedst for hende, det er ikke en god gruppe, de andre gider ikke lave noget, spørger om
hjælp, skal sætte dem i gang, hvis de skal lave noget sammen, føler sig som medlærer,
– sjovt, lærerne engagerede, kommer med nye ideer, allerede lært mere end de sidste 2-3 år, her
meget kontakt med lærere, dejligt at de er der tit, gider hjælpe, taget som almindelig (:
gamle lærere gad ikke hjælpe) – kan nogle gange blive til snak hele dagen, man snakker bare, svært at lade være med at snakke
Note 199: Når (oprindelige transskriberede interviews og) bearbejdede interviewdata iagttages, så
er en umiddelbar iagttagelse, at elevers oplevelse er præget af multikomplekse iagttagelsesforskelle
(gælder også de kommende, nedenstående interviews).

Note 200: 1) Eleverne har (generelt) et refleksivt forhold til deres egen skolegang, til skolegang og
klasse, til andre elever og lærere. De kan ”se” sig selv i forhold til andre og struktur. 2) Den generelle tendens er, at elever er tilfredse. Dette kunne bekræfte Grøgaards (2004) påstand om, at man
foretrækker det, man kender (er i) (jf. s. 54). Dette er en af de usikkerheder, der er knyttet til interviews.
Aktuelle fordele kan måles (dikotomisk) mod tidligere ulemper. (Det modsatte (nuværende ulemper
mod ”gamle dages” fordele) kan også opstå og skabe usikkerheder og overdrevne forskelle, når der
skabes dikotomier, når der spørger til ”oplevelse” (se s. 11).
Selve interviewsituationen kunne også betyde, at svar blev ”positive”, selvom det blev understreget,
at svarene ville blive anonymiserede og først tilgængelige for undervisere sent i/efter elevers efterskoleophold.
Men: Når interviewsvar sammenlignes med feltnoter og DVD-optagelser, så ser det ud til at der en
overensstemmelse mellem elevers interviewsvar og elevers adfærd i klassen.
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Note 201: En række meget forskellige forhold spiller ind, når elever giver udtryk for ”oplevelse”.
Nogle elever forholder sig til det personlige og ville ønske bedre mulighed for lærerbekræftelse
(foretrækker IRE-sekvenser på klassen). En anden ville hellere arbejde selv i stedet for i gruppe.
Andre ser fordele i, at de ikke skal vente så længe på hjælp, og en mulighed for, at de kan få hjælp,
når en anden/andre får hjælp. Anden fordel er at kunne få hurtig hjælp af andre i gruppen
En helt anden vinkel end den personlige kunne være en vinkel, der er knyttet til strukturen, som
beskrives som sjovere, varieret, ny stil osv. Her har elever blik for selve ”undervisningsatmosfæren”, som en forskel.
Note 202: For ikke at gøre denne afrapportering uendelig lang, så springer vi til en prototype/konstruktion, som er udviklet/uddifferentieret af bl.a. af Dale (1998), Schön (2001) og Mogensen
(2009). Prototypen/konstruktionen knytter sig til kontrol og har tråde tilbage til refleksioner over
bl.a. anerkendelse/krænkelse (jf. s. 140f). Det ser ud til, at organisationen af undervisningen som
tolærersystem/-undervisning og den megen KOLLEKTIVE ARBEJDE placerer elever i en anderledes kropsbaseret, deltagende og iagttagende ”nærhed” i en zone med oplevelse af ”kontrol over
vilkår”.

Fortæl om samtalerne ved bordet/i gruppen med lærerne
– der får man modspil og bekræftelse af lærer. Samtalerne er mest faglige. Spørgsmål som løses.
- godt. I stedet for at hjælpe en, hjælper det alle på en gang. Dejligt at det ikke kun handler om skole, nemmere at snakke med alle, dejligt. Snakke om andre ting end lektier. Dejligt.
– man kan ikke sidde og sige ingenting. Følger med
– lærer mere, hyggeligere, ikke kedeligt, altid mindst 2 og 2, kan forklare sig, også snakke om noget
andet. Det er ikke bare skole. Brug for mere tid.
– ok, mere tid til os, lærere hører, hvordan det går med os, gode til at hjælpe
– stille roligt og det bliver hurtigere på den måde, kan spørge hinanden
– godt, mere kontakt med de andre, får mere hjælp, man kan snakke sammen, få bekræftet at det er
godt
– dejligt, så man ikke skal op til kateder og stå i kø for at få hjælp. Man får mere hjælp, og lærerne
er mere sociale ved bordene. Lærerne bliver mere menneskelige.
– taler om tingene, lokke os til at sige de rigtige ting, ved det jo godt – ok, snakker også om noget
andet, hvad der skete i weekend, lærere taler meget med en, men hun er jo mærkelig
– fint, hjælp til lektier og spørgsmål, sætter os i gang, når vi ikke laver noget
– godt, lærerne kan ordne uenigheder i gruppe, deltage i diskussioner i gruppen, komme med andre
holdninger, mægle, holde os fast på skoleting, se om vi er i gang, sætte i gang, skubbe,
de er med i det hele, hele tiden
– de hjælper, kommer af sig selv, ved vi har brug for hjælp, har en medlærer og mor i gruppen
– fint nok, gejler os op, starter diskussioner, de forklarer os det svære, de er også mennesker, kan
hygge og har humor. Nogen gange er vi trætte, og det er bedst, de holder sig væk, eller
skal gå væk, så vi selv kan komme i gang. Træls når vi skal skrive opgaver. Vi vil hel-
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lere sidde og snakke. Det vi lærer, ved vi ikke, hvad vi skal bruge til. Det er kun til eksamen. Træls vi skal skrive så meget.
- giver ro, kan også tale om andet end lektier, give eksempler på flere måder, man forstår mere
- se ovenfor (det sidste i forrige spørgsmål: ”har jeg sagt én gang).

Note 203: Bruner (1998) hævder, at tre forhold er vigtige for at lære. Den første er nysgerrighed
(har det svært i den traditionelle skole/undervisning). De to andre forhold er oplevelse af/glæde over
egen kompetence, og oplevelse af opmærksomhed og en oplevelse af gensidighed.
Når ovenstående udsagn gennemgås kan det vel hævdes, at elever oplever opmærksomhed/gensidighed fra lærere i tolærersystemet/-undervisningen.
Oplevelse i forhold til glæde over egen kompetence understøttes af hurtig og kollektiv hjælp fra
lærere og/eller fra bordgruppemedlemmer. Oplevelsen af at ”ikke-kunne-finde-ud-af-det” opleves
som mindre udtalt og mindre langvarig i forhold til tidligere skolegang.

Hvad skal lærerne blive bedre til
Fagligt
Socialt
?
– bedre til at tage højde for manglende tid til lektier
– ok. Man lærer, mens man prøver nye ting
-?
– nogen af de bedste
-?
– mindre hektisk, for mange emner
-?
– måske skulle de nogle gange stille opgaver, som man selv skulle løse
– tysk skulle være anderledes (ikke en del af udviklingsprojektets undersøgelse)
– det er ok, måske lidt mindre stress, når mange har brug for hjælp
-?
-?
– lade os høre musik, lade os snakke selv
– en lærer (som ikke er med i denne undersøgelse) skal være sødere
– give flere pauser
Note 204: ”?” angiver, at elever (en tredjedel) ikke kan finde forhold, de ønsker ændret. Andre elever (to elever) valgte i forbindelse med dette spørgsmål at tale om noget andet (f.eks. tysklærere)
og/eller generelt om for mange lektier og for lidt tid.
En enkelt elev savner at få lov til at arbejde selv. Hun ønsker at være mindre bundet op på, at opgaver skal løses socialt/sammen.
En anden elev oplever ”overload” (: for mange emner i timerne (hvilket også er min oplevelse)).
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Et par elever ønsker mere ”hygge” (musik og tale sammen) og flere pauser.
Fortæl hvordan du synes lærernes samarbejde fungerer
– det ser ud til én er mest forberedt til timen, de snakker sammen, appellerer til hinanden, samtaler
om hvem der tager den næste gruppe og sådan noget
– sjovt (flytning af sofa), spiller skuespil sammen, ikke kedeligt, nogle gange skriver en, mens den
anden fortæller, man kan se deres samarbejde
– fint. De snakker sammen, laver sjov med hinanden, skiftes
– fordeler tingene mellem sig. Godt det skifter
– ja – de hjælper hinanden, har aftaler, kan man se, man ved aldrig, hvad der sker, så man må være
opmærksom, episode om sofa (igen)
– ikke set
– sjovt at de er sammen, mere interessant, to til at underholde
– ja – man kan se de har aftalt på forhånd, så de ikke afbryder og ødelægger det for hinanden, og de
forvirrer os ved at komme med forskellige meninger. De gælder alle tre.
– de virker forberedte, én står for undervisningen, de skiftes til at lave det
– kan se at (C+M) har forberedt sig sammen, ”tager du den” siger de af og til, hjælper hinanden,
når noget skal klares, får hurtig hjælp
– de er forberedte, aftalt, hvem der skal starte, hvad de skal, spændende, når lærerne diskuterer,
godt at diskutere med dem, de er forskellige
– støtter hinanden, hjælper hinanden, samarbejder om at hjælpe
– man kan se de er forberedte sammen, f.eks. når de klæder sig ud og spiller roller, det giver ikke
vikarproblemer, hvor vikarer skal prøves af. De ved, hvad man er i gang med, og vi
kan komme videre
– forberedte, snakker sammen, aftaler i timerne
– de skiftes, hjælper hinanden, når de fortæller, afbryder de, og de hjælper hinanden
Note 205: I interviews med lærere taler lærere om glæden ved den fælles forberedelse og glæden
ved at arbejde sammen om og i undervisningen.
Det er opsigtsvækkende, at eleverne kan se, at lærere ikke bare har fordelt undervisningen mellem
sig. Eleverne kan også se, at lærerne har forberedt sig sammen og har glæde i samarbejde med hinanden.
Hvis du skulle bestemme, hvad ville du foretrække – en  to lærere
– ville foretrække to lærere, klassen løber aldrig løbsk. Classbuilding fint, bagefter et højere niveau
– foretrække to lærere, undgå at vente på hjælp
– to lærere
– to lærere
– to lærere
– afhænger af hvor mange elever
– to lærere
– to lærere
-?
– kan nok ikke lade sig gøre på teknisk skole, ellers ville det være bedst med 2 lærere
– antallet af elever kan være afgørende
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– to lærere
– se hvordan det er på B
– burde fortsætte, bliver ikke så kedeligt, man bliver ikke så let træt
– ønsker 2 lærere
Note 206: Hvis vi ser tilbage på Grøgaard (2004) s. 54, så er svar på, hvad elever er tilfredse med,
og hvad de synes bedst om, knyttet til den aktuelle praksis og oplevelse. Elevernes overvejende
positive tilkendegivelser skal altså iagttages med forbehold. De mere reflekterede svar forholder sig
til ”hurtig hjælp” (erfaringsbaseret meningsfuldhed), til antallet af elever (metaperspektiv på undervisning og ressourcer, rimelighed mv.), vente og se det næste sted (ikke ”viden nok” på efterskoleområdet), afvekslende (kropsbaseret meningsfuldhed).

16.1.5. Tema 5 - Om Fjordvangeleven
Hvordan vurderer du din egen indsats i timerne – på skolen
– god, gør alt hvad jeg kan, vil på gymnasium
– god, laver lektier
– god, være klar, lærer ikke så meget, er ofte træt
– forskelligt, nogen dage ingenting, andre dage ok, ved diktat gal – kan ikke finde ud af det
– gør det så godt jeg kan. Genert ved at række hånd op
– godt nok
– lidt doven, ofte træt, fordi man selv må bestemme, hvornår man skal sove, målrettet mod
karakter
– over middel, laver tingene færdigt, laver lektier og når også ud til de andre i fællesskabet
– deltager ikke så meget, som jeg kan, har ikke hånd oppe, mener at være ok forberedt
– bedre end sidste år, mere forberedt, deltager mere i timerne
– forskelligt, har mest lavet tingene, er ofte i tvivl og bange for at række finger op, hører de andre
om man har ret, genert – lærer mere, mere åben, lære at passe på hinanden, blive mere
selvstændig
– læser lektier, indhentet flere klassetrin, svarer ofte uden at have finger op, skal lære det
– bedre end middel, laver de vigtigste lektier, når det meste i timerne, har hånd oppe, er lidt mere
modig. Holdt op med at være på nettet i timerne. Hvis man starter computer, er det
svært at lade være.
– er selv forberedt, deltager i timerne, har ting med, som andre i gruppe nasser på, skal ikke hente
ting, som de andre
– holder løfte til forældre, er mere effektiv, en ny mand, laver dog ikke alle lektier

Note 207: Dette spørgsmål skulle understrege det multikomplekse, sociokulturelle og socialkonstruktivistiske blik på undervisning og læring i udviklingsprojektet. At undervisning og læring ikke
alene kan knyttes til læreres didaktiske overvejelser og undervisningssamtalernes rationalitet. Undervisningen og læringen er et multikomplekst sociokulturelt anliggende.
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De fleste elever svarer, at de gør det godt, bedre end forrige år og/eller så godt de kan, når det er
svært at få sovet osv. i forhold til arbejds-/forberedelses-/lektieindsats.
En del elever har en selvreflekterende og selvrefleksiv iagttagelse af sig selv. Eleverne er opmærksomme på deltagelsen i timernes OFFENTLIGE SAMTALER og vurderer sig selv i forhold til deltagelse i disse sekvenser. Flere elever tilhører tilsyneladende ”p” i ”a-p-f-i-strukturen”. Eleverne
angiver generthed og lærer som sidegevinst af de, der kan svare.
Hvordan er en god Fjordvangelev
– en der siger ja til det, lærerne siger, hjælper hinanden. God kammerat. Have sin egen mening,
selvstændig (ikke lade sig rive med)
– hjælpsom. Venlig. Kammerat.
– ved det ikke
– ved ikke
– ikke negativ, positiv, kommer i gang med opgaverne
– positiv, åben, gide de andre
– en ”indånder”, tage imod budskabet, respektere hinanden, sjovere, flere venner, lektier i anden
række
– en der er social, god i timerne, udadvendt, men samtidig også ikke for udadvendt, kan lide at gå
på Fjordvang
– en der overholder reglerne, laver sine ting, kan omgås andre, ordentlig
– man skal være en ”indånder”
– åben, positiv, ”indånder”, nogen der ikke gør forskel, ven med alle og en der er sig selv
– ligesom x, passer på andre, tager initiativ, bryder ikke reglerne, en ”indånder”
– åben, positiv, ”indånder”
– en der er social, følger med i timer, åben, ”indånder”
– laver sine ting, kan snakke med alle, både arbejde og have det sjovt

Note 208: Dette spørgsmål er knyttet til undersøgelse (Mogensen 2009) i 5 10. klasser i skoleåret
2008/2009. Et af undersøgelsens overraskende resultater var, at kun 10. klasseelever på de to særlige profilefterskoler, som indgik i undersøgelse, kunne angive, hvordan den ”gode elev” er. Elever
på idrætsefterskole og i de lokale 10. klasser havde (generelt) ikke udviklet selvrefleksivitet i forhold ”sig selv som 10. klasseelev”.
På Fjordvang Ungdomsskole har næsten alle en selvrefleksivitet i forhold til skolegangen, og mange er inspirerede af Tages oplæg om den positive ”indånder”, der siger ”ja”, modsat den negative
”udånder”. En enkelt elev har en medelev som ideal, et forbillede. En Fjordvangelev passer på andre, tager initiativ osv.

Hvordan er din kontakt med dine tidligere klassekammerater
– ja, kontakt til nogle, svært til at få til at passe sammen, bliver her i weekends

198

– ja, f.eks. weekend-computerarrangement ”1212”
– ja, kontakt til nogle, især weekendfester
– kontakten fin nok, ser dem ikke så meget
– meget fint
– ser enkelte i weekends
– i weekends, hele tiden, mere end før
– nogle fra den tidligere 8. klasse. De kommer og rider hos x, når hun er hjemme
– fester i weekends med drengene – pigerne er på efterskole
– ser dem i weekend, fester
– lidt, arbejder i weekends, tjener selv lommepenge til efterskoleophold og giver også familien
penge (har ikke mange penge). Skriver på mail med dem derhjemme
– har kontakt med nogle af dem, skal holde nytår med en af dem
– kontakt med bedste veninder, som også er på efterskole, sammen til gammel elevfest, nytår mv.
– har kontakt især med 2 veninder i weekends og på mobil
- snakker i weekends, tabt de dårlige venner – ok
Note 209: Lærere på tre efterskoler oplyste i interviews til Mogensen (2009)58 om: ”oplevelsen af
ændringer i elevgrupperne, mens lærerne har været efterskolelærere”. En stor ændring er, at eleverne forsøger både at gå ”full time” på efterskole og samtidig forsøger at fastholde og vedligeholde
venskabsforhold og kontakter i hjemmemiljø, inkl. familien. Lærerne forklarede denne ændring
med udbredelse af mobiltelefoner og netadgange via bærbare computere. De ældre, erfarne lærere
mente, at dette udsatte eleverne for mulighedernes og valgenes (over)belastninger, svarende til Gergens (2006) betegnelse af vilkårene for det/den senmoderne menneske/unge: ”overmættethed” og
”multifreni”.
Skolerne har forholdt sig forskelligt til problematikken. En skole inddrog telefoner i undervisningstiden (en regel med kendte konsekvensrammer (straffe)). En anden skole havde så mange aktiviteter
i gang, at mobiltelefon var upassende for aktivitetsgennemførelse (en norm knyttet til gensidig regulering mellem elever). Den tredje skole opfordrede til ”modenhed” og selvregulering.
På alle tre skole kunne jeg iagttage elever trække sig fra fritidens sociale fællesskab og være i kontakt med sociale fællesskaber, andre steder59.
Her kunne ligge et særligt udviklingsprojektarbejde: Efterskoleelevers on-line-liv med hjemmet og
gamle venner, som kunne være med til at fortælle om flere af de formidlede og komplicerede forhold, der gør sig gældende i forhold oplevelse af efterskoleår, det sociale liv på efterskolen, frafald,
læringen, udvikling af regler og normer, ansvar osv.
58

Data er ikke anvendt. Tilhører ”merviden” som opstår, når noget undersøges. Begrundelsen var formkrav, knyttet til
max. sidetal.
59
I feltnoter fra 9. a på Fjordvang Ungdomsskole er en pige i kontakt med gammel veninde og klasse i timerne. De to
veninder har åbnet for computeres kamerafunktion og kan følge med ”live” i hinandens klasser.
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Dette udfoldes ikke mere her. Det skal undersøges selvstændigt.

Note 210: Mogensen (2009) var en undersøgelse, som med Bourdieus blik undersøgte ”forældre- og
elevkapital” (økonomisk, social, sproglig, kulturel og symbolsk) i forskellige 10. klasser.
I den lokale 10. klasse gik elever, som kom fra hjem, hvor de fleste forældre modtog overførelsesindkomster eller var ufaglærte. 10. klasse var først og fremmest et ”venteværelse” i forhold til at
komme i lære efter aftale med mestre og/eller på HF.
På idrætsefterskolen gik både ufaglærtes, faglærtes og mellemlangt uddannedes unge. Her var mange regler (og straffe), og elevernes temaer var at ”forsikre sig” (være indenfor rammerne/ikke begå
fejl). Her forberedte de unge sig på teknisk skole og handelsskole.
På musik- og teater- og gymnasieforberedende efterskole gik de mellemlange og langt uddannedes
forældres unge. Her var man på opdagelsesrejse og/eller fordybede sig inden det blev uddannelsesalvor.
I forhold til venskabskonstruktioner viste kapitalerne at slå igennem. Af feltnoterne og interviews
voksede en konstruktionstypificering og en udspændthed: Venner ”svigter ikke” (lokale 10. klasser), ”ven med alle” (på idrætsefterskole) og ”venner kender en (rigtigt)” (gymnasieforberedende og
musik- og teaterefterskolen).
En anden konstruktion voksede også frem. Elever hentede status i venner (og kærester) som ikke
gik på skolen og/eller var ældre i de lokale 10. klasser og på idrætsefterskolen. På den gymnasieforberedende og musik- og teaterefterskolen talte man nok med venner hjemme, men ikke om dem.
Status var knyttet til at få det maksimale ud af opholdet på efterskolen, og det kastede man al sin
energi i.
Fjordvang Ungdomsskole er ikke profilskole som ovenstående skoler, og ”elevkapital” er mere
blandet end på disse skoler. Af interviews vokser nogle konstruktioner.
Elever med ”høj elevkapital” er mere optaget af efterskolen og efterskoleåret og henter mindre betydning i vennerne derhjemme, mens elever med ”mindre elevkapital” fastholder en tættere kontakt
med venner (bortset fra elev, som er ”flygtet” fra tidligere skole og hjem).
En enkelt elev er medfinansierende (som et par elever i de lokale 10. klasser (Mogensen 2009) i
familiens økonomi og i forhold til skolegangen. Denne elev ser i noterne ud til at suge til sig (på
samme måde som eleverne i Mogensen 2009). En elev på overarbejde, men det er en helt anden
historie end venskabsrelationer.
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Hvordan er din kontakt med din familie
– mere negativ, en sur teenagetøs (frigørelse), venner på efterskolen har en større betydning og siger
det til dem
– fint. Skriver sammen på mail
– som det plejer. Får ikke så megen skæld ud
– ikke så godt, skiftet til fader, sendt på efterskole
– mindre sammen nu, de savner x. x savner ikke dem så meget
– ok. Snakker ikke så meget, har ikke tid
– ringer tit. De savner x.
– inden juleferie var hun ofte irriteret, træt – fik sovet ud i juleferie og så er det bedre igen
Er hjemme i weekends for at passe heste – har ikke været på skolen udenfor bliveweekends
– skiftende, sover ud, ser film sammen, men går også ud med venner
– ser ikke far særlig tit, ser mest mor i weekends, er nok mere sammen
– ja, har et særligt sammenhold, storesøster bedste veninde, ringer sammen
– de arbejder sammen på gården, snakker meget, dog mest med venner
– hjemme hver weekend, møde veninder, kan ikke vaske og har ikke tøj nok, bedsteforældre
savner x
– snakker ikke så meget, ikke tid, lidt på værelse om aftenen på mobil og facebook
– far alkoholiker, har ikke kontakt, mor savner x, fået det bedre ved at være væk

Note 211: Her kunne ligge et udviklingsprojekt/undersøgelsesfelt: Relationer mellem forældre og
unge på efterskole ændrer sig. Mogensen 2009 antydede det og ovenstående udsagn kunne lede til
videre interesse for, hvordan det at rejse ud, gør noget (for de fleste) bedre hjemme (udfoldes ikke
yderligere her).
Et andet udsagn, som kommer flere gange, er, at eleverne oplever, at deres forældre savner dem. De
fleste sagde dette med et smil og øjne ”ned i kinden”. Eleverne var tydelig berørte af, at de var savnet.
Også for elever, som havde ”valgt vennerne på efterskolen som de vigtigste lige nu”, var berørte, da
de omtalte forældrenes savn.
Din mors uddannelse/arbejde
– sygeplejerske
– sekretær i landboforening
– frisøruddannet  sælger kontormøbler
– hg  sosu (rygskade)  hjemme og flexarbejde på hørehandicaphjem
– ingen uddannelse, lagerarbejde
– kloakmester (selvstændig sammen med ægtefælde)
– lærer,
– student, deltidsansat socialpædagog, familiepleje
– bagerbutik, selvstændig med ægtefælde
– ergoterapeut
– soc. ass. i psykiatrien
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– førtidspensioneret pædagog (uheld)
– bankassistent, flexjob efter færdselsuheld
– student, indkøber
– hk´er i boligforening
Din fars uddannelse/arbejde
– beregner på tømmerhandel
– mekaniker
– smed
– smed
– mekaniker, selvstændig
– murer (mor kloakmester)
– smed
– specialafdeling på fabrik
– bager, selvstændig
– tømrer, selvstændigt
– cykelmekaniker – ansat
– snedker, selvmord (alkoholiker)
– elektromekaniker på fiskefabrik
– arbejdsløs sælger pt., går på HF
– tømmeruddannet, salgschauffør
Skilsmisse? (her er system fraveget. Kun unge med skilsmisseerfaringer har kunnet svare på det
spørgsmål)
Stedforældres uddannelse/arbejde
–
s.mor – sekretær i kommune
s.far – slagter
–
s.far – fabrik/mejeri
s.mor – skolelærer
–
s.far – langturschauffør – (vred – bl.a. begrundelse for efterskoleophold)
Søskende – Skolegang/arbejde
– 29 år, cand. mag., 24 år, sekretær
– lillebror i 6. klasse
– ingen
– yngre på T Skole
– storbror – Teko  design, storesøster på fabrik
– søster student, bror på studenterkursus, bror lydtekniker
– lillebror S Skole
– storebror HTX, lillebror 6. klasse
– storebror i lære som tagdækker, lillebror 6. klasse
– storesøster ergoterapeut, s. søster 6. klasse
– storebror i lære som cykelrytter (prof.), storesøster sosu
– storesøster, rengøring pt., uddannet frisør, ældre storesøster apoteker, ældste storesøster
oversygeplejerske, bror maler på V
– storebror gymnasium
– storesøster asperger, går på S (x ”tvangsmoden”?)
– storesøster medicinstudie i O (søster som en mor)
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Har dine forældre hjulpet dig med skolearbejde
– ja, især matematik
– ja/hjælper lillebror
– mor engelsk, ikke af far
– kun stedmor (engelsk)
– af og til
– kunne, men nej
– matematik i perioder, ikke i 8. klasse
– klaret det mest selv, far lidt i matematik
– ja, øve ord i mindre klasser, hjælp af storebror, ellers selv
– ja
– især søster og svigerinde
– ældste storesøster, en reservemor, hjælpe med lektier
– da hun var mindre ja, siden 7. klasse selv
– kan selv
– forældre gav op ligesom lærere, søster har hjulpet
Note 212: Hvis vi vender tilbage til note 210, og ser på opdelingen af elever med ”kapitalbegrebet”
som udgangspunkt, så ses, at elevernes forældre har en blanding af kapital knyttet til ingen uddannelse (ufaglærte), til faglært uddannelse og mellemlange uddannelser, og det ser ud til at elevers
ældre søskende generelt lever op til ”tendens til opdrift” (Ejrnæs 2008) med længere uddannelser
end forældre. Således ser det også ud for de interviewede elever, jf. s. 185, at elever enten vil reproducere ”uddannelseskapital” eller vil leve op til ”tendens til opdrift” og få længere/mere uddannelseskapital end forældre (dette udfoldes ikke yderligere her).

Note 213: Interviews viser (generelt), at elever evaluerer undervisningen i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole 2009/2010 som hurtigere hjælp, sjov og mere afvekslende, samarbejdende, lærende,
fælles forberedt osv.
Når eleverne spørges, så lever undervisningen, klasserums- og læringsledelsen op til intentionerne
for udviklingsprojektet.
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18. REFLEKTIONER OVER AT DOKUMENTERE
DET, DER VANSKELIGT LADER SIG DOKUMENTERE OG
RANDOMISERE60
Dette udviklingsprojekt behandler (også) dokumentation med afsæt i en relationel, kontekstuel, sociokulturel og procesorienteret forståelse af et tolærersystem/-undervisning som forskellig fra alenelærersystem/-undervisning og forskellig fra alenlærersystem/-undervisning suppleret med undervisningsassistent og/eller andenlærer.

Dette afsnits dokumentationsblik er rettet mod en problematisering af, hvordan noget så komplekst
og svært randomiserbart som undervisning, elevers læring, klasserums- og læringsledelse mv. kan
lade sig dokumentere.
Denne problematisering skal ikke afvise, at evaluering og dokumentation er/kan være nødvendig og
gavnlig. Problematiseringen vil snarere opholde sig lidt ved forskellige forhold, som kan have betydning, når man vil dokumentere og evaluere.
Afsættet/præmissen for udviklingsprojektet er (jf. afsnit 4), at klasserummet er multikomplekst og
viljen til dokumentation kan således blive multiperspektiv, afhængig af dokumentationsinteresse/fokus, f.eks.:
-

faglig selvforståelse

-

eksisterende praksis

-

meningsforståelser

-

inklusions- og eksklusionsprocesser

-

realisering af mål – teamsamarbejde, lærersamarbejde, didaktik, undervisning, elevers læring/udbytte

-

udvikle nye strategier

60

Randomisering: Kontrolleret klinisk undersøgelse, som opererer med udelukkelse af tilfældigheder og reducerer kompleksitet. Randomisering opererer oftest med etablering af kontrolgrupper og forsøg, som kan bevise, at behandling/indsats har virkning, er kontrollerbart og gentageligt og vil føre til samme resultat.
Her hævdes det, at undervisningssamtalernes mange, sociale, komplekse og flerstemmige processer ikke med nogen
retfærdighed kan reduceres til laboratoriets randomiseringsprocesser og (mono)årsags-virkningsforståelser.
Hermed understreges det også, at noget andet kunne være valgt, og at dette noget andet formodentlig også havde haft
virkning.
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bl.a. afhængig af, hvad man definerer og beslutter sig for som dokumentationsideal/-formål:

-

Proces? (blevet klogere)

-

Metode? (”sælge ideen”)

-

Produkt? (det virker)

-

Unikt  alment

Udviklingsprojektet har fra projektets start iagttaget udviklings- og evalueringsopgaven som multikompleks, med formidlede årsagssammenhænge (jf. afsnit 4.1), og har således fra start og som præmis også afskrevet sig fra at følge f.eks. Dansk Evalueringsselskabs (DE) evalueringssyn og -metoder (2009).
DE beskriver, hvordan man kan opnå vellykket evaluering og dokumentation og måle ”effekt”,
”kvalitet” og ”evidens” på baggrund af eksplicitte, standardiserede formuleringer, præstationsmålingssystemer, effektmålinger og virkningsevalueringer, som tager afsæt i målbare indsatser (: forandringsteori: teori + praksis + caseøvelser).
DE er fortaler for at udvikle en teknologi, som kvalitativt og kvantitativt (evident) kan måle ”læringsobjekternes” udbytte af undervisningen/forandringsteorien.

Hvis ”man” ønsker evalueringsinstitutionernes ”effektmålinger”, så er det et problem, at udviklingsprojektet har været orienteret mod en række processer, som f.eks. fremadrettehed, aktørperspektiver, optag og dialogudviklinger, samtaler og samarbejde, ansigtsbevarelser, læring og koncentration, o.m.m. som hænger sammen med en forståelse af klasserummet og læringen og ledelsen af
klasserummet og læringen som relationel, kontekstuel, sociokulturel og multidiskursiv med vanskeligt randomiserede data.

Dette udviklingsprojekts konsulentrefleksioner vil afvise den reducerede årsags-virkningsforståelse
af klasserums- og læringsledelse og undervisningssamtaler.
Udviklingsprojektet har placeret sig i en position, analogt med praksisteorien, hvor helheden vanskeligt kan iagttages som én helhed. Forståelsen er, at helheden er mere end en sum af de dele, som
er blevet gjort til prototyper, variable og betydningsfulde konstruktioner i datamaterialet.
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Protyper (osv.) har fanget noget betydningsfuldt og nogle betydningsfulde forskelle (brikker
til/forskelle i en korttegning), men det vil være hybris at hævde, at summen af prototyper har fanget
”helheden” (landskabet).

Udviklingsprojektet har været optaget af at udvikle en konstruktion af en anden lærerfaglighed
(Knudsen 2010), som er procesorienteret, kollaborativ/samarbejdende og fleksibel. Elever er blevet
lærende subjekter og læring bliver en skabende ”tilblivelses”proces, mens der arbejdes frem mod et
”afleveringsmiljø”, som både kan være strukturerede undervisningssamtaler (instruktionernes og
gennemgangenes ire-sekvenser) og ”quiz-og-byt”, og mere uformelle samtaler mellem elever og
mellem elever og lærere i semi-offentlige samtaler.

En måde at dokumentere på kunne være en systematiseret indsamling af data om udviklingen i forbindelse med projektvejledningerne i udviklingsprojektet.
Vejledningssamtalerne i udviklingsprojektet er normalt kendetegnet af konsulentforberedelse. Feltdata er blevet genstand for selektioner og definitioner, som gør feltdata til selekteret og relevant
informationsmateriale, som kan give anledning til nye skridt i forhold til udviklingsprojektets mange formål (her : undgå radiatorlærer, øge elevers inklusion, samarbejde mellem lærere, læringsarbejde osv.).

Også i forhold til vejledningen, har dette udviklingsprojekt søgt ”at gå i det åbne” (jf. grounded thery, afsnit 4.5). Vejledningen har (tilstræbt) frustreret lærerne61, der skulle vejledes. På baggrund af
data og selekteret informationsmateriale har vejledningerne ikke søgt at give løsninger, redskaber
og metoder, men har sammen med lærerne søgt at afsøge og afstemme i forhold til:
-

hvad vil lærerteamet (fælles forståelse af udviklingsprojektet)

-

hvad kan lærerteamet (fælles forståelse af muligheder)

-

hvad skal lærerteamet (fælles forståelse af udviklingsprojektet i forhold til læseplan, eksamensforberedelse)

-

hvad gør lærerteamet (fælles forståelse af præferencer for ”gøren lærer” i 9. a).

-

61

Jf. nedenstående lærerinterviews
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Vejledningerne har været optaget af en søgen efter at gøre udviklingsprojektets ”aktioner”, fokus og
strategier meningsfulde for lærerteamet.
Vejledningen har villet tilstræbe en dialogisk vejledning inspireret af Hansen (2007 og 2008) og har
dermed forsøgt at gøre op med ”rollespillet” mellem vejleder (ekspert med redskaber og metoder)
og vejledt (den (uvidende) lærende)62.

I februar 2010 hedder det i oplæg til vejledningssamtaler om, hvordan dokumentation i udviklingsprojektet kunne etableres:

”Mine noter (var fremhævet i oplæg) viser:
-

at I er i gang (aktive)

-

at I løser opgaven (dansk, matematik osv.)

-

har omsorg for elever

-

giver hurtig hjælp og støtte

-

elever hjælper hinanden

-

inklusionsprocesser kan ses

-

etablerer samtaler, der ”optager/udvikler”

-

elever er i gang

Eleverne udtaler/viser:
-

det samme

-

I er mennesker, sjove mv.”

Og senere hedder det:

”I er åbne (for det meste), dialogiske i samtale med elever i bordgrupperne (optag, udvikling)
I er traditionelle (: med traditionelle IRE-sekvenser) i GENNEMGANG og i INSTRUKTION
Dokumentationsfokus kunne rettes mod:

62

Denne vejlederindstilling kan synes paradoksal. I andre sammenhænge er brugt megen energi på at argumentere for
og opfordre lærere til at frame undervisningen i forhold til eleverne, som skulle kende ”hvorfor, hvad og hvordan”.
Udviklingsprojektet har derimod forholdt sig åbent i forhold til framing og har taget udgangspunkt i de mange forhold,
som projektbeskrivelsen foreskrev. I stedet for at kende målet og vejen til målet, er vejen lavet, mens den blev gået (i
grounded therys ånd). Udviklingsprojektet har nok kendt til hvorfor (bedre end ..), men hvad er målet og hvordan et
mål kunne nås, måtte emergere (vokse frem) af data og vejledningssamtalerne.
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At I er socio-kulturelle dialogiske, både i forhold til elever og i forhold til hinanden.”

Dette førte videre til:

”Når man skal dokumentere, skal man afgøre, hvad man anser for tegn:
-

arbejdsproces

-

læring

-

koncentration

-

karakterer

-

adfærd

-

”

I vejledningen blev bl.a. problematiseret, hvordan man kunne udvikle valide tegn, som kunne dokumentere f.eks. læring, koncentration, inklusion, lærersamarbejdet, elevudbytte i time, succes mv.

-

”Parametre kan opstilles for f.eks. inklusion
o Relation (kvantitet, kvalitet mv.?)
o Samtaler (fokus, indhold mv.?)
o Ikke-udenfor (deltagende  rummet, tålt?)
o osv.”

Hermed åbnes for, at en dokumentations- og evalueringsstrategi kunne tage udgangspunkt i ”situeret læringsteori” (Lave et al 1991). I denne forståelse af læring og evaluering af læring iagttages
betingelserne for at læring kan finde sted. Læring finder sted i forbindelse med deltagelse, som kan
være grader af perifer og fuld deltagelse. Læring afhænger af, hvordan den lærende deltager (mere
eller mindre kompetent) i relationerne i læringsfællesskaber.
Hermed opgives samtidig eksakt evaluering og dokumentation af læring (som et objekt/en ting), og
det opgives at dokumentere og evaluere, hvordan læringen er internaliseret (en indre proces i elever) som noget nyt/mere i forbindelse med undervisningssekvenser (ydre processer) i den enkelte
elev.
(Normalt taler vi om, at elever ikke kan deltage fuldt i det læringsfællesskab, som skolen udgår.
Kun læreren kan deltage fuldt. Elever kan/skal ikke være lærere (normalt). I tolærersystemet/-un-
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dervisningen i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole deltager nogle elever fuldt, mens de er (med)lærere for medelever. Her springer tolærersystemet/-undervisningen rammerne for den normale forståelse af fuld og perifer deltagelse i den situerede læringsteori.)

Det hedder videre i oplægget til vejledningssamtale, at dokumentationen næppe ville kunne finde
kvantitative (”hårde”) og kvalitative (”bløde”) data, som randomiseret kunne godtgøre, at det var
tolærersystemet/-undervisningen i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole, som ”alene kunne forklare
-

karakterer (: elever kommer med social og kulturel kapital, med historie og viden. Beslutningen om/at få lov til at gå på efterskole kan også være en betydningsfuld (motiverende)
faktor, når præstationer vurderes med karakterer)

-

relationer, deltagelse, inklusion (: værelses- og gangfællesskaber, relationer, deltagelse og
inklusion i valgfag, hjælpsomhed, motivationer mv. kan være betydningsfulde faktorer på en
efterskole, når inklusion, deltagelse og relationer vurderes i 9. a.)

-

læringen, koncentrationen, samtalefokus (: sammensætning af grupperne, før-viden og uvidenhed i grupperne mv. kan være medløbende faktorer, som ikke kan lades ude af betragtning, når tolærersystemet/-undervisningen i 9. a skal dokumenteres)

-

”

Og senere hedder det:
Dokumentation foreslås at kunne være data fra feltnoter, som er selekteret og gjort til relevant information. Og dokumentation kan også være (kvalitative) lærer- og elevinterviews. ”Feltnoter og
interviews med eleverne viser, at lærere og eleverne i 9. a kan noget (samtale, samarbejde, løse
opgaver, hjælpe hinanden, ser ud til at koncentrere sig og lære, ser ud til at være muntre, osv.), og
kan formodentlig udvikle noget mere.”

For at få lidt hold på:
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17.1. Hvad skal dokumenteres?
Fokus i forhold til udviklingsprojektet projektbeskrivelse:

Elever

Lærere, skole

læringsmuligheder

undervisning (klasserums-/læringsledelse og

inklusion (særlige behov,

undervisningsdifferentiering)

udvikling af kvalifikationer og kompetencer)

samarbejde, kompetencer, teamudvikling
udvikle undervisningsmuligheder/-former

flow

flow

hurtigere hjælp

hurtigere hjælp
undgå radiatorlærer
 med blik på elevers læringsarbejde

Med udviklingsprojektets tilslutning til en relationel, kontekstuel, sociokulturel og procesorienteret
forståelse, bliver tegn og forholdet til ”sagen” sansede og fortolkede opfattelser af, om noget er bedre og godt (nok), knyttet til oplevelser og sansning63 af f.eks.:

Elever

Lærere, skole

Arbejdsindsats  tegn?

Intention i undervisning  tegn?

Samarbejde i grupper  tegn?

Klasseundervisning/samarbejde  tegn?

Alle/mange/få med  tegn?

Gruppearbejde/adfærd  tegn?

Arbejde for at komme videre/blive færdig  tegn?
Ventetid på hjælp  tegn?

Ventetid  tegn?
Radiatorlærer/meget/lidt  tegn?

63

Ovenstående formuleringer skal demonstrere, at udviklingsprojektets dokumentationsforståelse også er praksisteoretisk orienteret, med bl.a. fænomenologiens og hermeneutikkens afvisning af videnskab (dokumentation) som objektiv,
uperspektiveret og usanset. Dokumentation ses her som førstepersons sanset, perspektiveret, perspektivisk, meningsgivende, sagsorienteret, kritisk reflekteret, fortolket og kompleks (og ikke reduceret til kvantitative elementer) (Collin
2003).
Nedenfor beskrives det ”sansede og fortolkede” oftest som ”oplevelse”, og dette udtryk indeholder ovenstående refleksioner/afklaringer.
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17.2. Dokumentationen – i forhold til elever:
Når iagttagelsesforskelle retter sig mod ”tegn” og ”sagen”, så kan det som oplevelse dokumenteres,
at tolærersystemets/-undervisningen skaber noget (godt/bedre) i klasserums- og læringsledelse. I
forhold til relevans for eleverne:
-

At få hurtig/langsom/ingen hjælp af lærere og/eller medelever. Til dette må projektet svare, at elever får hurtig hjælp, jf. elevinterviews og feltnoter.

-

Antallet af synlige elevreguleringer og -korrektioner (: eksklusionsprocesser). Til
dette må projektet svare, at elever oplever få synlige reguleringer/korrektioner
(i modsætning til iagttaget alenelærerundervisning/-system), jf. feltnoter.

-

En oplevelse af kontrol over miljø og vilkår omkring en selv og i gruppen, med
iagttagelse af samtaler som summen (og ikke støj, uro). Til dette må projektet svare, at mange (de fleste) elever oplever tolærersystemet/-undervisningen og klasserums- og læringsledelsen med cooperative learning som deltagelse og en oplevelse af kontrol over vilkår og oplevelse af muligheder i modsætning til begrænsninger i tidligere skolegang, jf. elevinterviews.

-

En oplevelse af at være (mere) aktiv og deltagende (end i tidligere skolegang),
jf. forståelsen af inklusion, og jf. elevinterviews.

-

En oplevelse af læreres lyst til at være lærere og til at samarbejde, som bl.a.
bliver synligt for eleverne i iagttagelsen af læreres engagement, oplevelse af fælles
forberedelse og hjælp til hinanden, udover munterheden og påfund i undervisningen. I elevinterviews giver flere elever udtryk for læreres engagement og samarbejde.

-

En oplevelse af lærere som andet og mere end lærere (: længsel efter mennesket
bag rollen), som er en af fortællingerne i efterskoleverdenen. Tolærersystemet/undervisningen åbner for en langt tættere kontakt i læringsarbejdet med de mange
semi-offentlige samtaler, hvor lærere får flere (næsten alle) med, når lærere indgår i nærværende dialogudvikling, hvor lærere må vise andre kvaliteter og kompetencer end de kvaliteter og kompetencer, der er knyttet til den offentlige samtales
ire-sekvenser, med den næsten uundgåelige a-p-f-i-konstruktion.
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-

Elevers oplevelse af kontrol over vilkår med mulighed for selv at initiere og
invitere lærere til samtale om opgave, meninger og uenigheder. Projektet viser
dette i feltnoter og elevinterviews.

-

Elevers oplevelse af ”flow” og fremadrettethed, fordi organiseringen som tolærersystemet/-undervisningen undgår vikardækning og undgår tidsspilde med
vikarundervisning, når lærere er syge. Den raske lærer kan fortsætte undervisningen (alene), jf. elevinterviews.

-

Udviklingsprojektet har gennem feltstudier og interviews med eleverne dokumenteret, at elevers
udbytte af tolærersystemet og -undervisningen er ”bedre” i forhold elevers oplevelser i tidligere
skolegang og ”bedre” i forhold til sammenligninger med undervisning på anden, traditionel efterskole, i 9. klasse.
Udviklingsprojektet har generelt nået de ønskede resultater i forhold til fokus på eleverne, når passende forbehold iagttages, når elever interviewes og klassen, klasserums- og læringsledelse iagttages.

Det kan også dokumenteres, at:
-

En enkelt elev ”lever sit eget liv” udenfor gruppe og klasse, ikke forstyrrende, i
klassen. Denne elev inddrages ikke af gruppe i samarbejde. Eleven tegner, henter
ting uden for klassen i timerne mv.

-

En del elever oplever, at hjælp til andre hjælper dem selv til at blive bedre/dygtigere (jf. elevinterviews), og andre elever oplever vægten på og forventningen om
samarbejde som belastende.

-

Enkelte elever ønsker større opmærksomhed rettet mod dem som individer. Disse
elever ønsker at få anerkendelse individuelt fra undervisere (og ikke fra medelever), jf. interviews.

En opsummering: En enkelt evalueringskonsulent i evalueringsinstitution Rambøll (2009) argumenterede for ”baglæns evaluering”. Inden projektstart skulle man forestille sig, hvordan det ønskede
resultat skal se ud. Ved udviklingsprojektets start kunne det ønskede resultat være: Samtalende,
samarbejdende, muntre og dialogisk læringssamarbejdende elever og lærere.
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Hvis dette var målet, så har udviklingsprojektet vist/dokumenteret, at det er det, der efterhånden
sker i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole 2009/2010.

18. Dokumentationen i forhold til lærere
Udviklingsprojektet har også haft til formål at ville dokumentere lærernes undervisningssamtaler/differentiering, samarbejde, fælles forberedelse, teammuligheder, undgå radiatorlærer mv., jf. afsnit
2.

”Narrativ dokumentation” (f.eks. Hedegaard Hansen 2009) blev foreslået som en måde at få indblik i og kunne dokumentere disse interne og mellemmenneskelige processer i og mellem lærerne.

Narrativ dokumentation knytter sig kort fortalt til sted, sammenhænge, forståelser, ”kontrakter”,
intentioner, processer og produkt. Dokumentationsmetoden hævder at forbinde intention med det,
der sker i de forskelle praksisser. Den narrative dokumentationsmetode vil kunne producere iagttagelsesmateriale/-forskelle, som kan hjælpe udviklingsprojektet i forhold til at iagttage, hvad iagttages med læreres (intentionelle og indre) perspektiv i klasseundervisnings- og gruppearbejdeforløb.
En iagttagelse som f.eks. kunne vise forskellige oplevelser af og opmærksomheder i forhold til klasserums-/læringsledelse med mulige oplevelses- og opmærksomhedsforskelle rettet mod enkelte
elever (læringsarbejde, oplevelse af fordybelse, ro og/eller koncentration og fravær af disse) og
bordgrupperne (samarbejdende samtalesummen  uro).
Den narrative dokumentation ville også kunne få fat i kendetegn og konstruktioner (: tegn), som
lærerne knytter til begreber som samarbejde, team, udnytte forskelle mv. og oplevelsen af, om alle
elever blev oplevet som med (inkluderet) mv.

Den narrative dokumentation er en skriftlig dokumentationsform, praksisfortællinger. Den skriftlige
form har nogle fordele, når forløb, hændelser og episoder skal analyseres og reflekteres:

Når man samtaler, vil samtalepartnere (normalt) være opmærksomme på den andens ansigtsbevarelse, på en konsensussøgende og afstemmende måde at tage temaer op, fordi det fortsatte samarbejde
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skal bevares (Goffmann 1992, Bion 2002, Kjær 2010). Der vil være en tendens til at nedtone konfliktuelt stof og søge ikke-uenighed (Schmidt 1999), med åbninger for forklaringer, som kan undgå,
at noget bringes op, reflekteres, analyseres og undersøges. Når man samtaler, kan man afbrydes af
indfald, associere (komme væk fra tema og begynde at snakke) og afbrydes af samtalepartners tanker og indfald (snak).

Når noget gøres skriftlig, øges sandsynligheden for, at pointer i og forståelser af situationer både
systematiseres, tydeliggøres og fastholdes. I selve selektionen af hændelse og episoden, som gøres
til genstand for en fortælling i forhold til at lære og udvikle praksis, ligger en betydning og et fokus,
som vil blive fasthold i skriftligheden. Og betydningen og fokus kan hjælpe til at få øje på, hvad
anses for succes, problem, gode og dårlige vane og f.eks. vendepunkter. Skriftligheden kan være
med til at afgøre og få øje på, hvad kan iagttages som hændelser.

Lærerne blev introduceret til ”narrativ dokumentation” med henblik på at få lærernes dokumentationsarbejdet i gang.
Lærere var usikre på, hvad de skulle/kunne gøre til genstand for narrativer/skriftlighed. Vejlednings-/konsulentbistandssamtalen førte frem til en række forslag, en række iagttagelsesforskelle,
som afsæt for dokumentationen:
-

Fokus på elevernes (lærings)arbejde i bordgrupperne: (: cirklende og semideltagende observation/fortællinger) med iagttagelsesforskelle som f.eks.:

-

Hvordan taler/arbejder eleverne selv og sammen, og hvordan taler/arbejder de, når
lærer lytter med/deltager i samtalerne?

-

Hvordan er lærerdeltagelse i forhold til f.eks. anerkendelse/bekræftelse, mægling,
korrektioner, optag og dialogudvikling?

-

Hvordan iagttages klassen i forhold til instruktion og gennemgang (elevdeltagelse), og hvordan opleves radiatorlæreropgaver (iagttage klasse/undervisning/ hjælpe/holde ro)?

-

Hvordan iagttages læringsarbejde i bordgrupperne og cooperative learning-principperne i forhold til f.eks. en vekslen mellem snak, hygge og samtale og (lærings)arbejde?
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-

Hvordan iagttages lærerdeltagelsesintention i de semi-offentlige samtaler? Handler
det om at sætte i gang, mægle, skabe små gennemgange med ire-sekvenser, at lytte
og samtale, registrere indsats og/eller?

-

Hvordan forberedes til timerne og til samarbejdet (didaktiske overvejelser mv.)?

-

Alle disse forhold er iagttaget udefra og i nogen grad iagttaget via elevinterview.
Øvelsen gik ud på, som dokumentation, også at iagttage (inde)fra læreres perspektiv.

Dokumentationen skulle have fokus på:

Grupperne (deltagende narrative observationer/dokumentationer, rettet mod grupper og elever),
Lærerarbejdet før, i og efter timerne (narrative dokumentationer (hændelsesorienteret) samt deltagende narrative observationer/dokumentationer (bl.a. som andenlærer)),

Men:

Lærere kunne ikke gennemføre denne dokumentationsform.
Hverdagens handlinger, optagetheden i samtalerne, optagetheden i iagttagelserne (jf. kropsbaseret
meningsteori jf. note 153), og oplevelse af processerne i klassen som hverdagsagtige og normale og
ikke ”værdige til at blive kaldt (objektivistiske) hændelser” eller noget særligt, betød, at lærerne
ikke fik produceret narrativt dokumentationsmateriale.

18.1. lærerinterviews
Interview er gennemført som semi-kvalitative interviews. Den samme rækkefølge og de samme
spørgsmål har været afsæt for interviews. Interviewguide var kendt af interviewede i forvejen. Interviewede var således forberedte på rækkefølge og spørgsmål.
Det semi-kvalitative interview åbner for den interviewedes egne fortællinger og forståelser, i forhold til spørgsmål og i forhold til at uddybe egen forståelse i forhold til spørgsmål. Det semi-kvalitative interview åbner også for, at interviewer kan følge op på svarene med uddybende spørgsmål.
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Interviews er optaget med diktafon og efterfølgende transskriberede. Nedenfor fremstår interviews
sammenskrevne og bearbejdede.

18.1.1. En kort præsentation:
M er uddannet lærer fra seminarium, C er kandidatuddannet og H maskinuddannet (faglært) og ”autodidakt” lærer. M og C var sammen med skoleleder initiativtagere til udviklingsprojektet og har
været hovedaktører i samtaler og vejledninger i udviklingsprojektet.
H sagde oprindelig nej til at være med i udviklingsprojektet, men er med alligevel (M: ”købt ind”)
på baggrund af samarbejdskvaliteter. H har ikke haft væsentlig indflydelse på udformning af og
udviklingen i udviklingsprojektet.

Spørgsmålstemaerne/interviewguide er blevet til på baggrund af udviklingsprojektets projektbeskrivelse.

18.1.2 Det historiske afsæt:
Tolærersystemet blev udviklet med flere begrundelser og som en proces. Initiativtager var skoleleder, som for 4 år siden ønskede et undervisningsmiljø: med lærere i teamdannelse; hvor lærere kan
få indflydelse på vilkår og selv tegne en linje i (sam)arbejdet; hvor lærere kan bruge og lære af hinanden i samarbejde; tolærersystemet kan gøre det attraktivt at gå på efterskolen/i 9. klasse; og tolærersystemet kan samtidig opfylde behov for/krav fra elever, forældre og skolelovgivning om undervisningsdifferentiering.
Tolærersystem kan (logistisk) minimere skema-/organisationsmæssige problematikker, som var
knyttet til en tidligere struktur med niveaudeling af elever i 9. klasse. Tolærersystemet kan samtidig
undgå, at (f.eks. nye) lærere føler det problematisk at stå alene, med mange elever, med oplevelser
af ikke at nå og lykkes med det, man vil. Endelig kan det nye tolærersystem undgå, at lærere føler
sig kastet frem og tilbage mellem klasser og fag, for at få skema til at gå op.
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18.1.3. Medindflydelse på udviklings af tolærersystem:
H mener ikke, at han har haft indflydelse på udviklingen af tolærersystemet.
M og C har været/er optaget af den fælles forberedelse med en anden lærer. Den fælles forberedelse
kan opleves som aflastning, fordi man ikke selv skal kunne alt. Man kan udnytte hinandens viden
og styrkesider. Samtidig opleves fælles forberedelse som lærende/superviserende. Det giver indblik
i andres læreres forståelser og viden.
M´s og C´s ide om tolærersystemet bygger på en ide om at kunne samarbejde og sikre, at flere elever er i gang/deltager i undervisningen.

Begge taler om oplevelser af, at tolærersystemet ikke fungerede. Den nogenlunde enslydende forståelse af ”ikke fungerede” er: Én lærer er forberedt og gennemfører undervisningen. Den anden
lærer er ikke integreret, ikke engageret og uforberedt i undervisningen. Den ansvarlige underviser
vil ikke give plads til den anden, måske fordi indblanding i undervisningen bliver opfattet som kritik, forstyrrelse eller lignende.

18.1.4. Ønsket om at evaluere og etablere udviklingsprojektet:
Tolærersystemet er en dyr løsning og evaluerings- og udviklingsprojektet skal opfylde et ønske om
at vide, hvordan det gavner eleverne, og hvordan tolærersystemet er en gevinst. Man har en oplevelse af selv at være mere tilfredse og en oplevelse af, at elever er gladere.
Hensigten med udviklingsprojektet er at få bekræftet og synliggjort, at tolærersystemet kan noget,
er noget unikt og kan vise, hvordan kollegialt teamsamarbejde kan lykkes.

18.1.5. Udsagn om udvikling af undervisningsdifferentiering:
Forståelsen i lærergruppen er, at alle lærer med afsæt i det, de kan i forvejen. Undervisningsdifferentieringen skulle tilgodese alle og den enkelte.
Tidligere niveaudelte man og forsøgte at sikre, at både stærkere og svagere lærte noget.
Med introduktionen til cooperative learning skal elever nu være inde i rummet, alle sammen.
Hensigten er at forsøge på at møde eleverne både som faglige, som mennesker og som motiverede,
med faglige udfordringer, der kan passe til elever generelt og passe til den enkelte elev. Alle elever
stilles opgaver, som forhåbentlig ”fanger” og møder dem fagligt, i en proces, hvor skoletrætte elever, som findes blandt de elever, som optages på Fjordvang Ungdomsskole, kan blive ”skoleglade”
sammen.
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I udviklingsprojektperioden opleves det, at ”det har rykket sig”. ”Et nyt blik..” ”En ny forståelse…”
En oplevelse af, at der er ”færre udfald” (: elever som ikke er aktive), og det ”..lykkes i forhold til
tidligere..”, og at flere elever viser deres forståelse og læring, ”når de sætter ord på...” i bordgruppernes fælles læringssamarbejde.
C oplever, at de det har været svært at ”ramme og rumme de dygtigste”.
Især H har oplevet udviklingsprojektprocessen som en opdagelsesrejse. H er blevet mere bevidst
om, at det er spændende at følge elevernes proces på vej til en forståelse af matematik, i modsætning til tidligere, hvor det rigtige facit blev det vigtigste (: førte til at elever fandt facit bag i bogen
eller skrev af/fik facit af andre).
H oplever at have fået en hel anden følelse af eleverne, når han mødes i forståelsesprocesserne. Målet er ændret. Alle skal ikke kunne alt og nå til det samme sted i bogen. Nogle elever skal nå det
hele og ”køre på”. Andre skal nå så langt de kan. Det handler om at ”inspirere” og søge efter, at
elever oplever sejre og succes, så elever (som sidegevinst) bruger ”mindre tid på noget andet”, som
de ”ikke kan lade være med”. ”De er jo unge…”.
H oplever, at han arbejder mere med, at elever ”lærer matematik”, når lærere i tolærersystemet har
tid til at fordybe sig sammen med elever uden at opleve at ”sylte andre elever”, fordi kollega er kvalificeret til at tage sig af andre. Ventetiden på hjælp oplever H som kort.

18.1.6. Udsagn i forhold de særlige elever
En bekymring var ”udfald”.
Oplevelsen er, at man tidligere havde ”udfald” hos en gruppe på 5-7 elever, som aldrig kom ”i
gang” i klasseundervisningen. Disse elever var svære at fastholde i undervisningen, og nogle gange
kunne det betyde, at mange elever var berørt af disse elevers uro og ”udfald”.
Tidligere havde man (som allerede nævnt) niveaudelt mere, og lærere havde så delt de ”gode og
dårlige” mellem sig og tog f.eks. de dårlige med ud for sig selv (: tolærersystem iagttaget som at få
alenelærersystem til at fungere).

I 2009/2010 (og 2008/2009) har eleverne været i klassen og oplevelsen er, at langt færre elever ”falder ud”.
(: Klassen har mistet et par elever tidligt i forløbet (som sædvanligt), knyttet til overtrædelse af regler og ”hjemve”. I klassen opleves to-tre elever som nogle, der kan ”falde ud” (: en ikke-deltagende,
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ikke-forstyrrende pige og en-to dreng(e), som af og til ikke-deltagende, forstyrrende opleves som
”umoden(ne)”. Han/de opleves som deltagende og med i perioder. I interviewperiode opleves han/
de som fravalgt af de andre elever. Ikke-deltagende pige kan tilsyneladende ikke deltage i fællesskabet og undervisningen – bl.a. hørehæmmet (: ”tålt” – ikke inkluderet)).
En del elever har en oplevelse af at kunne deltage i en klasse og i undervisning for første gang efter
nogle problematiske år i folkeskolen. Vægten på aktivitet og deltagelse i bordgruppen og vægten på
det sociale ser ud til at virke. Det bliver så mindre vigtigt ”om nogen vipper på stolen”.

H søgte stillingen på Fjordvang Ungdomsskole, fordi ”her er flere elever ”skæve””. Her kan H finde
”gnisten” i elevers øjne, både når elever ”første gang kommer helt rundt i deres første salto” i gymnastik og når ”procentregning (endelig) bliver forstået”. Igen understreger H, at tiden sammen med
eleverne er en vigtig faktor, når han skal vurdere tolærersystemet. Der er bedre tid til processen og
”løsne op”, så elever tør kaste sig ud i at forstå og lære matematik.

M vurderer, at tidligere (for to år siden) lykkedes undervisningen og at ”vende skoletræthed til skoleglæde i mindre omfang”. M vurderer, at årsagen til at det er lykkes bedre i år, skyldes mange faktorer, f.eks.: cooperative learningsprincipper med classbuilding, sammensætningen af lærere i det
særlige lærerteam, teambuildingen (: se mere nedenfor), at have fået mere tid til tolærersystemet i
forbindelse med udviklingsprojektet, og at blive iagttaget (: deltage i udviklingsprojektet (: Hawthorne-effekt)). Oplevelsen er, at de særlige elever generelt oplever ”en sikker grund”, når de deltager i undervisningen, bl.a. med baggrund i classbuildingsøvelserne, hvor elever bl.a. rører ved hinanden, hvad de normalt kun tidligere gjorde i hallen i gymnastik.
Tidligere ville classbuildingsøvelser ikke være blevet brugt, fordi frygten for ikke at kunne dæmpe
gemytterne efter øvelserne, afholdt M fra classbuildingøvelserne.
Tidligere (: to år siden) tabte de flere af de særlige elever, fordi de manglede tid, oplever M.

18.1.7. Udsagn i forhold til elevgrupperinger, -teammuligheder og læringsmuligheder.
Præmissen i tolærersystemet og i cooperative learning er, at alle elever er i klasserummet, det meste
af tiden. Elever arbejder i lange perioder sammen i faste bordgrupper.
Lærernes ønske er at undersøge, hvordan grupper kan sammensættes, med forskellige faglige og
sociale ”niveauer”, så gruppemedlemmer både får megen taletid og bliver ansvarlige i støtte og

219

hjælp til hinanden i læringsarbejdet. M bruger metaforen ”familie”, når der sættes metafor på den
gode gruppe (: denne metafor lader vi stå ureflekteret).
Grupperne sættes sammen på baggrund af faglige test tidligt i skoleåret (: stærke-mellem-svage).
Med mange classbuildingsøvelser søger lærerne at skabe sociale bånd i grupperne. I løbet af året
brydes grupperne op fire gange.
Vi er pt. i en ”tredje gruppeperiode”. Eleverne har denne gang fået lov til at ønske, hvem de vil sidde i gruppe med, og dette har ført til en del mere utilfredshed blandt eleverne, fordi elever ikke har
kunnet få ønsker opfyldt (: F.eks. har k oplevet at vælge elever, som ikke har valgt k. Og: I denne
periode oplever lærere, at to grupper ikke fungerer. (: forfølges ikke yderligere her)).
I fjerde periode vil valg, som retter sig mod eksamen, formodentlig spille ind.
Intentionerne i de forskellige sammensætninger af grupperne er bl.a. at lægge op til at lære af at
samarbejde med flere; at lære af classbuildingøvelserne; at lære af valg, som både kan være sociale
og faglige; at lære at bidrage og modtage mv.
Sammensætningerne af grupperne ved skoleårets start bærer præg af, at eleverne er nye for hinanden og for lærerne. Man har ikke historier om hinanden, som kan hjælpe til i overvejelserne i forhold til sammensætning, og gruppesammensætningerne kan således få en tilfældighed over sig,
trods de tidlige tests.
M giver udtryk for at ville arbejde med indretning/artefakter, så flere grupper kan træffe forskellige
valg, når/hvis de har lyst til at samarbejde på f.eks. gulv, i sofaer, eller? Ønsket er, at elever arbejder, og at de skal have mulighed for at gøre det på mange måder, kropsligt og spatialt.
Både M og H fortæller, at de har skullet ”arbejde med”, at elever ligger på gulvet og løser opgaverne sammen. Et lidt bearbejdet citat af M: ”Det vi kan, er at komme rundt, og hvis det er bedst for
eleverne, så kommer vi også ned på gulvet til eleverne (nu)”.
H fastslår igen, at han er forbavset over, hvordan arbejdet i grupperne ser ud til at fastholde flere og
længere i forhold til tidligere år. H: ”At komme til en gruppe er spændende. Det er spændende at
arbejde både socialt og fagligt og bruge det kendskab, man bygger op.” ”De (: elever) er blevet bedre til at holde fokus”.

Læringsmulighederne i grupperne er især M og C optaget af at tale om. De taler begge om forberedelsen i forhold til de forskellige ”læringsstile”, som kendetegner eleverne.
Forberedelsen er, fortæller de, optaget af veksling mellem og afveksling i undervisningsformer
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-

”Tavleundervisning” beskrives som for let at forberede, fordi det oftest bliver til
fordeling af opgaver mellem lærere. Tavleundervisning sætter ikke elever i gang.

-

Produktion af materiale til grupperne med ”klippen og klistren” tager lang tid, men
giver samtidig udbytte i didaktiske refleksionerne, som er knyttet til overvejelserne i (: de æstetiske) fremstillingsprocesser. C: ”To sakse er bedre end en”.

-

Tavleundervisning søges begrænset. Ønsket er, at elever sammen kan være optaget
af at lære, og at lærerne kan komme tættere på elevers læring. Man vil udnytte, at
man er to lærere i rummet.

-

Udnytte at ”undervisningsstilene” er forskellige, så elevers opmærksomhed skærpes i forhold til læreres intentioner og stil, så undervisning og samtaler ikke bliver
ensformige.

Også i forhold til disse temaer er oplevelsen, at det har været hårdt (: hårdere end tidligere), og at
det er gået godt. Det har været tidskrævende at skulle lave megen forberedelse helt fra bunden, og
det har været opmærksomhedskrævende at skulle arbejde så tæt på grupperne.
Lærere er inde på temaer om, at man tidligere har kunnet falde af på den og ”ryste ærmet” i situationer. Det har været sjovere at arbejde med eleverne i år, og det har givet større tilfredshed. Det giver en tilfredsstillelse, når elever oplever, at (C:) ”matematik, som oftest opleves som det sværeste,
af elever kan opleves som sjovt”.
M anvender udtryk som: ”..en anden energi” og det er tydeligt, at eleverne er ”..glade for lærerne og
lærerne er glade for eleverne”. Det er med til ”..at optimere læring” når ”… det sociale, faglige og
personlige sættes i spil”. Det handler ikke kun om karakterer. Det handler mindst lige så meget om
”..noget personligt… noget med ansvar...noget med modning”.
H er blevet (”..mere”) bevidst om processerne, som får elevernes læringsarbejde til at fungere.

18.1.8. Udsagn om at sætte lærergruppens kompetencer i spil:
Dette tema er rettet mod betydningen af lærersamarbejdet og har til hensigt at undersøge, hvordan
lærere kan udnytte hinandens kompetencer og kvalifikationer. M+C+H har en oplevelse af at være
gode til at arbejde sammen, og at det er godt, at de er ”sat sammen”. De udtrykker en respekt for
hinandens kompetencer og kvalifikationer, og det understreges, at de også fungerer godt sammen
socialt.
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M hæfter sig ved ”det uvante”, når lærere arbejder sammen, som i tolærersystemet. Normalt arbejder man alene, med elever, og sammen udenfor klasserummet, om elever.
Tolærersystemet er opgør med vaner. Deltagelsen i udviklingsprojektet har været endnu et opgør,
fordi her kom en tredje part og iagttog ”undervisning”. M hævder, at det kun har påvirket hende i
begyndelsen, og derefter har de arbejdet for at udvikle samtalerne/dialogerne med eleverne. (M
nævner et par gange i interview, at ”den situation skulle du have set…” og ”..en skam du ikke var
der, da..”, så helt ubemærket har jeg nok ikke været).
M fortæller, hvordan hun har fået respekt for C og hendes måde at spørge til eleverne, og hvordan
elever reagerer på spørgsmålene og arbejder med (er motiverede for) at finde mere viden. M henviser til ”…det er helt i Olga Dysthes ånd ” (: Dysthe 1997 og 2003). M lærer ”..en masse af C om
hvordan man spørger”. M mener, at det ”nærværende fravær eller fraværende nærvær” (: prototype,
som M kender fra tidligere konsulentsamtaler) ikke gælder for C. C´s ”nærvær” har en helt anden
kvalitet end hendes eget nærvær (jf. note 130).
Året har (igen) været hårdt, fortæller M, fordi de skal have noget ud af udviklingsprojektet og eleverne skal have noget ud, at de er i to i klassen. Det har medført, at eleverne i år har fået meget god
undervisning.
(: M giver her (igen) udtryk for ”forskning” påvirker resultatet/det der forskes i (jf. Hawthorne-effekten.))

De tydeligste temaer i denne del af interviewet er både tillid, respekten og trygheden i forhold til
hinanden i forhold til noget personligt og følelser for hinanden, og en faglig tillid, respekt og tryghed (: altså: faglig, social og personlig).
Den faglige faktor fylder en del for M i interviewet. Tolærersystemet kan først fungere, når man har
en sikkerhed i forhold til det, man underviser i, fordi først der vil den anden lærers bidrag til undervisningen kunne optages positivt. Har man ikke selv noget ”at komme med”, bliver man en radiatorlærer, som bare er der. Det handler (både om sociale kompetencer og) ”meget om ordforråd” (i
f.eks. engelsk).
Det handler ikke om at kunne det samme. Det handler om at kunne det fundamentale og derefter
sætte speciel viden hos den enkelte i spil. Begge skal have en grundviden om og grundforestilling
om, hvor man skal hen. Man skal undgå, hvis man vil arbejde med tolærersystem, (M:) ”… at den
ene lærer bliver tovholder”, fordi så bliver ”… den anden let radiatorlærer”.
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Der tales om (alle lærere:) ”..et ligeværd” og ”..en åbenhed”, som åbner for ”en atmosfære”, hvor
man kan afbryde hinanden og joke med hinanden, uden det (H:) ”..opleves som man bliver dolket i
ryggen”, og: ”Man er afslappet og tør mere”.

18.1.9. Opnå flow
”Flow” forstås på flere måder. Alle lærere forstår umiddelbart flow som 1) en fremadrettet ((H:)
”gnidningsløs…jævn…med få udsving i…en sammenhæng i”) bevægelse i undervisning og læring
på klassen. Andre forståelser af flow bliver iagttaget som 2): ”Nå det planlagte og forberedte” og 3):
Elever er ”i gang” og ”arbejder sig fremad” med opgaver, som (H:) ”… er gradueret og tilpas afpasset eleverne…” i forhold til det, de kan og det de kan komme til at kunne. ”Det handler ikke om
målet”, men at de er i gang og har ”… et ordentlig arbejdsmiljø… og kan opleve en glæde ved at
lære... og kunne noget nyt…”
Det er generelt oplevelsen, at undervisningen og elevernes læringsarbejde har bevæget sig fremad.

I interviewene nævnes flere gange en problematik (dilemma?): At ville nå (for) meget og samtidig
udnytte, at man giver sig tid og udnytter, at man er to lærere i rummet, så de to lærere kan appellere
til/henvende sig til/samtale med eleverne forskelligt og overtage for hinanden, så elever møder flere
indgange til læringsarbejdet. Dette tager tid og kan gå ud over, at det planlagte dermed ikke nås.

(Interviewene viser, som feltnoter og noter også viser, at forståelsen af undervisning/skolegang er
”fremadrettethed”.)

C er optaget af, at processerne kan have en sådan karakter, at de sjældent når ”... at afslutte … og få
samlet op” som C (måske?) finder er opvejet af, at ”… flere elever er i gang” og lidt efter: ”… eleverne er mere i gang på denne måde”.
Både C og M er indstillet på, at man skal gøre op med den traditionelle undervisningssekvens:
GENNEMGANG. Denne sekvens skal normalt kontrollere, at noget er lært og er rigtigt. I udviklingsprojektet har denne sekvens udviklet sig til det, jeg i interview kalder ”stedbarn”.

M forestiller sig/”tror på”, at eleverne lærer det intenderede i grupperne. En måde man kan kontrollere, fortæller M, er f.eks. ”guiz-byt-sekvenser” og/eller ved større visuelle forløb (f.eks. power point), hvor ”facit” kan vises, og for de fleste (M:) ”… ses igen” og: ”... bekræfte, at de har fundet det
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rigtige svar”. Power pointoplæg kan ”hentes fra intranet af eleverne”, så ”de altid kan have dem”. M
påpeger også, at det for nogle elever virker bekræftende, at ”få lov til at blive hørt” og ”sige facit…
give svaret”. (Dette tema og materiale må der (måske?) arbejdes videre med.)

Flow forstås ikke umiddelbart som ”selvforglemmende læring”, jf. bl.a. Csikszentmihalyi (1991), af
lærerne.
I interview om dette tema, fortæller lærere, at de i år har haft en oplevelse af, at tiden går hurtigt, og
(M:) ”… pludselig er time gået” og: ”… tage sig i at glemme at se op og opdage, at der er en omverden”. M forklarer, at de i perioden, hvor lærere skulle have lavet praksisfortællinger, arbejdede
selvforglemmende med nærvær, åbenhed, ”optag og dialogudvikling”, som betød, at de ikke fik en
distance, som kunne gøre samspillet med eleverne til hændelser, som kunne laves narrativer/fortælles om. M: ”… man er helt brugt, i timen, og efter timen..”

Lærere har alle gentagne gange oplevet ”flow” som ”selvforglemmelse” i projektperioden.

C mener at kunne genkende ”selvforglemmelse” hos elever og ser det bl.a. i: ”... eleverne er glade
for at gå i skole” og: ”… ofte optaget i længere tid om opgaverne… mere i gang… en anden dynamik”.
M: ”..ser ud til at hygge sig sammen, mens de arbejder”.
H forklarer, at han ser ”flow”, når eleverne er optaget af at forstå og lære matematik, i stedet for ”at
skrive af efter hinanden eller kigge i bogen”, som eleverne gjorde tidligere.
H fortæller om elevers ”selvforglemmelse” der, hvor vi normalt ser det. I træ- og metalværksted. H
fortæller også om en aften i hallen, hvor elever havde siddet og sludret/hygget, havde spillet bold og
havde sprunget saltoer og lignende. H omtaler en stemning, ”en summen”, som var ladet af tilstedeværelse, ”.. som om tid og rum var opløst”.

18.1.10. Hurtigere hjælp til elever
Svaret er enslydende fra alle lærere: ”Elever oplever alle hurtig hjælp”.
M understreger, at ”.. C er bedre til det… opdager (bedre) når behov ”popper op” … og være der
med kvalitet … tage ansvar.” ”C har (: igen) et nærvær i arbejdet, som jeg kan lære meget af”.
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Hjælpen til elev i bordgruppen har den fordel, at de andre elever i bordgruppen kan lytte med og få
hjælp som ”sidegevinst”, når én får hjælp. Hjælp gives således til flere, samtidig. Heraf følger, at
hjælp skal gives færre steder, og derfor kan opleves som hurtigere, for alle.
C og H giver begge udtryk for en indstilling til hurtig hjælp: ”Det kan virke demotiverende at skulle
vente”. Og: ”Elever, der venter længe, kan begynde at miste fokus på opgave og går i gang med
snak om alt muligt andet”. Den hurtige hjælp er med til at fastholde fokus.

Strukturen i 9. a på Fjordvang Ungdomsskole bygger på, at elever kan hjælpe hinanden i bordgrupperne. Oplevelsen blandt lærerne er, at det er blevet naturligt, og eleverne er blevet bedre/dygtige til
det, og at det selvfølgelig har betydning for, hvor meget hjælp elever har behov for fra lærerne.

I interviewene tales om en enkelt elev (m), som har været tydelig i udviklingsprojektperioden. Hun
har rekvireret hjælp på mange måder, blandt andet kaldt på lærere. Andre elever har opsøgt lærere
afstemt i forhold til, hvornår lærere var i nærheden. De har dermed ikke ventet længe, synligt. Endelig har nogle elever måske ventet forholdsvis længe, bl.a. knyttet til hvor usynlig anmodning om
hjælp har været (forfølges ikke yderligere her).

18.1.11. Udsagn om interaktion mellem lærere – didaktik og læreprocesser
Under dette tema tog lærerne atter temaet om ”framing” op. Framing-temaet er i udviklingsprojektet
blevet et tema, som er blevet taget op og op igen, fordi lærere gentagne gange er blevet konfronteret
med spørgsmålet: Hvorfor ikke begrunde for eleverne, hvorfor et undervisningstema er vigtigt for
eleverne i 9. a?

For H er temaerne i undervisningen selvindlysende: ”Det skal de jo bruge…” og ”… det har jo fungeret tidligere...” og ”… ikke tænkt så meget over det ... ikke tænkt og følt det er vigtigt eller forkert… man kan mærke i maven”. I denne del af interview understreger H, at han ikke er uddannet,
og didaktik for ham er et begreb, som han ”… ikke rigtig kender”. ”Ser hvad de andre gør… og
bruger det, der giver mening…”

M og C understreger, at de tænker forskelligt om didaktik.
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C er orienteret mod ”… at de skal lære ”det”..”, for at kunne klare sig til eksamen og senere i livet.
”Det” er viden og kunnen, som kan have eller får værdi, så eleverne ikke bliver ”meldt ud” af livet.
For C skal undervisningen (og didaktikken) have både en enshed og en forskellighed, hvor der er
plads til at give afkald på kontrol og give plads til at lytte og stole på, at elevers arbejde med temaer
og stof fører fremad mod læring, med elevers egne læringsstile, bl.a. på gulve. Didaktikken skal for
C også lægge op til, at der bliver plads til læreres samarbejde og fagligt at byde ind med supplerende viden og diskussioner. Udnytte ”.. at vi er to i rummet”.

M, som er læreruddannet, har en klar forståelse af begrebet didaktik og er optaget af ”.. måden at
gribe an på… ting der griber ind… det bevidste fokus”. M har flere gange i forløbet genoptaget arbejdet med ”den didaktiske relationsmodel”, som hun havde mødt på seminarieuddannelsen.
M er blevet opmærksom på både elevers læringsstile og læreres undervisningsstile, og er blevet
opmærksom på bl.a. C´s måde at spørge på åbner for samtaler, og hun er selv blevet mere opmærksom på kroppen i undervisningen. Bl.a. nævner M en situation, hvor hun satte sig på knæ ved siden
af m, og at dette have været med til opløse konflikten, m var en del af (: analog med episode s. 169).

For M handler det om, at der i de didaktiske overvejelser gives plads til, at elever f.eks. kan lægge
sig på gulve (hvilket også for M har været en overskridelse i forhold til normer, om hvordan læringen ”gøres” (min formulering)). M er blevet optaget af elevers plads til selvorganisering, som retter
sig mod at lave noget og trives.
For M handler didaktikken i tolærersystemet meget om den organisering, som er knyttet til cooperative learning. M har en bekymring for, om den megen vægt, der lægges på organisering, ”æder energi”, og at undervisningen kan blive ”for bevidst”, så der ikke levnes plads til ”at være spontan”, som
”man kan se, virker oplivende på eleverne…”?
M er pt. optaget, at cooperative learning er ”… lært, mens de brugte det”, og at det har været med til
at udvide deres forståelse for organisering, men de har også valgt kun at bruge de metoder (: ”yndlingsmetoder”), som de ”… kan se virker”.

M bruger en stor del af interviewet på at diskutere (mine gentagne opfordringer til) framing i forhold til ”hvorfor”, og når frem til, at ”de nok må tage det til sig”, og at her kunne være et fokuspunkt: At det kan være vigtigt, at eleverne kender begrundelserne for og ”ved hvorfor de skal arbej-
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de med forskellige temaer”, når lærere selv lægger op til, at eleverne skal lære at argumentere og
begrunde i deres læringsarbejde.

18.1.12. Kendskab til egne og kollegaers kompetencer:
Under dette tema i interviewet oplyser alle interviewede, at ”der er sket noget” og ”vi har taget store
ryk” etc., ikke bare i forhold til lærerteamet i udviklingsprojektet, men også i forhold til andre samarbejdspartnere i andre timer og i andre samarbejdsforhold.
Lærerne er blevet opmærksomme på forskelle. Andre har nogle kompetencer, man kan lære af. Man
har kompetencer, som kan bruges.
Hele tolærersystemet, hvis man vil være dialogisk og samarbejdende, og ikke bare en udvidet monologisk alenelærerundervisning, fordrer, som nævnt ovenfor, tillid, respekt, faglighed – og åbenhed.

Det understreges af M og C, at ”de har valgt hinanden...” og (H:) ”ved, hvad hinanden står for…”.
At arbejde sammen i tolærersystemet er også sårbart, fordi samarbejdet udover de bløde, positive
forhold (: tillid mv.) også ”rører ved” fordomme og forforståelser og evt. modstande. Tolærersystemet åbner for, at der ikke bare sættes (M:) ”lup” på det, man kan, men også på det, man ikke kan.

Selve skoleformen (M:) ”lægger op til en særlig livsform” og åbner for mange samarbejdsplatforme, muligheder for og forpligtigelser til at være åbne og møde andre med respekt og tillid. Men det
er noget andet at være sammen hele året, i klassen, med samarbejde om planlægning og gennemførelse, end det er at samarbejde om planlægning af kortere forløb og aktiviteter.

C fortæller, at forløbet har betydet, hun er kommet tættere på hendes kollegaer, både fagligt og
menneskeligt, og oplevet en ny energi. C henviser til at have lært af at iagttage kollegaer, af at få og
give feed back og ser mere ”der virker” for eleverne og for samarbejdet.
H oplever, at det er godt at få og give kommentarer i forhold til undervisningen.
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18.1.13. Dokumentation af undervisningsprocesserne – undgå radiatorlærerpositioner:
Alle lærere er optaget af, hvordan det ”nye” (: minimere tavleundervisning og dyrke de semi-offentlige samtaler) har haft betydning for elevernes læringsarbejde og energi og for lærernes energi.
Lærerne er optaget af, hvordan de i situationer (alle:) ”ikke kan undgå at blive radiatorlærer”, når
nyt stof gennemgås. Det føles ikke så belastende længere, fordi radiatorpositionen er blevet kort(ere) og har servicefunktioner (: servicelærer) indlagt.
Fokus har ændret sig. H: ”Vi hænger ikke længere ud ved tavlen så længe….”
M: ”Når der gennemgås, så kan man sikre flow og hjælpe, ved at dele ud…” (: servicelærer), fordi
”… én skal jo sætte i gang… eller gennemgå…”
M understreger, at eleverne kan lære af læreres samarbejde (: rollemodeller), ved at se det i praksis.
M fortæller om andre teams, hvor hun har været radiatorlærer, og at det smitter af på både forberedelse, på engagementet i instruktioner og på engagement i forhold til eleverne. I udviklingsprojektteamet er M lige så forberedt, som den der laver instruktionen, og bidrager, når det er passende for
eleverne og for flowet.
M kan også fortælle om, hvordan hun selv, med faglige begrundelser har gjort en anden lærer til
radiatorlærer, og har aleneundervist, fordi medlærer ikke har kunnet faget. Tolærersystemet kræver
udover sympati, respekt og tillid også fagligt ligeværd.
C understreger, at ”… tavleundervisning skal gøres så kort som muligt” for ellers ”… falder (vi)
tilbage til mønstre ved radiatoren”. Det handler om at ”… komme rundt og virke..”

Det sidste tema var:

18.1.14. Oplevelse af konsulentbistand
Her tages kun meget få forhold med
a) problematisering af konsulentbistand, som f.eks.:
”Når du ikke er der, er der flere korrektioner”. ”Det har haft en indvirkning på eleverne og
os, at du har siddet der og taget noter, selvom vi gjorde alt for at ikke at lad os påvirke”.

b) om konsulentform, som f.eks.
”Sundt for os, at du ikke har givet svaret. Vi lærere er konkrete og ønsker at få svar, metoder
og redskaber, som vi kan gå ind og anvende. Du har tvunget os til at forstå, argumentere og

228

begrunde, ligesom vi tvinger eleverne til at forstå, argumentere og begrunde. Det har været
sundt for os”.

c) mere om konsulentform, som f.eks.
”Vi lærte, uden at vi opdagede, at vi lærte, og har nu også fået teori på…”

d) mere om konsulentform, som f.eks.:
”Det har været frustrerende, når du heller ikke vidste, hvad vi skulle, men det har nok været
sundt, for så havde vi ikke været der, hvor vi havde fået øje på samtalerne i grupperne. På en
måde er det samme, vi gør i samtalerne. Vi må opdage, hvordan vi skal spørge, i stedet for at
svare, som vi plejer”.

e) resultat, som f.eks.:
”Tage (: skoleleder) siger der er sket noget med os. Noget med mere energi, og være gladere, siger han”

Og, og…

19. Konkluderende refleksioner og opsamlinger
Dette afsnit listes (dikotomisk) temaer, som kan knyttes til tolærersystemet/-undervisningen i 9. a
på Fjordvang Ungdomsskole og tema om at forske/sanse, opleve og konstruere.

Tolærersystemet/-undervisningen i 9. a blev i perioden til noget helt andet end det traditionelle tolærersystem, som f.eks. politikere i november/december 2010 foreslår, og noget helt andet end den
alenelærerundervisning, som er iagttaget på andre efterskolers 9. klasser i 2010.
Her skal blot samles op på 9. a. på Fjordvang Ungdomsskole i stikordsform fra udviklingsprojektets
undersøgelser og noter:
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19.1. Fra monolog mod dialoger
Fra undervisning  læring
INSTRUKTION/GENNEMGANG 
Monologer 
(Over)høring

Elever:
4 elevgrupper (a-p-f-i)
Respondentperspektiv

KOLLEKTIVT ARBEJDE
(projektets nye prototyper)
SEMI-OFFENTLIG SAMTALE
Dialoger og monologer
”Lærings(sam)arbejde”

Elever:
Performativitet
“nnååååhhhr´erne” (opdagelser)
Aktørperspektiv

re-

Individ

Fællesskabet i bordgrupper og læringsarbejdet. Struktur med classbuilding.

Risiko – krænkelse

Ansigtsbevarelse

Fokus
Jeg´er

Fokus
Vi´er i undervisning

Adfærd
Ønsket: Ro
Uønsket: Samtaler, summen
Svar, vente, individ
Summen er støj

Adfærd
Ønsket: Summen
Samarbejde, samtale, samspil
Inklusion – deltagelse – rummelighed
Summen ( støj (uønsket))

Form
Voksen til ung

Form
Voksen og ung til ung (hjælper
hjælper og er selv hjulpet)

Spørgsmål-svar-orienteret

Forståelsesorienteret

Elevoplevelse
Vilkårlighed – altid synlig
Arena (kortvarige)

Elevoplevelse
Overskuelighed
Skaber egen ”scene”

Svarer til ”ungdom i senmoderniteter”,
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Framing: ”9. a – Fjordvang Ungdomsskole 2009/2010” – en fødestue (natalitet) med
”efterskolepædagogik”, også i teoriundervisningen/det ”nødvendige rum”.
Lærere ”optræder” som mennesker og lærere:
Tematisering

Informalisering

Subjektivering

Hvad (hvorfor)
Meningsfuldt
Opdagelse
Faglige rollemodeller
Overraskelse

Hvordan (hvorfor)
Fremmedhed
Civiliserethed
Sociale rollemodeller
Savoir vivre

Hvordan (hvorfor)
Decentreret
Overskuelighed
Personlige rollemodel.
Begær i 2.

(både pege på og væk, beskuet og beskuer, ”blive spillet” af efterskolen/undervisningen)
Når/hvis ovenstående udfoldes, gentages note- og teoriafsnit.

Udviklingsprojektet kan hævde at have skabt en undervisningssamtale, som henvender sig til senmoderne unge, som lærer i samtaler og samarbejde, som giver plads til unges måde at performe
ungt, mens unge lærer forståelse af undervisningstemaerne.
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BILAG I:
Oplægsnoter fra SEMINAR på Fjordvang Ungdomsskole d.12.04.10
”Observationer i klasserummet” –
noget teori,
noget om ungdomspædagogik
undervisningen i 9.a

PROBLEM: tolærersystem med 35 elever i det samme rum, hele tiden, med samarbejdende
lærere har det ikke været muligt at finde litteratur om og/eller eksempler på i en bred søgning.
Teori om undervisning (organisering) – klasserumsforskningen
Mehan, Linell, Andersen, Fibæk Laursen, Hargraeves, osv.

Undervisning ser ud til at etablere sig i en overordnet koreografi:
INSTRUKTION
Fælles fokus
Lærer arbejder
Lærer har initiativ
Elever passive

KOLLEKTIVT ARBEJDE
Opløsning af fælles fokus
Elever arbejder med opgaver
Elever er aktive
Elever gør klar til gennemgang
aflevering

GENNEMGANG
Fælles fokus
Lærer arbejder
Lærer aktiv
Elever evalueres

Undervisning kan også være begrænset til:
INSTRUKTION (lære nyt)
Og/eller
GENNEMGANG (høre i lektier)

(4 typer: a: aktive deltagere; p: passive deltagere; f: forstyrrende ikke-deltagere, i: ikke-deltagere (ap-f-i))

Den, der underviser, lærer mest:
Selektion af ”stoffet”
Selektion i forbindelse med mundtlig fremstilling
Klasserums- og læringsledelsen
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Lærer:

Instruktør, vidensressource
Styrer læreprocesser
Er klasserumsfokuserede
Bruger bogen/teksten som redskab for/autoritet i læring
Bruger klasserumsbaseret kommunikation – også ift. den enkelte
Organiseret Time-/skemaorganiseret læreprocesser
Som spørgsmål/svar og opgaveorienteret
Svar-rigtigt-procedurer
Som individuelle læreprocesser
Dirigent som ideal

Lærerkompetencer (Clearing House):
Relationskompetence
Faglig kompetence
Ledelseskompetence
INSTRUKTION OG GENNENEMGANG = DEN OFFENTLIGE SAMTALE,
Kendetegn, når lærer leder processerne

”(Over)høring” – IRE- sekvenser (elicitationsprocesser):
Initiering (lærer stiller spørgsmål)
Respons (elev svarer)
Evaluering (lærer evaluerer elevsvar)
IRE-sekvenser – formidle kundskab/viden og høre, om formidling er lykkedes.
Mehan kalder dette en grundstruktur i al undervisning
Viden/kundskab er ”stof” uden for elev og lærer  noget upersonligt, objektivt, der skal læres
(hvad).
Som diskursform:
Monologisk undervisningssamtale  Det rigtige svar er intentionen

UNGDOM
Sen-, postmoderne, posttraditionelle ungdom

De sociologiske ”konger”
Unge henvist til at lære at være ung på den rigtige måde – ingen manual, ingen holdbare traditioner,
ingen holdbare pejlemærker, ingen holdbare autoriteter.

238

Unge bor i forhandlingsfamilier, karrierefamilier, selvrealiseringsfamilier. Forældre vil også være
unge (Søren Østergaard CUR), med egne unge som ”venner” og/eller som ”projekter”.

Unge henvist til relationer i og med kontekster:
Verden forstås som arenaer, som de unge skal ”optræde” på, med henblik på at opnå en balance i
anerkendelse/ikke-krænkelse, mellem betydende voksne og unge, i
(Skole (timer-frikvarterer)

Fritidsaktivitet (inden-underefter)
Venskab (tilhør-adskillelse)
osv.)

Familie (tilhør-adskillelse)

Individualisering i biografien:

social identitet, selvidentitet (fortællinger),
subjekt og agent i eget liv (handlende)

Multifreni:
De mange ”s´er”
Spejle og spejling
Selv-dannelser
Selvidentiteter
Selvrealiseringer
Samtaler, samvær, samarbejder
sladder,
Sammen: Sofaer, sole, stedsans, sociale-medier,
Signal: Sminke, smykker, sko, sammensætninger,

selvskyld/-skam (selvvilje)

Afkodning bliver påtrængende (valgkompetence)
Tematisering
Indhold, information
”Billedafkodning”
Plus/minus interessant (pris)


Oplevelse fra skole:

Foranledige til
Løsningen:
En anden iagttagelse:

Informalisering
Social proces
Plausibilitet
Social pris
Følelsesstyret
Egocentrisme (med)

Subjektivering
Individ. proces
Plausibilitet
Individ. pris


Uro, de mange stemmer (sociale),
Flerstemmige klasserum
Multidiskursive klasserum
Ro, monolog

Sociale træf i skolen mellem – opgaven (undervisning-læring) og unges ”s´er”
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Det sociale træf på efterskolen:
ELEVEN: En biografisk, fællesskabsorienteret, eksistentielt projekt – åbent projekt  ”Det skal
være mit bedste år, før….(noget alvorligt)” –
Limination (før – efter)
En ”kontrakt” med eget ”liv”. Homo Faber
Samfund
Social identitet (navn)

Agent

Identitet

Subjekt

Før

efter

Individ
Framing: ”9. a – Fjordvang Ungdomsskole 2009/2010” – en fødestue (natalitet)
”Efterskolepædagogik” (udviklingsprojekt?)
Tematisering

Informalisering

Subjektivering

Hvad (hvorfor)
Meningsfuldt
Opdagelse
Faglig rollemodel
Overraskelse

Hvordan (hvorfor)
Fremmedhed
Civiliserethed
Social rollemodel
Savoir vivre

Hvordan (hvorfor)
Decentreret
Overskuelighed
Personlig rolle.
Begær i 2.

(både pege på og væk, beskuet og beskuer, ”blive spillet” af efterskolen)
Fra monolog mod dialoger
Fra undervisning til læring
INSTRUKTION 

 GEN.GAN.

Monologer
Høring

KOLLEKTIVT ARBEJDE
(projektets nye prototyper)
SEMI-OFFENTLIG SAMTALE
Dialoger og monologer
”Lærings(sam)arbejde”

Monologer
Høring

4 grupper
(a-p-f-i)

Performativitet – s´erne
“nnååååhhhr´erne”

4 grupper
(a-p-f-i)

Individ

Fællesskabet (classbuilding)

Individ

Risiko

Ansigtsbevarelse

Risiko

Jeg´er

Vi´er i undervisning

Jeg´er

Uønsket

Samarbejde, samtale, samspil
Inklusion – rummelighed
Summen ( støj)

Uønsket
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Voksen til ung

Ung til ung (hjælper hjælper og hjulpet) Voksen til ung

Vilkårlighed
Arena
Vagtgang

Overskuelighed (”scene” i undervisning) Vilkårlighed
(gruppearbejde – ”arena”)
Arena
Vagtgang

DEN OFFENTLIGE SAMTALE
”(Over)høring” IRE- sekvenser:

DEN SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE
Samtale-sekvenser (Dysthe)

Initiering (lærer stiller spørgsmål)
Respons (elev svarer)

initiering (lærer stiller spørgsmål) 
Optag – lærer følger elevs perspektiv i
i svaret.
dialogudvikling – lærer opgiver oprindelig
plan og følger ”dialogers koreografi”.

Evaluering (lærer evaluerer elevsvar)

IRE-sekvenser – formidle kundskab/
viden og høre, om formidling er
lykkedes.
Mehans grundstruktur.

Optag/udvikling - udvikle forståelse
og mening.

Viden/kundskab er ”stof” uden for elev
og lærer  noget upersonligt, objektivt,
der skal læres (hvad)

Viden/kundskab bliver personlig med
referencer til eget liv og egen betydning (hvad, hvorfor, hvordan)
Viden/kundskab – en konstruktion

Som diskursform:
Monologisk undervisningssamtale
 Det rigtige svar er intentionen
Viden bygges op.

Dialogisk, social-interaktiv, undervisningssamtale, som inddrager det, elever ved/kan i forvejen. Nyt ”stof” belyses i
forhold til dette.

Lærerroller i observationsperiode
I udvikling(sprojekt)
INSTRUKTION 

SEMI-OFFENTLIGE SAMTALE gen.gengang

Framing (hvad/hvorfor)
Rettet mod mening (kan lære)
”Ledelse”
”Kontrol”

”Radiator – uddelegere”
”Vagt”

Elevers læringsarbejder
Færdigheder:
Nærværende fravær
Fraværende nærvær
(focal og subsidiær)
I forhold til kollega/miljø:
Kollega – tillid, respekt,
Samarbejde

”Ledelse”
”Kontrol”

”Radiator”
”Vagt”
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Alle elever med
lette og svære
indåndere og udåndere
(den sammensatte elevgruppe)
”Ledelse”

Decenteret/depersonaliseret

”Ledelse”

”Krænkelse i 2.”

Øjenhøjde-færdigheder
Ansigtsbevarelse  mod

”Krænk. i 2.”

”Leder”

Social artist
Faglig artist

”Leder”

Elevudsagn
(6 har prøvet 2 lærerundervisning – Holddele / urolig klasse)
”Tryghed” i små, faste grupper
(gruppedannelsesprocesser:
Inklusion  eksklusion)

Bedre til at læse
Få hurtigere hjælp
(tidligere opgivet – tog lang tid)
Mere hjælp
”Hjælp kommer af sig selv”

Fri for vikarer

(hellere arbejde alene)
Når en får hjælp,
får hele gruppen hjælp
(Ikke blive ”hørt”)
Hjælper de andre. M har sagt….
Man snakker mere sammen
Lægge op til at vi prøver selv
Modspil, og bekræftelse
Føle sig dygtigere
(obs: kontrol - tosidet)

Altid nogen at spørge
Man er ikke bare sig selv
Hyggeligere

Forklarer – ikke bare facit

God gruppe lige nu

Bedre tid til at svare på spørgsmål/forklare
Man kan ikke sidde og sige ingenting

Mærker ikke det er en stor klasse. Giver ro
Irriterende – svært at slappe af
Elevudsagn om lærere:

Positive og optimistiske lærere
Gider hjælpe, er mere sociale
Hører, hvordan det går os
Ikke bare skole/lærere
Sætter os i gang
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Gejler os op, starter diskussioner
Tale om andet end lektier

Om lærersamarbejde:
Begge (#) forberedte
Se de taler sammen/aftaler
Hjælper hinanden

Dokumentation:
Inklusion – deltagelse
Undgår radiatorlærer
Lærersamarbejde, kompetencer i spil
Hurtigere hjælp
Interaktion
Særlige elever? – inkluderet  målrettet indsats
”Tabe elever”? – en målestok
Læringen? – måle til eksamen eller ?
Validitet?

Randomisering
(Hawthorne)

Evidens
Reliabilitet

Narrativ dokumentation?

Hvis vi når det, en diskussion om:
Hvis vi skulle fortsætte udviklingen:
Tema
Framing 

Info.
Plausibilitet 

Subjekt.
Plausibilitet

Stoffets ”egen” mening 
Læringsarbejdets ”nåååhhh´er”

”In the beginning is the relationship”, Martin Buber
“No speaker is, after all, the first speaker, the one who disturbs the eternal silence of the universe”,
Mikhail Bakhtin
Hans (hmo@ucvest.dk)
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Bilag II:
Indlæg i Efterskolen, februar 2011.
”da radiatorlæreren forlod sin radiator
Mindre radiatorlærer og større udbytte af skolens tolærersystem. Sådan lød startskuddet til et udviklingsprojekt på Fjordvangs Ungdomsskole ved Ringkøbing Fjord, der godt nok har givet flere kolde
bagdele, men til gengæld fyret op under arbejdsglæden hos både lærere og elever
Af Conny Gnutzmann og Mette Fjordside Hindhede, lærere på Fjordvang Ungdomsskole, og Hans
Mogensen, lektor, UC Syddanmark
Hvorfor undersøge tolærersystemet? Det ved vi jo godt, hvad er. Det er to lærere, som hurtigere og
længere kan hjælpe specielle elever med at koncentrere sig, løse opgaver samt give hjælp og opmærksomhed, fordi de er to lærere i rummet i specialundervisningen. Eller det er to lærere, som i
den inkluderende skolestrategi kan holddele i stærkere og svagere elever, så både stærkere og svagere elever kan få mere tilpasset undervisning, hjælp og opmærksomhed i perioder. Eller det er en
lærer og en assistent i indskolingen, som deler arbejdet imellem sig, så lærer underviser, og assistent
”hjælper” forstyrrende elever. Tolærersystem er jo bare en måde at få alenelærersystemet til at fungere bedre, kunne det konkluderes.
På Fjordvang Ungdomsskole har vi gennem flere år arbejdet med tolærerundervisning. Det har vi
haft mange fordele af, men vi oplevede alligevel, at begrebet ”radiator-lærer”, altså den lærer som
varmer sin bag på radiatoren og overvåger eleverne, mens kollegaen øser ud af sin viden, ofte blev
nævnt som en ulempe.
I sommeren 2009 indgik Fjordvang Ungdomsskole og Det Pædagogiske Fakultet i UC Syddanmark
i Esbjerg en aftale om at indlede et udviklingsprojekt, som skulle undersøge og udvikle tolærersystemet på Fjordvang Ungdomsskole. Med udviklingsprojektet ønskede skolen at udvikle lærernes
kompetencer i klasserumsledelse, udnytte tolærersystemet bedre og udvikle læringsledelsen i forhold til 35 meget forskellige elever i 9.a i skoleåret 2009/2010.
Større arbejdsglæde
”Hvorfor blev du lærer?” Det var et af de første spørgsmål konsulenten stillede, før vi for alvor
kom i gang med det projekt, der skulle udvikle tolærersystemet. Et enkelt spørgsmål, som let skulle
kunne besvares, når vi nu gik og var glade for vores arbejde. Spørgsmålet er alligevel dukket op
flere gange i løbet af året.
At være lærer handler vel i grunden om at have lyst til at være med til at ”danne” børn. At give
undervisning, pirke til nysgerrigheden, hjælpe til med at begribe verden. Floskler eller virkelighed?
Er det sådan det er at være lærer i dagens Danmark? Nogle gange kan det godt føles som om ressourcer og kompetencer går til spilde, når man står med en klasse, hvor nogle umotiverede elever
kræver ens opmærksomhed og man bruger alt for meget tid på at sætte grænser og klappe computerskærme ned. Målet med udviklingen af tolærersystemet hos os har været at øge arbejdsglæden
hos både lærere og elever. Og blive klogere på hvad der skal til for at udnytte to læreres individuelle kompetencer indenfor samme klasserum.
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Feltstudier i undervisning
Svaret på spørgsmålet: ”Hvorfor blev du lærer?” skulle være med til at undersøge mulighederne og
horisonten i udviklingsprojektet.
Udviklingsprojektet undersøgte ikke bare det allerede udviklede tolærersystemet på Fjordvang
Ungdomsskole. Normal alenelærerundervisning på to sammenlignelige efterskoler blev også undersøgt. Dette feltstudie viste i grove træk, at alenelærerundervisning kan opdeles i instruktioner, elevers arbejde med opgaver og gennemgang af elevernes arbejde. Når læreren instruerede og gennemgik, foregik det som en mærkelig, offentlige monolog, hvor læreren spørger, udvalgte elever
svarer, og læreren evaluerer svaret. Feltstudierne viste, at en del elever under instruktion og gennemgang blev aktive deltagere og markerede hyppigt. Flere blev passive deltagere, der fulgte med
og lærte af andres svar. Få blev forstyrrende ikke-deltagere, der fyldte rummet med uro. En enkelt i
hver klasse blev tavs ikke-deltager. Mellem instruktionen og gennemgangen arbejdede eleverne
mest alene med opgaver.
Høj faglighed og engagerede elever
Vi ønskede en høj grad af faglighed og engagerede elever. Vi ønskede at have to lærere i et lokale
samtidig, minimere tavleundervisningen og dermed også opgive en stor grad af kontrol. Men ville
eleverne lære noget, hvis de ikke lærte det af os? Det krævede overvindelse at overlade læringen til
eleverne, selv om vores sunde fornuft gennem længere tid havde fortalt os, at det var den bedste
undervisningsform. Vi ønskede en lærerrolle, som i højere grad udviklede sig til at være en faglig
vejleder, der fortsat er i en ekspertrolle. En professionel som overgiver meget mere plads til den
anden underviser samt elevernes arbejdsrum. Undervisningen vil hermed i større udstrækning være
baseret på dialog frem for monolog fra lærerens side.
Tolærersystem med Cooperative Learning
Udviklingsprojektet videreudviklede en praksis med Cooperative Learning som allerede var udviklet på Fjordvang Ungdomsskole.
Undervisning baseret på Cooperative Learnings principper betyder, at de 35 elever i 9. a modtager
undervisning i samme rum, sidder i faste bordgrupper sammensat af stærke, mellemstærke og svage
elever, der er positivt afhængige af hinanden og samtidig individuelt ansvarlige i samspillet omkring opgaverne. Inden det kollektive læringsarbejde i bordgrupperne går i gang, har en lærer indledt med en kort instruktion. Afsluttende gennemgang blev ofte udeladt.
Tolærersystemet på Fjordvang Ungdomsskole betyder, at de to lærere er fælles om at forberede
rammen for undervisningen: Hvad skal eleverne lære og hvordan? Under elevernes kollektive læringsarbejde cirkler lærere i begyndelsen oftest rundt mellem bordgrupperne, som en slags vagtgange, der sikrer ro, koncentration og hurtig hjælp til elever. Efterhånden udvikler lærerne en ny praksis, hvor de deltager mere og mere i lange samtaler i bordgrupperne. Læreres samtaler er i øjenhøjde
med eleverne. Samtalerne har timens temaer og opgave som fælles fokus. Samtalerne har et andet
mønster end den normale undervisningssamtale med læreres spørgsmål-svar-sekvenser og forklarende monologer. Det betyder, at de fleste elever er aktive og i samtale med hinanden og med læreren. Der er mindre ikke-undervisningsrelevant snak blandt eleverne, og lærerne behøver næsten
ikke at korrigere elevernes adfærd.
Læringsledelsen i tolærersystemet i 9.a er blevet til dialogiske læringssamtaler: Et perspektiv på
elever som nysgerrige aktører, som sammen med læreres deltagelse, ro og nærvær, er i et fælles
læringsarbejde, som lægger vægt på elevers forståelse og kompetencer. Elever bliver til deltagere
og inkluderede i både 9. a og i læringen.
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Faglig sparring gør lærerjobbet mere interessant
Efter at have arbejdet intensivt med at udvikle tolærersystemet i et år, har vi nu kunnet konstatere,
at der sker noget i klasserummet med to lærere. Det står klart, at tolærersystemet giver os en større
frihed i lærerrollen, men samtidig også stiller udfordringer til samarbejdsevner. Friheden består i,
at der er to lærere, som på samme tid har overblik og giver nærhed til eleverne. Man behøver ikke
have øjne i alle hjørner og kroge af klasselokalet. Det er lykkes at gøre eleverne mere engagerede.
Samtidig betyder tilstedeværelsen af en kollega, at både lærere og elever oplever større tryghed, og
det giver færre konflikter. Som lærer er det udviklende at indgå i et arbejdsfællesskab. Den faglige
sparring både i forberedelsen og i undervisningen er med til at gøre lærergerningen mere interessant – især hvis man tør give afkald på enelærer-rollen og udnytte hinandens kompetencer.

Faktaboks:
Tolærersystem/-undervisning på efterskole
Fjordvang Ungdomsskole og UC Syddanmark har, finansieret af Efterskoleforeningen, gennemført
et udviklingsprojekt, hvor tolærersystem/-undervisning har søgt en udvikling af opmærksomheden
på elever som aktører i dialogiske undervisningssamtaler og aktive læringsarbejdsprocesser. Undervisningssamtalerne i tolærersystemet/-undervisningen adskiller sig radikalt fra traditionel læringsledelsestænkning i enelærersystemet/-undervisningen. Udviklingsprojektet er afsluttet med
seminar i maj 2010 og følges op af artikler og afrapportering vinteren 2010. Afrapporteringen kan
hentes på Fjordvang Ungdomsskoles hjemmeside og på UC Syddanmarks hjemmeside under ”Ungdomspædagogik” fra medio december 2010.”
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