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Hvad får børn faktisk ud af at gå i skole?  Hvorfor er der ofte uro i klasseværel-

set? Hvilken rolle spiller læreren for elevernes udbytte? Ja, lige netop den slags 

spørgsmål står ofte i kø, når der diskuteres skole – i uddannelsessammenhænge 

og blandt forældre og politikere. Ofte får bestemte ophedede diskussioner i dags-

pressen, fx op til skole lovsændringer eller politiske systemskifter, stor betydning 

for, hvad der faktisk kommer til at stå i love og læseplaner – uden at der faktisk er 

forskningsmæssigt belæg for beslutningerne. 

Denne bog sammenfatter de vigtigste resultater af undersøgelsen Dansk Skolekul-

tur, hvor 5000 børn og ca. 200 lærere har deltaget. Resultatet viser bl.a., at den 

gode lærer gør en forskel, men at det også handler om effektiv læringsledelse: om 

at tage hånd om læringens rammer, så at uro og mistrivsel ikke står i vejen for 

elevernes udbytte af undervisningen. Derfor indeholder bogen også kapitler om, 

hvordan man kan gøre  (didaktiske over vejelser), hvorfor noget er bedre end andet 

(værdimæssige overvejelser), og hvordan man nu kan forstå og forklare hvorfor 

(læringsmæssige overvejelser).

Bogen henvender sig til en bred offentlighed af skoleinteresserede borgere og sær-

ligt de professionelle i feltet (lærere, ledere, studerende og undervisere i læreres 

grund- og videreuddannelse). 
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Denne bog henvender sig til den brede offentlighed, som interesserer
sig for skolens funktion, for hvad det er børn lærer, hvordan de gør
det, og for mange af de andre ting, som angår skolen i Danmark.

Bogen er skrevet for at give alle med interesse for skolen en mulig-
hed for at deltage i drøftelsen af, hvordan vi indretter undervisningen.
Det er ikke en debatbog, men en teoretisk og undersøgelsesmæssigt
funderet beskrivelse af vigtige forhold i skolen. Bogen tager således fat
i et samfundsforhold, som har bred interesse.

Rockwoolfondet har stået for den bevilling, som har muliggjort
undersøgelsen, og udgangspunktet er en forundring hos fondets med-
lemmer, som de formodentligt deler med mange i Danmark. I den kor-
te, fyndige form lyder den sådan:

Hvordan kan det være, at læreren har så svært ved at holde ro og
orden? Og: Hvordan indvirker al den uro og uafrettethed på tilegnel-
sen af faglige og andre relevante kompetencer?

Kort sagt, hvorfor er der så megen larm og problemer med disci-
plin i skolen?

Det er imidlertid ikke helt enkelt at besvare disse spørgsmål uden
at inddrage en lang række andre forhold og ellers også forsøge at
nuancere ved at pege på mulige sammenhænge. Vi har derfor arbejdet
med en lidt bredere formulering, som ser sådan ud: Formålet er at
undersøge den danske skolekultur (empirisk og teoretisk) med særlig
henblik på afdækning af sammenhænge i vaner, arbejdsprocedurer,
rutiner, forskrifter, samarbejde, relationer, kommunikation, disciplin,
undervisningsledelse, fagligt udbytte osv.

Kompleksiteten i en undersøgelse af denne art er naturligvis stor.
Når der tales om sammenhænge, er det for at understrege, at mange
forhold spiller sammen og op mod hinanden i et felt, som mere eller

7FORORD
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mindre præcist kan afgrænses som ’kultur’. Det har imidlertid været
muligt at tilrettelægge en undersøgelse, som griber fat om udvalgte
elementer og belyser dem i forhold til helheden. Undersøgelsen har
forsøgt at besvare spørgsmål som fx: Hvad betyder arbejdsklima og
disciplin for udbyttet af undervisningen? Skal undervisningen struk-
tureres og tilrettelægges anderledes for at opnå de mål, der formule-
res? Hvad er kvalitet i samvær og undervisning?

Selv om vi her fremlægger undersøgelsens resultater på grundlag
af de spørgsmål, vi har stillet til 5000 børn og 250 lærere, kan disse ikke
ses uafhængigt af de teoretiske forforståelser, forskningsgruppen har
haft som udgangspunkt.

Undersøgelsen tog udgangspunkt i en teoretisk forståelse, hvor det
var vigtigt at skabe legitimering af, at vi lever i et demokratisk sam-
fund, som danner fundament for, hvad det er, skolen skal, og hvordan
den skal det. I kort form handler det om uddannelse til at indgå viden-
de, aktivt og undersøgende i forhold til muligheder i samfund og soci-
ale sammenhænge. Derfor fremlægger vi også dele af dette teorig-
rundlag.

Bogen henvender sig til mindst to grupper, som så lidt selektivt
kan læse der, hvor det nu er mest interessant. Den ene gruppe er den
aktive, interesserede samfundsborger, som ikke er professionelt invol-
veret i skolens udvikling, men netop som aktiv borger i et demokra-
tisk samfund selv har gået i skole og måske endda har børn i skolen
og derfor er dybt og seriøst optaget af denne vigtige samfundsinstitu-
tions rolle og opgave. Den anden gruppe er de professionelle, som har
skolen som potentiel eller aktuel arbejdsplads. Altså først og fremmest
lærere, pædagoger og studerende i de to professioner, men også lede-
re og undervisere i grund- og efteruddannelse kan med fordel læse
med.

Begge grupper har oplagte interesser i skolen, men lidt forskellig
toning af elementerne. Naturligvis må den professionelle (i hvert fald
pr. definition) være mere teoretisk optaget, mens borgeren mere må
hælde mod det forhold, som kommer ud af erfaringer og fra dagligli-
vets forundring over, hvordan man kan lave skole... og i tilfælde med
egne børn i skolen naturligvis meget interesseforstærket af egne erfa-
ringer med gode eller dårlige lærere.

8 FORORD
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Det er projektgruppens opfattelse, at der faktisk er mere, der for-
binder de to grupper, end der skiller. Vi har derfor bestræbt os på at
gøre både afsnit med resultater af undersøgelsen og de mere teoreti-
ske ditto så relevante, at bogen er interessant at læse for en bred offent-
lighed.

Med de to grupper i bevidstheden har vi valgt at strukturere
bogen, så vi starter med at resumere, hvad vi faktisk ved fra nationale
og internationale undersøgelser om kultur, effekt af undervisning,
disciplin, uro og godt liv i skolen. Det kapitel er skrevet af Birgit Ry-
berg og Mads Hermansen.

Derefter fortæller vi i korthed, hvad vi reelt fik ud af pengene fra
Rockwoolfondet i form af en kortfattet præsentation af resultaterne fra
undersøgelsen. Her har Mads Hermansen, Svend Kreiner, Thomas
Lund og Birgit Ryberg bidraget.

De næste to kapitler er koncentreret om at fortælle om praksis i
skolen. I kapitel 3 får vi et didaktisk og praktisk afsæt for, hvordan
man kunne tænke sig undervisning i det, man kunne kalde aktivt
medborgerskab eller opdragelse til demokrati. Dette kapitel er skrevet
af Frode Boye Andersen.

I kapitel 4 får vi præsenteret de fire cases, som er resultatet af de
fire udviklingsarbejder, der var et forsøg på, med de første undersø-
gelsesresultater i hånden, at prøve at lave noget om. Som man vil se,
medførte det både undervisningsmæssigt guldgraveri og mere
afmægtige forløb, hvor vi afgjort vil anbefale, at man tager udgangs-
punkt i de gode historier. Forfatterne er i rækkefølge Kirsten Bro og Vi-
beke Petersen på de to midterste case og Annette Hildebrand Jensen
på den sidste. Det er mine afsnit, som omkranser kapitlet.

Endelig har vi i kapitel 5 valgt at anbringe det lidt mere teoretisk
tunge stof, som har dannet grundlag for undersøgelsen og for den for-
ståelse af undervisning, som projektgruppen har delt. Her er forfatte-
ren igen Birgit Ryberg og Mads Hermansen

Det hele afsluttes med nogle afsløjfende bemærkninger.
Det er mig, der har ansvaret for redigering af bogen.
Forskningsprojektets medlemmer var ud over denne bogs forfatte-

re: Lektor Inge Henningsen, Københavns Universitet, konsulent Per-
nille Pind, studienævnssekretær René Skaanning Jakobsen, Copenha-
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gen Business School, konsulent Leif Glud Holm, Danmarks Pædago-
giske Universitet og statistiker André Torre, Danmarks Pædagogiske
Universitet. Selv om de ikke har skrevet med på denne bog, ligger der
en stor del af deres arbejde gemt i resultaterne og teksterne heri. Så tak
for indsatsen.

Jeg er glad og stolt over på projektgruppens og egne vegne at kun-
ne præsentere denne bog for offentligheden. Gid den må indgå i
diskussion og som grundlag for refleksioner over, hvordan man nu på
et godt grundlag kan lave skole.

Mads Hermansen
projektleder
København, november 2006.

10 FORORD
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Undersøgelsens formål
Der findes naturligvis forskellige interessenter i forhold til skolens
opgave,1 som hver især anlægger den vinkel, som lige netop tilgode-
ser deres egne interesser mest muligt. På mange måder er dette et
grundvilkår, når man vil analysere samfundsinstitutioner, men især i
forhold til skolen er det vigtigt, at den fælles betydningsfulde opgave,
som skolen er, hæves over særinteresser, så diskussion og beslutninger
kan medvirke til maksimering af kvaliteten. Op til skolelovsrevisioner
viser det sig ofte i diskussionen, at der ikke i tilstrækkelig grad er
dokumentation for de forskellige synspunkter, og beslutninger forbli-
ver derfor mere på ideologiske og holdningsmæssige planer.

Projekt Dansk Skolekultur handlede derfor om at skabe et robust,
empirisk grundlag for den fortsatte diskussion og beslutning om,
hvordan folkeskolen kan indrettes. Undersøgelsen handlede således i
bred forstand om, hvordan vi kan indrette skole og undervisning
bedst muligt ved at kaste lys over, hvad der sker, og hvilket udbytte
eleverne får af det, der sker.

Undersøgelsen tog udgangspunkt i følgende antagelser:

11INDLEDNING
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En undersøgelse af skolens
kultur med særligt henblik på
disciplin, fagligt udbytte af
undervisning og samarbejde

1 Fx kommunalbestyrelserne, skolebestyrelserne, Kommunernes Landsforening, Fol-
ketinget, Danmarks Lærerforening, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsfor-
ening samt Foreningen Skole og Hjem.
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• På grund af stadigt stigende samfundsmæssig kompleksitet er
det blevet vigtigere end nogen sinde tidligere i historien at skabe
et tidligt og godt funderet grundlag for borgernes samfundsdel-
tagelse. Grundlaget må baseres på ansvarlighed, moral og etik
for social omgang, højt niveau af kundskaber og en robust udvik-
let personlighed.

• Evnen til selvdisciplinering er blevet vigtigere. Det handler om at
kunne strukturere, ordne, skabe overblik, tage initiativ, turde
markere konkurrerende opfattelser og indgå i samarbejde. Kort
sagt at skabe gode vaner for interaktion og arbejde.

• Kravet til samarbejdsevnen er paradoksalt blevet skærpet i takt
med, at det i øvrigt kræves, at den enkelte skal være i stand til
selv at være aktør i sit liv. Altså krav om både større selvstæn-
dighed og mere fleksibel evne til at indgå i mange forskellige
samarbejdssituationer.

• Krav til lærernes evne til at lede undervisnings- og samarbejds-
processen er øget i takt med tilsvarende øgede krav til elevernes
selvstændighed og evne til fleksibelt at indgå i samarbejde.
Lærernes undervisningskvalifikationer må i højere grad erstattes
af kompetencer til at indgå som ledere af elevernes læreprocesser,
hvor den enkelte elev så optimalt kan få mulighed for at tilegne
sig det maksimale udbytte, der matcher den enkeltes særlige
evner og muligheder. Dette øger kravet til lærernes kompetencer
mht. at skabe gode rammer for relationer og samarbejde.

• Det er vigtigere end nogensinde, at elevernes faglige udbytte af
undervisning er på så højt et niveau, at de uden store vanskelig-
heder allerede efter indskolingen (0-2 kl.) kan indgå med til-
strækkelige grundfærdigheder (læsning, skrivning og matema-
tik) i det fortsatte uddannelsesforløb.

• Den gode oplevelse af at gå i skole er sammenhængende med
udbyttet. En mere professionel holdning til udfordring af elever-
ne er af stor betydning for opnåelse af høje og robuste, faglige
kompetencer hos eleverne. En mere professionel lærerholdning
handler om at udfordre eleven til det absolut højst mulige
niveau, uden at eleven mister retten til at være del af det sociale
felt som ligeværdig aktør.

12 INDLEDNING
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Modellen skal netop forstås på den måde, den er konstrueret på. Det
er læreren som leder af undervisningen, der via sine kommunika-
tionskompetencer, sine relationer til kolleger og forældre er i stand til
at rammesætte undervisningen. Her bliver opgaven at skabe gode ru-
tiner, arbejdsvaner og arbejdsdisciplin. Med en optimal udvikling af
dette grundlag øges elevernes læring (udbytte) af undervisningen,
hvilket fører til optimering af kompetenceudviklingen til deltagelse i
fortsat uddannelse, samfundsliv og arbejdsliv.

Undersøgelsens design og metoder

Undersøgelsen koncentrerede sig om mellemtrinnet (4-5 klasse) ud fra
den betragtning, at det var her i midten af skoleforløbet, at vi havde
de bedste udkigsposter, dels mod det der på dette tidspunkt var resul-
tatet af indskoling, og det der sigtes på hen mod afslutningen af fol-
keskoleforløbet. Endvidere er det på disse trin, at vaner, arbejdsproce-
durer og rutiner er indarbejdet og registrerbare, og så er relationerne
mellem børn og lærere endnu ikke i særlig grad præget af teenage-åre-
nes sociale spændinger.

13INDLEDNING

· Kvalifikationer til at 
  deltage i fortsat 
  uddannelse
· Kvalifikationer til at 
  deltage i samfunds-
  og erhvervslivet

Lærerens ledelse af
læreprocesser
· Klar kommunikation
  og gode arbejds-
  relationer med:
  · kolleger
  · forældre

Undervisning
· Skabe gode rutiner
  og arbejdsvaner
· Skabe god
  arbejdsdiciplin

Elevens læring 
(udbytte)
· Evnen til at skabe
  samarbejdsrela-
  tioner mellem
  eleverne:
  · højt fagligt niveau
  · personlig udvikling

Undersøgelsens generelle analysemodel til forståelse af
sammenhæng og årsagskæder
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Ved hjælp af en nyudviklet matematiktest blev alle 5000 børn testet
på fagligt standpunkt og ca. 2300 blev testet et halvt år efter for at måle
fremskridt. Alle børn og lærere besvarede – også to gange – et elektro-
nisk spørgeskema med ca. 100 holdningsspørgsmål, hvoraf flere var
identiske på elev- og lærerskemaerne.

Undersøgelsen var tilrettelagt således, at børn og lærere fik en del
af resultaterne tilbage, så man kunne arbejde med det som tema i
undervisningen. Dette skete også efter 2. undersøgelsesgang, hvor
lærerne så også fik resultatet af elevernes matematiktest.

For at optimere og inspirere dette arbejde blev der udarbejdet et
undervisningsinspirerende materiale, som blev sendt til de deltagen-
de lærere 3 måneder før 1. spørgeskemaundersøgelse.2 Dele af dette
materiale vil man kunne genfinde i kapitel 3.

På grundlag af de første resultater fra undersøgelsen blev der
iværksat i alt fire udviklingsarbejder på forskellige skoler. Arbejdet
her blev tilrettelagt efter en aktionsforskningsmetode, hvor de delta-
gende lærere og klasser fik medforskningsopgaver under ledelse af de
tre forskere/konsulenter, som indgik i denne del af forløbet. Beskri-
velsen af dette arbejde kan man finde i kapitel 4.

14 INDLEDNING

2 Andersen, F. B. 2004.
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Relevant forskning om børns udbytte af
undervisning

Først beskriver vi væsentlige resultater fra det internationale School
Effectiveness’ forskningstradition, dernæst fokuseres på nogle af de
senere års forsknings- og udviklingsprojekter i Danmark og Norden.

School Effectiveness-forskningen
School Effectiveness refererer til de midler, der mest direkte og på den
bedste måde fører til en forøgelse af elevernes faglige udbytte af
undervisningen. Man kan tale om tre generationer af undersøgelser i
forhold til skolegang og elevers udbytte af undervisningen.3

Første generation går tilbage til 60’erne, hvor opmærksomheden
blev rettet mod den meget begrænsede effekt, som skolen havde på
elevernes præstationer set i sammenhæng med den store betydning,
familiebaggrunden havde. The Colemann Rapport viste, at skolerne i
USA stor set ingen effekt havde på elevernes præstationer.4 Resulta-
terne vakte opsigt, og frygten for den betydning, de kunne få for myn-
dighedernes vilje til at satse på skolen, medførte, at der relativt hurtigt
voksede en modreaktion frem med sigte på at afkræfte det negative
resultat om skolens effekt.

15KAPITEL 1

KAPITEL 1

Hvad er betydningsfuldt for
det faglige niveau samt skolens
kultur og elevtilfredshed?

3 Reynolds, R. m.fl. 2003.
4 Colemann, J. m.fl. 1966, bekræftes af Jencks m.fl. 1972. In: Reynolds m.fl. 2003.
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I USA undersøgte R.  Edmonds,5 hvordan skoler i fattige kvarterer
med minimal interesse for skolegang viste markante forskelle i effekt-
fuldhed. Hensigten var ikke at tilbagevise, at økonomisk velstillede
familier (med gode boligforhold, sund kost og tid til at stimulere bør-
nene) var begunstigede i forhold til økonomisk uformående familier,
men at tydeliggøre, at skoler er forskellige, og at elevernes udbytte af
undervisningen hænger sammen med de læringsbetingelser, skolen
tilbyder eleverne.

I England startede Rutter og hans medarbejdere nogle omfattende
undersøgelser med henblik på at indkredse faktorer, der kunne relate-
res til skoleeffekt.6 I forskningsprojektet ’Fifteen thousand hours;
Secondary Schools and their Effects on Children’ udviklede de en
metode til at evaluere skolernes effektfuldhed efter at have taget høj-
de for familieforhold. Undersøgelsen påviste, at skolernes organise-
ring af undervisningen havde afgørende betydning for elevernes
præstationer, og at opførsel og social tilpasning blev farvet af skole-
gang. Rutters forskningsgruppe udskilte fem faktorer, som skulle have
særlig betydning for elevpræstationer:

• Stærk pædagogisk ledelse
• Høje forventninger til eleverne
• Vægtning af grundlæggende færdigheder
• Etablering af et trygt og ordentligt miljø i skolen
• Hyppige vurderinger af elevernes fremskridt.

Kritikere stillede spørgsmål til pålideligheden af undersøgelserne og
til resultater, der var frembragt ud fra forskelligt forskningsdesign og
inden for vidt forskellige skolemiljøer. Det rejste imidlertid tvivl om,
hvorvidt de fem faktorer alene skulle være af betydning for elevernes
udbytte af undervisningen, og snart voksede antallet af faktorer, som
blev vurderet som betydningsfulde for School Effectiveness.

Dette blev oplægget til anden generation af skoleeffekt-forsknin-
gen i 80’erne, som nok byggede videre på ovennævnte resultater, men

16 KAPITEL 1

5 Edmonds, R. R. 1979.
6 Rutter m.fl. 1979.
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også gjorde brug af de nye muligheder, som forbedret teknik og stati-
stisk bearbejdning af datamaterialet havde ført med sig.

Hovedparten af undersøgelserne refererede til engelske forhold,
hvor Mortimore havde været i spidsen for udviklingen.7 Over en
fireårig periode undersøgte hans forskningsgruppe progressionen i
elevernes kognitive og sociale færdigheder på 50 skoler i London
mhp. at identificere de effektfulde skoler. I modsætning til de tidlige-
re undersøgelser, som hovedsageligt målte niveauer i skolen frem for
elevpræstationer og primært relaterede gennemsnittet af elevpræsta-
tioner til forældrenes forskellige socialklasser (hvilket selvfølgelig var
bedre end at ignorere baggrunden), så vægtede gruppen af forskere
omkring Mortimore, at individuelle elevpræstationer skulle kunne
relateres til såvel den sociale, etniske, sproglige som familiemæssige
baggrund. Frem for kun at koncentrere sig om få sider af undervis-
ningen (oftest eksamensresultater) fokuserede forskningen også på
adfærd og holdninger til uddannelse.

Undersøgelsernes hovedspørgsmål var:
1. Om nogle skoler var mere effektive end andre til at fremme ele-

vernes indlæring og udvikling, når man tog elevernes forskelli-
ge baggrund i betragtning?

2. Om nogle skoler var mere effektive end andre over for visse
sociale børnegrupper?

3. Hvis nogle skoler var mere effektive end andre, så at indkredse
de faktorer der bidrog til den positive virkning.

Mortimore fandt frem til 12 faktorer, som i disse undersøgelser korre-
lerede positivt med læringsresultaterne.8

I USA gennemførte Teddlie og Stringfield
9
i samme tidsrum en ræk-

17KAPITEL 1

7 Mortimore, P. m.fl. 1988.
8 De 12 faktorer: Purposeful leadership of the staff by the head teacher. The involve-

ment of deputy head. The involvement of teachers. Consistency amongst teachers.
Structured sessions. Intellectually challenging teaching. A work-centred environ-
ment. A limited focus within sessions. Maximum communication between teachers
and students. Good record-keeping. Parental involvement. A positive climate.
Dansk uddybning af de 12 faktorer gengives i Ringsmose 2003.

9 Teddlie & Stringfield 1993.
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ke sammenlignelige studier, hvor de fokuserede på såvel skole- som
klasseniveau. På den baggrund udskilte de effektfulde skoler sig bl.a.
ved den respekt,de viste eleverne, prioritering af tid til opgaver, brugen
af nye materialer, opmuntring til selvstændig virksomhed, høje for-
ventninger, positiv forstærkning, disciplin og positivt klima i klassen.

Hvor den første generation af effektforskning dokumenterede, at
skolegang gør en forskel, kan man sige, at anden fase viste, at selv i de
mest belastede kvarterer bidrager skolen til at fremme elevernes
udvikling, og at det er muligt at opstille en række nøglefaktorer, som
har særlig betydning for elevernes læreproces.

Dermed var starten givet til tredje generation af skoleeffekt-forsk-
ningen. Den var på mange måder en gentagelse eller direkte fortsæt-
telse af det, der allerede var sat i gang, men igen med forbedret teknik
og undersøgelsesmetoder, og med større opmærksomhed på interna-
tionale sammenligninger af resultater. Der kom også mere fokus på
skolekontekstens betydning for effekter og på kritiske vurderinger af
selve forskningsgrundlaget. Undersøgelserne blev udbredt gennem et
forgrenet internationalt netværk blandt School Effectiveness- og
School Improvement-forskere. Organisationen ICSEI opretholdt og
støttede udviklingen af netværket, bl.a. gennem tidsskriftet School Ef-
fectiveness and School Improvement, som blev udgivet fra 1989.

I 1994 blev de første dataindsamlinger fra ISERP sammenfattet,10 og
resultatet viste nogle gennemgående tendenser i de involverede lande,
hvilket kan sammenfattes i følgende fem punkter:

• Forskningen har fokuseret på det kognitive område og på at udvikle
faglige kundskaber, men det sociale og affektive område neglige-
res.

• Forskningen har haft mere fokus på at frembringe procesdata på
skoleniveau end på klasseniveau, hvor undervisningen foregår.

• Forskningen har haft en tendens til at være ateoretisk og har foku-
seret mere på forholdet mellem variable end på at teste eller
generere teori, som kunne forklare resultaterne.

• Forskningen har haft en tendens til at ignorere variationer, som ind-

18 KAPITEL 1

10 ISERP (International School Effectiveness Research Project). Resultaterne sammen-
fattes af: Creemers, Reynolds og Swint 1994 (gengivet efter Grøterud & Nielsen
1998).
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virker på læringen i forskellige kulturelle kontekster inden for et land,
til fordel for helhedsanalyser, som ser på faktorer gældende for
alle skoler.

• Forskningen samler data om alle elever, klasser og skoler frem for at
studere variationer inden for elevgruppen, klassen og skolen.

Den kritiske tilgang til School Effectiveness-paradigmet blev formule-
ret inden for paradigmets egne rækker, men det hindrede ikke, at
undersøgelserne fortsatte på det samme grundlag. Hensigten var sta-
digvæk at finde frem til de midler, der mest direkte førte til en forøgel-
se af elevernes faglige udbytte og identificerede karakteristika ved
skoler, hvor eleverne gjorde større fremskridt, end man kunne forven-
te. Reynolds sammenfattede i 1996 de nøglefaktorer, som inden for
School Effectiveness-paradigmet blev vurderet til at have størst betyd-
ning for at frembringe effektfulde skoler.11

1. Professionelt lederskab: Betydningen af ledelse i skolen fremhæ-
ves som det klareste resultat af skoleeffekt-forskningen, herun-
der:
a. Målrettethed og proaktiv ledelse, ansættelse af personer der

passer til skolen og målrettet ledelsesteam.
b. Uddelegering og involvering af lærerne i beslutningsproces-

ser.
c. Skolelederen som professionel leder, der er vidende om det,

der sker i klassen.
2. Fælles visioner og mål: Betydningen af at opbygge konsensus i

personalegruppen om skolens mål og værdier og realisere dem
gennem kollektive arbejdsformer:
a. Enhed af mål og konsensus om værdier.
b. Konsekvens i praksis, fastlagte retningslinjer for undervis-

ningens indhold og disciplin i klassen.
c. Kollegialt samarbejde og lærerinvolvering i beslutningspro-

cesserne.

19KAPITEL 1

11 De ni faktorer gengives på baggrund af Kirsten Krogh Jespersens ph.d.-afhandling
2004. Faktorerne er identiske med de 12 faktorer, som Mortimore, Sammons og Hil-
mann opstillede i 1995, forskellen mellem ni og 12 skyldes en sammenfatning af
enkelte faktorer. 
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3. Læringsmiljø: Betydningen af den holdning eller stemning, der
er på skolen, som delvist er bestemt af personalets visioner,
værdier, mål og arbejdsklima. Centralt er
a. En atmosfære af orden.
b. Attraktive arbejdsomgivelser.

4. Undervisning og læring: Betydningen af den tid, der bruges på
arbejdsopgaver, herunder
a. Disponering af tid i forhold til fag, elevsamarbejde, lektions-

overgange, praktiske gøremål m.m.
b. Fremhævelse af det akademiske aspekt, herunder tilmelding

til eksamen og kontrol med hjemmearbejde.
c. Lejlighed for at lære i forhold til et bredt curriculum og

særskilte læringserfaringer.
5. Høje forventninger: Betydningen af høje forventninger til elever-

ne, herunder klar kommunikation om forventninger og feed-
back både i forhold til den enkelte elev og klassen som helhed.

6. Positiv feedback: Betydningen af klar og fair disciplinering og
vægtning af anerkendelse og værdsættelse til fordel for kritiske
kontrolforanstaltninger og straf.

7. Overvåge elevfremskridt: Betydningen af anerkendte evaluerings-
former til at overvåge elevers, klassers og hele skolers præsta-
tioner og fremskridt, herunder brug af udviklingsprogrammers
virkninger på effekter i undervisningen.

8. Elevers rettigheder og pligter: Betydningen af at rettigheder og
pligter påvirker elevernes præstationer positivt.

9. Målrettet undervisning: Betydningen af en hensigtsmæssig orga-
nisering, velforberedt undervisning og strukturerede lektioner,
samt etablering af rammer, inden for hvilke eleverne kan arbej-
de selvstændigt og få støtte til at påtage sig ansvar og ledelse af
deres arbejdsproces.

At fokus især rettes mod det internationale perspektiv i den tredje fase,
illustreres i bogen World Class Schools 2002,12 hvor resultater af effekt-
undersøgelser fra ni forskellige lande sammenlignes: USA, Canada,

20 KAPITEL 1

12 Reynolds, D. m.fl. 2003.
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Norge, Holland, Irland, England, Taiwan, Australien og Hong Kong.
Gennem omfattende undersøgelser søges dele af den tidligere kritik
imødekommet, bl.a. ved at tydeliggøre nogle af de forforståelser og
hypoteser, der ligger til grund for undersøgelsen, og ved at benytte en
bred vifte af indsamlingsmetoder, der muliggør, at flere faktorer kan
inddrages i vurderingen af School Effectiveness, det gælder fx skole-
regler, skoleressourcer, skoleimage, curriculum, forældreindflydelse,
elevpræstationer, observation af skoler og klasserum, interviews af
ledere og lærere, elevsamtaler m.m.

Et kritisk blik på School Effectiveness-paradigmet
Som det fremgår af ovenstående, er School Effectiveness-paradigmet
ikke alene udbredt over store dele af kloden, det danner også bag-
grund for en lang række skoleudviklingsprojekter verden over. I den
forstand må man sige, at det er lykkedes at udbrede forståelsen af, ’at
skole nytter noget’. I forhold til ideen om at kortlægge, hvad der
adskiller gode skoler fra dårlige skoler, og hvad der højner elevernes
faglige udbytte, har man fundet et svar i form af en række nøglefakto-
rer, som korrelerer positivt med læringsresultaterne. Disse faktorer
kan genkendes i måden, hvorpå forskellige lande vurderer deres sko-
lesystem, og i de vurderinger, politikere lægger til grund for deres
uddannelsespolitik, hvilket i sig selv har givet anledning til kritik.

Det primære spørgsmål er, hvad man egentlig måler inden for det-
te forskningsparadigme. Et tilbagevendende kritikpunkt vedrører sel-
ve definitionen af begrebet Effectiveness, dels i forhold til at tale om begre-
bet som en entydig størrelse, som om man var enig i hvad Effective-
ness er, dels i forhold til at bruge begrebet i internationale sammenlig-
ninger, som om Effectiveness giver mening uafhængig af den kultur,
det tolkes ind i. Følgende illustrerer nogle forskellige opfattelser:13

Mortimore (1991) definerer en effektiv skole som en skole, hvor ele-
verne gør større fremskridt end ventet. Det er i denne definition resul-
taterne, der ligger til grund for effektivitetsbegrebet, forstået således at
skoler er effektive, når de sammenlignet med skoler i lignende miljøer
dokumenterer bedre læringsresultater i faglige test.

21KAPITEL 1

13 Gengivet efter Grøterud og Nielsen 1998 og Reynolds m.fl. 2003.
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Cremers (1994) fremhæver, at skolens påvirkning er stærkest på det
kognitive felt, og derfor skal ’effektivitet defineres med udgangspunkt
i faglige præstationer’ uden dermed at underkende det sociale, affek-
tive, etiske og æstetiske aspekt.

Chapman og Aspin (1995) redegør for forskellige landes brug af
effektivitetsbegrebet i forhold til skoleverdenen, hvor det viser sig at
være forskelligt, hvilke kvaliteter der lægges vægt på i fx Skandinavi-
en og i Østen. Ligeledes er konsekvenserne af at score lavt forskellige
fra land til land og dermed incitamentet til at præstere i testene.

Cuttance (1997) beskriver to dimensioner i effektivitetsbegrebet:
kvalitet og lighed. Kvalitet vedrører forholdet mellem elevpræstatio-
ner og forventninger set i forhold til elevens udgangspunkt og tidlige-
re præstationer, mens lighed vedrører antagelsen om, at skolen påvir-
ker alle elevers præstationer (som et gennemsnitsresultat), frem for at
nogle elever kunne tænkes at få udbytte af skolen på bekostning af
andre. Effectiveness siger i den forstand ikke så meget om, hvad ele-
verne lærer, som den siger om evnen til at aflæse og gengive det, lære-
ren forventer, eleven skal lære, og betydningen af, at læreren har tilpas
store forventninger til elevens præstationer.

Man kan sige, at diskussioner om skoleeffekt har haft en tendens til
at se på lærerpræstationer og elevpræstationer hver for sig og især
som egenskaber, der knytter sig til personer, frem for at se på relatio-
nen. Denne tænkning tager Sanders og Rivers (1998) op i undersøgel-
ser af forholdet mellem lærer-effectiveness og elev-udbytte. De viser,
at elevpræstationer er markant forskellige, når undervisningen tilret-
telægges og gennemføres af såkaldt ’effective teachers’ og ’less-effecti-
ve teachers’. Ved at opstille to kategorier af lærere og tilsvarende be-
sætte kategorierne med lærere, der vurderes som henholdsvis meget
effektive og mindre effektive, undersøges lærernes indvirkning på for-
skellige elevgrupper. Resultaterne viste (ikke så overraskende), at ele-
ver undervist af ’effective teachers’ præsterede betydeligt bedre resul-
tater end elevgrupper undervist af ’less-effective teachers’. Nogle af de
faktorer, der gjorde sig gældende hos den sidste gruppe, var færre
udfordringer i de opgaver, der blev stillet, mere kontrol, og vurderin-
ger af elever som mindre motiverede end forventet.

I det hele taget må man sige, at læsningen af School Effectiveness

22 KAPITEL 1
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peger i forskellige retninger, alt efter hvad opmærksomheden rettes
mod i skolen. På metodedelen kritiseres det traditionelle forsknings-
design med proces-produkt-modellen for at have en instrumentel til-
gang til undersøgelsesfeltet og manglende teoritilknytning. Og selv-
om forskerne tilbageviser kritikken med argumenter om, at hensigten
i School Effectiveness-forskningen ikke er at søge årsagssammenhæn-
ge, men at beskrive korrelationer mellem mål og midler, så forekom-
mer denne skelnen vanskelig. Grøterud og Nielsen stiller spørgsmål til
relevansen af undersøgelserne og det grundlag, forskningsinstrumen-
ter og forskningsdesignet bygger på:

”Når et nytt forskningsfelt etablerer seg, og det ennå ikke er publisert man-

ge forskningsresultater, kan en lett komme til å fortolke resultaterne inn i

klare mønstre. Etter hvert som forskningen går videre, viser kompleksite-

ten seg; det var kjanskje ikke så greit som en først trodde. Dette illustreres

med forskningsloven: Jo færre fakta, desto glattere kurver” (Hernes 1981)

En gjennomgang av en del nyere forskningsresultater viser nettop dette:

Det tidligere projekter kom fram til, er ikke så stabilt og tydeligt, som en

tidligere trodde”. (Grøterud & Nielsen 1998 s. 22)

Kirsten Krogh-Jespersen samler kritikken i fire overordnede punkter:14

Forskning og politik, lige muligheder og faglige standarder, fra skole
til klasserum og akademiske resultater:

Forskning og politik problematiseres for at være for tæt knyttet sam-
men; regeringer har taget forskningsresultaterne til indtægt for skole-
politikken, og regeringsorganer er opstået i kølvandet af denne poli-
tik/forskning. Dette til trods for, at der i vid udstrækning er enighed
om, at forskningen bør separeres for regeringsindflydelse, også selv-
om dens resultater vil have relevans for regeringen. Forskningens op-
gave er at generere viden om, hvad der er effektivt, ikke at låse sig fast
på praktiske konsekvenser.

Lige muligheder og høje faglige standarter har været en bestræbelse,

23KAPITEL 1

14 Krogh-Jespersen 2004. (Disse punkter har tidligere været kommenteret af forskere
inden for effectiveness-paradigmets egne rækker, fx i Goldstein og Woodhouse
2000, Reynolds m.fl. 2003).
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der på det politiske niveau har medvirket til at blande forskningsre-
sultater og uddannelsespolitiske initiativer uden samtidig at klargøre,
at lighed i muligheder ikke er det samme som lighed i resultater. I for-
hold til at læse-, skrive- og regnefærdigheder fremhæves, at viden om
skoleeffektivitet har været vigtig for at kunne levere et forstandigt
grundlag for skolepolitiske tiltag, og at svaghederne i udformningen
af disse tiltag især skyldes en manglende opmærksomhed på variatio-
ner internt på skolerne.

Fra skole til klasseniveau indikerer, at forskningen inden for School
Effectiveness-paradigmet overvejende har vægtet de foranderlige
adfærdsmæssige og strukturelle variable, mens bagvedliggende visio-
ner negligeres. Dette forhold problematiseres, og der efterlyses en
skelnen mellem klasserumsfaktorer og skolefaktorer, samt en op-
mærksomhed på faktorernes gensidige påvirkning. Desuden proble-
matiseres ideen om at fremstille læringsmiljøer som gode for alle ele-
ver i næsten alle sammenhænge og lade klasserumsniveauet, hvor
undervisningen foregår, være så svagt belyst.

Eksempelvis viser norske forskere inden for ISERP-projektet,15 at
den helt afgørende faktor for elevernes læring er lærerens motivati-
onsfremmende initiativer og vejlednings- og vurderingsdialoger med
eleverne.

De akademiske resultater er målet for vurderinger af skoleeffekt; sko-
ler er effektive, når elevernes resultater er bedre end forventet i for-
hold til deres forudsætninger. Spørgsmålet er blot: Hvilke forudsæt-
ninger og målt hvordan? og Hvilke resultater og målt hvordan? Resul-
taterne er kendetegnet ved, at de kan måles med indledende og løben-
de testninger af faglige færdigheder især inden for matematik og
modersmål, og med metoder, der lader sig behandle statistisk. Oftest
tilkendegiver forskerne, at affektive og sociale færdigheder kunne
være yderst relevante, men at de ikke har adgang til disse data.

I forhold til selve undervisningen konkluderer Meyer,16 at det efter-
hånden er muligt at udpege, hvilke aspekter i undervisningskulturen
der gavner elevernes kognitivt-faglige udbytte, ligesom man så småt
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15 Grøterud og Nielsen 1998.
16 Meyer, H. 2005.
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begynder at have resultater i forhold til betydningen af social ind-
læring og metodekompetence i undervisningen. På baggrund af de
seneste 10-15 års internationale forskning opstilles 10 kriterier, som
kendetegner god undervisning. Kriterierne skal ikke forstås som en
opskrift, der fører til god undervisning; dertil er der for mange selv-
modsigende og konkurrerende forhold på spil, og der findes ingen
undervisning, der ’i sig selv’ er god.17 Undervisning må forstås i sam-
menhæng med det indhold, den relation og vision, der danner ram-
men om den konkrete situation, og ikke mindst i forhold til en række
afbalanceringspunkter, som påvirker de 10 kriterier; det gælder fx
afbalanceringen mellem frihed og styring, afbalanceringen mellem
elevernes læring i fællesskaber og læring for sig selv og mellem lære-
rens støtte og udfordring m.fl. Kunsten i god undervisning består i at
gøre det ene uden at undlade det andet.

Ud over at sætte fokus på undervisningsaspektet adskiller Meyers
opstilling af kriterier sig fra en stor del af den tidligere forskning ved
at fokusere på det relationelle og vurderende aspekt, der sammen med
metarefleksionen er vilkår i enhver undervisningssituation. Han slut-
ter sin bog med det canadiske ordsprog: ”You can´t command the
winds. But you can set the sails.”

De 10 kendetegn på god undervisning beskrives i følgende punk-
ter:18

• Klar strukturering af undervisningen
• En betydelig mængde tid til læring
• Læringsfremmende klima
• Indholdsmæssig klarhed
• Meningsdannende kommunikation
• Metodemangfoldighed
• Individuelle hensyn
• Intelligent træning
• Transparente præstationsforventninger
• Stimulerende miljø.

25KAPITEL 1

17 Ibid s. 11.
18 Meyer, H. 2005.
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Effektundersøgelser i det danske skolesystem
I begyndelsen af 90’erne deltog Danmark i en international læseun-
dersøgelse planlagt af IEA (The International Association for Evaluati-
on of Educational Achievement) i samarbejde med uddannelsesinsti-
tutioner i 31 lande. Resultatet viste overraskende, at danske elever i 3.
klasse var langsomme og usikre læsere, sammenlignet med tilsvaren-
de aldersgrupper i de andre undersøgte lande. Desuden var sprednin-
gen i de danske elevers præstationer større i danske skoler end i andre
lande. I 8. klasse stod det bedre til, her viste de danske elevers læse-
forståelse sig at være blandt de 10 bedste nationer i undersøgelsen.19

Dette set i sammenhæng med, at Danmark ikke blot havde den dyre-
ste grundskole, men også en skole, som befolkningen generelt set
mente var blandt de bedste i verden, gav en ophedet debat om under-
søgelsens troværdighed.

Undervisningsministeriet kom med forslag til, hvad der kunne
iværksættes for at forbedre læsefærdighederne,20 og diskussioner af
forskellige forståelser af læseundervisning og metoder til undervis-
ning udfoldede sig i skolerne samtidig med et massivt tilbud om efter-
uddannelse i læsning. Flere undersøgelser fulgte, fx Nordlæs-under-
søgelsen i 1994, som i vid udstrækning bekræftede den internationale
læseundersøgelse; den internationale matematikundersøgelse, TIMMS
(The Third International Matemathics and Science Study),21 som viste
et matematikniveau i middelområdet for 6. og 7. klasse, og et endnu
dårligere niveau i naturfagene. Civic Education Study (CIVICS) satte
fokus på de unges forståelse af sig selv som samfundsborgere og på
skolens betydning for forberedelsen til demokrati. Danske elever (14
år og 18 år) præsterede på linje med de bedste i verden i forhold til
kendskab til samfundsforhold og demokratiske grundregler.22

26 KAPITEL 1

19 Meiding, J. 1994.
20 Elbro, C. m.fl. 1993.
21 Weng, P. (1996): Matematik og naturvidenskab i folkeskolen – en international undersøgel-

se IEA/TIMMS, DPI Kbh.
22 Skovsgaard, J. (2004): ”De danske uddannelser i internationale sammenligninger,”

Ministeriets tidsskrift Uddannelse 6.
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OECD-programmet PISA
I 1997 vedtog undervisningsministeriet, at Danmark skulle deltage i
OECD-programmet PISA.23 Hensigten med programmet var at sam-
menligne 15-åriges udbytte af undervisningen med jævnaldrende ele-
ver i en række andre lande. Der kom fokus på de færdigheder og kom-
petencer, der blev skønnet som vigtige ved afslutningen af den obli-
gatoriske skolegang, det vil sige ved udgangen af 9. eller 10. klasse.
Undersøgelsens første runde (PISA 2000) havde læsning som hoved-
tema og matematik og naturvidenskab som mindre temaer, og i alt 32
lande deltog. Anden runde (PISA 2003) havde matematik som hoved-
tema og læsning og naturvidenskab som mindre temaer, og i alt 41
lande deltog; og tredje runde (PISA 2006) gennemføres med natur-
videnskab som hovedtema og med en forventet deltagelse på 58 lan-
de.

Det danske resultat i læsning og matematik ligger på gennemsnit-
tet i OECD-landene, men under gennemsnittet i naturfag; det gælder
både testen i 2000 og 2003.24 I læsning ligger danske elever i 2003 på en
16. plads (pigerne lidt bedre end drengene), niveauet svarer til lande
som Norge, USA, Island og Tyskland, mens Finland, Canada og Korea
klarer sig betydeligt bedre. I matematik ligger Danmark på en 12.
plads (drengene lidt bedre end pigerne), mens lande som Hong Kong,
Kina, Finland, Korea, Holland og Japan klarer sig bedst. I naturfag lig-
ger Danmark i begge undersøgelser i 2003 under gennemsnittet, som
nr. 31 ud af 40 deltagende lande, og her er pigerne markant dårligere
end drengene.

Desuden viser det sig, at elevernes sociale baggrund træder tydeli-
gere frem i Danmark end i andre nordiske lande, og en stor gruppe
elever har læsefærdigheder på et så lavt niveau, at de er blevet karak-
teriseret som funktionelle analfabeter. I de to undersøgelser drejer det
sig om henholdsvis 17% og 18% af eleverne. I både dansk og matema-
tik er resultaterne for 2. generationsindvandrere dårligere end 1. gene-

27KAPITEL 1

23 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) PISA (Program-
me for International Students Assessment). Uddannelsesprogrammet sammenlig-
ner 15-åriges udbytte af undervisningen i perioden 2000-2009.

24 Rapportering - Danske Unge i en internatonal sammenhæng, DPU 2004. Undervis-
ningsministeriet 6. december 2004: Nogle centrale resultater fra PISA.
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rationsindvandrere, som så igen ligger dårligere end elever med
dansk baggrund, et resultat som er specielt for Danmark. Resultater
fra et spørgeskema om hjemlige og skolemæssige forhold viser ligele-
des, at familiebaggrund, etnicitet og ’kulturelt niveau’ i hjemmet har
indflydelse på resultatet. Dette har ført til en konklusion om, at Dan-
mark fortsat har store vanskeligheder med at bryde den sociale arv.25

I 2003 er problemløsning kommet med i undersøgelsen, og her sco-
rer danske elever over gennemsnittet, en 14. plads ud af 41 deltagen-
de lande. I forhold til personlige og sociale kompetencer oplever en
1/3 af eleverne ikke, at skolen forbereder til voksenlivet, ca. 5% mener
skolen har været tidsspilde, 1/3 mener ikke at skolen har bidraget til
at give den selvtillid i forhold til at træffe beslutninger, og 15% mener
ikke, at de har lært ting, der er nyttige i arbejdslivet. Blandt de nordi-
ske lande er disse resultater sammenlagt dårligere end tilsvarende
resultater i Finland, Sverige og Island, men bedre end i Norge.

Til gengæld føler danske børn sig godt hjemme i skolen, de føler
sig vellidt, har en positiv holdning til læring og et positivt billede af
deres faglige kompetencer. De lægger stor vægt på samarbejde, men er
mindre optaget af strategier for egen læreproces.

I 2003 tilbød OECD Danmark mulighed for at deltage i et ’pilot-
review’ af den danske grundskole.26 Sigtet var at belyse kvalitet og lig-
hed på baggrund af sammenhænge mellem PISA-data og samfunds-
mæssige, kulturelle og skolepolitiske faktorer samt at bidrage til
udvikling af nye metoder i OECD’s tematiske reviews.

Den danske interesse for at deltage i undersøgelserne skal bl.a. ses
i lyset af, at de utilfredsstillende PISA-resultater ikke harmonerer med,
at den danske grundskole er blandt de dyreste i verden. OECD-rap-
porten munder ud i 35 anbefalinger rubriceret i nogle brede emner.
Centralt står indlæringsstandarder, evaluering og udfordringer til den
enkelte elev, skoleledelse, efteruddannelse af lærere, kollektive over-
enskomster og øgede muligheder for udsatte elever.

28 KAPITEL 1

25 Dette resultat er blevet kritiseret skarpt af flere danske forskere, bl.a. af Erik Jørgen
Hansen 2004.

26 OECD-rapport om grundskolen i Danmark – 2004. Undervisningsministeriet.
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Et kritisk blik på OECD’s undersøgelser i Danmark
PISA-undersøgelserne og OECD-rapporten har også i Danmark mødt
kritik. For det første vidner en række læserbreve om, at billedet fore-
kommer unuanceret for dem, der har deres dagligdag i skolen,27 for
det andet kan billedet af en middelmådig og svag skole ikke umiddel-
bar kaperes af en befolkning, der troede, at de havde verdens bedste
skole. Endelig er der indvendinger fra den videnskabelige offentlig-
hed, hvoraf flere kan genfindes i den refererede kritik af det internati-
onale School Effectiveness-paradigme. Eksempelvis problematiseres
den stærke fokusering på det kognitive område, tendensen til at igno-
rere skolernes forskellige kulturelle kontekster i de forskellige lande,
et spinkelt teoretisk grundlag at diskutere undersøgelsesresultaterne
op imod, en problematisk sammenhæng mellem forskning og skole-
politik, samt vanskeligheder ved undersøgelsesdesign og -metode.
Således skriver Erik Jørgen Hansen: ”Undersøgelsens design er pro-
blematisk, hvis resultaterne skal bruges som uddannelsesmæssige pej-
lemærker.” ”Især undersøgelsens rangordning af de deltagende lande
er mere end tvivlsom.” 28

Dette støttes af Anna Bonderup Dohn, som i fagbladet Folkeskolen
udtaler: ”De enkelte lande kan godt bruge testen som et fingerpeg,
men man kan ikke bruge den som indikator for, hvordan landene lig-
ger i forhold til hinanden. Der er alt for stor forskel på, hvor trænede
eleverne er til at tage test. Og også på, hvordan eleverne har lært at
læse og diskutere en test.”29

Om PISA 2000 og 2003 skriver Svend Kreiner: ”Min konklusion er,
at der er store problemer med den danske rapport, som efterlader så

29KAPITEL 1

27 En løbende debat i fagbladet Folkeskolen 2005 (eks. 21.02.05, 11.03.05), Undervis-
ningsministeriets tidsskrift Uddannelse 2004 nr. 8, Politiken (dec. 04, jan. 05, feb. 05).

28 Hansen, E. J. 2004. Hansen henviser til det erklærede formål for PISA: “at forsyne
uddannelsespolitikere med et omfattende materiale til vurdering af læringsresulta-
ter målt ved slutningen af den undervisningspligtige periode” og illustrere ”at nog-
le skolesystemer vurderet ud fra de rent statistiske sammenhænge synes at kunne
ændre og begrænse indflydelsen af dårlig social baggrund på elevernes resultater.”
Endvidere henvises til kritik af Pisa-undersøgelserne i England (S. J. Prais (2003):
”Cautions on OECDs Recent Educational survaiy (PISA)”, Oxford Review of Educati-
on, Vol. 29. No 2, 2003).

29 Fagbladet Folkeskolen 13.08.2004.
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mange ubesvarede spørgsmål, at troværdigheden af resultaterne er
yderst begrænset.”30

De 35 anbefalinger i OECD-rapporten 2004 får af Peter Dahler-Lar-
sen følgende kommentar: ”Sådan som jeg ser det, er anbefalingerne
mere en funktion af, hvad der i internationale skolekredse i øjeblikket
er god tone at foreslå, og det kan være både godt og skidt, hvis de bli-
ver ført ud i livet. Mange af anbefalingerne har formentlig ligget i kuf-
ferten, allerede inden forskerne kom til Danmark.”

31

Samlet set har Effektundersøgelserne været med til at skabe debat
om skolen og bidraget med informationer om, hvad der som helhed
karakteriserer gode skoler set på tværs af forskellige kulturer. Fokus
har især ligget på enkelte faktorers betydning for læring vurderet på
baggrund af faglige test, kun i mindre grad har procesvariable og rela-
tioner på klasseniveau været gjort til genstand for undersøgelser. Net-
op her tager denne undersøgelse sit afsæt.

Klasserummet set ud fra danske og nordiske undersøgelser
Vi begynder ikke på bar bund. En række udviklings- og forsknings-
projekter har de senere år forholdt sig til nogle af de komplekse sam-
menhænge, der støtter elevens læreprocesser; følgende rettes specielt
mod klasseniveauet, som er vores primære genstandsfelt. For at kom-
me tæt på en dansk skolepraksis er opmærksomheden især rettet mod
danske og nordiske undersøgelser.

Allerede i 80’erne og 90’erne iværksatte Folkeskolens Udviklings-
råd udviklingsprojekter. Det drejede sig bl.a. FUR-projekterne,32 men
også i andre sammenhænge blev der taget initiativer,33 der viste nød-

30 KAPITEL 1

30 Kreiner, S. i fagbladet Folkeskolen 6.04.06. Indvendingen indikerer ikke nødvendig-
vis, at Pisa-undersøgelserne er uvidenskabelige, men at dokumentationen for resul-
taterne ikke i tilstrækkeligt omfang fremlægges.

31 Fagbladet Folkeskolen nr. 22, s. 11 (efter Krogh-Jespersen, Uddannelse 2002, s. 44).
32 I optakt til FUR-projekterne bad Folkeskolens Udviklingsråd om en sammenskriv-

ning af udviklingsarbejder, hvor der havde været arbejdet tværfagligt på mellem-
trinnet. En sammenskrivning af ca. 80 rapporter. Resultatet er imidlertid mest illu-
strativt for undervisningens organisation (Hermansen 1990). På baggrund af FUR-
projekterne foreligger ca. 30 rapporter udgivet i tidsrummet 1988-1992, Jensen, Niel-
sen og Stenstrup 1992.

33 Se fx Hermansen, Krogh-Jespersen og Striib 1988, Christensen m.fl. 1989.
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vendigheden af at se læring i en kompleks sammenhæng, bl.a. blev
betydningen af et helhedsorienteret læringsbegreb fremhævet i mod-
sætning til en instrumentel læringsforståelse. Desuden satte projekter-
ne fokus på undervisningsdifferentiering, mulighederne i emne- og
projektorienterede undervisningsformer, lærer-elevkommunikation-
ens betydning for læringsbetingelser, herunder faglig feedback og ud-
fordring af eleverne. FUR-rapporterne dokumenterede ikke sammen-
hængen mellem undervisning og læring gennem faglige elevtest, som
de senere effektundersøgelser, men de beskrev elementer af god un-
dervisning og satte refleksions- og læreprocesser i gang ved at gøre læ-
rere og til dels elever til deltagere i en række udviklingsarbejder i
praksis.

Efter FUR og skolelovsrevisionen i 1992 skete et skift i orienterin-
gen. Folkeskolens Udviklingsråd blev nedlagt, og den opbakning, der
havde været til bottom up-forskning i 80’erne, blev erstattet af større
interesse for centralt initierede projekter. Danmarks Lærerforening og
Danmarks Lærerhøjskole indgik således en aftale om at initiere udvik-
ling på 12 udvalgte skoler med henblik på at udvikle erfaringer med,
hvordan man bedst kunne facilitere udviklingen af undervisningen.
Projekterne kom imidlertid ikke ned i undervisningssubstansen, men
forblev på det organisationsudviklingsmæssige plan, hvor det imid-
lertid fik betydning for forståelsen af de faktorer, som samspiller i
undervisningsudvikling.34 

Netop elevernes deltagelse i det sociale fællesskab fremhæves i en ræk-
ke aktuelle undersøgelser, eksempelvis dokumenterer Hedegaard35

praksisfællesskabets betydning for deltagelse i læreprocesser og ele-
vens mulighed for at koble skolens indhold til egen erfaringsverden.
Dertil kommer lærerens sensitivitet over for kulturforskelle, hvilket
får betydning for såvel deltagelse som marginalisering i klassen.36

31KAPITEL 1

34 Skoleudviklingsprojektet (SKUP) blev afrapporteret i en række brugsbøger udgivet
af DLF & DLH i samarbejde (fx Hermansen 1994). I Den fortællende skole – om mulig-
heder i skoleudviklingen (Hermansen 2001) eksemplificeres og analyseres disse skole-
udviklingsprojekter.

35 Hedegaard, M. 1996/2002.
36 Højholdt, C. og G. Witt 1996 dokumenterer ligeledes praksisfællesskabers betyd-

ning deltagelse i læreprocessen.
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Højholdt viser, hvordan børns udvikling foregår gennem deltagel-
se i og bidrag til fællesskaber, og hvordan de voksnes samarbejde om
børnene får betydning for barnets muligheder i skolen.37

Fink-Jensen m.fl.38 illustrerer gennem eksempler fra praksis, hvor-
dan forskellige praksisformer giver eleverne gode eller dårlige betin-
gelser for læring. Gode læringsbetingelser indebærer bl.a. elevernes
deltagelse og engagement i faglige aktiviteter, den enkelte elevs
mulighed for at deltage i faglige aktiviteter med kammerater, lærerens
måde at kommunikere på, lærerens strukturering af undervisningen
og blik for, at forskellige elever skal kunne deltage på forskellige
niveauer i den samme aktivitet.

Betydningen af struktur og organisering er genstand for Klettes klas-
serumsforskning i Norge.39 Hun dokumenterer en sammenhæng mel-
lem tiden, der bruges på lærestoffet og selve læringen, betydningen af
indholdsmæssig klarhed, tydelige hensigter og specifik faglig feed-
back i læreprocessen. Endvidere viser undersøgelserne en markant
forskel på organiseringen i de yngste og ældste klasser i grundskolen
til fordel for de yngste klasser. Der er således mere reel undervis-
ningstid i timerne i de yngste klasser, højere grad af faglig interaktion
mellem lærer og elever, mere faglig hjælp og mindre spildtid.

Imsens40 undersøgelser af praksisformer i den norske grundskole
viser, at det er de individualiserede undervisningsformer, der er frem-
herskende i grundskolen. Undersøgelserne viser også, at eleverne
generelt set oplever en velorganiseret undervisning præget af orden
og struktur, men at eleverne oplever et aftagende elevsamarbejde og
en aftagende elevinvolvering op gennem skoleforløbet.

Granströms undersøgelser i Sverige viser en forandring i organise-
ringen af undervisningen fra 60’erne til år 2000, hvor katederunder-
visning og kollektive klassesamtaler generelt set er i tilbagegang. Det
samme gælder gruppearbejdsformen om end i mindre omfang, hvor-
imod det individuelle arbejde forøges; samtidig viser det sig, at ele-

32 KAPITEL 1

37 Højholdt, C. 1996 og 2000.
38 Fink-Jensen, K. m.fl. 2004 (www.akf.dk. Et forskningsresultat på baggrund af under-

søgelser på tre skoler i Danmark).
39 Klette, K. 1998/2003.
40 Imsen, G. 2004.
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verne i mindre grad beskæftiger sig med færdiglavede udfyldnings-
opgaver.41 Betydningen af en elevcentreret og strategiorienteret under-
visning fremhæves som et særligt træk ved den finske skole, der som
tidligere nævnt scorer højt i de internationale vurderinger.

I det hele taget viser adskillige undersøgelser en positiv sammen-
hæng mellem struktureret undervisning og et godt læringsmiljø, lige-
som ro og orden er fremmende for læringsmiljøet. Forskningen viser
imidlertid også, at det er vanskeligt at påvise en entydig sammen-
hæng mellem bestemte undervisningsformer og læring.42

Elevernes trivsel i skolen og den sammenhæng, skoletrivsel har
med integration og selvopfattelse, dokumenteres af Schultz-Jørgensen
& Ertmans undersøgelser.43 Her påvises en direkte sammenhæng mel-
lem skoletrivsel og selvopfattelse, skoletrivsel og oplevelsen af positi-
ve lærerforventninger samt skoletrivsel og social integration. Et cen-
tralt begreb i forhold til børns trivsel i skolen er den sociale kompe-
tence, forstået som dette at kunne indgå i sociale sammenhænge med
de normer, værdier og krav, dette indebærer, uden samtidig at miste
sit eget perspektiv. At være kompetent i en sammenhæng er ikke ens-
betydende med også at være det i andre sammenhænge, og der er så-
ledes konfliktmuligheder forbundet med elevernes tilpasning til såvel
kammeratgruppen som til læreren i klassen.44

Lærer-elevrelationens betydning dokumenteres af Nordahls un-
dersøgelser,45 som viser en stærk sammenhæng mellem elevernes
opfattelse af undervisningen i klassen og forholdet til lærerne. Det vil
sige, at elever, der har et godt forhold til deres lærer, også vurderer
undervisningen som struktureret, engageret og varieret. Nordahl på-
peger, at denne vurdering af undervisningen lige så meget afhænger
af relationen til læreren som af, hvordan læreren rent faktisk undervi-
ser. Undersøgelserne viser endvidere en sammenhæng mellem lærer-
elev-relationen og arten af problemadfærd og trivsel i klassen. Dertil
kommer elevernes indbyrdes forhold og relationen i forhold til foræl-

33KAPITEL 1

41 Granström, K. 2003.
42 Nordahl, T. 2004, Fink-Jensen m.fl. 2004, Meyer, H. 2005.
43 Schultz-Jørgensen & Ertman 1997.
44 Egelund og Hansen 1998, Ogden, T. 2002, Persson, A. 2003.
45 Nordahl, T. 2000/2004.
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drene, som også har betydning for læreprocessen og for det sociale
fællesskab, der kan etableres i klassen.

Herhjemme har Fibæk Laursen46 sat fokus på lærerens autencitet
og betydningen af de personlige, relationelle og menneskelige kvalite-
ter i undervisningen.

Kreisler47 fremhæver det dilemmafyldte rum, som læreren skal
kunne agere i, og som stiller krav om tolkningskompetencer for at
kunne afgøre, hvad der er på spil i den pædagogiske interaktion. Det
stiller også krav til lærerens didaktiske og refleksive kompetencer, for
selvom ingen faktor i sig selv kan forbedre elevens læringssituation, så
er der grundlag for at antage, at en række faktorer samlet set kan gøre
en forskel.

Grundlaget for undersøgelsen Dansk Skolekultur

Når vi sætter fokus på effekter i undervisningen, er der ikke tale om et
entydigt forhold mellem bestemte interaktionsfaktorer i klassen og
læring; tværtimod er der tale om yderst komplekse sammenhænge,
som antageligt virker ind på elevens præstationer på samme tid, men
med forskellig styrke. Ikke desto mindre er der tale om sammenhæn-
ge, som har betydning for børnenes udbytte af undervisningen. Det er
disse sammenhænge, vi ønskede at belyse ud fra danske børns og
læreres synsvinkel på interaktion i klassen.

Undersøgelsen står altså på skulderen af ovenstående skoleforsk-
ning ved som udgangspunkt at formulere en række teoretisk fundere-
de antagelser om sammenhænge i undervisningen og lægge disse til
grund for tematiseringer i en spørgeskemaundersøgelse med delta-
gelse af 5000 børn i 5. klasse og deres lærere. Ud over berettigelsen i at
supplere de internationale undersøgelse med et dansk projekt udfyl-
der vi et tomrum i forhold til at lade børnenes stemme være det pri-
mære afsæt for forståelsen af klasserummet.48
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46 Laursen, P. F. 2004.
47 Kreisler, J. 2004.
48 At netop børnenes synsvinkel har været svagt belyst, dokumenteres i kritikken af

den internationale effektforskning (Grøterud 1998, Reynolds m.fl. 2003, Nordahl
2004, Meyer 2005).
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Det er af stor betydning for den aktuelle og fremtidige diskussion
af skolen som grundlag for danske borgeres uddannelse og for forhol-
det mellem skolens, det videre uddannelsessystems og erhvervslivets
opgaver og indretning, at grundlaget for diskussionen af folkeskolen
bliver funderet i empiriske fakta.

Emnet har stor almen interesse og knytter sig til temaer, som hele
tiden dukker op og heftigt diskuteres mellem forældre, politikere,
uddannelsesforskere, erhvervsfolk, m.fl. Når det kommer til drøftelse
af skolens opgave, har alle en holdning (alle har jo erfaringer med sko-
len), men ikke alle har præcise og klare begreber eller viden om, hvad
der sker i skolen, og hvad eleverne får ud af tiden, de tilbringer i den.
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I hvor høj grad er lærere og elever enige om, hvad
der foregår?

Undersøgelsen var tilrettelagt således, at elever og lærere i stort
omfang blev spurgt om det samme. Det er naturligvis oplagt at se på
nogle af disse områder.

Helt generelt kan man sige, at elevernes og lærernes opfattelser fal-
der meget godt sammen, selv på relativt prekære områder, hvor det
afsløres, at der ikke er så meget styr på forholdene, som man kunne
ønske. Så der er noget at undre sig over.

Vi begynder med en lille oversigt:

Undervisningens afvikling og tilrettelæggelse
Flere af spørgsmålene var ens på de spørgeskemaer, som elever og
lærere besvarede. De angivne procenter viser, i hvilket omfang elever
og lærere var enige i udsagnet eller spørgsmålet, som de fik præsente-
ret.

Der går ofte mere end 5 minutter, inden timen begynder. 68%

Timen begynder med, at læreren fortæller, hvad der skal ske. 91%

Læreren begrunder opgaver i dansk. 71%

Man efterbearbejder emner i dansk. 82%

Skolen giver lyst til at gå i gang med svære opgaver. 78%

Eleverne får mest ud af undervisningen,
hvis læreren begrunder aktiviteten. 52%

Er klasseværelset godt indrettet til undervisning? 51%

37KAPITEL 2
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Hvad viste undersøgelsen?
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Læringsopfattelse

Eleverne får mere ud af undervisningen, hvis de skal reflektere over
det, de laver (metalæring). 69%

Erkendelsessyn/Induktiv/deduktiv undervisning

Det er godt, hvis eleven skal tænke over eller forholde sig til noget
(metalæring). 46%

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i elevens hverdag
(induktivt udgangspunkt). 41%

Det er vigtigt, at eleven får noget i hånden, som de kan gøre noget med
(induktivt udgangspunkt). 23%

Regler og rammer for undervisningen

Er der procedure for, hvad eleverne skal gøre, hvis der er problemer
i frikvarteret? 89%

Undgår man konflikter ved at have regler? 72%

Er skoleinspektøren med til at skabe en god skole? 67%

Eleverne får mere ud af det, hvis læreren har styr på? 81%

Støj og mobning

Eleverne bliver generet af støj i klassen. 44%

Skælder læreren ud? 56%

Er det de højtråbende, der bestemmer i klassen? 10%

Er skolen et sted, hvor elever mobbes? 5%

Larmer klassen? 18%

Vi kan lidt mere dybtgående sammenligne lærernes oplevelse af
uro/larm i klassen med elevernes oplevelse af samme. Derved kan det
ses, om der er sammenhæng mellem læreropfattelse og elevernes op-
levelse på klasseniveau. Hvis dette er tilfældet, kan vi være temmelig
sikre på, at vi har at gøre med et (relativt) objektivt mål for uro/larm.

På baggrund af elevernes placering på en faktor for uro, er der
beregnet klassegennemsnit for alle 231 klasser, hvor vi samtidig har
svarudsagn fra lærerne. Hermed får vi 231 mål for klassens rapporte-
ring om uro, som kan sammenlignes med lærernes oplevelse af det
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samme. Ovenfor i fig. 1. vises et såkaldt scatterplot (metode til under-
søgelse af sammenfald) mellem disse to skalaer.

Der er stort sammenfald mellem lærer- og elevrapporteringer. Vi
kan derfor forvente, at når en lærer rapporterer om uro, så har det et
vist hold i virkeligheden, og det er ikke (alene) en konsekvens af, at
lærere er særlig irriterede eller følsomme over for larm.49

Forældresamarbejde

Har forældrene tillid til det, der forgår i klassen? 37%

Jo mere information til forældrene om standpunkt, desto mere får eleverne
lyst til at lære. 40%

Historiefortællingen om eleven/klassen/skolen

Eleverne er gode til at styre sig selv i klassen. 80%

Eleverne har tilhørsforhold til skolen. 63%
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Scatterplot af klassens og lærerens uroskala
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Klassen bliver fortalt som god. 70%

Skolen bliver fortalt som dårlig. 7%

Klassen er ikke særlig dygtig. 4%

Sammenhæng mellem elevoplevelsen af at være noget værd og
læreaktivitet, som støtter det. 77%

Klassens elever har en god selvvurdering. 84%

Lærersamarbejde

Styrker lærersamarbejdet kvaliteten i undervisningen? 65%

Ja, tallene er jo i sig selv talende nok. Man kan selv finde belæg og sup-
plering til denne fremstilling i rapporten Hermansen, M. m.fl.: Skolens
gode og onde cirkler. En empirisk forløbsundersøgelse i 4. og 5. klasse af elev-
standpunkt og holdninger til uro, disciplin og læring. Samfundslitteratur
2006, eller på nettet på www.forlagetsl.dk/skolekultur, hvor rappor-
ten i sin helhed er lagt ud.

Grundlæggende og glædeligt må man konstatere, at elever og lære-
re i høj grad er enige om, at det er godt og tilfredsstillende at være i
skolen. Procenterne er udtryk for det, både elever og lærere er enige
om, men nogle steder kunne man da godt spørge sig selv om, hvorfor
enigheden ikke er endnu større, fx i forhold til begrundelser og efter-
bearbejdning i forhold til undervisning.

Et par forhold vil vi trække frem, fordi de så til gengæld viser, hvil-
ke områder, der er problemer med:

• 68% er enige i, at der ofte går mere end 5 min. af timen, før man
kommer i gang.

• 56% er enige i, at læreren skælder ud.
• 44% er enige i, at eleverne er generet af støj fra klassen.
• 5% er enige i, at elever mobbes.
• 18% er enige i, at der er larm i klassen.

Det er ikke tilfredsstillende, hvis det, der forgår i skolen, skal kaldes
professionelt. Derudover kan man undre sig over, at når nu forældre-
samarbejdet opfattes som noget, der styrker læringen, hvorfor opprio-
riteres, det så ikke noget mere?
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Hvad betyder skolekultur for elevernes udbytte af
undervisningen?

Hvad får børn ud af at gå i skole? Hvilke sammenhænge kan identifi-
ceres mellem interaktion i klassen og børns udbytte af undervisnin-
gen, og hvilke forskelle kan registreres mellem gode og dårlige læ-
ringsbetingelser?

Vi opstillede et forskningsdesign med henblik på at diskutere ud-
byttet af undervisningen ud fra to perspektiver på læring: Et kognitivt
(fagligt) perspektiv med afsæt i børnenes besvarelse af en matematik-
test og et affektivt (emotionelt) perspektiv med afsæt i udsagn om bør-
nenes indstilling til skolen og selvopfattelse i skolen.

Resultatet af undersøgelsen peger i flere retninger. Det er på den
ene side muligt at identificere en række forhold, som har en positiv
betydning for børnenes udbytte af undervisningen og udpege sam-
menhænge, der med stor sandsynlighed vil virke fremmende for lære-
processen. På den anden side er det relativt få faktorer, der isoleret set
har en stærk påvirkning på udbyttet, og ingen af dem relaterer til det
faglige udbytte.

Hvis vi begynder med at se på de faktorer, der påvirker det faglige
udbytte, viser datamaterialet en direkte sammenhæng mellem børne-
nes indstilling til at gå i skole og niveauet i matematiktesten: Jo mere
positiv skoleindstilling, desto bedre scorer børnene i matematik. Det
samme gælder forholdet mellem matematiktest og selvopfattelse: Jo
mere positiv selvopfattelse i skolen, desto bedre score i matematikte-
sten. Dette kan næppe overraske.

Til gengæld er det vanskeligt at udpege en direkte sammenhæng
mellem bestemte interaktionsformer i klassen og børnenes faglige ud-
bytte af undervisningen. Dermed er ikke sagt, at det, der sker i under-
visningen, er uden betydning for elevens faglige præstationer, men
isoleret set er det ikke muligt at udskille enkeltfaktorer, der har kraftig
betydning for det faglige udbytte. Formodentlig fordi faktorerne ind-
virker med forskellig styrke i forskellige sammenhænge, eller fordi
mange faktorer spiller ind på samme tid.

Vi må således konkludere, at der ikke kan identificeres robuste
sammenhænge mellem den interaktion, der forekommer i klassen og
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børnenes score i matematik, eller sagt på en anden måde: Der foregår
meget i undervisningen, som har betydning for børnenes læreproces,
uden at dette bliver synligt i en faglig test. Hvis man vil vide noget om
elevernes læreproces, må man studere interaktionen i klassen i sam-
menhæng med andre udbyttefaktorer end lige netop faglige tests.50

Når vi således ser på interaktionsformer i klassen i forhold til de to
andre faktorer, vi i denne undersøgelse måler udbytte på (indstillin-
gen til skolen og selvopfattelse i skolen), er det dog muligt at finde en
række forhold, der direkte har betydning for udbyttet. Det er desuden
muligt at finde en indirekte effekt mellem interaktion i klassen og bør-
nenes faglige udbytte af undervisningen.

Opsummerende kan de forhold, der virker fremmende for børne-
nes indstilling til skolen og selvopfattelse (som jo så har indflydelse på
det faglige standpunkt), sammenfattes gennem følgende pointer:

Relationer i klassen: lærerstøtte, forældrestøtte, kammerater
• Lærerstøtte påvirker skoleindstillingen i positiv retning: Jo mere

eleverne oplever sig støttet af læreren, desto mere positiv er deres
indstilling til skolen. Lærerstøtte har også en positiv betydning
for elevernes selvopfattelse i skolen. Der er endvidere en positiv
sammenhæng mellem oplevelsen af støtte fra læreren og ople-
velsen af støtte fra forældre og kammerater. En klassekultur, der
vægter det relationelle samspil, ser således ud til også at åbne for
samspillet mellem andre. Man kan også sige, at børn, der føler sig
støttet i én sammenhæng, bliver mere modtagelige eller åbne for
støtte i en anden sammenhæng, og at undervisningen fungerer
bedst over for børn, der lader sig støtte.

• Forældrestøtte påvirker skoleindstillingen og selvopfattelse i
positiv retning, men i mindre grad end lærerstøtten. Der er des-
uden en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af forældre-
støtte og lærerstøtte.
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50 Der kan være forhold, der gør sig gældende for specielt denne matematiktest, og det
kunne være en undersøgelse værd at sammenligne resultatet af denne test med
andre test. At det næppe vil ændre konklusionen væsentligt, sandsynliggøres af, at
nyere undersøgelser inden for skoleforskningen kommer frem til det samme resul-
tat (Meyer 2004, Nordahl 2004, Grøterud 1998).
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• Kammerater forstået som dette ’at have en kammerat at tale med,
hvis der har brug for det’ har en direkte sammenhæng med rela-
tionen til læreren, således at en støttende relation til læreren hæn-
ger sammen med oplevelsen af en støttende relation blandt ele-
verne. Desuden virker kammeratskab for pigernes vedkommen-
de direkte ind på det faglige udbytte af undervisningen.

Uro og spilleregler
• Uro påvirker skoleindstillingen i negativ retning: Jo mere børne-

ne oplever uro i klassen, desto mindre positiv er deres indstilling
til at gå i skole. At uro-scoren ikke skelner mellem børnenes sen-
sibilitet over for uro og den faktiske uro i klassen, ændrer ikke på,
at oplevelsen af uro har en negativ effekt på børnenes indstilling
til at gå i skole.

• Spilleregler påvirker skoleindstilling og selvopfattelse i positiv
retning: Børn, der oplever klare spilleregler i klassen, har en mere
positiv indstilling til skolen og en højere selvopfattelse end dem,
der oplever uklare spilleregler. Der er endvidere en indbyrdes
sammenhæng mellem uro og spilleregler: Jo klarere spilleregler,
desto mindre uro. Eller: Jo mere eleven oplever uro i klassen,
desto mere uklare forekommer spillereglerne.

Udfordring og feedback i læreprocessen
• Udfordring påvirker skoleindstillingen positivt: Jo mere børnene

oplever sig udfordret, desto mere positiv er deres indstilling til
skolen. Udfordring hænger i denne sammenhæng sammen med
feedback, forstået som en respons på elevens faglige arbejde.

• Feedback i undervisningen virker positivt ind på både skoleind-
stilling og selvopfattelse – jo mere børnene oplever, at læreren
responderer på deres arbejde, desto mere positiv er deres skole-
indstilling og selvopfattelse.

Involvering
• Involveringsfaktorerne: Begrundelse og erfaringstilknytning

påvirker elevernes indstilling til skolen og selvopfattelse i skolen
i positiv retning: Jo mere børnene oplever, at undervisningen
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begrundes og knytter sig til deres erfaringer, desto mere positiv
skoleindstilling og selvopfattelse. Det viser sig desuden, at de
børn, der oplever, at læreren begynder med at fortælle, hvad der
skal arbejdes med i en time, også oplever, at aktiviteterne begrun-
des og knyttes til deres erfaringer.

Med dette har vi svaret på hovedspørgsmålet: Hvilke sammenhænge
kan identificeres mellem interaktion i klassen og børns udbytte af
undervisningen? Tilbage står de to andre spørgsmål:

Hvad får børn ud af at gå i skole? Hvilke forskelle kan registreres
mellem gode og dårlige læringsbetingelser? Til det første kan man
sige, at børnene generelt set får en positiv indstilling til skolegang og
dermed til at indgå i læreprocesser. De får desuden støtte til at skabe
en positiv selvopfattelse i skolen, og både skoleindstilling og selvop-
fattelse har betydning for den faglige præstation, om end sammen-
hængen er relativ svag.

Til gengæld har interaktionsfaktorerne betydning for især indstil-
lingen til skolen. Et godt læringsmiljø vil således være kendetegnet
ved en god lærer-elevrelation og elevens oplevelse af at blive støttet af
læreren, klare spilleregler i klassen, arbejdsro, forældrestøtte og kam-
meratskab; og i lidt mindre grad udfordring og feedback samt af erfa-
ringstilknytning og begrundelse i undervisningen.

Man kan så spørge, om der er kommet noget nyt ud af undersøgel-
sen, eller om den blot bekræfter, hvad vi vidste i forvejen. På sin vis må
vi sige ja til det sidste. Undersøgelsen bekræfter, hvad mange i skole-
miljøet vidste: At de relationelle forhold sammen med klare spillereg-
ler og ro i klassen spiller en meget stor rolle for et positivt læringsmiljø.

Det overraskende er, at de antagelser, der vedrører sammenhænge
mellem elevernes kognitive udbytte målt gennem en matematiktest og
interaktionsfaktorer på klasseniveau, ikke kan dokumenteres. Man
kan spørge til validiteten i den manglende sammenhæng og søge
resultatet be- eller afkræftet gennem andre faglige test, hvilket kunne
være en opgave for en ny undersøgelse.

Man kan også spørge, hvordan det kan være, at forskningen bliver
ved med at søge sammenhænge mellem skolegang og læring ved
hjælp af faglige tests, og ikke mindst hvordan det kan være, at der sat-
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ses så stærkt på netop denne sammenhæng, frem for at udvikle de
relationelle kompetencer og beskrive hensigtsmæssige kommunikati-
ons- og organiseringsformer i sammenhæng med et konkret undervis-
ningsindhold.

Hvilket samspil er der mellem elever og forskellige
lærertyper eller lærerprofiler?
Hvilke typer lærere kan man forvente at finde i skolerne? Hvordan
organiserer de undervisningen og klasseledelsen, og kan der findes
forklaringer i forskelle i læringsstile? Disse spørgsmål forholder vi os
til i dette afsnit.

I denne del af undersøgelsen blev der taget udgangspunkt i en mo-
del over de forhold i omverdenen, der er med til at skabe forskellige
læringsstile. De to omverdensforhold, vi formodede, var kraftigt på
spil, er påvirkninger fra pædagogiske teorier/diskurser om ’god læ-
ring’ og så den konkrete klasse, som læreren arbejder med på skolen.

Modellen blev afprøvet igennem en analyse af spørgsmål, der var
stillet til lærerne om deres pædagogiske idealer og praksis. Der blev
identificeret to grundlæggende dimensioner, som netop relaterer sig
til de to forhold defineret ovenfor.

Således differentierede lærerne sig mht. en dimension, der er rela-
teret til nyere pædagogiske teorier, hvor involvering (af eleven) er det
centrale omdrejningspunkt. Den anden dimension relaterede sig til læ-
rerens forbrug af problemstyrende værktøjer, hvilket i høj grad kan ses
som en reaktion fra læreren på uro- eller disciplinproblemer i klassen.

Som antydet er det ikke sådan, at alle lærere har en ensartet profil
på de to dimensioner. Lærerne skiller sig meget ud i forhold til deres
placering.

Der blev identificeret 4 lærertyper og identificeret en kerne (prak-
sis, styring og idealer51).
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51 Der kan være forhold, der gør sig gældende for specielt denne matematiktest, og det
kunne være en undersøgelse værd at sammenligne resultatet af denne test med
andre test. At det næppe vil ændre konklusionen væsentligt, sandsynliggøres af, at
nyere undersøgelser inden for skoleforskningen kommer frem til det samme resul-
tat (Meyer 2004, Nordahl 2004, Grøterud 1998).
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De fire typer:
• Der er nogle lærere, som er begejstrede over og anvender de nye-

re ’relationsorienterede teorier’ – vi kalder dem ildsjæle.
• Andre er knap så overbevist om fortræffeligheden af elevinvol-

vering, og fremstår derfor som traditionens vogtere over mere tra-
ditionelle opfattelser af, hvordan man skaber klangbund for
læring.

• Der er desuden nogle lærere, som først og fremmest fungerer
som problemknusere i undervisningstiden, idet de ofte har alvorli-
ge vanskeligheder med uro og klassedisciplin og følgelig må ind-
rette undervisningen herefter.

• Et modstykke til problemknuserne er den harmoniske lærer, som
skiller sig ud ved ikke at have problemer med uro og disciplin.
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Fig. 2: Den enkelte lærers placering plottet ind på kortet over lærerpositioner.
Symbolerne på kortet indikerer, hvilken lærertype læreren tilhører:
● De harmoniske, ■ Problemknusere, � Traditionens vogtere, ▲ Ildsjæle
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På figur 2 ovenfor kan man se, hvor de forskellige lærertyper er pla-
ceret i rummet af lærerpositioner.

Et overordnet resumé af typerne (i stikordsform) kan ses i boksene
nedenfor.

Overordnet resumé af lærertyperne:

Alle lærere har ikke en ensartet profil på de to dimensioner. 

Sammenhængen mellem problemhåndtering og uro

Problemknuseren bruger meget energi på at styre og holde orden i
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ILDSJÆLEN

Særdeles involveret i elevernes
sociale liv i klassen

Betoner inddragelse/demokrati og
opfindsomhed i læringen

“læring understøttes bedst, hvis 
eleverne føler sig hjemme i klassen”

Undervisningsdifferentiering

PROBLEMKNUSEREN

Involveret i elevernes sociale liv

Bruger overordentlig meget tid 
på uro-management

“opfindsomhed er vigtigt for læring”

“det er vigtigt at begrunde årsagen
til undervisning”

Elevsamarbejde undgås

DEN HARMONISKE LÆRER

Bruger særdeles lidt tid/energi
på problemer med larm/uro i klassen

Moderat involveret i elevernes sociale 
liv/klassemiljø

Moderat fortaler for at lade eleverne
bestemme indholdet i klassen

Undervisningsdifferentiering

Betoner diskussion og elevsamarbejde
lige så meget som ildsjælen

TRADITIONENS VOGTER

Ikke involveret i elevernes sociale
liv/klassemiljøet

Går primært op i faglighed

Tror ikke på nyere didaktiske teorier 
om, at læring understøttes af 
anerkendelse

Går ikke ind for, at elevsamarbejde, 
inddragelse, udfordrende og opfind-
somme opgaver er lærings -og
motivationsinstrumenterFig. 3
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klassen. På den anden side anvender den harmoniske lærer næsten
ingen ressourcer på det, mens ildsjælen og traditionens vogter befin-
der sig i en midterposition i forhold til styring i klassen.

Når der er så store udsving i de forskellige lærertypers tidsforbrug
på styring, er det nærliggende at antage, at forskellen ikke bare er
udtryk for bevidste pædagogiske valg, men nærmere har at gøre med
lærerreaktioner på forskelle af uro i klassen. Fx kan man forestille sig,
at det, der vises, er, at den harmoniske lærer ikke har problemer med
klasselarm og uro, fordi der ikke er uro i hendes klasse, mens pro-
blemknuseren på den anden side har et meget larmende elevgrund-
lag. Denne oplagte hypotese har vi undersøgt nærmere.

I fig 4 nedenfor er en række udsagn om larm og forstyrrelse indsat
på kortet over lærerpositioner. Vi kan se, at lærerudsagn om larm, for-
styrrelse af elever/læreren samt om eleverne er gode til at styre sig,
placerer sig i samme position på kortet, som de lærere, der i høj grad
anvender problemstyrende værktøjer. Omvendt placeres lærerudsagn
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Fig. 4: Supplerende svarudsagn om lærerens oplevelse af uro og elevdisciplin ind-
sat på kortet over lærerpositioner.
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om ingen støj mv. i den anden ende af kortet, der hvor lærerne typisk
ikke bruger tid på problemstyring.

Vi har også lavet en skala over uro på baggrund af lærerens udsagn
om støj og elevdisciplin.52 Den er indsat på kortet nedenfor. Det ses, at
skalaen i stor grad følger den lodrette akse for problemstyring, som vi
identificerede for et øjeblik siden.

Som man kunne forvente, er der altså meget stor sammenhæng
mellem lærerens fokus på problemstyring og så lærerens oplevelse af
uro og forstyrrende elementer i klassen.

Det er næppe overraskende for nogen, at lærere må forholde sig
reaktivt til uro og disciplinproblemer i klasserne. Men resultaterne kan
ses som en dokumentation for, hvor stor virkning uro i klassen har på
lærerens pædagogiske praksis og tidsforbrug ift. problemstyring. Det
er således slående, hvor entydigt lærerne retter sig ind efter ’klasse-
temperamentet’.

Forskelle mellem første og anden
undersøgelsesrunde
Om gode og onde udviklingscirkler
Det overordnede indtryk, som udkrystalliserer sig efter analyserne af
elevernes indstilling til skolen, selvvurdering og opfattelse af under-
visningen, er et billede, som man enten kan beskrive som en god eller
en ond cirkel. Sammenhængene mellem disse variable er stærke og
positive og kan kun udtrykkes som et udsagn om, at et skub i positiv
eller negativ retning på én af faktorerne vil trække resten af faktorer-
ne med sig i samme retning. Ved siden af disse forhold afslører analy-
serne også, at effekten af ydre forhold, fx skolestørrelse, skoletype og
køn, er af forholdsvis begrænset betydning, selvom effekten altså kan
spores.

Dette resultat er naturligvis i sig selv positivt. Det fortæller, at der
vil være en indirekte positiv gevinst over hele linjen, hvis det via en
målrettet pædagogisk indsats i klassen lykkes at påvirke bare nogle af
tingene i den rigtige retning.
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Risikoen for en ond cirkel kan imidlertid ikke ignoreres, og den bli-
ver endda meget påtrængende, når man sammenligner elevernes
beskrivelse af situationen i fjerde og femte klasse. Bortset fra, at ele-
verne selvfølgelig bliver bedre til matematik, og bortset fra at elever-
ne oplever, at udfordringerne i femte klasse er en anelse større end i
fjerde klasse, tegner der sig et billede af tilbagegang på alle områder.

Indstillingen forværres, selvvurderingen forværres og opfattelsen
af undervisningssituationen bliver ringere. Dette indtryk bekræftes af
de ændringer, der kan iagttages i løbet af det halve år blandt de elever,
der deltog i både første og anden delundersøgelse. Bortset fra at
undervisningen indeholder flere udfordringer et halvt år efter første
undersøgelse, er der generel tilbagegang på alle punkter. For hvert af
de enkelte punkter, som analysen omfattede, var den onde cirkel
dominerende. Effekten både af baggrundsfaktorerne og af oplevelsen
af situationen ved første undersøgelse var til gengæld beskeden.

Skal der trækkes et enkelt slående resultat frem, må det være det,
at tilbagegangen var mest fremtrædende blandt de elever, som havde
en (relativt) god indstilling, god selvvurdering og positiv oplevelse af
undervisningen ved første undersøgelse. Der tegner sig således et bil-
lede af en situation, hvor de positive resultater fra første undersøgelse
i et vist omfang tabes, mens de mindre positive resultater fra første
undersøgelse fastholdes på samme niveau. En nedadgående spiral,
hvor bunden måske er nået for visse elever allerede i fjerde/femte
klasse. Hvor længe denne tendens fortsætter, kan denne undersøgelse
ikke fortælle noget om. Det eneste, der kan siges er, at hos de elever,
der befinder sig på femte klassetrin i første undersøgelse og følges ind
i sjette klasse, er holdningen til skolen stadigt vigende.

Samarbejde mellem elever og mellem elever og lærere
Vi spørger i undersøgelsen til, om det er de stærke eller svage elever,
der synes, at samarbejde forbedrer timen.

Resultaterne fra analysen viser, at elevens vurdering af omfanget af
elev-samarbejde hænger sammen med en positiv skoleindstilling og
selvværd. Vi kan ikke sandsynliggøre, at mere elev-samarbejde giver
mere selvværd og bedre skoleindstilling over tid. Derimod er der en
klar sammenhæng mellem elevens selvværd og vurdering af, om hen-
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holdsvis lærer- og elevsamarbejde giver det bedste udbytte. Nogen-
lunde samme tendens ser vi, når vi kigger på de samme samarbejds-
spørgsmål i forhold til elevens skoleindstilling.

Jo bedre indstilling til skolen eleverne har, des mere tilbøjelige vil
de være til at mene, at timen bliver bedre, når lærerne samarbejder.
Samme entydige sammenhæng findes ikke i forhold til elevsamarbej-
de. Der er godt nok statistisk signifikant forskel på elevernes vurde-
ring af udbyttet af elevsamarbejde, givet elevernes skoleindstilling.
Ser man imidlertid lidt nærmere på de statistiske resultater, er det de
svageste elever, som skiller sig ud. Således er det primært de svageste
elever, der er tilbøjelige til at mene, de ikke får mest ud af timen ved
at samarbejde med andre børn.

På trods af dette må den overordnede konklusion være, at der er en
positiv sammenhæng mellem elevernes ressourcer og deres vurdering
af, om samarbejde (mellem elever og lærere) er vigtigt for skoleudbyt-
tet. Som vi tidligere har set i dette kapitel, er der en gennemført til-
bøjelighed til, at en elevs positive vurdering af et eller flere aspekt(er)
af undervisningsmiljøet (fx lærerstøtte og lærervurdering) også affø-
der positiv vurderinger af andre forhold (og vice versa), herunder
også elevens eget selvværd og skoleindstilling.

Det er de svageste elever, her forstået som dem, der har haft mest
negativ udvikling i skoleindstilling, som oftest vil mene, at timen bli-
ver bedre af, at lærerne samarbejder. Der er ingen signifikant forskel i
vurderingen af, om udbyttet af timen er størst, hvis der er samarbejde
med andre børn, givet elevens udvikling i indstilling.

Der er altså en statistisk signifikant tendens til, at de elever, der har
størst risiko for at udvikle svage skolekompetencer (dvs. dårlig skole-
indstilling og selvværd), er mest tilbøjelige til at mene, at samarbejde
mellem lærere hjælper.

Sat på spidsen indikerer resultatet, at de stærkeste skoleelever, dvs.
de som enten bevarer eller styrker deres selvværd og indstilling, ikke
føler, de har så stort behov for tværfaglig lærerhjælp som de svage ele-
ver.

På baggrund af analyserne kan vi kun komme med svage antyd-
ninger af, hvilke forhold, de svage elever føler, bliver bedre, når lærer-
ne arbejder sammen. Det kan tænkes, at det drejer sig om faglige pro-
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blemer, som den svage elev føler kunne forbedres ved bredere og bed-
re lærerkoordination. Det kan også tænkes, at det mere drejer sig om
anerkendende forhold, hvor netop svage elever kan formodes at have
størst fremmedgjorthed over for den dominerende skolekultur (og
dominerende elever), og derfor har størst behov for at modtage koor-
dineret læreraccept og lærerstøtte.

Sammenligning på tværs af amter
Sammenligninger på tværs af kommuner og skoler synes at være oppe
i tiden. Vi har i denne undersøgelse sammenlignet prøveresultater og
holdning til skolen i landets forskellige amter. Skolekulturen og de
økonomiske rammer omkring skolen er ikke ensartede fra Gedser til
Skagen, og der er derfor grund til at forvente, at disse forskelle også
manifesterer sig i forhold til de ting, som denne undersøgelse retter sig
mod.

Disse forventninger blev indfriet. På begge klassetrin og på alle de
områder, som er blevet undersøgt, kan vi påvise forskelle amterne
imellem. Desværre, eller måske i virkeligheden heldigvis, er disse for-
skelle på ingen måde systematiske. Rangordningen af amterne er dels
forskellig fra område til område, men også forskellig fra fjerde til fem-
te klassetrin. Bortset fra, at Ringkøbing Amt ligger påfaldende højt,
kan der ikke påvises nogen systematiske forskelle amterne imellem.

Resultatet af denne analyse er derfor negativt. Der er intet at hen-
te, som kan bruges til at pege på specielle forhold, som eventuelle
svagt kørende områder kan drage nytte af. Ved siden af dette negati-
ve fund kan man naturligvis også bruge det som en advarsel om ikke
at tage resultater af sammenlignende undersøgelser af kommuner,
skoler og klasser alt for bogstaveligt.

Der er en betragtelig usikkerhed i resultaterne, når vi kommer ned
på små enheder, og det kan vise sig, at undersøgelser foretaget på
fuldstændig samme måde i det efterfølgende år vil afkaste helt for-
skellige data om, hvor det går godt, og hvor det går dårligt. Resulta-
terne her fortæller, at generaliseringer om disse forhold ud fra oplys-
ningerne fra en enkelt årgang ikke holder, og derfor risikerer at gøre
mere skade end gavn, hvis man alligevel forfalder til dem.
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Sammenligning mellem dansk- og matematiklærere, og af forskel
på populationen af lærere i 1. og i 1. + 2. undersøgelse
Vi havde stillet de samme spørgsmål til eleverne om deres dansk- og
matematiklærere. Det var derfor nærliggende at sammenligne de to
faggrupper. Forskellene var ikke store, men som tendens interessante:

Det gælder fx spørgsmålet: ”Taler I sammen i klassen om, hvad I
fik ud af et emne, når I er færdige med det?” Det gør matematiklære-
ren signifikant mindre end dansklæreren.

Man kan endvidere bemærke sig, at forskellen er ret stor, når det
gælder spørgsmålet: ”Er klassen med til at bestemme de emner, I
arbejder med?” Medbestemmelsen i dansk er signifikant større end i
matematik, og forskellen er relativt stor.

Spørgsmålet: ”Har opgaverne i dansk/matematik noget at gøre
med det, som du laver uden for skolen?” Sammenhæng mellem det,
der foregår i undervisningen i dansk og uden for skolen, er signifikant
større end i matematik, og forskellen er relativt stor.

Spørgsmålet: ”Er du usikker på, hvordan du skal lave opgaverne i
dansk/matematik?”Samme konklusion som i foregående spørgsmål.

Forskellene er generelt små, men der er tydelig forskel på elevernes
opfattelse af forholdene i dansk og matematik.

Det kan således formuleres, at eleverne generelt har den opfattelse,
at de har større indflydelse på det, som foregår i dansktimerne, at det
har mere med det, de laver uden for skolen, at gøre, at de er sikrere på,
hvordan de skal løse opgaven og endelig, at det, der foregår i under-
visningen, tager mere udgangspunkt i eksempler og praksis.

På alle de øvrige spørgsmål, hvor vi sammenlignede (på forståelse,
på hjælp til opgaven, på lærerens begrundelse for opgaven, på om
læreren spørger til, hvordan det går, på begrundelse for arbejdet, på
tankemæssig udfordring, på om læreren starter timen med at fortælle,
hvad der skal ske, og på om der går mere end 5 minutter af timen, in-
den man kommer i gang), er eleven af den opfattelse, at her er under-
visningen i dansk bedre end i matematik, forstået på den måde at her
svarer eleverne i højere grad ja til spørgsmålet i dansk end i matema-
tik. 

Nogle forklaringer skal antydes. De to fag henter deres faglighed i
to forskellige videnskabsforståelser, hvor matematik som logisk disci-
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plin eller som mere naturvidenskabeligt orienteret for nogen kunne
være tættere på at begrunde sig i sig selv (på grund af sin eksakthed),
mens dansk med rod i humaniora er tættere på det fortolkende og der-
for skal hjælpe forståelser frem og således kræver flere begrundelser.

Man kan i forlængelse af dette også antage, at de to videnskabs-
grundlag appellerer til forskellige sider af lærerpersonligheden og
generelt forskelligt til de to køn. Interessant er det, at matematikun-
dervisningen ifølge eleverne opleves som mere konkret, forstået på
den måde at eleverne oftere får noget i hånden, når de arbejder med
matematik. Ved nærmere eftertanke er dette vel både en konsekvens
af fagets større krav til abstraktion og derfor behov for konkretisering
og en vis pædagogisk tradition for at arbejde med klodser, pinde,
mængder, m.v. i undervisningen.

Resultatet af at halvdelen af undersøgelsesdeltagerne faldt fra i 2.
undersøgelsesrunde
Det var uhyre frustrerende, at forløbsundersøgelsen blev ramt af stort
frafald i 2. undersøgelsesrunde.

Ikke alle de forklaringer, vi fik fra de deltagende lærere, var lige
overbevisende, så da vi stod med det stærkt reducerede datamateria-
le, besluttede vi at gøre en dyd af elendigheden og formulerede derfor
en hypotese om, at der måtte være forskel på de to grupper af lærere,
således forstået at de lærere, som deltog i begge undersøgelsesrunder,
i modsætning til dem, der faldt fra, i højere grad måtte være karakte-
riseret ved netop at være af den type, som tog ledelse af lærings- og
struktureringsprocesserne på sig.

Undersøgelsen viste generelt, at der ikke var forskel på de to lærer-
populationer, men alligevel var der nogle små og ubetydelige, men
ikke uinteressante forskelle. Fx i forhold til det spørgsmål, som vi fle-
re gange har berørt: ”Går der mere end 5 min. af timen, inden I kom-
mer i gang med arbejdet med dansk?”

Der var statistisk signifikant forskel på de to grupper i favør af de
lærere, som deltog i begge undersøgelsesrunder.

På samme måde var der forskel i forhold til spørgsmålet: ”Ved ele-
verne forud for dine timer, hvad de skal lave i timerne?” Lærere, der
har deltaget i begge dataindsamlinger, havde en statistisk signifikant
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tendens til i højere grad at være enige i, at eleverne forud for timeren
skal vide, hvad de skal lave i timerne. Efter vores opfattelse er begge
spørgsmål udtryk for, om man har styr på tingene. At netop de to
spørgsmål kommer ud med markering af forskel, er således en svag
og indirekte opbakning af antagelsen om, at lærernes styr på og læ-
ringsledelse også har sammenhæng med elevernes udbytte af under-
visningen.
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Hvordan kan man tale kvalificeret om det at skabe en grundforståelse
for didaktisk kompetence som kernen i lærerens opgave med at være
kulturleder i klassen? Det er det, dette kapitel handler om.53

Begreber om didaktik og læring

At være (almen) didaktiker er ikke noget entydigt. Didaktikken er i
spil på de gældende samfundsvilkår og trækker kulør af sin kontekst.

I første del af 1800-tallet handlede didaktikken om at anvise de ret-
te metoder til undervisningens givne indhold. Senere i 1800-tallet og i
første del af 1900-tallet skabte den større naturvidenskabelige oriente-
ring bevægelse i retning af at udlede didaktikkens grundlag af især
den nye psykologiske viden.

I Danmark54 fik selve begrebet didaktik en kort renæssance med
1960’ernes nye læreruddannelseslov, etableringen af Danmarks Lærer-
højskole og ønsket om professionalisering af lærerstanden. 60’ernes og
70’ernes didaktikbegreb var præget af rationalitetsoptimisme og tiltro
til, at der til velformulerede mål også kunne findes optimale midler.
Således blev kernespørgsmålet i den tids fremherskende didaktiske
overvejelser, hvorledes man med størst mulig sikkerhed kunne arran-
gere en effektiv undervisning (= indlæring) i det aktuelle stof.
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53 Kapitlet henter sit materiale fra bilag 6 i rapporten (se www.forlagetsl.dk/skolekul-
tur) fra F. B. Andersen, 2004.

54 Andersen, 2004a, fx s. 42 og 48
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Den undervisningsteknologiske udlægning af didaktikken høstede
kritik på netop denne teknologiske reduktion af ganske komplekse
processer, ligesom fokus på den undervisningsteknologiske effektive
balancering af mål og midler førte til kritik, reformpædagogisk og
samfundspolitisk, af undervisningsteknologiens slagside i retning af
tilpasning i stedet for dannelse, frigørelse mv. Flertydigheden og kri-
tikken betød faktisk, at selve didaktikbegrebet i en periode nærmest
forsvandt for op gennem 90’erne at få endnu en renæssance i en bre-
dere og mere potent udlægning.

Ovenstående korte resumé af bevægelser i didaktikken er langt fra
fyldestgørende, men tilstrækkeligt i denne sammenhæng til at give et
billede af et flydende begreb. Samme omskiftelighed eller variation
kan man finde i bestemmelsen af, hvad didaktikbegrebet dækker.

Der er dog en grundlæggende skelnen mellem en bred forståelse af
didaktik som omfattende alt, hvad der har med undervisning og
læring at gøre, og en snævrere, som reserverer didaktikken til bestem-
melse af indhold, til bestemmelse af principper for undervisning og til
metadidaktiske overvejelser, og som overlader tilrettelæggelsen af
undervisningen til metodikken.55

Professionaliseringsbestræbelserne er med til at placere flere af de
didaktiske valg hos lærerne, og denne bevægelse bliver yderligere for-
stærket af en generel tendens ofte kaldt ’den refleksive vending’
(Laursen 1997): Som konsekvens af modernitetsudviklingen blev den
foreskrivende didaktiks grundlag mere og mere porøst, og didaktik-
ken var derfor i stigende grad henvist til at begrunde sig lokalt, dvs. i
forhold til aktuelle samfundsudviklinger og forståelser. Derfor er
undervisningsarbejde blevet en vanskelig genre. Der må imidlertid
stadig være konsistens mellem forståelsen af den samfundsmæssige
kontekst, didaktikkens aktuelle begrundelsesniveau, lærerens refleksi-
ve opgave og den hensigtsmæssige detaljegrad i et undervisningsma-
teriale.

Denne begrebsmæssige oversigt er interessant, fordi den siger
noget om, hvad der kan være af forventninger til lærerne, og at disse
forventninger ikke er fastlagt én gang for alle. Både det refleksive vil-
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kår og professionaliseringen betyder, at læreren ikke alene kan forlade
sig på fornemmelser, men må kunne eksplicitere sine didaktiske valg.
Ligeledes er det godt, men ikke tilstrækkeligt, at læreren kan agere i
situationen i forhold til læringen og sine elever; læreren må analytisk
kunne afgøre, hvad der er relevante processer for børn generelt og for
de enkelte børn i fx klassen specifikt. Derfor skal den kompetente læ-
rer kunne producere sin egen hensigtsmæssige udgave af et undervis-
ningsmateriale på baggrund af inspiration og anden halvfabrikata.

Det var en del af Projekt Dansk Skolekulturs grundhypotese, at
læringen har bedre kår for eleverne hos lærere, der i ovennævnte
betydning er didaktisk kompetente. Eller rettere, hvor lærernes didak-
tiske kompetence slår igennem i forhold til eleverne. Dette betyder
eksempelvis, at man som barn oplever sig anerkendt, oplever at have
indflydelse, oplever at være integreret i det sociale fællesskab, oplever
undervisningens indhold meningsfuldt, oplever sig selv reflekteret
ind i en større sammenhæng mv.

Generelt grundlag

Didaktikforståelsens hvorfor-hvad-hvordan er i dette kapitel fastholdt
i opbygningen af beskrivelsen til de enkelte aktiviteter. Hensigt og
indhold (hvorfor-hvad) er for overskuelighedens skyld beskrevet
samlet. Pointen i denne opbygninge er at understrege, at aktiviteter
uden begrundelser bliver til ‘aktivisme’.

Som sådan er de efterfølgende eksempler på materiale ikke fore-
skrivende, men i høj grad normative. Værdifri didaktik eller metadi-
daktik eksisterer ikke, heller ikke som analytisk eller refleksivt funde-
ret didaktik,56 men er en didaktik, som lægger vægt på at indholdsbe-
stemme det aktuelle stof i forhold til den aktuelle kontekst.

Aktiviteterne lægger vægt på de formale kompetencer57 gennem
eksempelvis refleksion og skift af perspektiv og i særdeleshed relatio-
nerne mellem børn indbyrdes og mellem børn og lærere, således som
de kan støttes i en udfordrende skolekultur.

59KAPITEL 3

56 Jf. Schnack, 1993.
57 Jf. Klafki, 1983.

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 59



De formale kompetencer kommer især til udtryk i kompetence til
at kunne afklare indhold og deltagelse fx gennem mind-maps; til at
kunne formidle gennem fx at undervise andre; til at være produceren-
de fx ved at realisere et projekt eller arrangere en forældreaften; ved at
være undersøgende ved fx at søge oplysninger om ukendte forhold
eller ved at være refleksivt undersøgende og søge på metaniveau over
for kendte forhold.

Perspektivskift ses som en vej til at løsne op for vaneforestillinger
om andre, om relationer, om tings samspil mv.; vaneforestillinger der
i dårligste fald er med til at fastholde uhensigtsmæssige strukturer
eller blokerer for bevægelse i gunstig retning. Perspektivskiftet er et
skift af iagttagelsespunkt og er en forudsætning for at kunne forstå
andres forholdemåder, men også en betingelse for det refleksive
niveau: at kunne iagttage sin egen iagttagelse.58 Iagttagelse er i denne
forståelse den grundlæggende handling i refleksionen og (dermed) i
de aktiviteter som eksemplificerer. Perspektivskiftet er iagttagelse af 2.
orden. Når eleverne, eksempelvis i temaet ‘At være lærer...’, skal se
tingene i lærerperspektiv, så handler det ikke om at rejse solidaritet for
lærerens vanskelige arbejde, men om at komme til at se at det at være
‘lærer’ nok så meget er en position, som alle er med til at skabe.

Eleverne skal være aktivt deltagende, fordi deltagelse skønnes
myndiggørende, men især fordi læring forstås som resultatet af aktiv
handling hos den lærende.

”Selv om læring antageligt kan forekomme alene i kraft af indre
dynamikker, igangsættes læringsprocesser som regel af forstyrrelser
eller irritationer udefra…” (Qvortrup 2001, s. 132) Forstyrrelser kan
være af mange slags, men dem, der søger at støtte refleksionen hos de
lærende, vil få en særlig betydning.

At arbejde med klassens kultur i praksis

Begrebet skolekultur omfatter: Måden, undervisningen tilrettelægges
på. Opfattelsen af, hvad læring er. Måder, vi omgås hinanden på. Det,
vi plejer at gøre, når vi skal bestemme indholdet i undervisningen ind-
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hold. Oplevelsen af at høre til i et fællesskab. Måder, vi kommunike-
rer på. Det, vi tager for givet i skolehverdagen. Måden, vi er sammen
på i klassen. Vores forståelse af, hvad det vil sige at gå i skole. Og man-
ge andre betydningsfulde aspekter af skolelivet.

Undervisningsaktiviteterne er et tilbud om at sætte fokus på skole-
kultur. Eksemplerne fra undervisningsmaterialet59 er snarere en buffét
end en pakkeløsning. 

Indholdsmæssigt vil aktiviteterne eksempelvis dreje sig om elever-
nes afklaring af sig selv i forhold til den skolekultur, som kendetegner
den gode skole: Hvad gør skolen til et sted, hvor man lærer noget og
til et godt sted at være? Hvad gør skolen til den seje skole? Den seje
skole er et billede på den skolekultur, som eleverne selv gerne vil iden-
tificere sig med.

Generelt vil aktiviteterne i deres form lægge op til undersøgende
processer, hvor eleverne får lejlighed til personligt at bearbejde cen-
trale temaer om kultur, demokrati og socialt samvær. Der er tale om
meget åbne aktiviteter, som kræver, at man vælger og begrunder ud
fra klassens aktuelle temaer, ud fra elevgruppen og ud fra egen hen-
sigt med forløbet.

Lærervejledning
Eksempler på undervisningsmaterialet består af 2 dele:

a. En række aktiviteter af forskellig sværhedsgrad. Aktiviteterne
knytter sig til undersøgelsens temaer og kan bruges enkeltvis, i
kombination eller som en del af et projektforløb.

b. Et projektforløb med en kortfattet projekt-guide til gode projek-
ter.

I det forskningsprojekt, som dette materiale i første omgang blev
udformet til, var der sat fokus på læringens vilkår i skolen. Der er et
særligt fokus på lærerens betydning for de gode læreprocesser, men
også på samspillet mellem undervisningens deltagere og på elevernes
bevidsthed om sig selv som elever, som lærende, som aktive deltage-
re i en proces. Dette er kernen i flere af de foreslåede aktiviteter. De
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skal støtte elevernes kompetence til at forholde sig til sig selv og til de
læreprocesser, de er involveret i.

Denne prioritering bygger på en grundforståelse af læring som en
aktiv konstruktionsproces hos de lærende. At støtte eleven i denne
proces er i korthed at støtte elevernes refleksion.

Aktiviteterne lægger ikke bare op til bevidsthed om læring som
fænomen, men også til opmærksomhed på samværsformer og deres
betydning. Derfor er det oplagt at sætte fokus på demokratiforståelsen
og spillereglerne i skolekulturen og at spejle skolens nære demokrati-
ske processer i demokratiforståelsen på samfundsniveau, fx kommu-
nalt og statsligt.

Der er tale om meget åbne aktiviteter. Der er også tale aktiviteter af
meget forskellig sværhedsgrad. Nogle kræver meget af læreren eller
lader sig måske kun umiddelbart realisere i meget modne klasser,
mens andre aktiviteter, helt eller delvist, er lige til at gå til. Sværheds-
graden er forsøgt markeret vejledende med op til tre udråbstegn. Men
hvad der i praksis er svært for en klasse eller en lærer, må naturligvis
komme an på den enkeltes forudsætninger og på de erfaringer, man
tager afsæt i.

Det er vigtigt, at man bruger aktiviteterne i undervisningsmateria-
let i forhold til egen bestemmelse af, hvad der vil være væsentligt for
elever, og på hvilken måde dette konkret skal organiseres for at passe
ind i sammenhængen.

Lærervejledningen henvender sig af praktiske grunde til læreren i
ental, men både skolekulturen og arbejdet med den er naturligvis en
oplagt opgave for klassens team.

Læreren er med sit overblik garant for den lødige undervisning,
men det vil være en fordel, hvis klassen og læreren i fællesskab får
peget på temaer og måder til fordybelse, inden man for alvor går i
gang. Denne afsøgning og udvikling af interessante temaer har god
hjælp i den teknik, som kaldes en mind-map: Individuelt, parvist, i
skiftende grupper, på klassen på planche-store ark med tydelige tus-
cher folder man sit tema ud med afsæt i en udvalgt overskrift, fx sko-
le, og med hoved- og bi-forgreninger, der ender som et helt tematisk
landskab.

Mind-map’en er at foretrække frem for en traditionel brainstorm
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ved tavlen, fordi mind-map’en organiserer tanker og associationer i et
sammenhængende billede undervejs og inddrager alle involverede
aktivt i overvejelser af, hvordan stikord forbinder sig med overskrif-
ten. Hvad er nu hoved-gren for hvilke bi-grene, og hører dette stikord
hjemme i forskellige forgreninger?

Mind-map’en har desuden stor styrke i formidlingen af indhold
mellem elever, fordi ’kortlægningen’ af tankerne visualiserer både
omfang og muligheder. Dette kvalificerer i særlig grad klassens valg
mellem flere temaer, fordi de respektive mind-maps gør det muligt at
tage stilling til det konkrete indhold og ikke bare til mere eller mindre
salgbare overskrifter. En stor gruppe elever vil også kunne profitere af
et visuelt overblik over sammenhængen mellem overskrift og delele-
menter under samme tema; disse elever kan bogstaveligt pege sig til
rette på en mind-map og dermed vise, hvilken forbindelse der er mel-
lem fx deres gruppes undertema og den fælles overskrift. Endelig er
mind-map’en en fremragende teknik til at disponere stoffet, når elever
skal holde oplæg eller fremlægge. Mind-map’ens struktur giver ele-
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verne et samlende overblik over deres oplæg. Eleverne vil på mere sik-
ker vis kunne bevæge sig rundt i oplæggets indhold ved at have mind-
map’ens grafiske helhed til disposition.

Øvelsen i brugen af mind-map-teknikken består i at vælge begrun-
det, hvad der skal have status som hovedgren, og hvad der bliver
underordnet hvilke hovedgrene. Denne øvelse er dermed integreret
meningsfuldt i det tematiske og folder sig ud de første gange, man
bruger mind-map på klassen.

� Lav de første mind-maps på klassen i fællesskab med dig ved
tavlen. Begynd med kernebegrebet i midten og lad derefter klas-
sen komme med stikord. Spørg til og drøft med klassen, hvor de
foreslåede stikord hører hjemme, og om der er overbegreber til
stikordene, eller om de eventuelt selv er hovedgrene? Hvis du
som lærer får lyst til at sætte rigtig meget struktur på begreberne
… så bekæmp din lyst i denne fase. Lad klassens argumentation
for sammenhænge veje tungest. På denne måde har eleverne
mulighed for både at identificere sig med mind-map’en og for
selv at opdage nødvendige uddybninger og tilføjelser siden hen.

� Lad eleverne lave de næste mind-maps i grupper, på papir i flip-
over-størrelse (A1). Grupperne fremlægger derefter deres mind-
maps for klassen. Når eleverne er mere fortrolige med teknikken,
kan du variere udvekslingen af gruppernes mind-maps. Fx ved
at lade grupper bytte mind-maps og tilføje ord på de andres med
en ny farve.

Aktiviteter – forslag til arbejdet i den gode
skolekultur
Overblikket i fx mind-maps har sikkert vist nogle områder, hvor der
kunne være energi i at tage fat. Måske er der ikke direkte noget, som
eleverne kan formulere som tema, men med lærerens overblik vil det
være muligt at se temaer, hvor der er noget at fokusere på i klassen. 

Tema: At være lærer …
Formålet er at give eleverne anledning til at overveje, hvad det er, der
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skaber den gode lærer, hvad det er, der gør en forskel. Hvad er det,
lærerne bidrager med, som gør det nemmere at lære noget, sjovere at
involvere sig og tryggere at lade sig udfordre? Hvordan opfatter ele-
verne lærernes vilkår for at være lærere i klassen? Hvilken betydning
har samspillet mellem lærere og elever for elevernes mulighed for at
lære noget i undervisningen?

Formålet er altså todelt: dels at få eleverne til at overveje de gode
lærerkompetencer, dels at give eleverne lejlighed til at se sig selv gen-
nem lærer-briller. Man skal i oplægget til eleverne være opmærksom
på at inspirere dem til også at tænke på lærerens betydning for selve
læringen og ikke alene på en lærer som garanten for den gode sociale
ramme for læringen. Til alle øvelser forudsættes den nødvendige drøf-
telse med klassen forud og efterfølgende.

Form den gode lærer [ ][ ][ ]
Hvad & hvorfor:
Eleverne skal tage stilling til, hvad der gør den gode lærer god. Ved at
skulle skabe den fiktive gode lærer, får eleverne lejlighed til at gøre sig
overvejelser over lærernes betydning for skolekulturen, og indirekte
får eleverne så også lejlighed til at spejle sig selv og deres egen klasse
i forhold til lærernes mulighed for at være den gode lærer. For at lærer-
billedet bliver så konkret som muligt for alle og samtidig komme på
generel, refleksiv distance, skal eleverne forme den gode lærer som
billede eller figur med tilhørende symboler eller identitet.

Hvordan:
• Individuelt prøver eleverne ved eftertanke at fremkalde nogle

træk ved den gode lærer; det kan være egenskaber eller handle-
måder, de har oplevet, eller som de kunne have ønsket sig at op-
leve i skolen (3-15 min.). Denne opgave kan fungere som indled-
ning til flere af de følgende.

• Eleverne (parvis) tegner den gode lærer på A3-papir, udstyret
med ’attributter’ eller symboler på de egenskaber, der for elever-
ne kendetegner den gode lærer. Symbolerne kan fx være små teg-
neseriefortællinger om episoder, hvor den gode lærer folder sig
ud som karakter. Symboler, der også kan være konkrete (fx en
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stor taske) eller dobbelt billedlige (fx et markant synligt hjerte).
De gode lærere udstilles og formidles derefter for resten af klas-
sen.

• Alternativt til tegninger kan lærerfiguren klippe-klistres som en
dukke, der eventuelt senere kan indgå i en art story-line. Figuren
suppleres med symboler og kan eventuelt også udstyres med
’identitets-kort’ med uddybende beskrivelse.

• Eleverne skriver historier, små-noveller og/eller tegneserier, der
rummer fortællinger om lærere, der er lærere på en god måde.

• Eleverne (i grupper af 3-4) former efter nogle få forberedelsesmi-
nutter en skulptur med deres kroppe. Skulpturen kan efter aftale
være meget abstrakt og forudsætte grundig tolkning, men kan
også blot være konkret i form af et tableau, et frosset øjeblik med
lærer- og elevfigurer. Grupperne viser efter tur deres skulptur for
hinanden, og klassen prøver, om de kan tolke de tavse skulptu-
rer.

Øvelsen kan varieres, fx ved at skulptørgrupperne får forskellige stik-
ord, og ved at personerne i den ellers tavse opstilling får lejlighed til
efter tur at sige én replik, der fx viser figurens aktuelle følelse.

Den lune stol [ ][ ][!]
Hvad & hvorfor
Den lune stol sætter struktur på en refleksiv samtale på klassen. Per-
sonen i den lune stol repræsenterer et fokus, som man gerne vil have
undersøgt. Den lune stol er en fredsommelig variant af den varme
stol. I den lune stol er der ikke nogen, der skal grilles, men der må ger-
ne udfordres og varmes op under refleksionerne.

Hvordan:
I denne øvelses lune stol kan eleven have sin egen identitet eller kan
påtage sig en andens identitet, som eleven derefter svarer ud fra. En
anden identitet kan være fx en kammerats og mere generelt som en
elevtypes, som forældre eller som lærer. Klassen kan stille spontane
eller forberedte spørgsmål til personen i den lune stol. Læreren funge-
rer som ordstyrer og skal beskytte den lune stol mod spørgsmål, der
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går over stregen og mod andre tilløb til overgreb. Eleven i den lune
stol kan bare være sig selv med sit personlige fokus. Men eleven kan
også få tildelt et fokus, fx ‘Du skal tænke på, hvordan det er, når noget
i undervisningen er nyt og svært at forstå.’ Klassen kan da spørge til,
hvorledes eleven oplever, tænker, forventer mv. i forhold til situatio-
nen og til, hvad eleven selv, forældre, kammerater og (især) lærere
kunne gøre for at hjælpe i situationen.

Det kan kræve en vis fortrolighed med spørgeformen at få det bed-
ste ud af øvelsen, men læreren kan i begyndelsen hjælpe spørgerne
med at se, hvilke spørgsmål der giver anledning til overvejelse, og
hvilke der mere lukkende ender med et ja eller nej fra den lune stol.

Når klassen har fortrolighed med formen, kan læreren også selv
indtage den lune stol – og en anden lærer fra teamet kan være ordsty-
rer; dette giver fælles iagttagelse til drøftelsen efterfølgende i teamet.
Med læreren i stolen kan eleverne få lov til at tænke med, når læreren
tænker højt gennem sine svar på elevernes spørgsmål.

I en lidt avanceret udgave kan elever eventuelt påtage sig andre
elevtypers identitet (fx ‘den generte’, ‘den hurtige til matematik’, ‘den
som synes, han har for mange lektier’). Denne form for sætten sig i en
andens sted kræver overblik og omsorg hos læreren, for at typerne bli-
ver vedkommende for klassen, men samtidigt så generelle at de ikke
bliver ubærligt udleverende for konkrete elever i klassen. Dette kræ-
ver godt kendskab til klassen og til øvelsens koreografi. Det forstær-
ker øvelsen, hvis den lune stol rent fysisk også er lidt lun eller anderle-
des og attraktiv, fx en lænestol.

Variant: Den lune sofa giver mulighed for at lade flere støtte hin-
anden i at bære et fokus frem for klassen.

Refleksionsgrupper [ ][ ][!]
Hvad & hvorfor:
Refleksionsgrupperne har samme systemiske oprindelse som de ‘re-
flekterende teams’,mangelærere kendersom‘kollegavejledning’. Poin-
ten i formen er at skabe adskillelse mellem, hvornår man taler om det,
man tænker på, og hvornår man tænker over det, man hører de andre
tale om. Denne afgørende pointe viser sig i praksis at have stor effekt,
når det handler om at fremkalde refleksion hos deltagerne. Formen
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viser yderligere styrke ved at involvere hele klassen i refleksionen af
et fokus og ved, at det ikke bare er den, der ’er på’ med sit fokus, som
får noget ud af det. Gennem refleksionen af de andres fokus får ele-
verne hver især lejlighed til at reflektere sig selv ind i sammenhængen.

Hvordan:
Adskillelsen mellem tale og tanke og at tale efter tur kan organiseres i
et utal af variationer. Eksempelvis ved at klassen er delt i grupper, der
lytter til, at to elever taler om, ‘hvad der kan være svært at sige til en
lærer’ (alternativt kan en lærer interviewe et par elever, eller en elev
kan interviewe to kammerater). Efter 15-20 minutter skifter scenen, og
de, som talte eller lod sig interviewe, er nu tavse og lyttende til, at
klassens grupper efter tur taler om deres oplevelse af det, de har hørt.
Hver gruppe taler højt med hinanden i 5-10 minutter, som om de var
de eneste til stede i lokalet; kammeraterne omtales fx i tredjeperson.

Indtil der er fortrolighed med formen, kan en lærer springe med
som katalysator i en refleksionsgruppe. Eller man kan som lærer inter-
viewe refleksionsgruppen for på den måde at fremkalde samtalen. Det
kan desuden være en fordel at udstyre grupperne med hver deres
fokus: Gruppe 1 skal fx under samtalen eller interviewet lytte særligt
med øre for ‘gode idéer til, hvad eleven kunne gøre’, gruppe 2 lytte
efter ‘hvad ville en lærer tænke, hvis hun vidste …’, gruppe 3 osv.

Efter refleksionsgruppernes runde kan de elever, som indledte med
at snakke sammen eller blive interviewet, få lejlighed til afklarende at
lufte deres egne tanker om det, de har hørt fra grupperne, stadig
‘adskilt’ og med grupperne som tavst tapet i klassen.

Grundformen med de reflekterende grupper kan indgå i mange
variationer som en hurtig struktur til at skabe overvejelser, hvor fler-
tallet kommer til orde, og klassen lytter koncentreret og fokuseret. For-
men kan fx kombineres med den lune stol.

Den forbløffende lærer [ ][ ][ ]
Hvad & hvorfor:
Skolen og relationen mellem lærere og elever forlader sig i udpræget
grad på rutiner. Rutinerne er med til at skabe klarhed, genkendelse,
sammenhæng og med til, at vi ikke skal gå i stykker over at skulle
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opfinde verden forfra hver gang. Der er læringsmæssigt meget fornuft
i rutiner. Men rutinerne er også med til at låse os fast i bestemte opfat-
telser af os selv og hinanden og med til, at vi mange gange gør mere
af det, vi plejer, uden at overveje, om vi skulle gøre noget andet og
måske bedre. Nogle gange trænger rutinen til et brud, som forstyrrer
et øjeblik og får os til at se skarpere på det, som rutinens forudsigelig-
hed havde sløret.

Et brud på rutinen kan være overrumplende og måske vende op og
ned på det kendte. En fredeligere udgave kan være en række af min-
dre brud. Når disse brud bliver en slags rutine, kan de forstås som
’variation’. Det regulære, forbløffende brud skaber en ny åbning, mens
variationer skaber forskellige åbninger, som eleverne kan koble sig til.
Variation giver tilbud til flere.

Hvordan:
• Den forbløffende lærer forstyrrer en dag sine elever ved at gøre

noget helt andet, end de havde regnet med. Det kan være i gim-
mick-afdelingen med en usædvanlig påklædning, det kan være i
oplevelsesregisteret med en dagstur og rollespil ved åen, det kan
være på indholdssiden med et tema, som eleverne kan brænde
for osv. Det vil i sagens natur være meget forskelligt, hvad der vil
virke forbløffende hos forskellige lærere og elever. Målet er
(naturligvis) ikke forbløffelsen i sig selv, men den udfordring af
lærere og elever, der ligger i at gøre noget ganske usædvanligt.
Og den efterfølgende mulighed for at drøfte og se hinanden på
en ny måde.

• I størrelsesordenen ’variationer’ kunne det handle om at iscene-
sætte den næste novelle-læsning med stearinlys, mørklægning
og lydeffekter, hvis dét passer sig tematisk. Eller at fortælle i dra-
matiseret form på gulvet blandt eleverne eller blot fra bag-
væggen modsat fra katederet. Eller at medbringe en mystisk ting
eller en tildækket figur med tematisk relevans; iscenesættelsen
og det mystiske skal få eleverne på krogen og stimulere deres
forestillinger om det, der er i vente.

• Den forbløffende lærer udfordrer sig selv ved at vove at skeje lidt
ud og tænker derfor: Hvordan kan jeg give dette indhold en
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form, der vil markere sig for eleverne? Kan jeg gøre noget andet,
end jeg selv forventer?

Tema: Læringen og organisering af undervisningen
Formålet med dette tema er få eleverne til at overveje udbyttet af
læreprocesserne i undervisningen – læringen – til at se, hvorledes for-
skellige måder at organisere undervisning på kan have forskellig
betydning for forskellige elever. Desuden er det tanken, at eleverne
kan overveje undervisningen i deres egen klasse i forhold til skole
andre steder, skole til andre tider og aktuel dansk opfattelse af skolens
indhold. Hvor der ovenfor var særligt fokus på læreren, er fokus
under dette tema i særlig grad på læringen og dens vilkår.

Lærer forskellige forskelligt? – Differentiering og forskelle i styrkesider
[!][!][!]
Hvad & hvorfor:
Differentiering kan være en abstrakt størrelse, også for voksne og for
lærerarbejdet. At sætte differentieringen på dagsordenen kan derfor
være for stor en mundfuld for en del klasser, også selv om man mere
indirekte, men konkret, kalder det forskellighed. Det vil være en for-
udsætning, at læreren sætter sig så grundigt ind i begreberne (fx Gard-
ners intelligenser eller tænkningen om læringsstile60), at eleverne kan
få en introduktion at forstå og diskutere ud fra. Hvis man overkom-
mer vanskelighederne med introduktionen, vil det kunne give elever-
ne nogle varierede billeder at spejle deres egne læringsmønstre i.

Hvordan:
• Mangfoldige intelligenser: Introducér eleverne til begrebet

(Howard Gardners) om de mange intelligenser fx ved at lade
dem høre lærerens foredrag om mange intelligenser illustreret og
levendegjort ved eksempler og bevægelse rundt i lokalet.

• Supplement: Lav små-øvelser, hvor eleverne på forskellig vis får
lejlighed til at sammenligne forskellige tilgange til samme opga-
ve.

70 KAPITEL 3

60 Se henvisninger til litteratur.

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 70



Diskussionsspørgsmål til klassen: Kan vi få øje på de mange intelli-
genser som forskellige tilgange til læring i klassen? Er der nogen, der
kan pege på, hvordan de nemmest kommer i lag med noget nyt?
Hvornår er der især forskel på, om vi bare læser i en bog, eller om vi
bruger andre tilgange?

Læringsstile: Introducér eleverne til begrebet om forskellige
læringsstile. Fx ved at fortælle, at mennesker oftest har præference for
tilgangen til læring: Auditivt (ved at høre), visuelt (ved at se/læse),
kinæstetisk (ved bevægelse, fx drama og øvelse) eller taktilt (ved kon-
kret at have emnet i hænderne). Lad eleverne gruppere sig efter den-
ne præference og lad dem drøfte, hvilke oplevelser de har med sig selv
og tilgangen til læring.

Lad derefter eleverne lave en kort beskrivelse af deres egen læ-
ringsstil. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem, hvordan elevens
læringsstil kommer til udfoldelse i skole, derhjemme, i fritiden, til
sport? Er læringsstile ens i elevens familie? Hvilke rammer er de opti-
male for klassens læringsstile? Hvordan kommer skolekulturen til at
tage højde for læringsstilene? Hvilke forslag har eleverne til foran-
dringer i skolen, klassen, undervisningen mv. der kan give mere plads
til forskellighed?

Dette sidste spørgsmål kan i sig selv blive en øvelse: Hvilke krav til
det fysiske klasseværelse skaber forskellige tilgange til læring? Tegn
på en transparent et klasseværelse indrettet med blødt hjørne, enkelt-
arbejdspladser, gruppeborde, pladser nær tavlen og læreren, grønne
planter, skillevægge, arbejdslys og dæmpet lys osv. Sæt transparenten
på overheadprojektor. Lad eleverne individuelt forestille sig, hvor de
bedst vil kunne lære noget i dette klassemiljø, hvis der fx er tale om en
dansktime tirsdag formiddag, og opgaven er at læse en novelle og at
skrive og tegne et resumé af novellen? Skriv elevernes navne på trans-
parenten ud for deres foretrukne sted. Drøft med klassen, hvorfor de
vælger, som de gør. Og drøft, hvordan man eventuelt kunne ændre det
nuværende klasseværelse i retning af det optimale for læring.

• Intelligens: Fra de mangfoldige intelligenser til IQ-test. Mensa-
børn, drenge og piger: Introduktionen til intelligenstemaet vil
være lettere, hvis klassen har været i gang med det mangfoldige
intelligensbegreb. Måske kan man lokke skolepsykologen eller
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en kollega fra støttecenteret med som gæstelærer, hvis man selv
synes, at opgaven lyder spændende, men uoverskuelig? Intro-
duktionen skal indeholde en beskrivelse af ‘intelligens’ og en
beskrivelse af, hvad man måler, når man påstår, man måler intel-
ligens. Dette kan føre frem til en række diskussioner, fx af om
man er klog, når man er intelligent? Og af om intelligens har
nogen betydning i forhold til at lære noget, i forhold til at udføre
sit job, i forhold til at have venner, i forhold til sport, i forhold til
familie? Og af om der er sammenhæng mellem kunnen (kompe-
tence) og intelligens?

Supplement: Læs om ‘Mensa-børn’ og om opfattelsen af intelligensfor-
skelle. Hvad skal vi mene om det, vi læser? Hvis der nu er megen for-
skellighed – hvad kan man så stille op med det i skolen?

Elever tilrettelægger undervisning for andre elever [ ][!][!]
Hvad & hvorfor:
Eleverne skal gøre sig tanker om, hvorledes de selv og klassen bedst
vil kunne forstå eller arbejde med dele af et stof. Med eller uden over-
ordnede begreber så kender de hinanden og har formodentlig en slags
idé om, hvad der kunne tænkes at skulle til for at flest mulige får noget
ud af undervisningen. Supplerende kan eleverne interviewe hinanden
for at få fornemmelse af, hvilke forventninger der kan være til den
gode undervisning. Disse interview mv. kan også foregå i klassen med
refleksionsgrupper (se s. 67) Indholdet i undervisningen kan være fra
et fag, men også fra en tværfaglig ramme.

Hvordan:
Læreren afgrænser på forhånd stoffet og stykker det op i overkomme-
lige, differentierede undervisningsopgaver, som eleverne vælger sig
ind på, enkeltvis eller i grupper, i samråd med læreren. Det er på den-
ne måde hensigten, at alle elever får passende udfordring i deres
undervisningsbidder. Der kan være tale om bidder af en bog, en film
eller en oplevelse, som klassen har været fælles om. Eller et tema fra
historie, kristendom, museumsturen mv. Læreren bliver under elever-
nes forberedelse sparringspartner og vejleder.

72 KAPITEL 3

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 72



Når undervisningen er gennemført drøfter klassen sine erfaringer:
Hvad kom man til at opleve ved at undervise? Hvilke situationer var
der ikke taget højde for i forberedelsen? Hvilken betydning for ens
undervisning havde elevernes reaktioner? Lærer man noget af at
undervise? Og i elev-perspektiv: På hvilken måde var det anderledes
at blive undervist af kammeraterne end af lærerne? Var der noget, der
blev nemmere? Eller sværere? Hvad kunne man have gjort for at gøre
det nemmere for de kammerater, som underviste?

Det vil give evalueringen ekstra liv, hvis de små undervisningsse-
kvenser er fastholdt på video. Videoklippene giver lejlighed til at gøre
evalueringen meget konkret.

Variant: Eleverne tilrettelægger efter selv at være undervist i et stof
undervisningen for en anden klasse, der endnu ikke har været i gang
med stoffet. En anden variant er undervisning for en yngre klasse,
hvor de selv er fortrolige med stoffet. En tredje variant er, at eleverne
underviser forældrene på en forældreaften (se s. x). Alle tre varianter
følges op af en evaluerende drøftelse på klassen. Til evalueringen
spørges også de underviste for på denne måde at få elev-perspektivet
med i evalueringen.

‘En dag på et elev-seminarium’ [!][!][!]
Hvad & hvorfor:
Det er en lærer-erfaring, at man lærer meget af at skulle formidle til
andre. Ikke alene lærer man, hvordan det er muligt at formidle, man
bliver også særligt fortrolig med det stoflige indhold, som man for-
midler netop ved at transformere det til undervisning. Når vi prøver
at kvalificere eleverne som undervisere, får vi derfor ikke bare bedre
fremlæggelser af fx deres projekter eller mere indsigt hos eleverne i
undervisningens samspil mellem lærer og elever – vi får i det hele
taget muligheden for, at eleverne gennem formidling til andre kan
skaffe sig et mere indvendigt forhold til nogle af undervisningens
temaer. Formidling bliver en slags genvej til at lære det, som man for-
midler til andre. Eller sagt på en tredje måde: For at formidle sam-
menhænge må man (først selv) konstruere sammenhængene som sine
egne for at lykkes med formidlingen.

Her er tale om en aktivitet, hvor der er stor risiko for at skyde over
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alderstrinnet. Til gengæld er der ingen vej uden om noget alderssva-
rende inspiration til de unge formidlere, hvis vi vil øge kvaliteten i den
vigtige formidling. Og hvis vi ikke bare vil se os selv reproduceret som
lærere i elevernes formidling.

‘En dag på et elev-seminarium’ kunne med fordel gå forud for
undervisningsforløbet ovenfor.

Hvordan:
Elev-seminariet er et oplagt team-anliggende, der kan involvere flere
klasser. Forud for seminarie-dagen har teamet udvalgt sig nogle områ-
der, som rammer behov i elevgruppen, og som kan dækkes af teamet.
Nogle temaer er obligatoriske for alle, og andre er det måske muligt at
vælge sig ind på. Temaerne kan være alt relevant fra ‘tydelig tale’,
‘udformning af spændende plancher’, ‘10 gode måder at stille spørgs-
mål på’, ‘brug af mind-map som disposition for foredrag’, ‘hvordan
man finder hoved og hale i et tema’ – til mere (didaktisk) tunge sager
som … ‘bliv god til at sige det rigtige og vigtige til dine tilhørere!’

Lærings-detektivbureauet [ ][ ][!]
Hvad & hvorfor:
Hvornår ved man, om man lærer noget? Og er der forskellige slags
læring? Denne overskrift eller aktivitet udgør et dilemma: Læring er
flygtig og svær at få hold på, men vi er alligevel nødt til at snakke om
læringen, som om vi ved noget om den. Hvad ved vi? Vi kan ikke
inden for projektets rammer skaffe viden om faktisk læring, men må
for drøftelsens skyld forlade os på elevernes oplevelser af at have lært
noget. Vi kan heller ikke med eleverne skelne skarpt, om det er pro-
cessen læring, der er på færde, eller læring som produkt. Og typisk
peger elever på alderstrinnet i vidt omfang på tilsyneladende trivielle
‘læringer’ som ‘at have lært at binde snørebånd’ og ‘da jeg lærte at
cykle’.

Disse er nu langt fra trivielle, men de er umiddelbart skolefjerne,
når man nu gerne med sine elever vil tematisere læringens væsen?!
Der er ingen løsning på dette dilemma, men for at kunne få eleverne
til at overveje læring som fænomen er vi nødt til at forlade os på de
erfaringer, de oplever at have.
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Hvordan:
Undersøgelse: Hvem har hvilke erindringer om, ‘da de lærte noget’?
Denne del af læringsfortællingerne trives fint i elevgrupper, men så
går man som lærer glip af mange unikt personlige fortællinger. Fort-
sat: Kom læringen som et brag, eller var det et langsomt træk, hvor der
endelig gik hul på skallen? Er der nogle fællesstræk ved historierne,
noget i situationerne der går forud? Hvad er det for en læring, vi kan
huske, er der nogle mønstre? Prøv med klassen at lave en mind-map
og se, om der er mønstre, fx motivation, involverede personer, bestem-
te steder eller perioder mv.

Hvordan med læringen i skolen? Er der nogle af læringsfortællin-
gerne, der foregår i skolen? Hvornår ved man, om man lærer noget i
skolen? Hvilke slags læring er på færde i skolen? Prøv om der kan ska-
bes en ‘typologi’ i klassen i form af enten en mind-map eller et skema.
Alternativt kan man som lærer tilbyde en typologi som følgende:

Hvad lærte du? Færdigheder, ting man At kunne kombinere
Hvordan lærte du det? umiddelbart behersker, færdigheder, overføre

paratviden læring fra en sammen-
hæng til en anden 

(læring) (kvalifikationer) (kompetencer)

skolefag (fagligt)

at være sammen med

andre (socialt)

om sig selv (personligt)

Det er ikke sikkert, at det giver mening for eleverne at differentiere i
kvalifikationer og kompetencer,61 men for nogle kan det måske hjælpe
til at udrede nogle forskellige niveauer, at der er et simpelt billede af
kvalifikationer som en række elementer i værktøjskassen og kompe-
tencer som evnen til at anvende disse værktøjer på de relevante situa-
tioner.
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Overvejelsen af de forskellige typer læring kan oplagt kombineres
med det følgende forslag til aktivitet.

Hvad skal man lære i skolen? [ ][ ][!]
Hvad & hvorfor:
Tidsperspektivet er en af de store knaster i skolens indhold:

Noget af det, eleverne lærer i skolen, skal (først) vise sit værd i en
20-årig horisont. Hvordan kan man vide, hvad der vil være relevant
lærdom for fremtiden? Og hvad hvis læringsenergien er afhængig af
fornemmelsen af, at det er noget vigtigt, man lærer?

Hvordan:
• Lad eleverne læse formålsparagraffen i Folkeskoleloven:62 Hvad

har politikerne lagt vægt på i skolen? Hvilke dele af skolekultu-
ren lever op til paragrafferne? Hvordan kunne skolen blive end-
nu bedre til at leve op til sit formål?

• Undersøgelse: På nettet, i bøger og gennem interview af kamme-
rater, forældre, lærere, kulturudvalgsmedlemmer, eksperter mv.
skal eleverne samle brikker til en mosaik om skolens indhold.
Hvad mener de forskellige om, hvad der er det vigtigste at lære?
Er der et mønster i, hvem der mener hvad? Hvem bestemmer,
hvad man faktisk skal lære? Hvilken betydning har det, om dan-
ske børn klarer sig dårligt i internationale undersøgelser?

• Undersøgelse: Hvornår skal man bruge det, man lærer i skolen?
Skal man kun bruge det til at gå mere i skole med, eller kan man
også bruge det senere i livet? Hvornår ved man, om man fik brug
for det? Er der noget, der er godt at have lært, selv om man ikke
kan pege på noget at bruge det til? Fx sange, naturens kredsløb,
drama, hovedregning, tegning, ordklasser mv.? Lad eleverne ud-
spørge forældre og bedsteforældre med fx følgende skabelon:
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Den seje skole (som forældreaften) [ ][ ][!]
Den seje skole er ikke en skole, der er defineret på forhånd. Udtrykket
‘Den seje skole’ symboliserer, i børnehøjde, en skole, der giver de opti-
male betingelser for læringen. I den seje skole er det energifyldt at
være lærer og elev. I den seje skole kan man få anerkendelse og
beskæftige sig med noget væsentligt. ‘Den seje skole’ kan i sig selv bli-
ve et spændende projektforløb for eleverne, men på dette sted er den
tænkt som omdrejningspunkt for et forældrearrangement, som elever-
ne står for.

Arrangementet kunne godt være fremlæggelsen af elevernes pro-
jekter, men hvis klassen ikke er gået om bord i projektforløbet, er der
alligevel flere gode muligheder.

Forældrearrangementet har flere formål: Det giver en nødvendig-
hed til elevernes arbejde, at det skal blive til et arrangement for nogen.
Det udfordrer eleverne på indholdssiden, at de skal kunne formidle
deres læring eller, endnu bedre, sætte forældrene aktivt ‘på skolebæn-
ken’. Det giver forældrene lejlighed til at glædes over, hvor meget
deres børn kan, når de får lov. Det giver skolen mulighed for at udvik-
le dialogen med forældrene om, hvad der betyder noget i skolen, for
børnene og for forældrene. Og det giver lærerne mulighed for at ind-
drage forældrene i klassens på en vedkommende og involverende
måde.

Navn: Fødselsår:
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Ting, du nu ville
ønske, at du hav-
de lært i skolen.
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Hvordan:
Programmet for aftenen kan sammensættes af variationer af oven-
nævnte aktiviteter. Det vil være livgivende, om forældrene prøver
kræfter med nogle af elevernes opgaver, fx at skulle rollespille en sko-
lefortælling (jf. elevaktiviteten ovenfor). Men det kan også blot hand-
le om, at eleverne arrangerer debatten, så flest muligt kommer til orde.
Eller at der er et elevpanel, som kan drøfte spørgsmål fra forsamlin-
gen. Eleverne skal prøve at finde ind til kernen i arrangementet: Hvad
vil deres forældre have godt af at se, høre, diskutere mv. for at kunne
forstå skolekulturen bedre? Hvad har eleverne selv oplevet, som de
kunne tænke sig, at forældrene også skulle opleve?

Arrangementets sidste punkt bør være fremadrettet. Man kan
benytte lejligheden til at få forældrenes bud på, hvad der skal gøre den
seje skole sejere. Fx kan eleverne være ‘konsulenter’ i forældregrup-
perne, hvor de dels instruerer i brugen af mind-maps, dels er sand-
hedsvidner på, hvorvidt forældrenes opfattelse af det seje nu også er
sej nok. På denne måde efterlader arrangementet en række mind-
maps på plancher – og dermed et afsæt for den videre dialog mellem
skole og hjem om den seje skole.

Tema: Det sociale og samspillet i skolen
Det sociale er et nøgletema, når det handler om skolekultur og gode
vilkår for læring. Ofte er det sociale som tema integreret i undervis-
ningens form og læringens indhold. Derfor har det sociale tema alle-
rede været i spil ovenfor, men der kan være gode grunde til også at
give det sociale sit eget fokus i skolekulturen. Hvis der er ‘social støj’
på linjen, er det ikke nemt at være forbundet med eller holde sit fokus
på undervisningen indhold.

Konflikter, kontroverser og socialt stress [ ][!][!]
På længere sigt kan både klasse og lærere blive fortrolige med en form,
der også giver mulighed for at slå til i akutte situationer, eller som
giver mod på at tage tungere temaer op. I første omgang er formålet
med aktiviteterne, at eleverne bliver i stand til at se konfliktsituationer
udefra, at de får andres opfattelser at spejle sig i, og at der bliver et fæl-
les fond af idéer og begreber, som klassen kan trække på i andre situ-
ationer.
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Hvordan:
Igen er det fortællingerne og dramaformens muligheder, der er et godt
bud. Denne gang skal fortællingerne handle om situationer, hvor det
gjorde ondt, hvor det var svært og bøvlet, hvor man følte sig uretfær-
digt behandlet, svigtet, udenfor. Eleverne skal individuelt genkalde
sig sådanne fortællinger. Som lærer er kendskabet til eleverne vigtigt i
denne situation. Fortællingerne må både være autentiske, skarpe og
vedkommende. Men det er læreren, der er garant for, at de ikke er
udleverende – og at fortællingen holder sig inden for det trygheds-
niveau, der gælder for klassen.

Eleverne fortæller i små-grupper deres fortællinger til hinanden,
og gruppen vælger en af fortællingerne ud, som de gerne vil dramati-
sere. Fremgangsmåden er ligesom ovenfor: Efter endt forberedelse
viser grupperne situationerne efter tur. Ud over frysning og refleksive
time-outs kan man efter endt spil bede om at få ‘spolet tilbage’ til en
situation, hvor læreren efterlyser nye idéer til at spille videre i en
anden retning. Det er også muligt under frysningerne, at klassen som
refleksionsgruppe kan tilføre nye veje eller bare nye replikker til spil-
lerne. Endeligt er det muligt at spille med reserver: I en fastlåst situa-
tion kan en afløsning være relevant med en frisk elev, der kan se andre
muligheder. Man kan enten efterlyse frivillige afløsere eller udpege
stand-ins med omhu. Det kan fx være ret virkningsfuldt at lade elever
prøve kræfter med roller, der ikke er deres daglige roller. Eller at lade
elever blive synlige, som ikke plejer at være det.

Variant: Fortællingerne kan i stedet være en fælles fortælling i form
af en novelle, som læses i klassen.

Konfliktfortællingerne kan bæres af tænkningen fra story-line-
metoden. På den måde bliver fortællingerne afsæt for et dukkespil. I
første omgang bliver der mere ‘story’ end ‘line’, men hvis metoden
skaber energi hos eleverne, kan man udfolde fortællingerne tilsvaren-
de i tid. Måske har klassen allerede fra en af de førstnævnte aktivite-
ter (s. x) formet lærere som story-line-dukke? Fra stangdukke-læreren
er der ikke langt til at lave en egentlig story-line over den gode klasse
med elev-dukker, lærer-dukker, nøgle-dilemmaer (mobning, differen-
tiering, anerkendelse, uretfædighed osv.) På denne måde vil man kun-
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ne få en ’stang-klasse’ at spejle sig i – med distanceringens mulighed
for at behandle kontroversielle emner i en lempelig form.

Parvis eller individuelt kan eleverne nu supplere lærerdukkerne
med elevdukker. Herefter kan eleverne gruppevis spille situationer
igennem – ligesom der kan laves spil med klassen som tilskuere. Til-
skuerne til dukkespillet kan få lov til at få indflydelse på spillets
udvikling på samme måde som i rollespillene ovenfor.

Det er ofte en nemmere at agere med dukker end at sætte sig selv
på spil i en rolle, ligesom story-line-metoden som ramme giver nogle
umiddelbare håndtag til, hvordan man som lærer kan agere. Hvis fx
alle elevgrupper spiller samme situation, kan læreren tilføje nye ele-
menter til situationerne og dermed skabe progression i forløbet under-
vejs. Det nye element kan være en henvendelse fra skolelederen eller
forældre – eller en ‘opdagelse’ af et nyt forhold. Elevernes opgave bli-
ver så at integrere det nye element i deres spillegrundlag. På den måde
har læreren gode muligheder for at præge indholdet, så det udfordrer
klassen gunstigt. Efter spil kan hvert gruppe-sæt af dukker gemmes
ned i en skotøjsæske og efterfølgende være et slags konflikt-laborato-
rium, når behovet opstår.

Variant: Det er muligt at lave en story-line, der inddrager mere af
skolekulturen; også ‘den seje skole’ kan udvikles som en story, hvor
læringen, lærerne, eleverne, lektierne, medbestemmelsen, venskaber-
ne osv. får deres naturlige plads og behandling.

Variant: Fortællinger, noveller og stories kan konstrueres af læreren
som en art case, hvor man med sit kendskab til eleverne og analyse af
det aktuelle behov kan konstruere en (fiktiv) virkelighed som et vel-
egnet afsæt for elevernes arbejde.

Tilhørsforhold [ ][!][!]
Hvad & hvorfor:
Konflikterne og det problematiske har det med at stjæle opmærksom-
heden. Der er stærke argumenter for at huske også at sætte fokus på
de gode relationer, der allerede er, og på det vigtige fællesskab. Et
fokus på det gode er i sig selv med til at rette positiv opmærksomhed
på værdien af nogle vigtige forhold. Når vi fortæller gode historier om
os selv, styrker det os i at handle som i de historier, vi fortæller. Og
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måske kan det hjælpe klassen til at gøre mere af det gode, der allerede
foregår.

Hvordan:
Fortællekreds: Rundkredsen har fået et lidt dårligt ry, men dette ry er
urimeligt over for en grundfigur, der har været en virkningsfuld ram-
me om menneskets fortællinger, siden bålet brændte i hulerne. Rund-
kredsen betyder som form, at vi sidder med opmærksomhed på hin-
anden, vi har øjenkontakt med den, som taler, og fysisk er vi en smu-
le blottede, fordi vi er væk fra den beskyttelse, som fx skolebordene
giver. Det er naturligvis ikke umuligt at høste nogle af rundkredsens
fordele ved fx at bruge en bordopstilling ‘i hestesko’, men det er ikke
det samme som den direkte placering over for hinanden. Ofte vil man
kunne bryde både et eventuelt forbehold mod rundkredsen og løfte
samtalen ud af skolerutinerne ved fysisk at forlægge fortællekredsen
til et fællesareal, et hjørne af boldbanen eller bålpladsen. At den fysi-
ske sædvane er brudt, giver som regel også mentale åbninger.

I fortællekredsen kan man tage runder, hvor hver elev kort fortæl-
ler ud fra et stikord eller spørgsmål, fx ‘Dengang da en kammerat gjor-
de mig glad …’, ‘Noget jeg fandt ud af ved at snakke med en kamme-
rat …’, ‘Det bedste ved en god ven er …’, ‘Dengang vi blev gode ven-
ner igen …’, ‘En gang hvor det var rigtig sjovt at lege flere sammen …’
osv. Efter fortællerunden kan man tage en runde, hvor eleverne øver
sig i at reflektere over den første runde: At se fortællingen fra oven,
ørnesnak, svævetanker, helikopterrunden – uanset benævnelse hand-
ler det om, at eleverne forholder sig i et metaperspektiv til det, der lige
er sagt. Eleverne får til denne runde stikord som fx ‘Hvad hjælper til-
syneladende, hvis man skal være gode venner igen?’, ‘Hvis vores klas-
se skulle være endnu mere hjælpsom, så …’, ‘En tanke jeg fik …’ osv.

Variant: Pointen med en runde er, at alle kommer til orde, at alle bli-
ver tvunget til at lytte – og at klassens udvekslinger ikke foregår gen-
nem læreren. Men hvis 26 elever i en runde bliver for overvældende,
kan man lade hver anden fortælle – for så i refleksionsrunden at over-
lade ørnesnakken til dem, der blev sprunget over i første omgang.

Varme spørgsmål: Varme spørgsmål kan også godt være brændende
spørgsmål, men mindre kan gøre det. Varme spørgsmål er spørgsmål,
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som optager eleverne i forhold undervisning, kammerater, forældre,
skolen. Klassens varme spørgsmål kunne fx være ‘Hvordan kan det
være, at når vi foreslår emner, så bliver de altid til noget andet?’,
‘Hvordan kan man blive fri for lektier?’, ‘Hvorfor er der altid nogen,
der griner, når man siger forkert/har cykelhjelm på/spørger, om man
skal lege/snakker med pigerne?’ ‘Hvorfor er der nogle drenge, der
hele tiden slår?’, ‘Hvorfor er der nogen, der siger ”stræber”, når man
har fingeren oppe?’ ‘Hvorfor har lærerne altid så travlt?’ Hvorfor er
det kun de store, der må være i den nye gård?’, ‘Hvad skal man gøre,
når man bare synes, matematik er for svært?’ ‘Hvad kan man gøre, når
ens far er skide streng?’ ‘Kunne vi ikke lave et teaterstykke og vise det
for nogen?’, ‘Kunne vi ikke mødes med nogen fra nogle andre skoler?’
‘Hvorfor skælder lærer X altid så meget ud?’

Varme spørgsmål kan måske ikke besvares, men ved at dele dem
med andre kan man få opmærksomhed og støtte til at give dem en
passende behandling. Varme spørgsmål kan luftes i en fortællekreds,
men ofte vil det være en god ting også at fastholde dem synligt på
skrift. Fx hvert spørgsmål på sit kulørte A4-ark til ophæng på en
opslagstavle. Et eller flere varme spørgsmål kan umiddelbart behand-
les i fortællekredsen. Fx ved godt råd-runder af typen ‘Hvis det var
mig ...’, ‘For mig ville spørgsmålet være varmere, hvis …’, ‘Tempe-
raturen på spørgsmålet kunne falde, hvis …’.

Nogle varme spørgsmål vil simpelthen tabe kraften ved at blive
luftet, anerkendt og kommenteret. Mens andre vil vise sig at have en
tyngde, der kalder på en egentlig indsats.

At kunne se det gode i det gode: Det er ikke altid, at de litterære
eksempler eller filmsekvenserne er ved hånden eller er præcise nok til
det formål, man har som lærer. Og selv om det er en god oplevelse
med eleverne at fortælle den gode historie, så kan de nemt komme i
lidt spredt fægtning i forhold til formålet. Med lidt øvelse kan man
konstruere sine egne cases til næsten ethvert formål. At konstruere en
case til sine elever giver lejlighed til at reflektere over både dem og den
situation, som casen rummer. Casen kan være begyndelsen til en sto-
ry-line, men den kan også bare være det øjebliksbillede af en situation,
som man vil udfordre elevernes analytiske ressourcer med. Når det
handler om at se det gode i det gode, skal casen rumme ting, der lyk-
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kes, fx elevindflydelse der blev gjort gældende, konflikter der blev
håndteret, venskaber der fandt udveje, pres der forsvandt, fællesskab
der løftede. Casen er ikke autentisk, men den skal konstrueres så tro-
værdigt som muligt; i denne sammenhæng skal det gode ikke fremstå
trivial-idyllisk eller overfortolket gennem ladede tillægsord. Casen
skal være beskrivende, måske flertydig og med plads til elevernes
tolkning af, hvorledes det gode hjælpes på vej.

Lad klassen tolke på casen. Tolkningen af casen kan forberedes i
grupper og afrundes på klassen eller i fortællekredsen. Det refleksive
kan fokusere på, hvad der gør det gode i casen.

Tema: Indflydelse og demokratiske processer
Elevernes medbestemmelse i deres skoleliv har en fremtrædende pla-
cering, når vi formulerer værdierne i dansk skolekultur. Men det er
ikke altid nogen let opgave at få denne medbestemmelse til at folde sig
ud i skolens praksis. Eksempelvis kræver valget af undervisningens
indhold og form, elevers forskellige forudsætninger og skolens for-
melle demokratiske procedurer oftest den professionelles overblik. De
gode intentioners faldgrube er hyppigt pseudo-medbestemmelse eller
symbolsk medbestemmelse på afgrænsede, perifere områder.

Det er vigtigt at tænke indflydelse og demokratiske processer
meget bredt som muligheden for at ytre sig, som retten til at blive lyt-
tet til, som respekten for mindretallet, som pligten til at lytte til andre,
som oplyste valg og beslutninger osv. Det er i de fleste tilfælde vægti-
gere at få lejlighed til at påvirke den skolekultur, man er en del af, end
at have formelt sæde i et demokratisk organ.

Lærerens væsentligste opgave bliver derfor ikke at tilrettelægge
situationer, hvor elever kan vælge, beslutte, stemme eller gøre andre
fornuftige ting i klassisk demokratisk forstand. Dette er også en lærer-
opgave, men først og fremmest kan indflydelse komme til stede ved,
at læreren prioriterer at skabe rum for elevernes ytringer og inddrager
disse i sin tilrettelæggelse af undervisningen. Denne demokratiske
proces kan komme til stede ved at lade eleverne få erfaringer med at
formulere sig, med at argumentere, med at lytte og blive lyttet til, med
at argumentere for og imod og med at reflektere. Og erfaringer med at
indgå i konfliktløsning, med at indgå i processer, hvor man søger ind-

83KAPITEL 3

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 83



flydelse på egne forhold, med at undersøge forhold i deres omverden
mv.

I denne forståelse af demokratiske processer i skolen vil mange af
aktiviteterne ovenfor kunne styrke elevernes indflydelse, fordi de byg-
ger på at lade eleverne komme til orde om væsentlige forhold i deres
skoleliv. Derfor er de følgende aktiviteter tænkt til at skulle supplere
det demokratiske aspekt, der allerede er i de tidligere foreslåede akti-
viteter.

Demokrati-spejlet [ ][ ][!]
Hvad & hvorfor:
For voksne kan det være uigennemskueligt, hvem der bestemmer,
eller hvordan beslutninger bliver til i samfundet og i vores arbejdsliv.
For børn er det endnu mere tåget, selv om de kan have nogle umid-
delbare bud på, at det er de voksne, dronningen og statsministeren,
der bestemmer. I demokrati-spejlet kan man spejle forskellige fæno-
mener og spørge eller undersøge, hvordan det er bestemt, at noget
skal være på en særlig måde.

Det er ikke tanken, at børnene skal kunne afdække de fulde meka-
nismer bag ved fænomenerne, men at de kan samle de første brikker
til en forståelse af de fænomener, som de finder interessante.

Hvordan:
Eleverne skal spores ind på, hvilke forhold der kan spejles i et demo-
krati-spejl – altså, at det kan være skolens timetal, forbud mod pirat-
kopiering, det nye halbyggeri, folkekirken mv., men naturligvis ikke
tyngdeloven, Vorherre, vejret eller andre forhold hinsides menneskeli-
ge beslutninger.

Lad eleverne få et planche-stort papir som spejl. Spejlet kan deko-
reres med en ramme, så det også bliver flot at have hængende i klas-
sen. I spejlet kan eleverne skrive og tegne spejlbilledet af det fænomen,
de vil undersøge, fx i form af en mind-map. I midten kan de skrive det,
som de er optaget af at undersøge, fx ’hvorfor man kører i højre side,
og hvem der har bestemt det?’, ’hvorfor forældre skal gå på arbejde,
når deres børn er syge?’, ’hvem der har bestemt, hvilke timer vi skal

84 KAPITEL 3

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 84



have i skolen?’, ’hvem bestemmer, hvad der er på hylderne i super-
markedet?’

Lad eleverne gøre sig forestillinger om, hvem der har bestemt og
hvorfor, men giv dem ingen svar. Lad dem dernæst stykke mosaikken
sammen af informationer, som de henter ved at gå på biblioteket og på
nettet, ved at spørge de voksne på skolen, derhjemme, hos bedstefor-
ældrene og – hvis I har øvet henvendelser via telefon og mail – hos
kommunen, færdselsstyrelsen, kirkeministeriet, hvor som helst. For-
håbentlig får de også modstridende oplysninger, som de må forholde
sig til.

Lad eleverne skrive deres oplysninger ind i spejlets mind-map til
fremlæggelse i klassen.

Forandringskanonen [ ][ ][!]
Hvad & hvorfor:
Demokrati-spejlet handler om indsigt. Forandringskanonen sigter
mod handling. I uigennemskueligheden bliver det ofte svært at fore-
stille sig, at man kan gøre sin indflydelse gældende, når det handler
om forandringer. I forandringskanonen kommer eleverne ikke nød-
vendigvis til at realisere handlingerne, men de kommer til at under-
søge, hvad der skal til for at skyde en forandring af sted. Og måske får
I faktisk blod på tanden og konkrete forslag på bordet …?

Hvordan:
Lav idéudvikling, brainstorming, mind-mapping eller andet, der giver
eleverne et katalog over ting, som de kunne have lyst til at påvirke i
deres omverden. Lad dem vælge ud og beskrive begrundet, hvad, de
kunne tænke sig, skulle være anderledes, på hvilken måde anderledes
– og hvorfor?

Lad klassen være konsulenter på gruppernes forslag, fx i form af
refleksionsgrupper.

Lad eleverne – på samme måde som i demokrati-spejlet – under-
søge, hvad der i øjeblikket er bestemmende for det, som de ønsker at
forandre. Fx ’hvem bestemmer udvalget i kantineboden, og hvordan
kan vi få noget sjovere/sundere/billigere mad?’, ’hvordan kan lege-
pladsen laves til et godt sted at lege?’, ’hvorfor skal toiletterne være så
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ulækre?’, ’hvem siger, man skal have lektier for?’, ‘hvorfor får bilerne
lov til at køre så stærkt på den gade, eleverne skal krydse på vej til sko-
le?’ osv.

Undersøg med klassen, om der er energi i at fortsætte processen
med udvalgte af de undersøgte forslag til egentlige ændringsforslag,
der formuleres og stiles behørigt til elevråd, lærere, ledelse, bestyrelse,
kulturudvalg eller hvem, der skal involveres. Måske er der ligefrem
energi til et helt kampagneprojekt med presse og aktioner mv.?

Splinten & bjælken [ ][ ][ ]
Hvad & hvorfor:
Man kan bruge positive eller negative fortegn, men der vil formo-
dentlig være enighed om at se ’individualisering’ som et af tidens ka-
rakteristika. Nogle forsøger sig med at gøre det individualiserede til et
særligt børnefænomen, men der er tale om træk, der slår generelt igen-
nem på alle aldre. Individualiseringen kunne have en risiko for at
bevæge sig mod det egocentriske, og derfor vil det være vigtigt at få
øvelse med at kunne skifte fra sit eget perspektiv til en andens. Det
handler om ’at kunne stille sig i den andens sko’ i et bevidst øjeblik.
En del ophedede diskussioner, demokratiske problemer og måske
konflikter ville formodentlig nærme sig en ’løsning’ alene ved, at de
involverede forsøgsvis prøvede at se sagen ud fra modpartens per-
spektiv.

Hvordan:
Læreren fortæller indledende en bestemt lignelse fra Bibelen (Matt.
kap.7 v.3) eller gemmer den til sidst som en art spejling af elevernes
arbejde.

Eleverne kan lægge ud med individuelt at formulere 1-2 irritatio-
ner, fordomme, konflikter, uretfærdigheder mv., hvor det er åbenlyst
for eleverne, at modparten i fortællingen har en dårlig sag. Lad dem
skrive 5-10 linjer om hver situation (’Peter har altid ost med, som lug-
ter’, ’min far siger, vi ikke må få en hund’, ‘matematiklæreren gider
aldrig at hjælpe, men siger vi skal prøve selv’, og vi kan jo ikke’ osv.).
Eleverne fortsætter derefter alene, i par eller smågrupper med at finde
på tanker, som de tror, deres modpart kunne have om de beskrevne
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situationer. Til sidst kan klassen på udvalgte fortællinger, eventuelt
med refleksionsgrupper, lægge den samlede fantasi i at finde på end-
nu flere tanker, der kunne være tænkt af de involverede.

Når aktiviteten er afsluttet, kan klassen drøfte den generelle ople-
velse ved at skifte perspektiv – ser vi noget nyt, hvad får vi øje på?

Variant: Lad eleverne individuelt eller parvist beskrive en situation,
en oplevelse, en filmsekvens eller lignende, som er fælles for klassen.
Episoden, som de beskriver på papir, skal være tilpas kompleks til, at
den appellerer til forskellige perspektiver for forskellige elever. Få
beskrivelserne læst højt og drøft efterfølgende på klassen, hvorfor
man oplever de samme situationer forskelligt.

Undervisningsformer [ ][ ][ ]
Hvad & hvorfor:
Det er en stor udfordring at tilrettelægge elevernes indflydelse på
undervisningen således, at der bliver tale om kvalificerede valg. Ele-
vernes fornemmelse af indflydelse er et bredt spekter, der rækker fra
følelsen af ejerskab – i betydningen ’at identificere sig med’ – til ople-
velsen af reelt at have været med til at bestemme.

Denne aktivitet er ikke mærket med sværhedsgrad; om der er tale
om ’ingen’ eller ’!!!’, afhænger af den lærer-praksis, man har i forvejen.
Derfor er der i en vis forstand heller ikke tale om en egentlig aktivitet,
men snarere om en art opmærksomhed, som knytter direkte an til
lærerens forståelse af sig selv som lærer: Hvordan ser jeg mig selv som
lærer? Hvordan opfatter jeg elevernes rolle i læring og undervisning?
Vil jeg prioritere en højere grad af involvering af eleverne?

Hvordan:
Procedurer: Reel indflydelse kræver indsigt. Indsigt kræver tid til, at
eleverne kan være med til at folde temaer, fagbeskrivelser, alternativer
mv. ud. Den brugte tid giver til gengæld en forforståelse, der involve-
rer eleverne i undervisningsforløbet, næsten før det er begyndt. Den
samme tænkning er argument for, at introduktions- og inspirations-
forløb er godt givet ud, fordi det giver eleverne billeder på, hvad der
kommer, og hvilke muligheder der er – og fordi det giver læreren vig-
tig viden om elevernes forforståelse.

87KAPITEL 3

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 87



Et overkommeligt eksempel på praktisk udfoldelse med elever er
mind-map’en. Gennem kortlægningen kommer lærere og elever til at
’dele horisont’ på det, som kortet angår.

Rammer: Nogle undervisningsformer er bedre end andre til at invi-
tere elevernes indflydelse med i forløbet: Story-lines, projektarbejde,
varierede tilgange jf. tænkningen om læringsstile mv.

Hvis man som lærer ønsker sig mere involvering eller ansvarlig
indflydelse fra eleverne i forhold undervisningen, må man overveje,
hvilke præmisser eleverne har for at deltage på denne måde: Er der til-
strækkelige rum for indflydelse i min undervisning?

Valg: At være elev i et valg er ikke et spørgsmål om frit valg, hvor
man med elevforudsætninger oftest ender på Herrens mark. Selv en
’fristil’ kan virke lammende på nogle. Det gode valg for elever er et
valg blandt oplyste alternativer – hvori man kan se sig selv eller er
inspireret til at se sig selv. Det gode valg kræver tid og tålmodighed.
Hvor tiden ikke er til gode valg, får vi hyppigt hastige, bekvemme
valg og symbolske afstemninger i stedet.

Projektforløbet Den seje skole
Hvis du og din klasse har mulighed for at sætte et par dage eller mere
af i et undervisningsforløb ud fra skolekultur-temaet, kan du med for-
del vælge at lave et egentligt projektforløb. Du har formodentlig alle-
rede en del erfaring med at lave projekter med dine elever, og du kan
så betragte vejledningen til projektforløbet som en genopfriskning af
nogle vigtige projektvilkår – og ellers som en genvej til at lave projek-
ter med høj elevenergi.63

Denne korte projekt-guide har en bestemt projektforståelse som
afsæt: Projekter er drevet af det, man kan se for sig (’vision’) og gerne
vil realisere i praksis. Derfor kan man sagtens undvære ’problemfor-
muleringen’ i projektarbejdet, mens det til gengæld bliver vigtigt at
’formulere hele projektet’, som man ser det for sig (jf. projektkikkerten
i det følgende).
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Afklarende spørgsmål til projektlæreren
Først kommer her en række afklarende spørgsmål.

Erfaringen viser, at slinger i elevernes projekter ofte er forbundet
med manglende afklaring eller tydeliggørelse fra lærerside.

a. Hvor meget tid vil du med klassen bruge på projektet?
b. Hvilken deadline skal gælde i projektet – hvornår skal eleverne

fx være færdige til fremlæggelse?
c. Hvad er (lærer-)hensigten med projektet – hvordan begrunder

du fx projektet over for kolleger og forældre?
d. Hvor megen indflydelse kan eleverne få på projektet – indhold

og form?
e. Hvilke forudsætninger har eleverne for at indgå i en projekt-

proces som denne – indhold såvel som form?
f. Hvilken konkret vision har du selv om elevernes udbytte af det-

te projektforløb – hvad vil du gerne kunne tænke, når frem-
læggelserne er færdige?

Huskeliste til projektlæreren
Din afklaring har bragt dig langt foran dine elever i projektforløbet.
Hvis deres muligheder for at følge med i dine bagtanker eller for at få
indflydelse skal være reelle – så skal du lægge projektet til rette, så de
kan komme på omgangshøjde med dig.

b. Eleverne tager umiddelbart afsæt i det, de kender til. Hvis du
ønsker, at deres projekt skal inddrage andet eller påvirkes af
nye input – så skal du sørge for at inspirere, provokere og tilføre
dem noget, de kan udvide deres grundlag med.

c. Projekter, der involverer eksterne kilder (personer, litteratur,
aftaler mv.), har ofte behov for lang tids tilløb. Hvis du ikke vil
have mange elevprojekter til at kuldsejle, fordi de ønskede kil-
der ikke lader sig stampe umiddelbart op af jorden – så må du
sørge for en periode på 2-3 uger mellem, at projekterne formu-
leres og den egentlige arbejdsfase.

d. Både elever og lærere træffer ofte bekvemme valg for at få det
ubehagelige ved at skulle vælge til at gå over. At vælge er
muligheden for at satse på et projekt, man ikke lige kan over-
skue eller ved, hvor ender – men som bliver den store gevinst,
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når det lykkes. At vælge er også at risikere ved at forlade det
kendte for at begive sig ud i noget mere usikkert. Hvis projek-
terne skal blive anderledes end det, man som elever og lærere
laver i forvejen, bliver man nødt til at vove noget i sine valg.
Eleverne skal have støtte (og måske tvinges!) til at risikere noget
nyt gennem projektets form – og som lærer skal man finde sin
egen ro til at udholde frustrationerne ved de ubekvemme valg.

e. Din egen afklaring af projektet skal formidles til eleverne i en
letforståelig form. Kun ved at kende til dine udfordringer af
dem og til projektets frihedsgrader får eleverne en reel mulig-
hed for at arbejde selvstændigt undersøgende. Eleverne skal
altså forlods kende dine kriterier for et godt projekt eller –
måske endnu bedre – være med til at udmønte kriterierne i fæl-
lesskab med dig.

f. Visionen om projektet, inspirationen, udfordringerne, idéud-
viklingen, forestillingerne om de gode muligheder mv. skal
have megen tid og opmærksomhed i projektets første fase. Det
er her, at lærerens forspring, den ubekvemme vælgen, trangen
til at komme i gang eller de uklare forventninger har stor risiko
for at kortslutte projektet, allerede inden det når at blive til et
rigtigt projekt. Det er i denne fase, at projektets rækkevidde
fastlægges, og hvor man som lærer har størst mulighed for at
påvirke kvaliteten i elevernes projekter. Som lærer må man der-
for lægge til rette, så eleverne kommer tilstrækkeligt i dybden
med overvejelserne i denne indledende fase. Projektmulighe-
derne skal folde sig ud for elever og lærere ved hjælp af udvalg-
te aktiviteter64 og ved hjælp af redskaber til at fastholde og ud-
dybe idéer (fx mind-map’en) og til at formulere og skabe over-
blik i projektet (fx ’Projektkikkerten’).

Projektkikkerten
At lave projekter består i, at man ser noget for sig, som man vil ’gå
efter’. Denne vision skal fanges ind i en formulering, som eleverne kan
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arbejde ud fra. Projektkikkerten er et støtteredskab til formulering af
projekter for elever og lærere. Ved at se sit projekt gennem projektkik-
kerten får man (sikkert) øje på de væsentligste dele af et godt projekt.
Læreres og elevers samtale om projektet kan, billedligt talt, tage
udgangspunkt i spørgsmålet om, hvad eleverne ser, når de kigger på
deres projekt gennem projektkikkerten.

Projektkikkerten har en tre-delt linse, så når man kigger på et pro-
jekt gennem kikkerten, vil det være opdelt i de tre hovedkategorier:
indhold, produkt og råstof. Pointen med denne opdeling er, at formu-
leringen af et projekt kan have forskellige udgangspunkter – og man
kan derfor begynde i hver af de tre kategorier – men hele projektet er
først formuleret, når projektet er beskrevet i alle tre kategorier. Der er
to stærke argumenter for denne tilgang til projektformulering: Pro-
jektenergien og differentieringen. Projektenergien er bundet til at kun-
ne se projektet for sig, til at kunne forestille sig hele projektet. Det kan
være, det undervejs går anderledes, end man havde forestillet sig, men
stadig vil denne indledende visualisering bære kraften i projektet. Ele-
verne skal støttes i at gøre sig forestillinger om, hvad projektet skal
handle om (indhold), hvad projektet skal blive til af (råstof), og hvad
projektet skal ende med (produkt). Traditionelt har skolens projekter
skullet formuleres alene ud fra indholdskategorien, men det er tyde-
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ligt, at mange elevers projekter tager afsæt i forestillinger om råstof
eller produkt. Hvis vi vil tilgodese disse elever, må vi komme deres
differentierede afsæt i møde.

Indhold: Hvad skal projektet handle om? Hvad er det, vi vil under-
søge? ”Hvorfor er det altid de voksne, der bestemmer i skolen, og
behøver det at være sådan?” Få elever kan lave et projekt alene på det-
te spørgsmål, men indholdsdimensionen er væsentlig, for projekter
handler jo om noget! For mange elever vil denne slags undersøgelses-
spørgsmål i første runde af en projektformulering være diffuse, men
de kan måske angive et tema eller nogle stikord. Og så i øvrigt ellers
begynde et andet sted.

Råstof: Hvad skal projektet blive til af? Hvor vil du finde viden?
Hvilke materialer skal du bruge? Hvem skal du snakke med? Hvad
har du til rådighed? Det kan være uoverskueligt for elever at finde ud
af, hvilke kilder der duer eller er tilgængelige, og vejledningsmæssigt
kan lærerne allerede under projektformuleringen være med til at for-
hindre, at et projekt lider råstof-døden: For svære bøger, for tynde
internet-sider, for kortfristede interviewaftaler, for uigennemtænkte
spørgeskemaer til parallelklassen mv.

Men nok så vigtigt er der en gruppe af elever, hvis projekter altid
tager afsæt i råstof-dimensionen; disse elever er parate til selv et pro-
jekt om Skolekultur, hvis det bare involverer heste/computere/Ebbe
Sand. Der er ikke tale om ’heste’ som indhold – forstået som en ind-
holdsmæssig problemstilling – selv om det ofte vil blive tolket således
i en lærers hoved. Der er for disse elever bare ikke tale om en ind-
holdsvinkel, men om en råstof-vinkel: Det skal blot handle om heste.

Hvis man som lærer vil komme denne gruppe elever i møde, må
man prøve at hjælpe dem til at integrere deres ’råstof’ i en indholds-
og produktformulering.

Produkt: Hvad skal der komme ud af projektet? Hvad skal det ende
med? Hvad vil du gerne kunne fremlægge? Hvilken oplevelse skal
dine tilhørere få af dine projektanstrengelser? Den måske største grup-
pe af elever er i deres projekter drevet af forestillinger om produktet.
Dette matcher meget godt tilværelsens projekter i øvrigt, der også
naturligt er drevet af det, som projektet skulle realisere. Et typisk ek-
sempel på denne gruppe elever er dem, som villigt er med på ethvert
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aspekt af Skolekultur – bare de må lave en video. For denne gruppe af
elever vil det handle om at integrere den kraft, der er i at forfølge en
forestilling om en bestemt slags produkt. Men for alle vil produktet
kunne være afgørende for at konkretisere et luftigt projekttema.

Man kan altså ikke se hele projektet i projektkikkerten, førend man
kan se noget meningsfuldt i alle tre kategorier. Der bliver heller ikke
noget helt billede, hvis ikke de tre kategorier spiller sammen: Hvis
indholdet fx drejer sig om konflikter i klassen, så er det sandsynligvis
mere oplagt, at produktet er et rollespil, end at produktet er en rapport
eller en planche. Som projektlærer kan man vejlede ved at spørge
rundt – frem og tilbage – til der er skabt et fyldigt billede af det aktu-
elle projekt. På denne måde er projektkikkerten også et redskab for
vejledning: Hvad ser du – hvad ser jeg, når jeg kigger i din kikkert?

Projektformidlingen
Erfaringen fra mange projekter i skolen viser, at mange gode temaer
først opnår projektkvaliteter med graden af elevernes personlige bear-
bejdning. Skolebiblioteket, nettet og andre råstofleverandører kan
levere snart sagt alle tænkelige temaer i børnevenlig udgave, tilsyne-
ladende lige til at sakse eller gengive ved en fremlæggelse. Denne
form kan også være fornuftig undervisning, men der er umiddelbart
mere tale om reproduktion end om projektets personlige bearbejd-
ning. For mange elever kommer den personlige bearbejdning derfor
først til udfoldelse for alvor, når de udfordres af et krav om formid-
ling. Når man skal formidle, er det nødvendigt med en anderledes
indvendighed i forhold til projektet for at kunne skabe forbindelse
mellem projektets indhold og en målgruppe (egen klasse, en anden
klasse, forældrene, en morgensamling, et publikum osv.)

Derfor vil de fleste projekter få tilført frugtbar energi af at have en
formidlingsdel forude som klassens samlende produkt. En betyd-
ningsfuld formidling forude er en alvorlig sag, en deadline gælder
’liv-eller-død’, og man må forpligte sig på, at projektet virker på mål-
gruppen.

Projektets produkt skal bære en formidlingens nødvendighed, som
gør det meningsfuldt for eleverne at arbejde sig frem gennem forløbet:
En avis om den seje skole (set evt. som forløber for ’avisen i undervis-
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ningen’), en pjece, indlæg til et hæfte, et site, et spil, en udstilling,
debatoptræden i parallelklassen, en forældreaften osv.

Forslag til forløb i et projekt
Før projektet

Indledende afklaring som lærer eller lærerteam: ”Hvad er det, vi
gerne vil opnå med dette projekt i undervisningen – og hvorfor?”

� Brug fx de afklarende spørgsmål ovenfor.

”Hvad kunne vi gå videre med?”
� Brug fx metoden med mind-map’en (s. 63)

Tema – overskrift – emne
Efter at have kortlagt (mind-maps) ideer til områder er der to oplagte
muligheder: Enten har der udkrystalliseret sig et eller flere brandgode
emner i fællesskab med eleverne – og så kan I gå direkte videre.

Eller også er det brandgode emne ikke dukket op af sig selv, men
skal have lidt hjælp til at komme til stede, enten ved at man som lærer
formulerer det emne, der vil rumme en tilpas udfordring for alle –
eller ved at man udsætter klassens valg af projektemne. En udsættelse
giver plads til endnu en runde med afklaring og inspiration. Her er et
medbestemmelses-dilemma: Skal læreren bestemme emne ud fra sit
overblik over mulighederne? Dette risikerer i første omgang at koste i
ejerskab hos eleverne. Eller skal læreren forlade sig på medbestem-
melsen og på det emne, eleverne vælger? Dette risikerer at koste den
pædagogiske kvalitet i emnet. Dilemmaer er pr. definition ikke så
nemme at have med at gøre. En mulig mellemvej er at forklare elever-
ne, hvad der kendetegner et godt emne, og dermed lave nogle ret-
ningslinjer, de kan vælge efter. En lidt hårdere, men hyppigt farbar vej
er at være åben og begrundet i det valg, man træffer for klassen. Ele-
verne er da gennem mind-maps og idéudvikling med til at fastlægge
konturerne af temaet – og lærerens beslutning om den endelige for-
mulering af emnet skal sikre, at overskriften rummer tilbud og udfor-
dringer til alle.

Den absolut umulige vej er pseudo-medbestemmelse, der giver
eleverne følelsen af at være med i slags jeopardy, hvor de er udtaget til
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at gætte et emne, som læreren synes er tilfredsstillende. Eller hvor
læreren bruger elevernes stikord som alibi for en åbenlyst forudbe-
stemt voksendagsorden.

Et godt tema eller en god projektoversskrift rummer allerede i sin
formulering stor symbolsk kraft. Overskriften skal gerne appellere til
alderstrinnet og skabe indledende billeder og associationer. Med ’Den
seje skole’ er der sendt et signal om, at skolen ikke bare skal være god
i den voksnes forståelse af en god skole, men også skal fortjene sin
anerkendelse fra eleverne. Projektet kan da komme til at gå ud på at
finde eksempler på, at få nye idéer til, at samle synspunkter på eller at
undersøge muligheder for at gøre skolen sej. Og elevgruppers delpro-
jekter må indrette sig på, at dette mål er det bærende perspektiv for
alle uanset del-interesser. Hvis man således som projektgruppe foku-
serer på at få etableret en bedre frikvartersfodboldbane, er man tvun-
get til at overveje sit umiddelbare fokus (at skabe en bedre bane) i per-
spektiv af det overordnede om den seje skole (fx hvorfor er det over-
hovedet vigtigt, at der er frikvarter og en god fodboldbane i en skole?).

Ligeledes hvis man som projektgruppe fokuserer på ’andre børns
skole’: Den umiddelbare, eksotiske rapportering fra ’det fremmed-
artede i forstæderne’ bliver først rigtig interessant, når den kobles på
den seje skole (fx hvad ville de andre lægge mærke til, hvis de kom på
besøg hos os? – på hvilken måde (synes de selv) er de andre skoler
måske sejere end vores egen?).

Men projektets tema kan også være mindre end hele den seje sko-
le. Det kan handle om det sociale og venskaberne (– så kunne det hed-
de ’Én for alle og …’ eller ’Venner er noget, vi skaber’). Det kunne
handle om, hvad man skal lære i skolen (– så kunne det måske hedde
’Det er vigtigt at lære noget vigtigt!’). Og det kan være et meget kon-
kret projekt, der handler om den kommende forældreaften (– og så
hedder det måske ’En sej aften om den seje skole’).

� Brug klassens mange mind-maps til sammen med eleverne at
danne overblik over, hvad I er optaget af. Lad eventuel tvivl bli-
ve afprøvet ved at lave nye mind-maps med det aktuelle tema i
centrum – og dermed se, hvad dette tema kan give anledning til.

� Lad eleverne drøfte sig frem til, hvilket tema der er flest mulighe-
der i – frem for en afstemning om sympatier.
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� Har klassen selv en god overskrift, så er det heldigt. Hvis ikke
overskrifterne i rummet er spændstige nok, skal du beslutte og
begrunde en, som er god. Det er vigtigt at sandsynliggøre for ele-
verne, at den valgte overskrift rummer det indhold, de lige har
været med til at drøfte.

Projektåbning, idéudvikling mv.
Der er forskel på at være lærer i et projektforløb og at være lærer i et
traditionelt lærerstyret undervisningsforløb. Dette kan være en for-
holdsvis banal konstatering, men der viser sig at være tale om en ofte
overset forskel, når det kommer til konsekvenser for praksis: Hvordan
er det, man skal tænke anderledes som projektlærer?

Den mest markante forskel i tilrettelæggelsen ligger i projektarbej-
dets meget store for-felt: Projektlærerarbejdet har forvægt! Et mere tra-
ditionelt underviserarbejde kan justeres løbende, helheden er placeret
sikkert i lærerens hoved, eleverne kan leve med at være udførende på
relevante forløbsdele, læringen evalueres fra dag til dag osv. Men pro-
jektlæreren har ikke den samme løbende indflydelse; meningen med
projektet er jo netop at overgive en passende udfordrende proces til
elevernes selvstændige håndtering. Derfor er det afgørende, at pro-
jektlæreren er afklaret (jf. de afklarende spørgsmål), og at denne afkla-
ring også er blevet elevernes (jf. huskelisten). Vejledningen af elev-
grupperne undervejs i processen kan både være en støttemulighed og
en nødbremse, men grundlæggende skal læreren gøre sin indflydelse
frugtbart gældende inden selve projektarbejdsprocessen, hvis elever-
ne skal have en chance for at lære at gå selvstændigt i gang med opga-
ven.

Konsekvensen af denne tilgang til projektarbejdet er, at projekt-
læreren skal satse på sin egen afklaring, på inspiration til elevernes
forestilling om projektet, på udfordring af elevernes forforståelse, på
idéudvikling med eleverne, på kvalificering af klassens og elevernes
valg, på formulering af hele projektet (indhold, råstof, produkt), på
elevernes adgang til kilder, kontakter, materialer mv. Denne forvægt i
projektlærerens arbejde – med sig selv og med elever – kan ikke over-
vurderes. Derfor fylder forvægtsarbejde også godt på huskelisten

� Hvilken inspiration, udfordring, provokation kan hjælpe dine
elever på vej?
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Vis film, læs højt, invitér gæster, lav interview-øvelser, brug drama-
opgaver, tag på ekskursion, søsæt debatter – kort sagt – vælg noget,
som kan hjælpe netop dine elever til at ’flytte ind i’ projektets tema.
Klassens elever er forskellige og vil blive forskelligt ramt af det, du
vælger. Vælg derfor også forskelligt, således at der er tilbud til alle.

� Lad eleverne individuelt og gruppevis lave mind-maps på deres
idéer til egne delprojekter.65 Disse mind-maps fællesgøres – dels
på klassen, dels i udveksling i skiftende grupperinger af elever,
hvor eleverne får til opgave at stille gode spørgsmål til kamme-
raternes mind-maps.

Projektkikkerten for det gode øje – projektformulering
Det er vigtigt, at eleverne får støtte til at formulere hele deres projekt,
fra indhold til produkt. Projektformuleringen skal give form til ele-
vernes forestilling om, hvilket projekt de skal i gang med. Og projekt-
formuleringen skal fungere som platform for samtalen mellem lærer
og elever – om projektet. Derfor er projektformuleringen en central del
af forvægtsarbejdet for læreren – sammen med eleverne der hermed
indleder deres mere personlige dele af projektet. Arbejdet med pro-
jektformuleringen består i at støtte eleverne i at se deres projekter – og
i at kigge dem over skulderen for at undersøge, hvad de ser. Til dette
formål er det godt at have en projektkikkert som optik for det, man ser.
Projektkikkerten med det tredelte synsfelt er beskrevet ovenfor.

Man kan på flere måder undersøge, hvad eleverne ser i projektkik-
kerten. Mest nærliggende er det at spørge eleverne selv; på denne
måde kan man også tale om, at projekter skal spørges frem hos ele-
verne. Andre gange kan det være, at projektlæreren kan skærpe ele-
vernes afklaring ved at fortælle dem om sit billede af deres projekt i
kikkerten. Og andre gange igen vil det være relevant med mere direk-
te, udfordrende konfrontation. Men kikkertens tredeling giver struk-
tur til projektlærerens samtale med eleven. De tre dele fungerer som
en art ligevægtssystem, hvor det er lige meget, hvor du begynder –
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fordi sammenhængen vil betyde, at ordene under projektets indhold
smitter af på beskrivelsen af produktet og kravene til råstoffet. Ligele-
des vil forestillinger om produktformen præge indholdsdimensionen
og være bundet til råstoffet. Og hvis nu de skriftlige kilder er for svære
for klassetrinnet? – hvad er da alternativt råstof og hvorledes influerer
det på indhold og produkt?

� Forklar eleverne, hvordan projektkikkerten fungerer. Lav et kik-
kert-ark, hvor eleverne indbyrdes kan formulere deres projekt i
de tre kategorier – som grundlag for samtale med dig.

� I samtalen: Lad eleverne fortælle. Prøv om du kan finde ud af,
hvor deres energi har mest rodfæste – i indhold, produkt eller
råstof – og start der. Men følg og skub dem ellers rundt i de tre
felter og i sammenhængen mellem felterne. Din opgave er ind-
ledningsvist at stille spørgsmål, der kan få eleverne til at frem-
kalde et billede af deres projekt. Træk på din egen afklaring og dit
kendskab til eleverne: Hvordan kan dette blive et godt projekt for
de pågældende?

Projektformuleringen er en erkendelsesproces for eleverne –
og tager sin tid. Du skal i begyndelsen af denne fase begrænse
din egen trang til at komme med forslag og råd om, hvad du
synes, de skal gøre.

� Mens du samtaler: Lad resten af klassen søge råstof på bibliote-
ket, læse frilæsning, lave opgaveark eller andet meningsfuldt,
der sikrer dig koncentration til dine samtaler.

� Nogle elever og grupper kan du nøjes med at snakke med en
gang. Andre må du snakke med tre gange, før projektet folder sig
helt ud for jer – disse elever må i forløbet prøve at undersøge og
afklare sig i forhold til dine kommentarer. Du har måske sagt, at
deres indhold svæver for langt fra det fælles tema, eller at der er
for lidt kød på deres produkt, som du hører det? Eller at de må
prøve at undersøge, om det nu også lader sig gøre at interviewe
borgmesteren, hvis det er det eneste, de satser på? Altså, de må
undersøge og afklare, inden de snakker med dig i en næste run-
de. En mindre gruppe af eleverne har det med at forsvinde i
deres eget projekts tilsyneladende uoverskuelighed. De skal
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hjælpes til at få skrevet ned i konkrete størrelser, hvad I fælles har
set i deres projektkikkert – og dermed hjælpes til at træffe deres
valg.

� Lav nogle få refleksionsrunder på klassen, hvor du lader hele
klassen kigge med gennem nogle elevers projektkikkert og efter-
følgende reflektere i grupper – fx over om indhold og produkt
passer godt sammen, hvor mange produktformer de kunne fore-
stille sig til dette indhold, om der er ’fælder’ i råstoffet eller andet
at passe på, elller over hvilke gode spørgsmål man kan stille til
det beskrevne indhold osv.

� Hvis der er materiale, der skal bestilles eller aftaler, der skal i hus
– så lad eleverne få alt dette på plads som en del af råstof-kigget.
Vær opmærksom på, at du ikke planlægger selve projektarbejds-
perioden til at gå i gang, inden råstoffet er tilgængeligt. Alterna-
tivt må I allerede i formuleringen finde andre former for råstof.

Projektarbejdsperiode
Det kan nogle gange være svært at finde sine ben som projektlærer –
sådan et sted mellem at være klassens praktiske gris og at være arbej-
dende deltager i enkelte grupper. Projektarbejdsperioden må du orga-
nisere efter din klasses erfaringer med sådanne løsere processer og i
forhold til din skoles projektmodenhed: Er der gode faciliteter, tilgæn-
gelige materialer, adgang til computere, forståelse for børn på gange-
ne osv.

Men generelt kan der være nogle ting at være opmærksom på, når
man som projektlærer gerne vil støtte elevernes selvstændige arbejde
– uden at tage projektet fra dem. Dette dilemma er netop udfordrin-
gen for projektlæreren i projektarbejdsperioden: Hvordan kan man
komme til stede i elevernes processer, når de nu netop er sat fri til ele-
verne?

� Lav små fælles samlinger, hvis dine elever har lange selvstændi-
ge arbejdsperioder. Samlingerne kan være ved dagens begyndel-
se, på et fast klokkeslæt midt på dagen eller som fælles afslutning
på dagen. Dette giver mulighed for at drøfte fælles praktiske pro-
blemstillinger. Det giver også mulighed for at lade enkeltgrup-
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pers problematikker i projekterne komme i fokus i en hurtig
refleksionsrunde, hvor både gruppen og klassen som konsulen-
ter bliver klogere på det, de sidder med.

� Lad eleverne lave logbøger, hvis du tror så meget på idéen, at du
kunne finde på at bruge den selv! I projekter kan logbogen bru-
ges med to begrundelser – dels for lærerens indblik i elevernes
projekter, dels for elevernes refleksion over egen proces. I det
første tilfælde er det tilstrækkeligt med notater om dagens og
morgendagens begivenheder, jf. logbogens maritime forbillede. I
det andet tilfælde kræver refleksionen, at der er en vedkommen-
de proces at reflektere over.

Det kan være ret svært at bryde spontant ud i refleksion (også
for voksne), og derfor skal du til en begyndelse give dine elever
få relevante spørgsmål, som de skal reflektere over – 1-2-3
spørgsmål hver gang, nye hver dag, gerne mundtlig refleksion
forud for den skriftlige i logbogen, gerne samarbejde mellem ele-
ver.

� Lad eleverne booke kontakt til dig på tavlen – så ingen af jer spil-
der tiden med at rende eller at vente forgæves.

� Lav en fastlagt vejledning med alle grupper, også med dem som
ikke synes, de har behov. Giv dem eventuelt til opgave at stille
med 1-3 spørgsmål, som de gerne vil diskutere med dig, eller
mens du hører på.

Formidling
Som ovenfor beskrevet er elevernes formidling af deres projekter af
stor læringsmæssig betydning. Skolen har lang tradition for fore-
dragslignende fremlæggelser, som mere er en art kvittering for fuld-
ført arbejde end egentlig formidling. Men for at formidle skal man
som elev indvendig-gøre substansen i sit projekt i en grad, som måske
ikke ellers forekommer bevidst i projektprocessen. Derfor forholder
det sig lidt pudsigt således, at det vigtigste argument for formidlingen
er formidlerens eget udbytte! Men da dette forudsætter et publikum,
bliver formidlingen som formidling selvfølgelig også vigtig.

� Snak allerede under projektformuleringen med eleverne om,
hvad de kunne forestille sig om formidlingen. Hvis ikke klassen
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har en fælles målgruppe, så bør eleverne bestemme sig for deres
egen. Dette giver i sig selv perspektiv for arbejdet.

� Lad om muligt formidlingen være autentisk i form af andre klas-
ser, forældre mv. Helst nogle, som det er vigtigt at gøre det godt
overfor.

� Iscenesæt de fysiske betingelser for en fremlæggelse. Blomster, et
andet lokale end klassen, biografopstilling af stole osv. Den særli-
ge stemning skaber særlig anstrengelse.

� Overvej om eleverne har de fornødne værktøjer til formidling.
Ved de, at man ikke kan stå 5 meter væk og pege i pkt. 12 på en
planche? Lad eleverne tænke over, hvad tilhørerne får ud af de
virkemidler, de forbereder.

� Tænk på at omgærde formidlingen med (nærmest) højtidelighed
– eller hvad der nu skal til for at gøre situationen festligt forskel-
lig fra hverdagen.

� Hjælp eleverne til, at alle disse sekundære omstændigheder ikke
fjerner opmærksomheden fra formidlingskernen i deres projekt:
Hvad er der at fortælle en historie om, og hvordan kan de bedst
fortælle denne historie for tilhørerne?

Evaluering
Man skal som projektlærer allerede indledningsvist sørge for, at ele-
verne ved, hvad man opfatter som vigtigt i projektet. Ved at gøre
bestemte forhold vigtige (fx hvordan de arbejder med sagen, hvorle-
des de samarbejder, hvor meget de udfordrer sig selv, hvor godt de
tænker i målgruppen osv.) retter man elevernes opmærksomhed i ret-
ning af det, som bliver vigtig-gjort. Dette vigtige bør derfor også være
velkendt for eleverne, som dét evalueringen fokuserer på.

Evaluering bliver hyppigt bakspejlsvurderinger, hvor det kan være
svært for eleverne at gennemskue mellemregningerne, der førte frem
til disse vurderinger. Projektevalueringer er ofte mere sårbare end
andre undervisningsevalueringer, fordi eleverne er så personligt in-
volverede i deres projekter.

� Læreren kan med fordel prøve at gøre meget ud af at beskrive
den situation, der evalueres (hvad gjorde de, hvad skete der?)
frem for at bedømme den; det giver både lærere og elever mulig-
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hed for at mødes i refleksion over deres måske forskellige opfat-
telse af samme situation.

� Hvis eleverne skal lære noget af evalueringen, er det måske vig-
tigere at stille dem nogle gode spørgsmål end at stikke dem lære-
rens vurderinger. Elever kan med rimelighed have forventning
om feedback fra deres lærer, men feedback er relevant respons af
forskellig slags (fx også spørgsmål) og ikke nødvendigvis vurde-
ringer.

� Brug klassen til at evaluere, til at beskrive, hvad de som tilhørere
oplever i de forskellige projekter og til at pege på det gode, som
de andre grupper gør. Giv gerne grupper af tilhørere konkrete
opgaver forud for en fremlæggelse. Opgaverne skal under frem-
læggelsen rette tilhørernes opmærksomhed mod fx ’noget man
kan rose gruppen for …’, ’de to ting jeg mest kom til at tænke
over …’, ’noget jeg gerne ville høre mere om …’, ’tre gode råd til
en anden gang …’ mv.

� Lad eleverne evaluere sig selv ved at evaluere udbytte, proces,
formidling mv.

� Når læreren vurderer, er det vigtigt, at vurderingskriterierne som
grundlag er tydelige for eleverne.

Næste projekt?
Er projektet lykkedes frem til dette sted i forløbet, kan det være aktu-
elt, at klassen drøfter, hvornår det næste projekt skal løbe af stabelen.
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Indledning
Da projektet Dansk Skolekultur blev forhandlet med Rockwoolfon-
den, var det meget magtpåliggende, at der også skulle være mulighed
for at give praksis i skolen en stemme.

Det er rapporter fra denne del af projektet, som præsenteres her.
Vi spurgte via mail de deltagende lærere, om de kunne tænke sig

også at være med i et udviklingsarbejde, som skulle begynde, lige så
snart sidste dataindsamling var afsluttet. Vi fik tilsagn fra tre og
begyndte at lave aftaler. I første omgang fik vi etableret aftale med en
skole i Jylland og en i København. Disse to forløb er rapporteret i det-
te kapitels to afsnit: ’Selvstyre, gruppedannelse og værdier’ og ’Et
udviklingsarbejde, der gik i stå’.

Da det ene udviklingsarbejde gik i stå, henvendte vi os til en lærer,
som havde vist interesse. Han havde imidlertid afgivet den klasse,
som havde indgået i undersøgelsen, men var stadig lærer på skolen.
Det er dette forløb, der er rapporteret i ’En stjerneklasse’.

Derudover er der en beskrivelse af et udviklingsarbejde, som
begyndte tidligere end de tre andre. Det er ’Den seje skole’.

Alle forløb tager udgangspunkt i projektets grundantagelser, og i
flere af dem kan man også se, at disse og datamaterialet er blevet brugt
og tolket ind i de forløb, som beskrives. Selv om alle har fået midler
(små) og konsulentbistand, vil man ved gennemlæsning kunne se, at
forskellene er store. Lige fra opløsning af aftale til hjælp til etablering
af nye suveræne synsvinkler på en velfungerende klasse.

Inden vi giver ordet til de fire fortællere, skal vi imidlertid dvæle
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Hvordan ser praksis ud?
Og hvordan udvikles den?
Fire cases
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lidt ved disse forskelle. Alle ved, at undervisning kan udfoldes på me-
get forskellig vis. Projekt Dansk Skolekultur tager som nævnt i foror-
det faktisk udgangspunkt i en forundring hos Rockwoolfonden over,
hvordan det nu kunne være, at så store forskelle kunne præge feltet,
og at det med uro og disciplin nu skulle være så vanskeligt at klare?

Så vi ved, at der er forskelle.
Når det kommer til identifikation af forskellene, er der imidlertid

næsten lige så mange årsagstilskrivninger, som der er deltagere i
diskussionen. Nogle vil hævde, at det handler om personlighedsfor-
skelle, andre, at det er forskellen mellem elever fra forskellige sam-
fundsgrupperinger eller geografiske områder, der gør det. Atter andre
vil hævde, at det er lærerens professionalitet og stil, der vil være det
afgørende, og således kan denne diskussion fortsætte i uendeligheder
(hvad den da heldigvis også gør).

I projektet har antagelserne om sammenhæng mellem stadig større
lærerprofessionalitet (udtrykt bl.a. ved kompetence til at lede lærings-
processer) og elevernes øgede udbytte af undervisning været en lede-
tråd, som også bliver understøttet af de analyser af data, som er præs-
enteret i de foregående kapitler i denne rapport. Det betyder imidler-
tid ikke, at andre faktorer ikke er betydningsfulde, eller at samspillet
mellem dem ikke er det. Sammenhængene er der, og de udvikler sig
og sammenspiller komplekst. Det er det, vi i projektet netop har søgt
at belyse.

I de følgende fire beskrivelser vil man kunne se, at forskellige for-
ståelser kan lægges ned over det, der sker, i forhold til at forstå, hvor-
for det nu går, som det går, så også her vil diskussionen kunne fortsæt-
te. Vi vil imidlertid lægge et par snit ind over beskrivelserne, som for-
håbentligt kan være hjælpsomme i læsning og identifikation af tema-
er. Det ene perspektiv er konsulenten som facilitator for udviklingen.
Det andet er lærerens samvittighedsfuldhed og energi (conscientious-
ness og ekstroversion).66
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66 Her lægger jeg mig tæt op ad den ene af de personlighedsvariable, som undersøges
i The Big Five. Den såkaldte Five factor theory (McCrae & Costa 1996).
De opererer med i alt fem faktorer:
1. Ekstraversion
2. Agreeableness
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Konsulenten som facilitator

En konsulents udviklingsarbejde kan på mange måde sidestilles med
en klasselærers opgaver i forhold til den klasse, hun er lærer for. Opga-
ven er dobbelt og går bl.a. ud på, at sårbarheden hos subjektet for virk-
somheden skal beskyttes samtidig med, at opgaven optimalt skal
udfordre til læring. Ja, hvad mener vi nu med det? Jo, her er vi, er det
vores opfattelse, ved det centrale i livet (i undervisning, i udviklings-
arbejder, i kærlighedsforhold osv.).

Ved begyndelsen af noget nyt og mere eller mindre uoverskueligt
står man sårbar og noget værgeløs. Man er nødt til at acceptere (frivil-
ligt med selvindsigt eller beordret), at man grundlæggende ikke har
været god nok, når man nu (an)erkender eller nødtvunget må se i
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3. Conscientiousness
4. Neuroticism
5. Openness.
I oversættelse og kort karakteristik er det:
1. Udadvendthed: Hvis man scorer højt på denne variabel, kan det vise sig som

tendens til højt energiniveau, snakkesaglighed, at man godt kan lide at lave sjov,
og at man er social. Scorer man lavt, er der tendens til indadvendthed og hæm-
met adfærd (stille eller reserveret i sociale sammenhænge). 

2. Venlighed: Hvis man scorer højt på denne variabel, kan det vise sig som rettet-
hed mod andre, man virker sympatisk og er tilgivende. Scorer man lavt, kan det
vise sig som vredladenhed, hårdhed, råhed og en kritisk holdning til andre.

3. Samvittighedsfuldhed: Hvis man scorer højt på denne variabel, kan det vise sig
som stor grad af selvkontrol, omhyggelighed i arbejde og selvdisciplin. Hvis
man scorer lavt, kan der være tendens til desorganiseret arbejde og til benæg-
telser.

4. Negativ emotionel stabilitet: Hvis man scorer højt på denne variabel, kan det
give tendens til stress, bekymring, usikkerhed, og at man lader sig forstyrre af
omgivelserne. Scorer man lavt, er der tendens til rolig, stabil og afslappet frem-
træden. 

5. Åbenhed over for forandringer: Scorer man højt på denne variabel, er der ten-
dens til, at man tænker originalt, er kreativ, nysgerrig, kan rumme kompleksitet
og er åben over for forandringer. Scorer man lavt på denne variabel, er der ten-
dens til, at man er mere jordbunden, har snævre interesser og ikke er nysgerrig.
Med undtagelse af punkt 4 er det attraktive træk: jo mere af det, desto bedre.
Trækkene er efter McCrae og Costas opfattelse relativt stabile livet igennem og
i grundform medfødte, men naturligvis som alt andet i forbindelse med per-
sonlighed påvirkelige af konteksten.
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øjnene, at man skal i gang med at udvikle eller forbedre sine kvalifi-
kationer.

Al udviklings begyndelse kalder derfor på beskyttelse af selvop-
fattelsen hos den, der skal lære. Tegnet på, at det lykkes, er, at den
lærende trods møje med læreprocesserne opretholder en opfattelse af
sig selv som grundlæggende god nok.

Nu må det være nok, vil mange formodentligt udbryde her. Lære-
re, som har undervist i mange år, kan da vel ikke være sårbare? De har
været igennem det med undervisning så mange gange, at det på trods
af forskelligheden må være ’a piece of cake’ at skulle lære noget nyt!

Og ja, sådan kan man umiddelbart tænke, men de fleste af os skal
ikke tænke (eller føle) meget efter, før vi alligevel godt kender sårbar-
heden fra os selv, netop der hvor vi står over for noget nyt, noget, vi
ikke eller kun vanskeligt kan.

Læreres sårbarhed er tydelig, hvis man kigger efter den som figur
(man kan også let få øje på noget andet, fx læreres tendens til at for-
svare sig og skælde ud på politikere og forældre for ikke at gøre deres
arbejde ordentligt). Måske er det imidlertid to sider af samme sag, som
afhængigt af den synsvinkel og det værdisæt, man ser fra og med,
giver retning til svaret? Man kan med en metafor, vi ofte har brugt,
sige, at det at facilitere læring handler om at blive deltager i den
mulighedsfortælling, som konstruerende kan være stillads om de
handlinger, som realiserer forestillingen.

Elever og lærere har det til fælles, at de (som alle andre mennesker)
har et eller andet for med deres liv. Dette noget kan være mere eller
mindre robust, mere eller mindre bakket op og faciliteret igennem det
liv, man har levet indtil nu, men min påstand er, at forestillingen om
noget andet altid er en del af den menneskelige stræben. Det er disse
mere eller mindre robuste forestillingsfragmenter, man som lærer eller
konsulent skal koble sig på i forsøget på at hjælpe forestillingerne til
større grad af konkretisering og realisering. Det sker i historien om
muligheder.

De rammer, man som konsulent og lærer sætter om lærerens/ele-
vens historiefortælling, kan raffineres på utallige måder, men det er
bl.a. opgaven at folde mulighederne i historiefortælling ud, når man
står ved begyndelsen af den sårbare proces, hvor der skal nye erken-
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delser til for at magte opgaverne eller i mere bred forstand livet. Det
er i dette felt, at forholdet mellem, om man som konsulent/lærer er
med til at skabe grundlag for at skabe en klient eller en aktør af den,
man er konsulent/lærer for. Eller sagt på en anden måde det er her i
udvekslingen mellem konsulenten og klienten, at man kan hjælpe,
netop ved at hjælpe, eller man kan hjælpe til at hjælpe sig selv.

Dette dilemma, som ligger latent i slipvinden af alle relationspro-
fessioners virksomhed, er næsten det sværeste at magte til perfektion.
Hvis man hjælper for meget (hvad både elever og lærere gerne vil
have, hvis det bliver tilbudt), er man med til at skabe en tilstand af for-
ventning om, at hjælpen altid er inden for rækkevidde, og dermed
afmonterer man gradvist troen, lysten og evnen til selv at kunne og
sætte i gang.

Hvis man på den anden side hjælper for lidt, er det nærliggende, at
der ikke kommer til at ske noget, som gør en forskel. Det er også i det-
te segment af involveringer, at den specielle konsulentudgave af
dilemmaet udspiller sig, nemlig det, der handler om, hvorvidt man nu
skal give råd, eller om man skal hjælpe den rådsøgende til at formule-
re de råd, som med sikkerhed bedre vil hjælpe, fordi de er formuleret
med udgangspunkt i den rådsøgendes egne problemer.

I dette perspektiv handler konsulentarbejde om fuldstændig det
samme som lærerarbejde, nemlig at facilitere en udviklings- og lære-
proces for nogen, som sårbart står ved begyndelsen af en proces. Det
kræver en god kombination af kvalifikationer, bl.a. evne til at koble sig
på (forstå, læse, empatisk indleve sig i osv.) den, man er lærer/konsu-
lent for. Det handler også om at have de faglige kvalifikationer, som
gør, at mødet kan åbne for de perspektiver, som netop er mere end det,
læreren/eleven kan. Det handler om at kunne sætte sig i hjælperposi-
tion over for den, man skal kunne hjælpe, uden at forfalde til selv at
blive barnagtig, når den anden bliver det.

Vi synes, det er interessant at læse de fire forløb i dette metaper-
spektiv. Hvordan gør de tre konsulenter, som her professionelt folder
sig ud, når de vil hjælpe processerne på vej? Er der markante forskel-
le? Hænger eventuelle forskelle sammen med mere eller mindre ten-
dens til klientgørelse eller til at komme med gode råd, som netop ikke
dur, fordi de er formuleret af konsulenten?
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Lærerens energi/samvittighedsfuldhed

Dette aspekt handler bl.a. om personlighed. Vi ved, at vi som menne-
sker er forskellige, har forskelligt energiniveau og også reagerer med
større eller mindre samvittighedsfuldhed. Vi vil ikke her rejse en stor
diskussion om forholdet mellem de genetiske dispositioner og sociali-
seringens indflydelse på, hvordan man er blevet den, man er, men de
senere års forskning har i stigende grad sat fokus på træk som noget,
der i hvert fald har en grad af medfødthed (McCrae & Costa 1996,
m.fl.).

Men uanset hvor man ligger i opfattelse af, hvordan man nu er ble-
vet den, man er blevet, så må man sige, at samvittighedsfuldhed og
energi er hjælpsomme træk at besidde som lærer (og konsulent). Man
kan næsten med et postulat hævde at uden en vis robust energibank
at trække på, er det umuligt at erobre den position af lederskab, som
forudsættes, for at man kan komme til at sidde faciliterende for bord-
enden af læreprocesserne.

Det samvittighedsfulde hænger måske i større omfang (end det
energimæssige) sammen med det liv, man har levet, og det værdiuni-
vers, som man har fået udspændt som stillads for orientering og visi-
on for det, man gør? Men kan man ikke lidt kættersk antyde, at sam-
vittighedsfuldheden har sværere kår, når energien er lav? Under alle
omstændigheder er det interessant at overveje, på hvilke måder det
samvittighedsfuldmæssige og det energimæssige spiller sammen med
virket som konsulent/lærer.

Det er relativt let at ekstrapolere forståelser/forklaringer i slipvin-
den af manglende energi til attribueringer67 til noget, som ligger uden
for en selv. Altså tendensen hos den energiske til at tilskrive sig selv
som årsag til det, der er gjort, og tendensen hos den energiforladte til
at tilskrive andre og andet årsagen til, at man ikke fik det gjort.

En af de attribueringer, vi er stødt mest på i skolen, er ’manglende
tid’. Vi plejer at sige, at det, tror vi aldrig på, er årsagen, for det, man
har energi i, får man altid tid til.

Man kunne spørge sig selv, når man læser disse fire udviklingsar-
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67 Tilskrivning af årsag til.
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bejder, i hvilken grad energimæssige og samvittighedsmæssige fakto-
rer er medvirkende til, at forløbene har udviklet sig, som de har? I
hvilken grad er der tale om attribuering til ydre årsager og i hvilken
grad til sig selv, og er der sammenhæng med energiniveau?

Selvstyre, gruppedannelse og værdier. Et
udviklingsarbejde
Udviklingsarbejdet i 5. b på Østervangsskolen skal ses i forlængelse
Projekt Dansk Skolekultur som en afprøvning og udvikling af under-
søgelsens resultater. 5. b og klasselærer Lone Møller (herefter Lone)
har deltaget i spørgeskemaundersøgelserne og gennemført matema-
tiktesten.

Det overordnede formål med udviklingsarbejdet har været at
afprøve dele af undersøgelsens resultater, blive klogere på klasselære-
rens udviklingsønsker og støtte hende i at gøre erfaringer i praksis og
reflektere over dem. Da undersøgelsens resultater ikke forelå, da vi
startede samarbejdet, var det snarere undersøgelsens antagelser, vi
relaterede os til. Først senere har det været muligt at relatere udvik-
lingsarbejdet til resultaterne.

Dette udviklingsarbejde fokuserer primært på styring af undervis-
ning. I forhold hertil peger undersøgelsen fx på, at der er sammen-
hæng mellem uro, spilleregler, udfordringer, feedback og lærerstøtte
og elevernes udbytte forstået som positiv indstilling til skolen og posi-
tiv selvopfattelse. Endvidere peger resultatet på, at der er sammen-
hæng mellem uro i klassen og det at have en kammerat og så elever-
nes faglige udbytte.

Lone styrede den daglige undervisning, således at der var ro og
klare spilleregler. Hun gav udfordringer og feedback såvel fagligt som
socialt og støtte til eleverne. Derfor var hendes udviklingsønske her i
5. klasse, at eleverne skulle blive mere selvstyrende i overensstemmel-
se med de værdier og normer, hun normalt styrede undervisningen
efter.

Der har været følgende delmål i projektet: 1. Beskrive og kvalifice-
re Lones udviklingsønske. 2. Bevidstgørelse med henblik på de vær-
dier og normer, hun er styret af i sin daglige undervisningspraksis.
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3. Planlægning af undervisningsforløbet og udformning af materialer.
4. Gennemførsel og evaluering af forløbet. Flere metoder har været i
brug: interview, råd og vejledning, spejling, udfordring og feedback.

For at kunne beskrive Lones udvikling er der foretaget samtaler,
interview og iagttagelser (bånd/noter på blok) før, under og efter for-
løbet. Tilsvarende er eventuelle forandringer i klassen og i Lones sam-
spil med klassen forsøgt beskrevet ved hjælp af iagttagelser (video-
bånd/bånd/noter på blok).

I denne rapport er vægten lagt på iagttagelser under forløbet. Før
forløbet har vi forholdt os til en videooptagelse fra 4. klasse og vore
båndede interview/samtaler med Lone. Efter forløbet har elevernes
evaluerende refleksioner i logbøgerne og Lones evaluerende refleksi-
oner i lærerlogbogen og i et efterfølgende båndet interview været ind-
draget i arbejdet.

Beskrivelse af skolen, klassen og læreren, som deltog i
udviklingsforløbet
Skolen er tosporet med ca. 450 elever, beliggende i den sydlige del af
Hadsten. Skolens målsætning er, at undervisningen skal tage
udgangspunkt i dansk kultur og traditioner, samværsregler, ansvar,
respekt for andre, førstehåndsoplevelser, det enkelte barns trivsel i et
forpligtende fællesskab, høj grad af faglighed, det tværfaglige, det
praktisk/musiske, det internationale, udvikling af børnenes livsmod
og livsduelighed, en forståelse for og indsigt i børns ændrede livsvil-
kår og børnenes nysgerrighed og lyst til at lære.

Der skal være et tæt skole-hjem-samarbejde, som bygger på infor-
mation, dialog, medindflydelse og deltagelse. Det er en naturlig ting,
at forældre og skole udtrykker forventninger til hinanden og løbende
justerer disse forventninger. Den enkelte medarbejders velbefindende
og trivsel er både et kollegialt og ledelsesmæssigt ansvar. Der skal
være gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt. Der skal
være et udvidet samarbejde med det omgivende samfund, specielt i
forbindelse med ind- og udskolingen.

Klassen består af 18 elever, 9 piger og 9 drenge. Få elever er rejst,
og få er kommet til, alt i alt en forholdsvis ’stabil’ klasse, der siden sko-
lestart har haft de samme lærere. Klassen har to tosprogede drenge.
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Lone er forankret i humanistiske idealer og oplever at have en god
klasse (fagligt og socialt), et godt samarbejde med klassen og forældre
og en daglig pædagogisk praksis kendetegnet ved at udvikle livsdue-
lige mennesker og at kunne tage hånd om problemer. Roligt og i klare
vendinger forklarer hun mig, hvad hun lægger vægt på i den daglige
praksis. Det grundlæggende menneskesyn er inspireret af Løgstrup.
Eleverne skal tages alvorligt og mødes med anerkendelse og respekt.
De skal accepteres som de personer, de er, og det er den voksnes/lære-
rens rolle at støtte, undervise, vejlede og udfordre dem, så de udvikler
sig. Læreren skal lytte, også bag om det, der bliver sagt. Hvis en elev
’kommer af sporet’ og fx har en uhensigtsmæssig adfærd, er det lære-
rens opgave at bringe eleven tilbage ’på sporet’ igen, idet det ikke kan
forventes, at eleven alene skal kunne klare denne opgave. Hun skelner
skarpt mellem person og adfærd. Selv om man ikke bryder sig om en
persons adfærd, kan man godt bryde sig om personen. Dette tydelig-
gøres og praktiseres i relationen til eleverne.

Hun lægger op til, at en elev selv skal vurdere og udvikle en hold-
ning, man kan stå ved. Lige så vigtigt er det at turde ændre synspunkt.
Lone har udviklet forskellige metoder, der støtter denne udviklings-
proces.

Af dette Løgstrup-inspirerede menneskesyn udspringer klassens
spilleregler, der kan sammenfattes i, at man skal være over for andre,
som man gerne vil have, at de skal være over for en selv. Sociale kom-
petencer udvikles i det sociale fællesskab, hvorfor der skal tages hånd
om sociale problemer, og eleverne skal lære, hvordan de kan takles på
en hensigtsmæssig måde. De forskellige metoder har det tilfælles, at
den enkelte elev ikke udstilles, men der lægges op til, at alle reflekte-
rer over sagen og selv trækker en lære ud af et generaliseret eksempel.

Der skelnes skarpt mellem skolens opgave og regler og privatlivets
opgave og regler. I skolen er det læreren, der har det sidste ord. Elever
og forældre bliver inddraget/hørt, men det er læreren, der har det fag-
lige ansvar og derfor bestemmer. I skolen skal alle ses og anerkendes
for det, de kan, ligesom alle skal forpligtes på det sociale ansvar for
hinanden. Alle tanker har deres berettigelse og er toldfri, men nogle
gange er det mest hensigtsmæssigt ikke at formulere dem. Det er en
del af den sociale læring. Det er også et formål at lære de forskellige
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kodekser, der gælder i forskellige relationer. Der er således forskel på
relationen mellem eleverne og mellem lærer og elever.

Som borgere i et demokratisk samfund skal vi være ydmyge og
undersøgende over for viden. Den, som ved mest, er den, som ved, at
han ingenting ved. Samtidig er viden magt, hvorfor det er vigtigt, at
eleverne får viden, men med Sokrates’ holdning til videnstilegnelsen.
Læreren er ansvarlig for indholdet i undervisningen og ledelse af pro-
cesserne og har til opgave at tilrettelægge, være tydelig i sine formål
og begrunde handlinger. Det betyder dog ikke, at der mangler plads
til elevinitiativer. Dialogen er vigtig, og det skal være muligt at køre
ud ad en tangent, men stadig underordnet den realitet, at det er lære-
ren, der har det pædagogiske ansvar.

Der lægges op til at fremme den elevholdning, at det er muligt selv
at finde ud af noget. Hvis en elev har et arbejde, så støttes vedkom-
mende i selvkvalificeret at realisere det. Det kan indebære, at det er
nødvendigt at læse lange opgavebesvarelser. Generelt skal eleverne
have feedback på det, de laver. De skal roses, når det er godt, og de
skal have at vide, når det er noget møg, de har præsteret.

Jo tydeligere læreren er i sine forventninger, desto nemmere har
eleverne ved at leve op til dem, hvilket de ser ud til at ønske. Læreren
stiller differentierede forventninger, og det signaleres åbent, at det er
legalt, at der er forskel på forventningerne. Nogle skal fx læse to sider,
mens andre skal læse et helt kapitel. Spørgsmålet, der lægger op til
refleksion, anvendes også som feedback til eleverne.

Det anses for vigtigt at komme ud i naturen og samfundet og få
erfaringer, som kan reflekteres og inddrages i videnstilegnelsen.

Lektier anses som nødvendige. Det accepteres, at nogle forældre
ikke er enige heri, men det ændrer ikke på det, Lone gør. Klassen vil
fortsat få lektier for, og forældre bliver informeret om mulige konse-
kvenser af deres valg, hvis de er uenige.

Lone opfatter det at kunne fortælle med hjerne og hjerte som en
central lærerkompetence, der søger at realisere den fælles stræben
mod et fælles gode. Vores handlinger bygger på vores mere eller min-
dre bestemmelige dispositioner og værdier, som eleverne på sigt skal
udvikle. I interviewet udtrykte hun følgende opfattelse af læreren som
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rollemodel for eleverne. En lærer skal være tydelig i sin adfærd. Det
gælder, både når hun lykkes, og når hun fejler. Det var også i dette
interview med Lone, at hun berørte sit forhold til eleverne i undervis-
ningen, og hvor hun i lyset af vores iagttagelser og hele forløbet (med
ironisk selvdistance) blev mere opmærksom på det, hun ikke i første
omgang kunne indkredse som udviklingsønske. 

Udviklingsønske
På vores første møde gav Lone udtryk for, at hun havde en velfunge-
rende klasse, og at alt var godt, hvilket hun beskrev overbevisende og
klart. Vi anerkendte beskrivelsen, men spurgte undersøgende til hen-
des praksis, og billedet blev herefter mere udfoldet. Vi spurgte flere
gange til et udviklingsønske, hvilket hun umiddelbart havde svært
ved at indkredse. Vi fastholdt og spurgte til progression og videreud-
vikling. Først da vi konfronterede hende med, at vi måske slet ikke
havde noget at samarbejde om, fik vi fornemmelse af en ironisk
distance (smilende tavs refleksion) til egen praksis, og kort herefter
konkretiserede hun sit udviklingsønske. Hun var optaget af følgende
spørgsmål:

• Hvordan giver læreren friere tøjler i gruppesamarbejdet uden
væsentlig fare for, at det går ud over elevernes/den enkelte elevs
trivsel?

• Hvordan sikre, at et gruppearbejde går godt (fagligt indhold og
social medindlæring/trivsel), også når elever selv danner grup-
per?

Lones vision var dels at få viden om børns muligheder for at styre pro-
cesser/udvikle proceskompetencer på grundlag af humanistiske vær-
dier og dels engang at udgive et undervisningsmateriale.

Forhåndsantagelsen lød nogenlunde således: Ved i højere grad at
tydeliggøre lærerens værdier som grundlag for styringen af undervis-
ningen/elevernes arbejde/gruppens og klassens arbejde og få elever-
ne til at reflektere over sammenhængen ville eleverne over tid blive
bedre til at styre sig selv og gruppens arbejde.

For Lone betød det klarere retningslinjer for, hvad der var opgaven,
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hvordan den skulle løses, og hvilke spilleregler og succeskriterier der
skulle gælde. Dette var ikke nyt for eleverne, og det skulle fastholdes
i udviklingsforløbet.

I praksis betød det, at eleverne fagligt skulle reflektere over sig selv
i forhold til opgaven, gruppen og processen. Det var eleverne også
vant til, som regel mundtligt i lærerstyrede processer, men også skrift-
ligt ved hjælp af logbøger. Specielt logbøgerne skulle bruges i udvik-
lingsforløbet.

Endelig var der et konkret tiltag, som optog Lone. Det var ’kort’.
Hermed mentes udsagn og spørgsmål, der tog afsæt i de værdier, som
udgjorde grundlaget for styringen af undervisningen. Udsagnene eller
spørgsmålene skulle skrives med stor skrift på lamineret papir, der
kunne lægges ud på bordene som en forstyrrelse, der kunne give
anledning til at reflektere over udsagnet/spørgsmålet. Pointen var, at
forstyrrelsen helst skulle give anledning til en meningsgivende reflek-
sion for den enkelte/gruppen og dermed udvikle elevernes evner til
dels at reflektere over sig selv/gruppen, dels at blive bevidst om,
hvordan spørgsmål/værdiudsagn var styrende for processen.

Eksempler på udsagn og spørgsmål: ”Hvordan fremmer man, at
alle har tillid til hinanden?”, ”Er det muligt at få alle til at føle fælles-
skab i gruppen? Forklar!”, ”Betyder det noget, hvordan vi taler til hin-
anden?”, ”Betyder det noget, at alle udtaler sig om et emne?”, ”Hvad
betyder ordene respekt og åbenhed i et gruppearbejde?”

Formålet med ’kortene’ var at støtte eleverne i at reflektere over deres

handlinger i gruppearbejdet i lyset af den værdi, kortet repræsenterede, for

at internalisere værdierne som elevernes fremadrettede indrestyring. For at

’kortene’ virkede hensigtsmæssigt, var der mindst to perspektiver, der

skulle tilgodeses.

For at kunne give anledning til meningsdannende elevrefleksioner
skulle de dels være betydningsfulde i den konkrete undervisningssi-
tuation, og dels skulle de afspejle Lones værdier og dermed kunne
give anledning til idealisering af dem. Med fokus på udvikling af ele-
vernes refleksive kompetencer kunne kortenes signalværdi, som man
kan antage, de kunne få liggende midt på bordet, siges at være en
reminder til løbende refleksion.
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Måden, vi greb opgaven an på
Lone fandt frem til udsagnene/spørgsmålene på følgende måde. Vi
interviewede hende med henblik på, at hun kunne beskrive sig selv
som lærerperson, for at hun kunne identificere, hvad der var vigtigt,
og hvad der kendetegnede værdierne i den daglige undervisning. Det-
te interview blev båndet, og Lone fik en udskrift. Efterfølgende pro-
ducerede hun mulige udsagn eller spørgsmål, der var vigtige. Vi gav
feedback på formuleringerne. Hvilke kort, der skulle inddrages i ud-
viklingsforløbet, skulle afgøres i situationen for netop at tilgodese kra-
vet om, at de skulle være betydningsfulde i den konkrete situation. 

Derudover brugte Lone ’SMTTE-modellen’68 til planlægning og
støtte af udviklingsforløbet. Konkretiseringen af målene som tegn
(det, vi kunne registrere) har været brugt til iagttagelse af forløbet og
til løbende justering.

Fire delmål havde særlig interesse. Ønsket om at gøre eleverne 1)
mere selvstyrende, 2) mere ansvarlige over for gruppearbejdet, 3) bed-
re til gruppedannelse og 4) bedre til at samarbejde.

Tegn på den ønskede bevægelse i retning af disse mål var, at 1) alle
ser ud til at tage aktivt del i arbejdet, eleverne får beskrevet deres mål,
oplevelsen af gruppearbejdet og planlægningen i logbogen, 2) alle ele-
ver deltager aktivt i arbejdet og kommer med indlæg i diskussionerne
og arbejdet, såvel i planlægningen som i udførelsen, 3) eleverne udvi-
ser respekt for hinanden i gruppedannelsesprocessen, lytter aktivt, er
glade for deres plads, og for hvordan processen er endt, og at de synes,
de vil kunne komme til at trives i de tre uger, arbejdet varer, og tegn
på konsolidering af dem som samarbejdende gruppe, og at de taler om
det, 4) grupperne opleves som velfungerende og lydhøre over for hin-
anden, at de svage elever også synes at have plads og får en positiv og
inspirerende oplevelse af samarbejde.

Uddrag af Lones beskrivelse af arbejdet med emnet ’tid’ i 5. klasse
Mål:
a) at eleverne i klassen bliver mere selvstyrende, uden at det går ud
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over det faglige niveau i arbejdet. Med selvstyrende menes her,
at eleverne i fællesskab finder frem til, hvordan de kan fastholde
fokus i forhold til emnet og gruppearbejdsformen.

b) at alle elever føler sig ansvarlige for og deltager i gruppearbejdet
på lige fod med hinanden. Dvs. at der er åbenhed og respekt for
hinandens evner og personlighed, som bliver medtænkt i det, de
gør.

c) at eleverne lærer at danne ’gode’ grupper. Procedurer for gode
gruppedannelser. Med ‘gode’ menes, at eleverne kender delta-
gernes forskellige kompetencer og kan udnytte dem hensigts-
mæssigt og give hinanden indflydelse; at gruppen er målrettet
på sagen; at gruppen strukturerer en proces; giver plads til soci-
alt samvær.

d) at eleverne videreudvikler deres sociale kompetencer, får større
fællesskabsfølelse og oparbejder en bedre samarbejdskultur.
Med god samarbejdskultur menes de tilgrundliggende værdier,
der er styrende for de dyder og antidyder, der angår samarbej-
det, åbenhed, tillid, respekt, anerkendende undersøgelse, hen-
synsfuldhed, ordentligt sprog/respons og sprogliggørelse af dis-
se værdier.

Anvendelse af SMTTE-modellen på hvert af målene:
Ad a:
1. Baggrund: Eleverne har i grupper overvejende arbejdet med

spørgsmål og metoder beskrevet af Lone. De har haft klare mål
for deres arbejde.

2. Mål: At eleverne selv udarbejder arbejdsmål (for arbejdets ind-
hold og proces) i fællesskab samt selv tilrettelægger deres grup-
pearbejde (arbejdsfordeling, kriterier for succes, tidsplanlæg-
ning). At eleverne respekterer hver enkelts kompetencer og for-
cer, udviser respekt, hjælpsomhed og hensyntagen i forbindelse
med gruppens daglige arbejde og planlægning samt desuden
udviser etisk (respektfuld opførsel, spilleregler: tilstedeværende,
ikke fremhæve sig selv på andres bekostning, tydelig i sin
adfærd) formåen i forbindelse med den faglige respons.

3. Tegn: At alle ser ud til at tage aktivt del i arbejdet. At eleverne får
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beskrevet deres mål, oplevelsen af gruppearbejdet og planlæg-
ningen i logbogen.

4. Evaluering: Eleverne evaluerer selv dagens arbejde i logbogen
samt løbende i diskussionen med hinanden. At alle elever har
det fint i gruppen og føler, at de gør en forskel i udarbejdelsen af
arbejdet. Lærerens daglige notater omkring gruppernes arbejde.

5. Tiltag: Udlevering af ’Dagens Spørgsmål’, som indarbejdes i
gruppearbejdet. Eleverne skal være mere opmærksomme på
personerne i deres team. 

Nærmere beskrivelse af forløbet
Det var et tværfagligt forløb over tre uger, der inddrog fagene dansk,
kristendom, billedkunst og musik (evt. engelsk). I alt 15 timer ugent-
lig i uge 11-14. I løbet af de tre uger skulle de lave en arbejdsopgave.
Forløbet blev afsluttet med en gruppevis fremlæggelse og aflevering
af arbejdsopgave.

Eleverne skulle arbejde i selvdannede grupper om en selvvalgt
problemformulering under overskriften ’tid’. De måtte gerne i fælles-
skab uddelegere arbejdsopgaver til hinanden. Dvs. grupperne havde
større frihed end normalt.

Det var Lones hensigt at blande sig så lidt som muligt og lade ele-
verne selv styre forløbet. Som hjælp til at styre sig selv skulle eleverne
dagligt indlede og afslutte med fællesmøder, skrive i egen logbog
(med faste refleksionspunkter) og reflektere over sig selv og gruppens
arbejde i forhold til et ’kort’. Ugentlig skulle de skrive i klasselogbog
på baggrund af refleksioner over ugens kort.

Endvidere var der formuleret succeskriterier for gruppernes arbej-
de. Disse var styret af ønsket om, at alle grupper besteg et højere trin
på gruppearbejdsstigen, at alle oplevede at deltage på lige fod, og at
alle havde noget konkret fagligt at hæfte de tre arbejdsuger op på. Det
var også et succeskriterium, at arbejdsformen med den høje grad af
selvforvaltning havde betydning for klassens gode sociale sammen-
hold.

Lones opgave undervejs var at iagttage og notere i lærerens log-
bog, hvordan samarbejdet i gruppen forløb, det faglige indhold osv.,
jf. beskrivelsen ovenfor.
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Indledningsvist havde Lone undervist eleverne i, hvad et arbejds-
opgaveforløb og en problemformulering var. Herunder havde de
arbejdet med emner som søgning af information, arbejdsplan, frem-
læggelse og produkt. Eleverne havde fået udleveret beskrivelser af det
gennemgåede, en huskeseddel og retningslinjer for, hvad en arbejds-
opgave som minimum skulle indeholde, og hvordan den kunne dis-
poneres. De var blevet præsenteret for tidsrammen, målet med for-
løbet, intentionen med ’kortene’, og hvordan de ville indgå i proces-
sen. Logbogsskrivning var prøvet tidligere. 

Lone havde indsamlet materiale om ’tid’ fra bibliotek, amtscentral
m.m., og på klassens vægge og tavler hang oplysende og inspirerende
materialer. Fælles havde elever og lærer lavet brainstorm på mulige
emner og spørgsmål. Lone havde også givet klare beskrivelser af, hvil-
ke ’rutiner’ gruppen dagligt og ugentligt skulle benytte sig af. Elever-
ne havde også fået at vide, hvilke succeskriterier læreren ville lægge til
grund for sine iagttagelser af og refleksioner over gruppens arbejde.

Konkret og kort fortalt havde eleverne fået følgende retningslinjer:
Hver dag skulle begyndes med et fællesmødes i gruppen. Følgende
punkter stod fast på dagsordenen: Hvad har vi lavet siden sidst?
Hvordan går det i forhold til planen? Er der problemer? Er nogen gået
i stå? Hvordan får vi ’kortet’ ind i arbejdet? Hvad synes de enkelte
gruppemedlemmer? Dagens arbejde, hvad skal vi nå? Hvornår skal vi
være færdige i dag?

Herefter logbogsskrivning: Hvert enkelt gruppemedlem skulle
hver dag overveje (evt. som lektie) a) Passer det, jeg arbejder med, ind
i gruppens arbejde? b) Er der noget, som er svært? c) Hvordan skal jeg
fremlægge min del af arbejdet for de andre?

Hver dag skulle de vælge en referent, der skulle skrive beslutnin-
gerne til dagsordenen ned på et stykke papir til kopiering, som skulle
sættes ind i alle gruppemedlemmernes mapper/logbogen.

Alt dette var der undervist i, da vi mødte klassen. Der var en tyde-
lig sammenhæng mellem det, Lone havde fortalt, og det, vi så, fx i
form af udleverede materialer, opslag, plancher og ikke mindst, at alle
elever var klar over, hvad der skulle ske, og handlede i overensstem-
melse hermed.
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Iagttagelser og refleksioner
Vi har iagttaget klassen/Lone fire gange. I starten af forløbet, to
arbejdsdage i midten og under elevfremlæggelserne som afslutning på
forløbet. Derudover har vi læst elevernes og lærerens logbøger. Ende-
lig har vi interviewet Lone før og efter forløbet. Følgende beskrivelser
og tolkninger er foretaget på denne baggrund. Iagttagelser og reflek-
sioner er knyttet til de fire delmål, til gruppedannelse, selvstyring,
ansvar for gruppearbejdet (planlægning, udførelse og produkt) og
samarbejdet.

Gruppedannelse
Lone startede med at skrive ’den gode gruppe’ på tavlen og spurgte
klassen: ”Hvad er det?”

Mange fingre røg i vejret, og der kom flere bud, der blev nuanceret
og reflekteret over i fællesskab. Gennemgående blev der stillet spørgs-
mål ved entydige bud. Fx sagde en elev: ”I en god gruppe er man eni-
ge!” Lone kommenterede udsagnet med et spørgsmål til hele klassen:
”Behøver der at være enighed i en gruppe, for at den er god?” Reflek-
sionen endte med, ved lærerens hjælp, at beskrivelsen blev mere
nuanceret.

Efter en længere proces stod følgende udsagn på tavlen: Gruppen
arbejder sammen. Gruppemedlemmerne lytter til hinanden. Der er
ikke en, der bestemmer i gruppen. Enighed til en vis grad, men også
godt med forskellighed. Gruppen ved, hvordan man laver et kompro-
mis. Gruppen skændes ikke. Gruppen har det sjovt med det, den laver.
Gruppemedlemmerne kan forskellige ting, de supplerer hinanden.
Der er både drenge og piger i gruppen, det giver mere udfordring med
forskellige køn (dette udsagn var der stor enighed om).

Herefter sagde Lone, at de selv skulle danne grupper ud fra de kri-
terier, de nu var kommet frem til. Hendes eneste krav var, at alle var
ansvarlige for, at alle var i en gruppe. En elev spurgte umiddelbart:
”Hvordan gør man det?” Svaret var, at det var op til dem at finde ud
af. Men de kunne jo starte med at snakke om hvordan.

Spontant vendte alle sig mod kammeraterne ved de fire gruppe-
borde, og herefter gik snakken livligt. Vi hørte spørgsmål som: ”Hvor
mange skal der være i en gruppe?”, ”Skal der være lige mange piger
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og drenge?” En elev spurgte henvendt til læreren: ”Må der være fem i
en gruppe?” Lone svarede: ”Det må I jo finde ud af sammen.”

På et tidspunkt brød Lone ind, foranlediget af at alle sad på deres
plads og kun talte med dem, der sad ved gruppebordene. ”I må gerne
rejse jer og tale med de andre i klassen.” Herefter rejste alle sig. Ret
hurtigt var der fire drenge, der fandt sammen. Der var dog en af dem,
der sagde: ”Jeg tror ikke, at piger vil arbejde sammen med fire dren-
ge!” En gruppe bestående af to piger og to drenge ville til at sætte sig
og gå i gang med at arbejde som gruppe. Lone stoppede dem: ”I kan
ikke gå i gang, før alle er i gruppe.” Herefter var der midlertidig
opløsning, hvorefter eleverne grupperede sig i par af samme køn.

Den færdigdannede gruppe blev optaget af at få gruppedannelsen
til at gå op. Specielt én dreng fór rundt mellem parrene og spurgte,
hvem der var sammen. Det samme gjorde en anden dreng, der ikke
var knyttet til den færdigdannede gruppe. De formidlede kontakten
mellem parrene. Herefter dannedes der grupperinger med få ’løse’
elever og ’løse’ par. En gruppe meldte ud, at de godt kunne tage Mads
med i deres gruppe. En anden gruppe henvendte sig til Maren, en ny
’svag’ pige i klassen, og spurgte: ”Maren, er du med her?” De to
tosprogede drenge stod alene, og tilsvarende stod der to piger lidt for
sig selv. Til sidst blev de to drenge ’placeret’ ved de to piger, hvorefter
der stod fire grupper: to a fire og to a fem. Umiddelbart herefter satte
grupperne sig uden snak ved gruppebordene, flyttede rundt med
tasker og gik i gang.

Set i bakspejlet kan følgende kriterier have været anvendt:
1) En ligelig fordeling af kønnene, som det nu kan lade sig gøre

med fire grupper og et ulige antal drenge og piger.
2) Fire grupper synes at have været givet, måske fordi eleverne har

været vant til at arbejde i fire grupper, og/eller møblering lagde
op til at danne fire grupper.

3) Det er rimeligt, at man må få en ’god kammerat’ (jf. pardannel-
sen) med i en gruppe.

4) Kabalen skal gå op. Hvorfor de to piger, der ikke ønskede at
være i gruppe med de to tosprogede drenge, blev nødt til at
acceptere at danne gruppe med dem. For resten var jo ’gået op’.
En variant af dette tema kunne lyde, alle må tage noget af det
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’sure’. Fx når en gruppe tilbyder at tage en af de ’løse’ elever, så
er det en anden gruppe, der efterfølgende må stå for.

5) Af lærerens logbog fremgår det, at eleverne også har magtet at
tage højde for fravær i forbindelse med ferie i forsøg på at få
kabalen til at gå op.

Forholdsvis kort tid efter at Lone havde fralagt sig proceslederrollen,
var der en til to elever, der påtog sig samme funktion. Ikke som dem,
der skar igennem som en lærer, men som mæglerne, der sikrede grup-
pedannelsesprocessen.

Konklusionen kunne lyde: Eleverne kunne håndtere flere variable
i gruppedannelsesprocessen. Umiddelbart så det ud til at være køn,
kammerattilhørsforhold, antal grupper, kabale skal gå op og feriefra-
vær. De værdier og den praksis, som normalt prægede elevernes hver-
dag, var styrende for elevernes måde at løse processen på, selv om de
i princippet var frit stillet. Da læreren gav rollen som procesleder fra
sig, tog andre (elever) over.

De fire grupper var: 1) Gruppen, der tog Mads, fordi han jo skulle
være i en gruppe og gerne måtte være hos dem, idet Kim skulle på ski-
ferie den første uge. Herefter ’gruppen, der tog Mads’. 2) Gruppen,
hvor to elever var på ferie den første uge, og som inviterede Maren.
Herefter ’gruppen, der inviterede Maren’. 3) Gruppen med to tospro-
gede drenge, der blev sat sammen med to piger. Herefter ’gruppen,
der blev sat sammen’. 4) Gruppen, hvis medlemmer valgte hinanden
efter få minutter. Herefter ’gruppen, der valgte hinanden’.

Vurderet på baggrund af såvel lærerudsagn som elevudsagn i
afsluttende evaluering/interview fik alle grupper generelt et godt for-
løb med et rimeligt produkt. Vi har valgt at belyse og reflektere over
tre af gruppernes forløb i håb om at kunne blive klogere på Lones
udviklingsønske: Gruppen, der inviterede en ny ’svag’ elev, havde to
fraværende elever i første uge og alligevel fik et godt forløb. Gruppen,
der blev sat sammen, og hvor der var utilfredshed, men som alligevel
fik et godt forløb. Gruppen, der valgte hinanden ud fra kærligheds-
princippet og var fyr og flamme, men alligevel faldt fra hinanden
undervejs.
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’Gruppen, der inviterede Maren’
I den første uge bestod gruppen kun af tre, idet to af gruppens fem
medlemmer var på ferie. To forholdsvis svage elever (en ny og en
gammel) og en ressourcestærk social pige. Det særlige ved gruppens
startfase var, at de to svagere elever var meget aktive. Gruppen fik
lavet en klar problemformulering og en detaljeret klar planlægning af
hele forløbet. Lone siger: ”Jeg har aldrig set Jakob være så meget på
banen.” Selv svarer Jakob på spørgsmålet, om han har haft indflydel-
se og følt sig respekteret: ”Gruppen har respekteret mig, og jeg har
bestemt noget, fx at jeg ville skrive om fritid.” Hans udviklingsønske
til næste forløb var, at han ”vil lytte mere og sige mere”. Udsagnene
kan tolkes således, at han har fået mod på at kunne indgå i og bidra-
ge med noget i/være medstyrer af et gruppearbejde. Også den nye
pige i klassen, Maren, var meget aktiv og tilfreds og gav udtryk for, at
kortet ’snak om, hvordan I lytter til hinanden i gruppen’ havde bety-
det noget.

Af logbøgerne fremgik det, at alle stort set var tilfredse med for-
løbet, og at alle havde ejerskab. Den ressourcestærke pige, Jette, anty-
dede utilfredshed med Marens indsats, men valgte ikke at tage det op.
Senere i forløbet blev Jette tydeligt mere og mere irriteret over Marens
manglende indsats, men samtidig blev hun også mere reflekteret
omkring, at det måske ikke kunne være anderledes, hvorfor hun fast-
holdt ikke at tage det op i gruppen. Fx skrev hun i logbogen: ”Men
hun kan jo ikke gøre for, at hun har svært ved at skrive …” En anden
dag skrev hun til kortet om ros og anerkendelse, at det var vigtigt for
at opleve ”at ens arbejde betyder noget”. Samtidig reflekterede hun
over det med en sur smiley. ”Det har vi vist ikke gjort.”

Gruppens arbejdsproces var kendetegnet ved en klar planlægning
af de tre uger, der tog højde for fraværet i gruppen. Af planen fremgik
tydeligt, hvem der skulle lave hvad på hvilke dage, og alle var tænkt
ind i alle processer. Endvidere var der en tydelig planlægning af enkel-
te delopgaver, fx en interviewguide til en undersøgelse. Disse planer
blev styrende for hele forløbet, også da gruppen blev fuldtallig, og sik-
rede den et rimeligt produkt. Kortene blev også styrende for forløbet,
bl.a. for hvordan gruppemedlemmernes forskelligheder blev accepte-
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ret. Flere gruppemedlemmer viste socialt ansvar og var reflekterende
omkring deres handlinger i gruppen.

I forhold til Lones målsætning var der tegn, der pegede på, at alle
mål til en vis grad var indfriet. Denne gruppe kunne fremhæves i for-
hold til de andre ved i højere grad at være styret af egen problemfor-
mulering og planlægning.

’Gruppen, der blev sat sammen’
Af denne gruppes logbøger fremgik det klart, at de var blevet sat sam-
men, og at der var stor vrede over det: ”Jeg vidste ikke, om jeg ville
være sammen med dem (to tosprogede drenge), for vi skulle jo danne
gode grupper!” Pigernes vrede kunne spores to dage, men allerede
anden dag fyldte den ikke meget: ”Det er ikke en helt vild god grup-
pe, jeg er kommet i, men det har været o.k. i dag.” Og i den tredje uges
fredagslog stod der: ”Jeg troede ikke, vi kunne arbejde sammen, men
det kunne vi godt.”

I den mellemliggende periode blev der udtrykt stor tilfredshed
med hinanden, processen og produktet. Tredje dag skriver en af piger-
ne: ”Gruppearbejdet går fint … Karen og Shahab har tegnet, og
Muhammed og jeg har skrevet.” Gruppen var ikke så tydelig i sin
planlægning, men havde klare enslydende forestillinger om, hvad den
var i gang med, og hvad målet var.

Iagttaget fra vores position var det gruppen, der ’talte mest stille’,
alle foroverbøjet og lyttende til hinanden. Specielt den ene af pigerne
var god til direkte at henvende sig til drengene for at høre deres tan-
ker. I denne gruppes logbøger var refleksionerne over kortene tydeli-
ge, hvilket kunne pege på, at de har været styrende for måden at være
gruppe på. Generelt var de enige om, at kortene havde betydet noget.
Til kortet ’Hvordan kan man tage hensyn til hinandens evner og per-
sonlighed?’ stod der efter endt arbejdsdag: ”Vi har alle lavet noget, vi
vil og er gode til.” Eller: ”Alle sammen har gjort deres bedste i dag.”
Til billedet hørte, at specielt den ene tosprogede dreng havde svært
ved at formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk.

Til kortet ’Rundesnak. Skal alle have noget at sige i gruppen?’ kun-
ne læses udsagn som: ”Alle har sagt, hvad de har ment.”, ”Alle får
sagt noget.”, ”Vi samarbejder, hjælper hinanden og lytter til hinan-
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den.” Til kortet ’Betyder det noget, hvordan vi taler til hinanden?’ var
der bl.a. følgende refleksion: ”Vi har hele tiden talt pænt til hinanden,
men vi er blevet bedre til det.”

Et kort, der blev udleveret et stykke inde i forløbet, lød sådan her:
’Hvad betyder ordene respekt og åbenhed i et gruppearbejde?’ Hertil
svarede gruppen samstemmende og med en snert af indignation, at
dette kort ikke havde betydet noget, idet de alle havde vist hinanden
respekt og havde været åbne over for hinanden. Så hvordan kunne
Lone overhovedet finde på at give dem lige netop det kort? Der var
dog refleksioner over betydningen af ordene ’åben’ og ’respekt’, som
pegede på, at gruppen havde vendt ordene med hinanden: ”Respekt
betyder, at man ikke bare skal være ligeglad med én fra gruppen.”
”Åbenhed … er at tage imod andres forslag.” Reaktionen på dette kort
kunne tyde på, at de øvrige kort var blevet forstået som meningsfulde
og adækvate udfordringer fra lærerside.

Gang på gang stod der: ”Vi har fået lavet noget.” Og glæden her-
ved udtrykkes. Fx ”Tiden er gået stærkt, fordi det var sjovt.”

I forhold til Lones målsætning var der også i denne gruppe tydeligt
tegn på, at forløbet gik efter hensigten. Det var en god fortælling om
gruppen, der mod sin vilje og mange odds alligevel lykkedes. Og
historien om, hvordan Lones kort fremmede gruppens selvrefleksion
og udviklede gruppemedlemmernes kompetence til at styre samarbej-
de med afsæt i humanistiske værdier.

’Gruppen, der valgte hinanden’
Denne gruppe fyldte mest i klasserummet. De talte højere end de
andre. De var fysisk mere aktive og bevægede sig mere rundt i klas-
sen. Det var fra denne gruppe, at det ene medlem var aktiv i forhold
til at få de øvrige grupper dannet. Alle skrev da også samstemmende
i logbøgerne: ”Vi er en god gruppe” eller ”Jeg er kommet i gruppe
med … og det mega fedt, for vi arbejder bare så godt sammen, og det
er bare fedt.” Således havde gruppen umiddelbart et godt afsæt til et
godt forløb.

Af logbøgerne fremgik det, at deres problemformulering og ar-
bejdsplaner var klare og detaljerede. Fx stod der: ”Vi har tre timer,
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Mette filmer, Tove stiller spørgsmål, Peter noterer, og Hans holder
båndoptageren.” De klassiske styringsredskaber blev brugt på hen-
sigtsmæssig vis, hvorfor det umiddelbart kunne undre, at samarbejdet
i gruppen kort efter brød sammen: ”Der er al for meget skænderi. Lor-
tedag!”

Det tilbagevendende problem var, at der var to i gruppen, der vil-
le bestemme hele tiden: ”Jeg har ikke haft det godt i dag, for det er
bare dem, der bestemmer hele tiden.”

Problemet blev først håndteret, så gruppen igen kunne arbejde
nogenlunde, da læreren blev inddraget.

Kortene syntes umiddelbart ikke at have den store betydning. Der
var få refleksioner. Ofte var der korte svar som: ”Ja.” ”Ved ikke.” Der
var en, der skrev at: ”Kortene har ikke betydet en skid.”

Der var dog undtagelser, fx reflekterede gruppen over kortet ’Bety-
der det noget, hvordan vi taler til hinanden?’. Gruppen beskrev, at de
afbrød hinanden, ikke lyttede, reagerede surt, brokkede sig m.m., og
flere opfattede det som problematisk. I kortere perioder syntes disse
refleksioner at have effekt, og generelt var der tale om en forbedring
af samarbejdet. Men under hele forløbet dukkede utilfredsheden med
samarbejdet op i de enkelte medlemmers logbøger.

Sammenholder man gruppens adfærd med klassen, kunne en mu-
lig tolkning være: Gruppemedlemmerne var meget aktive. Derfor blev
gruppen også hurtigt færdig og fik en ekstra opgave. Der skulle ske
noget hele tiden, og anledning til refleksion var svær at finde. Der var
flere i gruppen, der så ud til at nyde at ’have et publikum’, og hvis der
ikke var et, agerede de, som om det alligevel var der.

I tredje uges fredagslog skrev en af deltagerne: ”Jeg tænkte, at det
ville være en god gruppe, hvis man blandede sig lidt. Det ville jo ikke
være en udfordring, hvis alle var de bedste.”

Måske kan denne refleksion tolkes således, at drengen opfattede
sig selv og de øvrige gruppemedlemmer som de bedste i klassen. Set
i lyset af alle gruppens skænderier og kamp om, hvem der skulle
bestemme, var han åbenbart blevet i tvivl, om hans antagelse holdt.
Måske forestillede han sig, at det at ’blande sig’, underforstået at
’gode’ og ’mindre gode’ elever udgjorde en gruppe, ville være en
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udfordring og måske sikre et bedre forløb. Det er ikke til at vide, hvad
der lå bag, men udsagnet kunne pege på, at drengen havde lært noget
i forhold til det at være en god gruppe. 

Denne gruppe levede op til dele af Lones målsætning. De fik lavet
en problemformulering, planlagt et forløb og endte med et o.k. resul-
tat svarende til de andre grupper. Gruppen fik en ekstra opgave, som
de også gennemførte tilfredsstillende. Alligevel var der ikke trivsel i
gruppen. De strategier, Lone på forhånd havde valgt, som skulle sik-
re, at gruppesamarbejdet gik godt, slog ikke til i forhold til trivslen i
denne gruppe.

En forsigtig konklusion kunne være, at virkningen af brugen af
’kort’ er afhængig af gruppemedlemmernes lyst/evne/parathed til at
reflektere over sig selv i forhold til det at fremme trivsel i gruppen.

Interview med klasselæreren
Lone udtrykte generel tilfredshed med forløbet bortset fra gruppernes
faglige præstationer, som hun ikke var imponeret over.

Målet var, at eleverne i klassen blev mere selvstyrende, uden at det
gik ud over det faglige niveau i arbejdet. Hendes konklusion var, at
det stort set var lykkedes alle grupper at være selvstyrende og at fast-
holde emnet og gruppearbejdsformen. Der var kommet et fornuftigt
resultat ud af arbejdet, også i ’gruppen, der valgte hinanden’. Det fag-
lige niveau kunne dog have været bedre, sammenlignet med et mere
lærerstyret forløb. I forhold til ’gruppen, der valgte hinanden’ konklu-
derede hun, at de ikke var kommet ordentligt igennem forløbet uden
hendes indgriben. Med hendes ord var der to tromlere, der blev
opmærksomme på, at de var det, trak sig tilbage og blev lydhøre over
for de to andre. Dette blev tydeligt i en proces ved tavlen, hvor hun
bad gruppen reflektere over en lignende problemstilling præsenteret i
form af en case, hvorfor hun ikke behøvede at ’prikke den enkelte i
hovedet’.

Hun var specielt imponeret over ’gruppen, der blev sat sammen’.
De ville ikke hinanden, men de ville en sag og overvandt dermed
deres fordomme. For Lone var disse to grupper med hvert sit fortegn
et tydeligt eksempel på, at det er sagen, der er styrende for gruppear-
bejdsprocessen: ”‘Gruppen, der elskede hinanden’ fandt ikke noget
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sagsfællesskab, og omvendt fandt ’gruppen, der blev sat sammen’
det.”

Hun beskrev, at eleverne stadig talte om forløbet. De syntes, det
havde været godt, og de var stolte af deres proces og produkt. Hun
bekræftede, at selvstyringen havde ført til større ejerskab.

Målet var, at alle elever skulle føle sig ansvarlige for og deltage i
gruppearbejdet på lige fod med hinanden. Der skulle være en åbenhed
og respekt for hinandens evner og personlighed. Lone beskrev de tre
grupper som meget ansvarlige for gruppearbejdet. Specielt frem-
hævede hun Jette, der reflekterende forholdt sig til, om alle skulle yde
det samme. I løbet af de tre uger gennemløb hun en udviklingsproces.

Generelt beskrev hun klassen som mere socialt moden, ”… altså de
er vokset.” En konsekvens heraf var, at hun derefter har kunnet stille
friere opgaver. Hun oplevede, at de kerede sig om hinanden, samtidig
med at de var ansvarlige for løsning af opgaven. 

Med hensyn til målet om, at eleverne skulle lære at danne gode
grupper og procedurer for gode gruppedannelser, var hun med egne
ord ’ret chokeret.’ Hun havde forventet, at de ville danne grupper ale-
ne efter kærlighedsprincippet, resulterende i flere mindre grupper.
Det kom bag på hende, at de magtede at tage hensyn til elevfravær,
køn og størrelse på gruppen. Hun forstod det således, at den praksis,
de værdier, hun forsøgte at efterleve i den daglige undervisning, måt-
te være noget, de i hvert fald et stykke ad vejen havde tilegnet sig.

Det ærgrede hende, at de to piger i ’gruppen, der blev sat sammen’
ikke formåede at sige fra i gruppedannelsesprocessen. Hun kunne dog
se problemstillingen som en dilemmasituation, der lige så vel kunne
tolkes i retning af, at pigerne havde handlet i overensstemmelse med
Lones værdier og forsøgt at skabe en god gruppe, hvor eleverne kend-
te deltagernes forskellige kompetencer og kunne udnytte dem hen-
sigtsmæssigt. 

I forhold til det sidste mål, der angik elevernes videre udvikling af
deres sociale kompetencer, større fællesskabsfølelse og en bedre sam-
arbejdskultur, var hun også tilfreds. Hun beskrev forskelle imellem
grupperne og de enkelte elever, men overordnet vurderede hun, at
selv de to tromlere var blevet mere bevidste om deres adfærd. Hun
beskrev et konkret eksempel, hvor specielt den ene reflekterer kritisk
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over sig selv, i forhold til om den nye klasselærer, de skulle have efter
sommerferien, kunne ’styre’ ham.

I slutningen af interviewet konfronterede vi hende med hendes sto-
re interesse, ’kortene’, og spurgte, om de ikke kunne være pillet ud af
forløbet, uden at det ville have gjort den store forskel. Det var hun ikke
enig i. Alt for ofte blev logbogsrefleksioner uinteressante, fordi de
manglede indhold. Det var lige netop i det, at der blev installeret en
ydre værdi, der skulle reflekteres over i forhold til situationen og per-
sonen, at der kunne opstå betydningsfulde nye tanker. 

Skåret ind til benet havde hun erkendt, at det var vigtigt, at man
som lærer var klar over, hvilke værdier man var styret af, og hvad det
var for mennesker, man ønskede at udvikle, for at man kunne udvik-
le sin undervisning, så den var i overensstemmelse hermed: ”Det har
med lærerpersonligheden at gøre og det at turde reflektere over det,
man gør,” fremhævede hun.

Det, der havde haft størst betydning, var, at hun blev nødt til at fin-
de ud af, hvad hun selv stod for. Det har haft den effekt, at hun blev
mere selvbevidst, selvsikker og samtidig turde være mere reflekteret
omkring det, hun gjorde.

Et udviklingsarbejde, der gik i stå. Rapport fra en
københavnsk skole
I november 2004 henvendte en lærer fra en københavnsk skole sig i
forbindelse med Projekt Dansk Skolekulturs opfordring til at sætte et
udviklingsarbejde i gang i klassen i relation til undersøgelsen.

Tine, som læreren hed, fik tilknyttet en konsulent og sparrings-
partner, og vi mødtes kort før sommerferien 2005 og aftalte en møde-
række for efteråret omkring et udviklingsarbejde i hendes kommende
6. klasse. Tine ville sætte fokus på et bedre arbejds- og læringsmiljø for
alle i klassen. Hun ønskede også, at den nyansatte lærer, Jacob, som
skulle ind i klassen som dansklærer fra august, skulle deltage i udvik-
lingsarbejdet.

Fra projektledelsen havde vi fået frie rammer til at igangsætte
udviklingsarbejdet inden for undersøgelsens generelle målformule-
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ringer, som de var formuleret på projektets hjemmeside (www.forla-
getsl.dk/skolekultur).

Vi lavede en aftale om, at vores samarbejde skulle bestå i, at hun og
Jacob formulerede mål for udviklingsarbejdet, og at vi som konsulen-
ter skulle bistå med reflekterende vejledning i forhold til arbejdsfor-
løbet og lærernes refleksioner over, hvad der skete i forløbet, med hen-
blik på at lærerne selv kunne justere mål og metoder i forløbet. Opga-
ven var således primært at give lærerne mulighed for at reflektere
over arbejdet med børnene samt at reflektere over egne iagttagelser.

Tine talte varmt og engageret om klassen, de enkelte børn og om
arbejdet med at gøre børnene socialt ansvarlige og at drage omsorg for
hinanden. Vi fik indtryk af en dybt involveret klasselærer, der lagde
meget store kræfter i opgaven som lærer.

I august mødtes vi alle. De to lærere havde endnu ikke formuleret
et mere præcist mål for udviklingsarbejdet, og mødet blev brugt til, at
Tine og Jacob indbyrdes drøftede mulige mål med arbejdet. Følgende
idéer blev nævnt:

• at forbedre arbejdsmiljøet for alle, såvel det sociale som det fag-
lige

• at gøre det enkelte barn medansvarlig for at udvikle egen
arbejdsdisciplin og bidrage til at skabe et bedre læringsmiljø i
klassen

• at gøre børnene opmærksomme på deres brug af nye flytbare
skolemøbler i forhold til valg af arbejdspladser i klassen: Vælger
barnet at sidde/arbejde alene eller arbejde sammen med/ved
siden af andre og med hvilken effekt?

• at gøre klar til en samtale med børnene om mål for indsatsen den
efterfølgende mandag

• at indføre logbøger, hvor børnene selv skulle redegøre for dagens
arbejde i relation til målene

• at afholde elevsamtaler med den enkelte elev om arbejdet med
disse mål

• at lærerne en gang om ugen tog logbøgerne med sig hjem og gav
børnene feedback på disse

• at lærerne indbyrdes, ikke blot Tine og Jacob, men også klassens
tredje lærer, regelmæssigt udvekslede iagttagelser af klassen og
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enkeltelever på en intranet-konference, så alle lærere kunne have
opmærksomhed på, hvorledes projektet udviklede sig, og kunne
lave opfølgning på enkeltelever, der skulle have ’skub’ eller støt-
te.

På spørgsmålet om, hvad børnene ville sige, hvis de blev spurgt om,
hvad de især mente kunne bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet, sva-
rede lærerne, at børnene ville ønske, at der blev mindre støj og uro i
timerne. Og lærerne kunne i øvrigt selv tilslutte sig dette ønske.

Vi bad lærerne formulere mål med udviklingsarbejdet: Hvad de
ønskede forandret, hvilke tegn de ville gå efter for at se efter foran-
dringer i positiv retning, eventuelt hvilke regler der skulle være for
adfærd og møbelrokering i klassen samt retningslinjer for, hvad bør-
nene skulle have opmærksomhed på i logbogsskrivningen. Vi bad
lærerne sende det til os inden vores næste møde.

Ved det følgende møde i september har lærerne formuleret sig såle-
des:

Skolekultur i 6. kl.

”Samarbejdsmiljø elev-elev, elev-lærer og lærer-elev”

Da vi i det første halve år af skoleåret 05/06 har IT-klasseværelset fra IKT-

centret, vil vi i dette år sætte fokus på:

1. dels hvordan elevernes koncentration, læring og ”tagen ansvar” påvirkes

af muligheden for at rokere (forholdsvis let) rundt med møblerne. Øges

den enkelte elevs ansvar i forhold til egen læring?

2. dels en bevidstgørelse, der udmønter sig i aktiv handling hos eleverne og

lærerne omkring den enkeltes rolle og ansvar i forhold til læringsmiljøet og

læringsmuligheden i klassen.

I relation til det første punkt spørger vi lærerne, om de har iagttaget
forandringer, og hvad de vil kigge efter, samt hvordan de vil registre-
re forandringer. Til det andet punkt spørger vi, hvad lærerne vil gøre
for at holde fokus på disse mål. Hvad vil være tegn på større ansvar-
lighed hos lærerne selv og hos eleverne? Skal eleverne være med til at
definere tegn? Hvilket særligt fokusområde skal eventuelt formuleres
omkring ansvarlighed? Hvordan kan eleverne hjælpes til at fokusere
på ansvar og roller? Hvad skal lærerne gøre for at hjælpe eleverne til
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det? Hvad vil lærerne kigge efter med hensyn til elevernes adfærd og
refleksioner i logbøger og samtaler? Jeg beder lærerne formulere sig
skriftligt om disse spørgsmål.

Ved næste møde i oktober virker begge lærere trætte og slidte af
sygdom og skoledagligdagens krav. De har ikke fået skrevet noget
yderligere i relation til udviklingsarbejdet, og Jacob melder fra i for-
hold til at skrive, idet han angiveligt har nok at gøre med at være ny
på skolen, og da han ikke er klasselærer i klassen, vælger han at ned-
tone disse ekstraordinære forpligtelser. Det indebærer også, at den
tætte udveksling om børnenes adfærd og udvikling over intranet-kon-
ferencen fravælges.

Da vi meddeler, at det er en betingelse for udviklingsarbejdets
fortsættelse, at de formulerer målene skriftligt, svarer Tine, at hun vil
skrive alene. Vi aftaler ved samme møde at lave en reflekterende kol-
legial vejledning af Jacob om hans oplevelser af klassens arbejdsmiljø
og hans opdragelsesarbejde af klassen. Konsulenten er interviewer, og
Tine og konsulent fungerer et par gange som reflekterende team til
Jacobs fortællinger. 

Målet med samtalen er at give Jacob mulighed for at tænke højt og
reflektere over sin egen praksis. Når vi laver reflekterende team, er
formålet, at vi genfortæller, hvad vi hæfter os ved, Jacob har sagt, og
at iagttage hans situation fra nye vinkler, så han selv kan få lejlighed
til at se på sin fortælling fra nye vinkler. Tine fortæller efterfølgende,
at hun har fået øje på en stor forskellighed med hensyn til Jacobs og
hendes mål med og syn på børnene. Jacob pointerer, at han må øko-
nomisere med sine kræfter, idet han oplever klassen som meget uro-
lig, og han vil prioritere det mere involverende sociale arbejde i den
klasse, hvor han selv er klasselærer. Tine udtrykker forståelse for hans
situation.

I slutningen af november får vi dette udspil fra Tine, hvor hun i til-
knytning til fokuspunkt 1 og 2 (se øverst) tilføjer følgende iagttagelser
og målovervejelser, tegn på forandringer, dagbog m.m.:

”Ad. 1:

Vi ser på, hvorvidt eleverne er deltagende. Har de fokus på de faglige ting

i timerne via spørgsmål, medleven – her menes – stiller de spørgsmål, kom-
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menterer eller kritiserer. Foreslår de selv at flytte rundt på møblerne – ved

gruppearbejde (gør de det bare?)

Dels kan man som lærer se, hvorvidt eleverne er deltagende via deres

aktivitet i øjnene, men tager eleverne også del i snakken i klassen eller sid-

der de passive og lader andre tages sig af det. (Læreren)

Forandringerne skal registreres via ”dagbog” (Tine) og samtaler ang.

dette til teammøderne – hvor det så noteres ned.

Indtil nu (8.11.) har Jacob oplevet, at eleverne hurtigt kommer i gang

med gruppearbejdet, når sådant skal laves i timerne. De snupper hurtigere

en anden stol (i begyndelsen skulle de flytte deres egen med rundt) – og

samler sig om et bord. Jeg har haft den samme oplevelse i dag i mat. i fm.

lidt tid, der skulle bruges til at lave 3 opgaver i bogen.

Regler for omflytning med møblerne:

• Det må ikke ske midt i timen, medmindre det kan gøres uden at for-

styrre (elevernes eneste regel)

• Møblerne skal retur til ”udgangsposition” (som de var på et givent tids-

punkt) (lærernes regel)

Ad. 2:

For at holde fokus på dette mål

• afholder vi elevsamtaler løbende. (Det tager lang tid, da det skal foregå

i undervisningstiden, mens klassen arbejder).

• taler vi om de afholdte samtaler til teammøderne for at holde os ajour 

• med hvad der sker i de samtaler, kollegaen afholder

• tænke grundigere over, hvem der får lov til eks. at arbejde på gangen, da

langt fra alle elever kan administrere det – og hvis de mener, at de kan

– så give dem en chance og følge op på det med ”kontrol”.

Tegnene på større ansvarlighed har vi faktisk i første omgang defineret, da

eleverne har haft meget svært ved at have deres ting med og få lavet deres

lektier. Vi har haft timer, hvor op til 17 (ud af 28) ikke havde lavet lektier –

og vel at mærke forskellige fra gang til gang. Dette resulterede i, at vi til

forældremødet i september fremlagde, at vi ville forsøge med ”beløn-

ningsmetode”. De elever, der gennem en måned har deres ting med OG har

lavet lektier i dansk, matematik og engelsk får lov at se en film i sidste

modul fredag, mens de andre arbejder.
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I september var der 6, der så film. I oktober 22 (let måned pga. efter-

årsferie og fokusuger) – men belønningen er aktuel, da der stadig er nogle,

der har glemt ting m.m.

Ellers er der tegn, som er meget individuelle – efter skole-hjemsamta-

lerne er der nogle, der er blevet opfordret til at sige noget mere – deltage i

timerne – dette holdes der øje med – og de får måske lov til at sige lidt mere

end andre, hvis de har hånden meget oppe i et modul – så de mærker ”det

her kan jeg godt!”.

Konkrete fokusområder i fht. ansvarlighed: (de 3 første = elever)

• forberedt til timerne (ting med og lavet lektier)

• deltagende i snak i stor eller lille gruppe afh. af elev – som svarer, spør-

ger, reflekterende, inspirerende (idémager), konstruktivt kritiserende…

• individuelt i fht. aftale under elevsamtalen

• reflekterende ifht. fokusområderne (– noterende)

• tydelig opmærksom/opfølgende på elevernes udmeldinger under elev-

samtalerne m.m.

Eleverne holde fokus?

Via elevsamtaler koncentreres elevens tanke om sig selv i fht. dennes

læring. Opfølgning af dette: – vi vil gerne, at eleverne via et ark selv eva-

luerer, hvordan det går med aftalerne i elevsamtalen. Dette udfyldes for de

førstes vedkommende ved udgangen af november.

Der skal kigges efter elevens selvstændigt formulerede udtalelser – er

det ”kopi” af lærerudtalelser eller egne tanker? Og kan eleven ændre eller

fastholde en aftalt adfærd i større eller mindre grad? Det skal der ses efter

– og det vil være individuelt, hvordan eleverne bedømmes – nogle bør kun-

ne klare ”alt” på én gang, andre delelementer.

Dagbog d. 8.11.05

Matematiktime efter 4 ugers pause.

En stille og rolig begyndelse med udgangspunkt i Julemærkesalg –

hvem vil være med til det?

I går var pigerne ude at få nedskrevet erhvervsdrivende på Hovedga-

den til det næste projekt med Byskolen. Vi skal beskrive vores gade – de

beskriver deres. Vi skal hver især foretage sammenligning. Vi, lærere, har
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nogle ting, I skal undersøge, men I kan også have nogle ting, I synes er

interessante. Taler vi om torsdag. Jeg laver nok grupperne. Lidt problem

med butikkernes åbningstider, så torsdag kl. 10-12 er ikke helt super godt.

Sofie: Hvad med, at vi interviewer fredag i sidste modul i næste uge –

i den her uge skal vi se film (belønningen for oktober).

God ide, hvis Jacob er med på det.

Over til ”har I matematik-bogen med?” (alle undt. Liv) ”Vi skal arb.

med ”Find matematikken i … ”, hvilket førte over i en snak om nuværen-

de 9. klasses eksamen i matematik og bedømmelse.

Flere elever gav udtryk for, at de gerne ville bedømmes (have karakte-

rer). – Jeg fortalte, hvorfor jeg ikke synes, det er en god ide i 6. klasse (kan

fjerne modet fra de svage). – Det kunne de godt forstå – men hvad så med

”ordenskarakteren”? Vi har fokus på orden (kommunikationsværdi) i det

skriftlige arbejde i mat. – Det vil jeg lige overveje – og er vel nok positivt

stemt over for det.

Eleverne ville gerne, at jeg gav et eks. på en ordenskarakter i deres hæf-

ter. – Jeg ville gerne have vist Nikolajs, da han har bevæget sig fra massivt

dårlig orden til en pæn orden, men han havde ikke hæftet med, så Frede-

rik blev bedømt åbent, så de nu har en ide om, hvad der kigges efter. De

ville gerne have haft flere bedømt (Sofie ville nok gerne have sin egen

bedømt, hvilket jeg ikke gjorde, da hun ikke bad specifikt om det… måske

skal jeg høre hende ad?), men da jeg så sagde, at det vist ville betyde flere

lektier, så var alle interesseret i, at vi fik lavet lidt i mat. bogen. Så resten af

timen (15 min.) gik til det – inden morgensamling.

Tine, d. 20.11.2005”

Som respons på Tines målformuleringer og dagbogsnotater opfordrer
vi over mailen til bl.a. at skære helt ind til benet i forhold til at formu-
lere, hvad børnene skal kunne om et år, fire uger, to uger osv. Og hvad
vil hun gøre til de vigtigste mål, når hun er i klassen de tre næste dage,
således at det kan blive tydeligt, om børnene og hun bevæger sig væk
fra målet eller hen mod målet, og således at begge parter kan lune sig
lidt ved fremskridtene.

Vi spørger også til, hvilken forbindelse der er/kan være mellem
stolerokader og læringsmiljø. Hvilken sammenhæng er der mellem
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elevinitiativer i forbindelse med brug af stole og medansvarlighed,
bedre koncentration og arbejdsdisciplin?

Det er vores opfattelse, at Tine synes, arbejdet er ved at blive slid-
somt, hun fortæller, hvor presset hun er af diverse arbejdsopgaver,
hun må aflyse og flytte aftalte møder med mig, en mail, som er svar på
mine spørgsmål, forsvinder ud i cyperspace, og til sidst meddeler hun
i en situation, hvor hun er plaget af sygdom og arbejdspres, at hun
opgiver samarbejdet.

Som konsulenter forstår vi dette forløb som en fortælling om en
klasselærer, der melder sig som deltager i et udviklingsarbejde, fordi
hun kunne ønske sig gode sparringspartnere i arbejdet med at styrke
lærings- og samarbejdsmiljøet mellem elever, mellem elever og lærere
og mellem lærerne. Børnenes trivsel og udvikling ligger hende dybt
på sinde, og hun oplever, at en opstramning af arbejdsmiljøet er
påkrævet og ønsket af såvel børn som forældre og lærere. Som vi ser
det, er Tines store ansvarlighed og omsorg for børnene medvirkende
til at ’spænde ben’ for hende selv i dette forløb, fordi hun drukner i
opgaver, hun finder væsentlige, og hun giver opmærksomheden til
’det hele’ på én gang uden at prioritere og vælge fokuspunkter. Sådan
læser vi fx dagbogsnotaterne fra d. 8.11.

Dertil kommer mindst to andre forhold, der har modvirket realise-
ring af et mere målrettet forløb: Det med- og modspil, hun kunne have
ønsket sig fra sin teamkollega Jacob, strandede, og indsatsen som
reflekterende vejleder skulle formodentlig have været afløst af en
mere støttende og guidende vejledning.

Begge lærere har som udgangspunkt ambitioner, men overvældes
af hverdagens opgaver og får i denne periode svært ved at fastholde
udviklingsmål.

En stjerneklasse. Et udviklingsforløb i 3. klasse

’Det er den, der træder i pedalerne, der kommer af sted’ – om at for-
andre en klassekultur og en læringskultur, så lærere og elever skær-
per opmærksomheden på bl.a. egen læring og arbejdsindsats.

En lærer, der havde deltaget i Projekt Dansk Skolekultur, meldte sig
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som en af de tre personer, der ville lave udviklingsarbejde med kon-
sulentbistand. Imidlertid blev denne lærer langtidssygemeldt og hav-
de, da udviklingsarbejdet skulle sættes i gang, afgivet den klasse, der
deltog i undersøgelsen.

Vi havde imidlertid ikke flere interesserede lærere i bunken af per-
soner, der ville medvirke i et udviklingsarbejde, så vi besluttede i pro-
jektet at gennemføre udviklingsarbejdet i den klasse, læreren netop
havde fået, nemlig en 3. klasse.

Birgitte Raun Thomsen-klassen (Birgitte er klassens lærer) kommer
fra Rørvig Friskole, og der er 13 børn i klassen. Birgitte præsenterede
på en pædagogisk dag indledningsvist sine kolleger for sine ønsker
om udvikling af klasse- og skolekulturen, idet hun ikke blot ønskede
et samarbejde med sine teammedlemmer fra 4. og 5. klasse om pro-
jektet, men også ønskede at inddrage hele skolen i forhold til bl.a. for-
andring af den fælles skolekultur med henblik på at få både lærere og
elever til at begynde og afslutte timerne til tiden. Det var Birgittes, ele-
vernes og lærernes erfaring, at begge parter var sløsede med hensyn
til at opprioritere disse tider. Fx klagede elever over, at de ikke fik
deres frikvarterer, og de forklarede, de kom for sent til næste time, for-
di lærerne afsluttede deres timer for sent.

De overordnede mål med udviklingsarbejdet i 3.-5. kl. var:
• at skabe en klasserumskultur, hvor eleverne i højere grad bliver

bevidste om deres egen rolle som aktivt lærende og opfatter sig
selv og hinanden som drivkræfter i deres egne læreprocesser

• at højne elevernes faglige ambitionsniveau
• at styrke elevernes bevidsthed om egen rolle som aktivt lærende.

Delmål:
• En ændret kultur omkring overgangen fra pause til time, således

at der ikke spildes så meget tid.
• Hver time indledes og forløber i en stemning, der er præget af

læringsiver i stedet for ordreafgivelse og -adlydelse.
• Det er klart for alle, hvornår der er time, og hvornår der er

pause.
• En ændret kultur omkring kommunikation om planer for under-

visningen, således at:
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· læringsmål og arbejdsgange er tydelige for såvel børn som
lærere

· eleverne føler sig delagtiggjorte, medansvarlige og bevidste om
det, der skal læres

· eleverne kan overskue, hvad der kræves af dem.

Lærergruppen på hele skolen tog godt imod intentioner og metoder i
udviklingsarbejdet, og alle lærere i 3. kl. samt klasselærere i 4. og 5. kl.
ville medvirke. Lærergruppen fremhævede bl.a., at projektet var et
godt nede fra og op-initiativ, som de gerne ville følge på sidelinjen for
selv at kunne profitere af erfaringerne. Forældre blev orienteret skrift-
ligt og i begyndelsen af projektforløbet ved et forældremøde.

En konsulent blev tilknyttet, men har kun haft kontakt med Birgitte og 3.

klassen. Erfaringer fra 4. og 5. klasse har vi kun stiftet bekendtskab med

gennem evalueringsskemaer og det, Birgitte har refereret.

Udviklingsarbejdet varede syv uger, hvor undervisningen i dansk be-
stod i fakta-læsning, et tre-ugers teaterforløb for hele skolen og afslut-
ningsvist to uger med forfatterskabslæsning.

Stjerneklasse – lær en masse! Arbejdet går i gang
Birgitte indleder arbejdet i 3. kl. med på en flipover at præsentere bør-
nene for en tegning af et universitet, et seminarium, en skole (Rørvig
Friskole) og en Stjerneklasse (deres egen 3. klasse).

Hun spørger, om de sammen med hende vil være med til at under-
søge, hvordan børn bedst bliver i stand til at lære. De skal give deres
erfaringer videre til et universitet, som netop arbejder på at finde ud
af dette (Projekt Dansk Skolekultur), og resultaterne af deres fælles
undersøgelser skal formidles videre til resten af skolen og til bl.a.
seminarier, hvor man uddanner lærere.

Børnene er med på opgaven, og de går hermed i Stjerneklassen.
Birgitte tager billeder af dem, hvor de ligger i en stjerneformation, der
indkøbes whiteboard til ugeplan med ugens skema og indhold for de
enkelte timer, og der indføres stjernelogbøger, så den enkelte, såvel læ-
rere som elever, kan beskrive og vurdere, hvorledes arbejdet forløber.
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I stjernelogbogen skal eleverne hver dag formulere sig om følgende:
• Hvor godt har jeg husket lektier, bøger, penalhus, rengøring og

sedler?
• Hvor godt er jeg kommet ind til timerne, har sat mig selv i gang

og udnyttet tiden?
• Hvor meget har jeg lært – er blevet dygtigere – har fået noget ud

af timerne?
• Hvordan har min skoledag været?

Spørgsmålene besvares, og barnet skal tildele sig selv:
ingen stjerne – lille stjerne – stor stjerne

Børnene bestemmer altså selv, hvad der skal stå i stjernelogbøgerne,
og hvilken stjerne de vil tildele sig selv, men en gang om ugen får de
lejlighed til at udveksle erfaringer med iagttagelser og med vurderin-
ger af sig selv i en lærerstyret samtale, hvor alle deltager. Birgitte gen-
nemfører først individuelle samtaler i slutningen af forløbet, hvor hun
har lavet en samlet statistik over det enkelte barn samt klassens sam-
lede vurderinger.

Lærerens logbog omhandler:
• Observationer af børn:

det enkelte barn i forhold til projektets delmål.
• Observationer af kollegialt samarbejde:

stikord med henblik på teammødesamtaler.
• Observationer af projektmål:

dokumentér eventuelle ændringer med eksempler.
• Observationer af læring:

er der en ændret tilgang at spore – og skyldes den de initiativer,
som ligger i projektet – eller?

I Stjerneklasseprojektet har lærerne i øvrigt til opgave at:
• udfylde skema på whiteboard med beskrivelse af indhold i

undervisning
• at anvende de sidste fem minutter af hver time til børnenes stjer-

nelog-runde
• selv at føre logbog
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• at respektere klokken i forhold til pause og time
• at bruge opmærksomhedslege/skiftende undervisningsformer
• at informere forældre.

Undervejs i forløbet fastholdes drøftelser af klassens særlige iagttagel-
ser, pointer og beslutninger i relation til stjerneklasseprojektet på flip-
overen, så lærerne og børnene i fællesskab kan vende tilbage og
undersøge tidligere forståelser af bl.a. læreprocesser og ændring af
vaner.

Forældrene opfordres til at:
• vise interesse for det faglige og ”Stjerneklassen”
• have opmærksomhed på skoletaskens og penalhusets indhold
• tilrettelægge god tid om morgenen og sende børn af sted til tiden
• deltage i forældremøde, hvor projektet præsenteres.

Hvad var effekten af udviklingsarbejdet, og hvad var det
virksomme?
Vi spørger Birgitte:

”Hvilke forandringer er der sket i den store lærergruppe?”
”I den store lærergruppe er det tydeligt, at vi har fået pillet ved den

eksisterende forestilling om, at det er synd, at børnene skal slide så
meget. Jeg tror, Thomas Ziehe-citatet om, at ’god undervisning er små
øer i et hav af rutiner’, gør indtryk. Vi taler i lærerkollegiet meget om
det store usynlige arbejde med at motivere børn og at skabe respekt
omkring det faglige skolearbejde. Vi er enige om at arbejde på, at ele-
verne skal opleve, at det er deres egen aktivitet, der er drivkraften i
læreprocessen.”

”Hvilke forandringer er der sket i mellemgruppeteamet (3.-5. kl.-lærere)
og hvad ser de som forandret?”

”Først og fremmest oplever jeg en del positive sidegevinster ved, at
vi har et samarbejde om en fokuseret indsats. Fx beder vi nu hinanden
holde øje med bestemte adfærdsformer hos os selv, når vi er sammen,
fx til fællessamlinger.

Og jeg får respons på mine opgaveformuleringer til børnene i fx
stjernelogbogen.

I det hele taget er den øgede fælles sparring den største kvalitet ved
samarbejdet.
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Af spørgeskemaundersøgelsen med mine kolleger fremgår det, at:
- Lærerne vurderer bredt set, at børnene har ændret holdning til at

respektere ’ringetider’ (skolen har ikke en automatisk ringefunktion.
Det er en lærer, der ringer til time).

- Lærerne er selv bedre til at ’holde ringetider’.
- Lærerne skriver på tavlen, hvad der skal ske i de enkelte timer.
- Børnenes indsats på skolen er ændret til den positive side, men

den del af skolearbejdet, der ikke foregår på skolen, er næsten uænd-
ret. Lidt flere elever har lavet lektier. Lidt flere elever har pakket sko-
letaske.

- Det er tungt med de forældre, der ikke bakker op og påtager sig
deres del af opgaven.

- Det er tungt at bruge så meget tid på dokumentationsarbejde,
man har det alligevel inde i hovedet – der er ikke grund til at skrive
ned (logbogsskrivning).

- I en klasse har stjernelogbogen givet anledning til metasamtaler
om lektier.

- Klasselærerne i 4. og 5. kl. fortsatte Stjerneklasseprojektet, da det
sluttede i 3. kl.

- Alle lærere vil bruge ugeplan med oplysning om indhold for de
enkelte timer fremover.

- Lærerne viser interesse for at indgå i nye fælles projekter fremo-
ver.”

”Hvad ændrede sig i løbet af de syv uger i dine timer i 3. kl.?”
”Det lykkedes at gøre børnene mere ansvarlige i forhold til selv at

være drivkræfter i skolearbejdet, de har en oplevelse af, at de selv må
være aktive og mere udholdende end før, og de prøver i højere grad,
om de selv kan løse en opgave, før de beder om hjælp.

De kommer ind til timerne til tiden, og næsten alle møder med vel-
udstyret penalhus og skoletaske. En enkelt har dog meget sjældent
orden i sit. Jeg ved ikke, hvad der vil kunne hjælpe. Det virker lidt som
at slå i en dyne. Jeg spørger fx drengen: ’Er det læreren eller dig, der
har blyanter med til dig i dag?’

De finder i høj grad de ting frem, der skal bruges til den enkelte
time, på eget initiativ, fordi de ser på whiteboardet, hvad der skal ske
i timen. De har i høj grad lektierne i orden.

140 KAPITEL 4

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 140



Børnene oplever, de bliver taget alvorligt, og at det er en fælles sag
for dem og mig at lære om at lære.

Flere børn og forældre ser anderledes på skolearbejde og på mig
som en professionel lærer. De ser mere tydeligt, at jeg har noget for
med deres børn – de skal ikke bare ’have det godt’.

Det faglige ambitionsniveau er højnet hos elever, der har vanske-
ligheder med faglige skolepræstationer, og ikke mindst er disse foræl-
dres forventninger til børnenes egen faglige indsats steget markant.
Forældre har opdaget, deres barn har flere ressourcer, end de troede.”

”Hvad, mener du, især var det virksomme, det der fik forandringerne til
at ske?”

”At det lykkedes at få børnene til at opleve Stjerneklassen som et
fælles projekt. Jeg var omhyggelig med at fortælle børnene, at jeg ikke
var utilfreds med dem, da jeg introducerede dem for idéen. De skulle
opleve, at jeg var nysgerrig efter, hvordan vi sammen kunne blive klo-
gere. Vi skulle eksperimentere sammen.

Jeg introducerede metaforen ’Det er den, der tramper i pedalerne,
der kommer frem’, og den har været hjælpsom for børnene. Også i for-
hold til at sige fra, når det blev for voldsomt, fx: ’Birgitte, nu vælter
min cykel!’

Jeg tvang mig til at give børnene al opmærksomheden hele timen
og skubbede alle administrative og praktiske gøremål til side i timen.

Opmærksomheden på børnenes arbejde, min interesse og nysger-
righed og min anerkendelse og værdsættelse af den enkelte havde en
fantastisk opmuntrende og tilskyndende virkning. Jeg har længe godt
vidst, at jeg skulle blive og hellige mig børnene opmærksomheds-
mæssigt hele tiden, ligesom jeg har tænkt, at jeg også ville give aner-
kendende og interessemarkerende kommentarer til de dygtigste børn
regelmæssigt, men det, at jeg nu havde gjort det til min skriftlige mål-
sætning og fokuspunkt, fastholdt mig på min ambition, og det betød
virkelig meget for børnenes motivation.”

”Hvilken feedback fik børnene undervejs ud over interesse og opmunt-
ring?”

”De sad i rundkreds en gang om ugen og redegjorde over for mig
og hinanden for de stjerner, de havde tildelt sig selv. Her talte de så om
vanskeligheder med at vurdere sig selv, om man var for hård ved sig

141KAPITEL 4

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 141



selv eller for god. De kritiserede også hinandens valg af stjernetilde-
ling, fx: ’Du har lånt viskelæder af mig hele ugen, du kan kun få en lil-
le stjerne.’ I starten spurgte de mig meget til råds, når de skulle udfyl-
de stjerneloggen. Fx: ’Synes du godt, jeg kan tillade mig at give mig
selv en stor stjerne?’ Jeg svarede så, at hvis jeg ikke havde opfordret
hende til at arbejde i løbet af timen, så var det nok, fordi det gik godt.
Deres spørgsmål holdt hurtigt op. Bl.a. er det mit indtryk, at klassens
fælles samtaler hjalp til at vurdere sig selv på en konstruktiv måde.

I slutningen af forløbet havde jeg så elevsamtaler med den enkelte,
og vi kunne sammenligne barnets egne og mine vurderinger.” (Se gra-
fisk opgørelse på statistik over stjernelog på www.forlagetsl.dk/sko-
lekultur).

”Hvad eksperimenterede du selv med?”
”At blive mere legende i undervisningen. Jeg er en fagligt oriente-

ret lærer, og jeg måtte skabe afvekslende aktiviteter.
Jeg må huske, det er 3. kl., der skal oplæres i at koncentrere sig om

faglige aktiviteter. Jeg var lydhør over for børnenes ønske om arbejds-
former, hvordan de ville arbejde, og om de ville arbejde sammen med
nogle andre. Jeg undlod helt at skælde ud og gav næsten ingen kriti-
ske formaninger, men stillede mine krav til dem tydeligt, fx ved at
sige: ’Når det nu ringer ind efter timen, så er I der bare, når jeg kom-
mer ind.’ Og det var de så!

Vi arbejdede med eksternalisering af de trælse vaner ved at tegne
et troldetræ, der er beboet af forskellige trolde, der skal tæmmes, så de
ikke tager magten over én selv.

Vi tegnede og beskrev, hvornår en larmetrold, sjusketrold, rode-
trold, glemmetrold og tavsetrold er en ven, og hvornår den er irrite-
rende, og satte os som mål, at troldene skulle tæmmes, så det er os selv,
der bestemmer, hvornår de skal larme, sjuske, rode, glemme og være
tavse.” (Se troldetræ på www.forlagetsl.dk/skolekultur). 

”Min erfaring var, at det blev en fin anledning til at drøfte uvaner
og fx ’stille-pige-adfærd uden at lægge skyld på den enkelte og for-
tælle dem, at de var forkerte. Og de kunne bruge hinandens erfaringer
og synspunkter i arbejdet med at tæmme trolde.”

”Hvad lykkedes ikke?”
”Jeg fik ikke skrevet logbog regelmæssigt, jeg har ikke fundet en
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form, jeg kan administrere, som jeg kunne, da jeg var studerende. Jeg
vil måske have det for perfekt beskrevet, til at jeg kan finde tiden til
det.

Det lykkedes heller ikke at få alle forældre til at vise interesse og
medansvar. Kun halvdelen kom til forældremøde, og til en efterføl-
gende sammenkomst med fællesspisning og børneoptræden måtte jeg
gøre en helt ekstraordinær indsats for at få næsten alle forældre til at
komme. Først da vi efter Stjerneklasseprojektet indførte smiley-tilde-
ling til de børn, der afleverede ugedansk til tiden, er det lykkedes at få
næsten alle forældre til at støtte deres børn i at lave lektier! Det er
første gang, det er sket, og vi har endda tilrettelagt det sådan, at der på
faste ugedage kun er lektier to gange om ugen, en gang dansk og en
gang matematik.”

”Hvad er du bekymret for eller kritisk over for i forløbet?”
”Sådan et projekt må ikke vare evigt. Børnene skal ikke vurdere sig

selv hele tiden, men må også have tid til fordybelse og selvforglem-
melse.

Jeg har været bekymret for, om enkelte børn tager skade på deres
selvværdsoplevelse, når de skal vurdere sig selv, men jeg synes ikke,
det er blevet min erfaring.”

Børnenes erfaringer
Gennem vores interview med børnene er det, der træder tydeligst
frem, at de har fået mere opmærksomhed på at vurdere egen indsats
og at holde sig selv i gang med arbejdet. Drivkraften er i særlig høj
grad at give sig selv stjerner i stjernelogbogen (og efter Stjerneklasse-
projektet, hvor jeg interviewer dem, at få en smiley på tavlen i klassen,
når man har lavet sin ugedansk).

Men børnene fremhæver også, at man nogle gange bare må træde
i pedalerne, selv om det ikke er sjovt.

’Man må nogle gange fortsætte lidt længere, end man gider, og så
sige til sig selv, det er godt, at man skal ud og lege om lidt, eller tage
sig en mad som præmie,’ siger en dreng.

’Vi kommer næsten altid ind til timerne til tiden, og vi er blevet
bedre til selv at gå i gang, men nogle lærere skal fortsat lære at starte
og slutte til tiden.’ mener drengene.
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De er også er enige om, at ’det er godt, når lærerne skriver, hvad vi
skal i timerne, så vi ved, hvad det går ud på’.

Pigerne er enige i, at man må holde sig selv i gang, når man vil dyg-
tiggøre sig, men har også hæftet sig ved, at lærere ikke må hjælpe for
meget, man lærer bedst, når man får hjælp til selv at finde ud af det og
ikke bare får løsningen.

’Vi har især lært at samarbejde og hjælpe hinanden med det, der er
svært for os,’ siger både drenge og piger. Pigerne kan også tilslutte sig
drengenes udsagn om, at ’Nu er det mere blevet en vane for os selv at
lægge mærke til, om vi hører efter, når læreren underviser, og at lægge
mærke til, om vi husker vores ting og lektier, også selvom vi ikke har
stjernelog mere’.

Da vi spørger børnene, hvilke råd de vil give videre til andre børn
i 3. kl., siger de:

’Hold jer selv i gang med arbejdet lidt længere, end I plejer!’
Rådet til forældre er: ’Hjælp jeres børn med at undersøge, om der

er lektier, mind om at pakke taske. Men børnene må faktisk være mest
ansvarlige selv, for de voksne kan ikke altid finde ud af, om der fx er
lektier!’

Og endelig er 3. kl.’s råd til lærere, der vil have stjerneklasser: ’Lav
et foto af børnene, hvor de ligger i en stjerneform.’,  ’Giv lærere, der
kommer for sent til time, en husketavle med ringetider!’ Og: ’Skriv på
tavlen, hvad det er, der skal foregå i timerne, så børnene ved, hvad der
skal ske!’

Den seje skole: L-skolen – et udviklingsprojekt i 5. c i
2005-2006
Indledende bemærkninger
Denne opsamlende rapport handler om at identificere og udvikle ele-
menter af undervisningen i én klasse i løbet af et år (2005). Projektet
bærer præg af at være et aktionsforskningsprojekt, idet der har været
roller både som forsker og konsulent i forhold til forandringsprocesser
i den valgte klasse. Der er således en udpræget dialogisk tilgang, som
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hurtigt viser sig at blive vor måde at arbejde med erkendelse og
udvikling på.

På L-skolen havde skolelederen tilmeldt tre af skolens 5. klasser til
Projekt Dansk Skolekultur. Da der kun skal bruges én klasse i den offi-
cielle del af undersøgelsen, kunne vi derfor udtage en af de to andre
klasser til udviklingsprojektet, uden at det influerede på det samlede
resultat. Skolen havde inden projektstart meldt ud, at de gerne deltog
i et udbygget udviklingsarbejde. Vi tilbød G. (matematik- og klasse-
lærer i 5. c) et samarbejde. Det tog han imod. Klasselærerfunktionen
var delt, så to lærere deltog.

Det var altså os, der valgte L-skolens 5. c. Vi så det derfor som et
gennemgående tema, at vi skulle arbejde deltagerorienteret og i en
demokratisk proces. Efter diskussion af elev- og lærerbesvarelser,
klasserumsobservation, interview med elever såvel som med lærere
lagde vi os fast på to større fokusområder med hver tre underpunk-
ter:69

Det sociale: glæden ved at gå i skole og lære
• lære at løse konflikter selv
• klassen og skolen skal være rart sted at være
• ingen mobning.

Det faglige: øget læring
• differentiering
• variation i arbejdsformerne
• større elevansvar.

Resultater
Arbejdet med øget faglig læring
Lærerne oplevede, at undervisningen blev mere rettet mod elevernes
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forskelligheder, hvilket afspejlede sig i mere variation og differentie-
ring.

Arbejdet med glæden ved at gå i skole
Skolen er ikke i højere grad blevet et sted, hvor eleverne oplever lyst
til at lære. Den 2. spørgerunde indikerede dog, at eleverne var blevet
gladere for miljøet omkring skolen, gladere for og mere trygge ved
deres lærere samt gladere for deres kammerater. Marginalt bedre sam-
arbejde indbyrdes, mere deltagelse i debat med de andre og mindre
mobning hørte til resultaterne. Flere oplevede desuden, at de var ble-
vet mere medbestemmende, og at reglerne om konfliktløsning og klas-
sekultur er blevet klare.

Ændring af klassekulturen gennem ændring af klasselokale
Indretningen af klassens (nye) lokale blev grundigt overvejet i pro-
jektperioden, og eleverne inddraget. Der blev arbejdet bevidst med, at
pædagogiske intentioner skulle afspejles i rummet. Der skulle signale-
res seriøsitet, læring/skole og fleksibilitet i forhold til variation af
arbejdsformer (plenum, grupper og enkeltarbejde). I samme forbin-
delse blev regler for vedligeholdelse og måden at omgås hinanden på
diskuteret. Den fysiske forandring synliggjorde, at man var på vej med
forandringer i undervisningen. Eleverne tog imod ændringerne og gik
interesserede og positive ind i dette arbejde. Lærerne har med klassen
drøftet medbestemmelse, gruppearbejde, indretning, medbestemmel-
se, konfliktløsning og læringsstile.

Eleverne oplever mindre mobning
Vi fik ikke arbejdet så meget med mobning, som vi egentlig aftalte fra
starten af forløbet. Det er dog her, der er en mærkbar forbedring, når
man læser besvarelserne fra 2. undersøgelsesrunde. Eleverne oplever
mindre mobning. Det kan skyldes en mere åben debat med lærerne,
og at der blev taget hånd om urolige børn i klassen, samt samtalerne
om klassens fysiske og psykiske læringsmiljø.

Lærerne fandt projektet succesfuldt
Evalueringen viste, at lærerne fandt projektet succesfuldt. Der var sat
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en udvikling i gang med såvel nye måder at tilrettelægge det fysiske
læringsmiljø på som udvikling af anderledes måder at arbejde på.
Resultatet var således en mere nuanceret forståelse for elevernes for-
skelligheder angående læring og flere redskaber til differentiering. Fra
interviewet, hvor lærerne gør status:

M: ”Det har været nyttigt for mig at tænke på at undervise på nogle andre

måder end bare at læse en bog fra a til b og så gøre alle de øvelser, der står

i bogen. At tænke nogle andre opgaver og ideer ind og andre måder at

arbejde på. Selv om man ved det jo godt, så er det svært nogle gange at få

tid til det.”

G: ”Ja, det er rigtigt. Det sætter nogle tanker i gang. Når man har læst det

der (henviser vist til omdelte papirer om læringsstile) … man tænker det

ind. Man er blevet mere bevidst om det, man gør, og ud fra de der ting.”

Den ene lærer, M, tilmeldte sig til et kursus i cooperative learning. G
og M havde udviklingsarbejdet på dagsordenen på to forældremøder,
hvor de fortalte om det, vi arbejdede med. I mindre målestok kan vi
konstatere, at begge lærere har afprøvet nye måder at arbejde på. De
har også begge taget samtaler med klassen om medbestemmelse,
gruppearbejde, indretning, medbestemmelse, konfliktløsning og læ-
ringsstile. Nogle af disse samtaler var muligvis kommet op uanset
projektet, men det er vores tro, at refleksionerne i lærer-konsulent-
gruppen har haft betydning.

Ringe i vandet
Da vi forlod projektet, var der tanker om en pædagogisk dag med kol-
legerne, hvor lærerne ville fortælle om projektet. L-skolen kunne frem-
over overveje at udbygge udviklings- og refleksionskulturen. De kun-
ne optimere at skabe rutiner, der sikrer refleksion over praksis.

Kunsten at udvikle lærerpraksis
Udviklingen af den seje klasse, som dette case-studium handler om,
skete parallelt med, at vi undersøgte, hvad der skete i praksis. Projek-
tet kom både til at handle om at udvikle forståelser af interaktion med
den tavse viden og den undervisning, som blev udfoldet, og den
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begrebsmæssige teoretisering i gruppen, som kunne være afsæt for
spring ud i nærmeste udviklingszone og forandringer.

Det helt centrale som konsulent er at tilpasse forstyrrelsen.70 Vi bad
fx på et tidspunkt læreren G om at formulere sit læringssyn skriftligt.
Dette blev gjort, fordi vi opfattede det som uafklaret og implicit. Hvis
vi skulle have mulighed for at tale om udvikling af undervisning i ret-
ning af mere differentiering, så var læringsforståelsen nødt til at blive
bevidst og reflekteret.

Vi fik ikke noget tilsendt. Det kan tolkes som manglende rutine
med at skriftliggøre sine holdninger og planer. Vi aftalte også, at lærer-
ne skulle føre logbog, så de kunne se, hvilke forandringer der skete, og
vi kunne læse med på udvalgte dele. Det skete heller ikke, måske af
samme grund. Da vi spurgte, svarede lærerne, at ”det havde de bare
ikke fået gjort …”.

Derefter tog vi konsekvensen og kortede det skriftlige ned til et
skema, som kunne udfyldes med kryds og dato, når noget af det aftal-
te blev prøvet af. Heller ikke dette initiativ blev en succes. 

Vores forventninger til samarbejdet handlede om:
• at vi gennem dialog kunne få lærerne til at ‘diagnosticere’ og pro-

blematisere udviklingspunkter
• at de bidrog med ideer til udvikling
• at de var omstillingsparate og udviklingsorienterede
• at de var engagerede, teoretiske og argumenterende
• at de overholdt aftaler.

Rollen som både konsulent og aktionsforsker var måske ikke den mest
heldige rollekombination. Vi opdagede et stykke inde i processen, at
der var uoverensstemmelse mellem den rolle, lærerne tildelte, dvs.
den rolle, vi som konsulenter faktisk fik, og så den forventning, der lå
forud som til rolleudfyldelse. Lærerne sendte signaler om, at de ville
have, at konsulenten skulle have en ledende rolle, være den, der trak
projektet, kom med analyser, ideer og konkret udførelse i langt højere
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grad, end vi havde tænkt og ville. I det kontraktudkast vi bad lærerne
udforme, skrev de følgende:

”Vi forventer, at Annettes rolle er:

• at være inspirator og koordinator

• at være sparringspartner

• at bistå med ideer og evt. planlægge enkelte undervisningsforløb, som

understøtter vore udviklingsmål.”

Vi ville snarere indtage en mere ligestillet rolle, hvor konsulenten kun-
ne være ’fødselshjælper’, for at få den tavse hverdagsviden ind i en
teoretisk og mere analytisk forankring. Således at forandring af pro-
blematiske og ikke-optimale undervisningsrutiner kunne sættes i
gang. Vi oplevede, at lærerne var meget tilbageholdende og må ind-
rømme, at vores egen afklaring af rolle var for løs.

Metodebeskrivelse
Det meste af projektsamarbejdet foregik på møder. Det formede sig
som dialog grænsende til interview indimellem. Den fælles målsæt-
ning var at evaluere, hvad der var sket siden sidst, og forstå, hvad der
var sket. Dernæst skulle vi på alle møder lægge planer for det videre
arbejde. Den forståelse, vi forsøgte at nå, var kernen i vort fællesskab. 

En støttende faktor i vor dialog var, at lærerne arbejder i team. Det
sætter en ramme, som sikrer refleksion. Som konsulent var det ikke
svært at komme ind i dialogen. Det er langt sværere med den skriftli-
ge netbaserede dialog, som vi senere forsøgte os med. Den kom aldrig
i gang. Det undrede os, eftersom G var skolens it-ansvarlige og en
habil bruger. Vi har allerede været inde på, at skriftlighedens krav har
været for stor en udfordring, fordi den ikke er en særlig integreret del
af folkeskolens kultur. Den mundtlige dialog har derimod givet
mulighed for, at de to lærere kunne ’forstyrre’ hinanden med deres
forskellige oplevelser af praksis, samt at konsulenten kunne gå ind
med refleksions- eller hypotetiske spørgsmål og observationer.

For os at se er det centrale at finde ind til lærernes egen definition
af deres sociale situationer og forholdet mellem definition og handlin-
ger. G har et umiddelbart klart billede af egen lærerrolle. Vi spørger
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ham, hvad han er og gerne vil være, og han definerer sig som ’den
lærer, man ikke er bange for at komme og spørge om noget’. 

Viljen til at forandre forhold afhænger af, at der findes forestillin-
ger om mulige verdener. Heri er den begrebslige udvikling af essenti-
el betydning. Nye begreber åbner for nye mulige handlingsfelter. Det
er en art sociologisk fantasi, der kræves, og vi så det som vores opga-
ve at udvide mulighedsfeltet gennem introduktion af nye begreber og
identifikation af særlige problemstillinger. Fx var det os, som leverede
bud på, hvordan vi kunne arbejde med projektets arbejdspunkter
(som vi sammen har identificeret). Vi leverede bevidst flere, end der
skulle bruges, med det sigte at danne afsæt for en søgende og fremad-
rettet diskussion. I Habermas’ idealmodel ville det bedre arguments
evne trænge igennem. Vi så, at vi kom til at indtage en ’diskurs-etisk
hjælpefunktion’.71

Der opstod problemer nogle gange undervejs, hvor G adspurgt
svarede, at ”det går godt” i klassen, selv om det viste sig i den efter-
følgende samtale, at der var forhold, som ikke gik, som de skulle. G var
optimist og så tit det gode i situationen og eleven. Det var naturligvis
derfor noget svært at tale om, hvad der ikke virkede godt.

M bød ofte ind med konkrete modstridende eksempler, som han
indrømmede ikke var i orden, hvorefter han så straks forklarede, hvor-
for det var foregået således. Disse forsøg på at lukke refleksionen var
tit uproduktive.

Vi besluttede at gå lidt ind på deres enemærker og være i deres felt,
og vi observerede en række lektioner i forskellige fag. En del elever
faldt fra i undervisningen, og der var et par elever, som tilsyneladen-
de styrede slagets gang og dermed klassens stemning.72 Vi valgte at
lave et interview med nogle af eleverne om deres oplevelse.
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Det var vigtigt at arbejde med feltets praksisbegreber, men de blev
sat i spil med et teoretisk perspektiv for til slut at blive klarere define-
ret. Et eksempel på dette var samtalen, vi havde om begreberne ’disci-
plin’ og ’ro’, som ofte blev nævnt (måske fordi eleverne eller foræl-
drene anvendte dem). G og de andre lærere talte om, at de også ville
have ro i klassen. I forhold til temaområde gik vi spørgende til værks:
Hvad mente han med ro? Hvem skal definere det? Hvem skal bestem-
me og kontrollere? Hvordan kan man opnå den grad af ro? 

Analyse af nøgletemaer
Som en grov opdeling af temaerne har vi anvendt den deling i to, som
blev introduceret tidligere: Den faglige målsætning om øget læring og
den sociale målsætning om glæden ved at gå i skole.

Arbejdet med øget faglig læring
a. Læringsforståelser
Meget tidligt i forløbet blev det klart, at både lærere og elever ville
have mere varierede arbejdsformer. Lærerne vidste godt, at de ikke
havde alle elever med, men blev alligevel overraskede over, at seks
ikke følte sig udfordret, ni ikke deltog i diskussioner, fire følte, at der
ikke blev lyttet til dem, fire ikke havde lyst til at lære, og 13 ikke var
begejstrede for at gå i skole. Vi forstod, at lærerne manglede begreber
til identifikation af, hvilke elever der var tale om, og hvilke læringsbe-
hov de havde. De savnede også ideer til, hvordan man kunne diffe-
rentiere. Vi introducerede dem til læringsstile, og vi blev enige om at
starte med at teste eleverne. Hver elev fik udskrevet en læringsprofil,
som vi uddelte, og som blev gennemgået med dem. Nu blev det tyde-
ligt, hvori forskellene bestod. Langt de fleste elever:

• er refleksive (og ikke impulsive)
• er analytiske (ikke holistiske)
• foretrækker svagt lys, formelt design og ro, når de arbejder
• fortrækker at bevæge sig indimellem, når de arbejder
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• arbejder bedst sent på dagen
• foretrækker at arbejde alene eller i par.

Der var jævn fordeling af henholdsvis auditive, visuelle, kinæstetiske
og taktile elever. Det, vi blev enige om, var at forsøge nye arbejdsfor-
mer langsomt og med få elementer ad gangen. Klassen blev indrettet
anderledes, og eleverne blev i første omgang sat fri, i forhold til hvem
de ville løse opgaven sammen med. Senere lavede vi forsøg med faste
grupper. G beretter herom i interviewet om medbestemmelse:

G: [Pause] ”Det er et godt spørgsmål. [Pause]. Altså det … [Pause]. Det er

jo noget med, at man fremlægger … at det pensum, man har … gå ind i det

… og sige vi har – det er jo det … man er jo bundet af den dødssyge lære-

bog – det er jo noget med, at når man opgiver den … og så spørge, hvor-

dan kan vi gøre det anderledes, synes jeg. Måden, man gør det anderledes

på … Metoder, ja det kunne man … Man kunne jo gøre noget forskelligt.

Nogle gode ideer … Nu kom der to i dag … jeg ved ikke … du har vist lavet

noget med et stykke med dem, ikke? [henvendt til M] – så siger jeg: ’Det,

synes jeg, lyder spændende. At lave et matematik-drama – det synes jeg

lyder som en rigtig god ide.’ Vi har før lavet regnehistorier, altså hvor de

selv digter små historier, og nu er det svært, fordi vi har om kvadrater, men

øh ... man kunne da godt være kreativ og prøve og øh ...”

M: ”Syntes de, at det var sjovt?”

Annette: ”Ja, eller selv sætte tekst til et regnestykke ...?”

G: ”Ja, det er nok det, man ikke har gjort før. Man ved godt altså … I de små

klasser er der jo enormt meget … vi er ude på gulvet og lave alt muligt.

Men så efterhånden i de store klasser så tænker man ikke i de baner.”

Annette: ”Men når nu du sidder der og sprudler med alle de ideer, så lyder

det, som om du mener, at du kunne gøre noget andet i din undervisning.

Er der noget medbestemmelse i det?”

G: ”Det kan godt være, der er ...? Altså nu var det ligesom dem, der kom

med den der ide ... og så sagde jeg: ’Nå ja, så må jeg jo se, hvordan jeg kan

få det til at passe ind i det her pensum.’ De siger: ’Kan vi ikke gøre

sådan?’… det kommer som små ideer fra ungerne, og hvis de synes, det

kunne være sjovt at lave noget drama, så øh ... og vi kan tage det ind – prøv

lige at gør det her …”
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Vi går her ind og bakker op om G’s tænkning og giver ham anerken-
delse for hans ideer. Der er også tale om, at det er en erkendelse fra G’s
side om, at han faktisk prøver noget nyt og ligger inde med kreative
ideer. Han er tydeligvis bedst til at udføre de kreative indslag, hvis det
er eleverne, der er kommet med ønsket, og ikke når han selv skal ’sæl-
ge’ ideen. 

b. Målsætning for undervisning
Til et møde kommer G og fortæller, at der har været lidt uro i en mate-
matiktime. Det handler om, at en elev gentagne gange (træt) har
spurgt: ”Hvorfor skal vi lære det her? Hvad skal vi bruge det her til?”
G synes, det er irriterende, og han fortæller, at han har svaret, at ”det
skal de bare … At det kan man ikke altid vide, om man får brug for”.
Vi spørger til, hvorfor eleven mon spørger, og til hvordan han kan ven-
de disse spørgsmål fra at være et irritationsmoment til at se dem som
en interesse fra elevens side i at ville forstå, hvad han skal gøre, kun-
ne og hvorfor. Det er vores hypotese, at der er sammenhæng mellem
graden af eksplicitering af det, vi arbejder med i undervisningen, og
elevernes mulighed for at få et godt udbytte heraf. Og man kan som
lærer vise anerkendelse og respekt for elevernes undren ved at gå ind
i svaret og relatere undervisningens indhold til elevernes ’virkelig-
hed’. Der er ikke nødvendigvis tale om en dårlig indstilling til arbej-
det hos eleven. G er tydeligt glad for denne samtale, idet han lægger
meget stor vægt på at ville gøre stoffet relevant. Således prøver han
efterfølgende at sende en gruppe drenge til købmanden for at øve
hovedregning. 

I det hele taget taler vi med lærerne om det at sætte sig mål for
undervisningen. Det bliver mest retrospektivt, hvilket ikke får samme
effekt, som hvis vi havde gjort det forud for undervisningen. Målsæt-
ninger bør ekspliciteres for eleverne, ”i dag skal vi arbejde med … for-
di … og på den måde …”, i forsøget på at engagere og informere om,
hvad de skal deltage i. Ud over det etiske kan det være en vej til at få
eleverne inddraget i indholds- og metodevalg på sigt. De skal høre
eksempler på, hvordan man planlægger, før de kan mene noget herom
selv og tage medbestemmelsen og ansvaret på sig.

Muligvis vil denne målsætning indirekte være med til at gøre lære-
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rens arbejde med at give feedback nemmere. At kunne målsætte, stil-
le klare faglige krav og kunne evaluere disse giver en mulighed for
bedre læring. Lærerne var naturligvis enige med os i dette, men vi så,
at de oplevede det som en alt for stor forandring at skulle målformu-
lere konsekvent. 

c. Arbejdsformer
I observationstimerne så vi, at eleverne ’hele tiden’ kaldte på G. Han
løb rundt mellem dem, der sad med hånden oppe og kaldte på hjælp.
Det stressende åbenbart G, og det skabte uro og støj og megen spild-
tid med at vente. Vi talte med G om denne observation bagefter. Han
oplevede det stressende. For os så det ud til, at visse af eleverne ikke
var læringstålmodige nok, de prøvede simpelthen ikke særlig længe,
før de bad om hjælp. De brugte heller ikke hinanden ved fx at spørge
sidemanden.

Denne udveksling medførte, at vi foreslog regler om at:
• man gør en indsats for at forstå, inden man spørger
• man spørger sin sidemand, før man spørger læreren
• man rækker ikke hånden op, men skriver sit navn på tavlen, når

man vil have hjælp. Læreren kommer i rækkefølge herefter og
hjælper.

Dette afprøvede G, og efter et par uger meldte han, at det virkede
nogenlunde. Ikke alle elever overholdt reglerne, og han selv glemte
også at minde dem om det. Men en del af uroen var væk.

Vi observerede, at G sendte dem, der ville arbejde i grupper, ud på
gangene og lod de alenearbejdende blive i lokalet. På turen rundt til
grupperne så vi stor ukoncentration, især fordi der hele tiden skete
noget, folk kom og gik. Vi foreslog G at bytte rundt og lade de alene-
arbejdende gå ud og finde steder at arbejde. Eventuelt kunne G finde
et lokale til dem, hvor der kunne være ro. Imens kunne G holde grup-
perne i lokalet, hvor de så ikke blev forstyrret så meget, og hvor han
bedre kunne støtte dem, når de havde brug for det.

Hos M så vi undervisning i to lektioner, hvor eleverne slet ikke
kom op af stolene. Der var heller ingen pause. Undervisningen var
mundtlig repetition fra sidst, alle fremviste tegninger og fortalte her-
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om, der var læreroplæg og individuelle øvelser. Der var mere ro i dis-
se timer, men der var en hel del, der faldt fra i den sidste lektion og
bare sad og kiggede.

Vi beskriver, hvad vi har set, og det giver anledning til en samtale
om differentiering og muligheder for at variere og differentiere bedre.
Efter M’s udsagn var resultatet en proces, hvor han kun langsomt
tænkte variation og differentiering ind, men han kom med et eksem-
pel på, at hans næste hjemmeopgave til klassen var et valg mellem at
illustrere eller at formulere opgavens besvarelse. Det vakte glæde hos
eleverne, at de selv kunne vælge.

I interviewet blev det fremhævet, hvordan nogle rutiner er blevet
ændret:

Annette: ”Kan du give eksempler på, hvordan en eller anden rutine, som

nu du har tvistet lidt og gjort noget andet med?”

M: ”Det kan være, i stedet for diktat gør jeg nu det at … sådan noget med

konkurrence, som vi jo også talte om. Vi laver konkurrence ud af læringen

…”

Annette: ”Hvem er det, der synes, det er fedt?”

M: ”Jamen, det er ikke kun de stærke.”

Annette: ”Kan du mærke, at du rammer nogle andre, som kan lide kon-

kurrenceelementet?”

M: ”Ja, så synes de, at det er sjovt. Det er jo den der anerkendelse, at det

ikke kun altid er dem med fingre oppe, der kan, men at alle her får en

mulighed for at vise, at de kan noget.”

Annette: ”Så dem, der fremstod svage …?”

M: ”Man rammer nogle andre. Gruppekonkurrencer har vi prøvet. Her er

en side: Find fem navneord. Og i stedet for at gøre det alene eller på hele

klassen, så gør de det i grupper. Og det kan alle være med i.”

d. Organisering
G leverede et andet eksempel i forbindelse med indførelse af nye, faste
grupper i klassen. Vi havde talt længe om hvorfor, og hvad der lå bag
deres gruppestrategi, og hvordan vi kunne få den til at blive en succes.
G skulle bestemme grupperne og inddele efter et snedigt udtænkt
system. Grupperne skulle ’bygges op’ gennem øvelser og interne
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grupperegler, så samarbejdet kunne udvikles og eleverne oplever
sammenhold og positiv konkurrence med de andre grupper. Opgaver,
der blev givet i den følgende tid, blev tilpasset gruppeaktiviteterne.

Da vi mødes igen, var der sket noget helt andet. G havde ikke for-
talt dem, hvorfor de skulle arbejde i grupper. Det blev givet som en
besked uden forklaring. I ugen efter fik eleverne selv lov til at komme
med forslag til grupper (hvilket efterlader nogle alene og uden grup-
pe og forstærker den marginaliserede følelse, som nogle havde i for-
vejen). G havde heller ikke lavet gruppeøvelser for at sammenryste
dem. Vi fandt det meget svært at tage fat i og fik aldrig rigtig noget
godt svar på, hvad der var sket. Men vi talte om, hvordan han nu må
genoptage processen.

Senere i projektet opgives grupperne. Det fungerede ikke, synes
lærerne. Der var for meget uro. I stedet arbejdede man nu mere med
at lade eleverne vælge, hvordan de ville arbejde. Det talte vi om i inter-
viewet:

Annette: ”Kan du huske, at vi talte om gruppearbejdet, når alle skal arbej-

de i grupper, næh ikke alle, hvor vi talte om at i stedet for, at det var grup-

perne, der gik ud, så var det dem, der ville have ro, for på den måde at hol-

de mere hånd i gruppearbejderne, så de var effektive?”

G: ”Men det er der også nogle, der gør. Og nogle vil helst være i nærheden

af mig, så de kan få hjælp.”

Annette: ”Så de bestemmer?”

G: ”Ja, det gør de. Også fordi det kører godt. Og det er ikke de samme altid.

Det kan godt skifte, og det er godt, synes jeg.”

M: ”Det er sjovt det med grupperne. Jeg lavede netop den der øvelse med

dem i dag, den der med adfærd. Der var fire typer for adfærd, man kunne

være: Rød, så var man aggressiv og voldelig, man kunne også være passiv.

Så fandt jeg ud af, at m, h og j og k var kommet i samme gruppe, og så

tænkte jeg: ’Så, fire drenge med krudt i samme gruppe?’ Men så tænkte jeg:

’Jeg prøver at se, hvordan det går.’ Og så kommer jeg ind i det rum, der er

ved siden af, og vi har lavet nogle konfliktsituationer eller dilemmaer oppe

på tavlen. Altså noget om tyveri, og så vælger de tyveri og går ind ved

siden af, og de sad bare og arbejdede så godt. Det var simpelthen den bed-

ste gruppe overhovedet! Og de ville slet ikke stoppe.”

Annette: ”Hvordan vil du forklare det? Hvad skete der?”
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M: ”De syntes, det var fedt, og de blev fanget af, at de skulle være en rolle

og finde på noget selv. Og selvom den var bundet, så var den jo ikke mere

bundet, end at de kunne vælge deres person. At de kunne selv uddybe,

hvad de skulle sige til hinanden.”

Annette: ”Hvorfor blev de fanget af det?”

M: ”Fordi de skal spille det?”

G: ”Fordi det vedkommer dem. Du ramte dem. Emnet rører sig i dem!”

M: ”Ja, det rammer dem.”

Arbejdet med at øge glæden ved at gå i skole
a. Det fysiske læringsmiljø
Et af de mest synlige resultater af projektet blev indretning af et helt
nyt klasseværelse. Vi have forinden drøftet problemerne:

• undersøgelsen viste, at eleverne ønskede mere ro i timerne
• undersøgelsen viste, at de ønskede mere varierende undervis-

ningsformer
• såvel lærerne som eleverne gav udtryk for problemer med rode-

ri i klassen
• eleverne var ved overgang til 6. klasse blevet tilbudt et nyt og

større lokale
• eleverne trådte ind i puberteten, hvilket krævede et nyt og mere

’voksent’ look i lokalet.

Lærerne og jeg aftalte at tænke i følgende principper for indretning:
• eleverne skulle inddrages meget i, hvilke krav lokalet skulle

opfylde
• de skulle ligeledes inddrages i udførelsen heraf
• der skulle indrettes til faste grupper og med få enkeltarbejds-

pladser
• der skulle signaleres ’arbejdsværelse’ mere end teenagerværelse
• der skulle formuleres regler for fremtidig vedligeholdelse.

Tilsyneladende blev eleverne meget glade for den proces, de blev
involveret i, og over for G udtrykker de, at de vil gøre det til deres mil-
jø, og alle ville give en hånd med. Der blev indkøbt blomster, og der
blev etableret en turnus med, hvem der skulle holde orden.
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b. Elevernes medbestemmelse
Et af de punkter, som vi havde oppe nogle gange, var elevernes med-
bestemmelse. Skemaerne havde vist, at eleverne ikke oplevede at have
indflydelse på undervisningen. Og at det ville de gerne have. G ville
gerne arbejde med det. En af de ting, han afprøvede, var en samtale
med klassen (fra det afsluttende interview)

G: ”Jeg syntes, det var meget skægt at se [elevernes besvarelser]. Det der

med medbestemmelse … det var sjovt.”

Annette: ”Kan du huske, hvad de sagde om det, og hvordan de oplevede

medbestemmelse?”

M: ”Det var vist os, der bestemte.”

G: ”Ja.”

Annette: ”Hvordan tog du så den snak med dem?”

G: ”Jamen, jeg snakkede med dem … så gik jeg ned og snakkede med dem.

Nu har jeg dem jo i matematik, og det er lidt svært … men der var jo klas-

sens tid, og der kunne man jo tage tid til det. Hvad er det for nogle ting, de

gerne vil være med til at bestemme – vi talte om alt muligt. De er jo en gang

imellem trætte, og så vil de bare have lov at bestemme ikke at skulle lave

noget. Men sådan er det jo ikke. Hvor er det, de er medbestemmende …

men om emnerne måske. Hvad er det, vi skal lave – det eller det. Når de

siger medbestemmelse, så oplever de, at det er mig, der hele tiden siger,

hvad vi skal gøre – det er jo svært – de oplever, at det er medbestemmelse,

når de må hygge. De synes fx, de gerne selv må bestemme, om de vil være

inde. De tænkte ikke på undervisningsforløb. Sådan så jeg det.”

Annette: ”Vil du tro, at efter den snak og begge parters større fokus på det

… Vil du tro, de vil svare anderledes i dag, fordi de godt kan se, at den der

medbestemmelse er sådan lidt mere svær at indfange. At det ikke handler

om at bestemme, om man skal have matematik eller ej, og at det er svært at

have medbestemmelse?”

G: ”Altså det lyder måske lidt barsk … men øh … vi har jo snakket det

igennem, hvad vi lægger i det ord … men det er ligesom om, de forstår, at

det er frihed fra … og øh … at det handler om, at de skal være med til at

bestemme, hvad vi skal lave. De ved jo også godt, der er noget, man er nødt

til … der er jo noget, man skal igennem – der er jo et pensum, vi skal nå.

Men de har ikke tænkt det i de baner – de tænker det i …”
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M: ”Jeg tror, de er meget trygge ved, at det, vi gør ved dem, det er okay …

med faglige ting altså.”

G: ”Jo, jo ... det er heller ikke det, jeg siger.”

M: ”De brokker sig aldrig over de ting, jeg kommer med. Ikke hos mig i

hvert fald. Danskting altså.”

G: ”Men det er også det, de andre siger … at klassen er meget videbegærlig.

De vil meget gerne arbejde. Og der er en positiv stemning. Det der med at

sige ‘ahr’...”

Vi oplevede, at G ikke holder fast i temaet. Jeg tror, det skyldes, at han
’tager en snak’, dvs. ikke har planlagt, hvad det er, han vil med den
samtale med eleverne. På den måde er eksemplet typisk for, hvad der
sker i dette projekt. Det er ofte ikke helt gennemtænkt og planlagt,
hvad lærerne vil. G kan huske, at der er ’noget om’, at eleverne synes,
lærerne bestemmer det hele, han vil tale med dem, men siger samti-
dig, at det jo er lidt svært med medbestemmelse i matematik. Han gli-
der af til slut og drejer samtalen væk fra det problemfyldte og hen
imod det, der fungerer, hvilket er noget, der sker flere gange i projekt-
forløbet. Det er tydeligt, at G ikke ønsker at dvæle ved problemerne.
Måske af angst for at skabe nogle, hvor der ingen er. Måske er der en
grundlæggende mistillid til undersøgelsens ellers klare kritiske resul-
tater? Eller en grundlæggende uvilje mod forandring? G fremstår som
en utrolig godhjertet og meget erfaren lærer, som værdsætter, at det er
hyggeligt at være i klassen. Han er ikke problematiserende på noget
tidspunkt, og når jeg forsøger at være det, så trækker han sig. 

Et godt stykke inde i forløbet får vi G og M til at fortælle ’historien
om klassen’: Det, lærerne siger, er utroligt positivt: Eleverne er vide-
begærlige, positive, vil meget gerne arbejde i klassen, går selv i gang,
diskuterer meget, ønsker indflydelse, ønsker lektier for. Vi må gå dem
noget på klingen for at få dem til at se kritisk efter arbejdspunkter, og
det, de fremhæver her, er: Der er mangel på fordybelse i arbejdet,
manglende respekt for hinanden i klassen, og der er for megen uro.
For os at se er der her en udtalt mangel på kritisk refleksion over ele-
vernes læringsudbytte og læringsstrategier. Det ser ud som om, lærer-
ne ikke ser deres egen andel i klassens arbejde, fungeren og udbytte.
Vi må spørge dem, hvilken andel de har i, hvad der fungerer godt, og
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hvilke aktioner de kan tage i forhold til arbejdet med det mere proble-
matiske. Det er en svær samtale. Vi føler, at vi problematiserer dem
med vores spørgsmål, og at de føler sig intimideret, når de skal for-
klare ’alting’. Heldigvis synes vi, interviewet til slut afspejler, at de
ikke ser det således.

Eleverne svarer i anden runde, at de kun får noget ud af timen, hvis
de deltager i samtalen om det, de laver. Der er her tale om en halve-
ring i forhold til dem, der ellers svarede benægtende i første runde.
Det kan sikkert bl.a. tilskrives denne øgede opmærksomhed på med-
bestemmelse, som lærerne har sat i gang. Samt det, at lærerne så småt
er begyndt at eksplicitere deres mål og metoder for eleverne.

c. Konfliktløsning
Et af de store problemer, der viste sig i undersøgelsen, var elevernes
oplevelse af manglende lærerstøtte og egen kompetence til konflikt-
løsning. Vi har nogle gange talt om, at lærerne skal tage flere forhold
op i klassen og ikke være så afventende på, at eleverne tog proble-
merne op selv.73 Til et møde fortæller G, at der har været konflikter
mellem nogle af pigerne. De bad om mulighed for at tale efter skole,
og G gav dem rum for snak. Han tilbød sin hjælp, men pigerne ville
selv klare det, sagde de. I lyset af undersøgelsesresultatet diskuterede
vi sidenhen, om G skulle være gået mere aktivt ind i konfliktløsningen
her, eller i hvert fald have fulgt mere grundigt op på det, dels for at
lære eleverne (og deres problemer) at kende og dels for at hjælpe dem
til at lære at løse konflikter.

Til et senere møde har vi igen den uroskabende elev m oppe at ven-
de. Han styrer tilsyneladende en stor del af stemningen i klassen og
har nu ødelagt nogle timer med sine udbrud og uvilje. Vi taler om,
hvordan nogle af de træk, som han udviser, kunne se ud, som om han
let bliver urolig og stresset, når der sker nyt og uventet i klassen, og
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når han skal samarbejde med andre. Han bliver nemt rastløs og skaber
ballade med nogle af de andre drenge. Strategien, vi udvikler, handler
om at få m ’for-forberedt’, når der skal ske nyt, fx da klassen skal have
nye pladser. Derudover skal han holdes beskæftiget med individuelle
og gerne taktile opgaver. Han skal have hyppig kontakt til en lærer,
hvilket synes at berolige ham. Ved store, umiddelbare konflikter skal
han have lov at gå for sig selv. Det aftales en dag, hvor der ikke er kon-
fliktstemning. Eleven m var tit den, der skabte uroen. Lærerne og vi
besluttede, at han skulle have en særlig støtte. Han fik særlig opbak-
ning og anerkendelse, idet lærerne tilrettelagde særlige arbejdsformer
for ham. Fx rollespil og forberedelse på strukturændringer før alle de
andre. Men de har også fået ham i kontakt med skolepsykologen. Vi
oplevede gentagne gange, at lærerne var utroligt gode til at ’starte for-
fra’ efter hver konflikt med m. Der var på intet tidspunkt synlige ’lig i
lasten’ og advarsler hængende over hovedet på m. Det viste sig, at han
arbejdede bedre efter disse tiltag.

Fra interviewet, hvor vi talte om, hvad der var sket med klimaet i
klassen gennem projektet:

G: ”Vi startede med de der samarbejdsøvelser, vi har snakket med klassen,

og jeg tror også, vores lejrskole har været med til at ryste dem sammen. De

kan jo mærke det, at vi tager dem alvorligt. Når de kommer med et pro-

blem, så lytter vi. Vi er blevet bedre til at lytte, og de er bedre til at styre sig

selv.”

Annette: ”Kan I se tegn på, at det er blevet bedre?”

G: ”Ja. De har fået det bedre sammen. De har ikke de store konflikter. Der

var engang en oplevelse med pigegruppen, som havde store problemer.

Det ville de selv ordne. Jeg behøvede ikke hjælpe. Vi har fået dem til at lære

at løse deres egne problemer. Sige fra på en pæn måde. Der er rarere at

være i klassen.”

Annette: ”Har det været en indsats på særlige elever eller en?”

G: ”Begge dele. En del af årsagen er da, at m er blevet bedre.”

Annette: ”Er 6. c blevet et rarere sted at være?”

G: ”Det tror jeg helt bestemt. Det er helt sikkert.”

Annette: ”Har I eksempler?”

M: ”De behandler hinanden bedre. At de ikke snakker grimt til hinanden.
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Respekterer hinanden for det, de er hver især. Frugtboden var et samar-

bejdsprojekt, som gik godt. Og forældregruppen er god.”

Miljøet i klassen er blevet bedre, hvilket også kan ses ved, at flere ele-
ver tit har nogle at lege med i frikvarteret end ved første runde, samt
at ingen længere er i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis der er proble-
mer i frikvarteret. Endelig er der i dag en oplevelse af, at klassen und-
går konflikter ved at have regler for god opførsel, et punkt, som G og
M jo tog fat i med klassen.

Mærkeligt nok afføder ovenstående resultater og tegn ikke, at ele-
verne generelt synes, at skolen er et sted, hvor de får lyst til at lære nye
ting. Tværtimod er der dobbelt så mange elever i anden runde, som
svarer benægtende hertil. Forklaringen kan ligge i, at der mestendels
har været tale om tiltag, som ligger uden for det faglige: klasseregler,
demokrati, uro. Kun i mindre omfang har vi været succesfulde med at
stimulere til øget læring og dermed få vendt den tredjedel af klassen,
som mangler lyst til at lære. Jeg synes dog, der er mange tegn på, at
klassen er på rette vej.

Når man sammenligner elevbesvarelserne fra første og anden run-
de, vil man se, at de, der laver ballade (skemaets formulering), får
mindre opmærksomhed. Det kan være et tegn på, at lærerne og/eller
de andre elever er blevet bedre til at overhøre og tackle denne. Der er
nemlig ikke tegn på, at uroen er blevet mindre i klassen, tværtimod er
der en svag stigning. Det kan have noget at gøre med, at eleverne har
arbejdet i grupper, de har arbejdet lidt mere varieret, og de er blevet
afkrævet deltagelse og medbestemmelse i større omfang; faktorer, der
skaber mere dialog og kan opleves som uro.

Refleksion over processen
Det blev tydeligt i det afsluttende interview, at vi satte en proces i gang
i det år, projektet forløb. Lærerne udtaler i interview:

Annette: ”Okay. Så vil jeg spørge jer begge to: hvordan I oplever det, vi har

været sammen om. Det har jo været næsten et år, for det var i marts sidste

år …”

M: ”Jeg er jo kommet efter sommerferien … så de der ideer, du har givet
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mig, bl.a. med ’positive ting på ryggen ...’, gruppeøvelserne, grupperegler-

ne og roller i grupperne; dominerende og svag … så vi har jo prøvet nogle

af de ting, du har haft med ... prøvet af … set, om de virkede. Så jeg synes,

det har været meget sjovt at få nogle ideer … hvordan man arbejder. At

man så ikke har plads og tid til at udføre det hele – det er jo så en anden

ting.”

G: ”Ja, det er jo skolens hverdag, ikke? ... Men jeg synes, man bliver inspi-

reret på en måde til, at man tænker … til at overveje, om det der med

læringsstile og tager det med og ... og så det der, børnene har svaret, det

med medbestemmelse: hvordan de oplever os, vi synes måske ikke, vi sty-

rer så meget, men øh ... og det har man så taget til sig, og hvordan man har

kunnet gøre det, ikke? Taget dem med på råd, ikke? Det har man da taget

med i sine overvejelser.”

En konsulent udefra sætter en ramme for deres samtale om klassen og
undervisning, som måske ellers ville være klaret i frikvarteret over
madpakken. Det kan være et udtryk for, at lærernes møde ikke er be-
tinget af deres eget ønske om et funktionelt pædagogisk samarbejde,
men derimod snarere en instrumentel reaktion på vores tilstedeværel-
se.

Lærernes viden ligger i deres handlinger. Og det betyder blandt
andet, at et teoriforankringsforsøg ikke umiddelbart kan anvendes. De
skal så at sige først have omvendt den, og det er en lang proces. Pierre
Bourdieu74 har en pointe om dette. At teori først får betydning for
handlinger, når de efter mange omveje til sidst bliver indoptaget,
internaliseret og integreret i det, han kalder den praktiske sans, og
denne sans er handlingsorienteret. Det er også det, Donald Schön75

taler om, når han taler om reflection-in-action: Der ligger i vore hand-
lemønstre en viden og fornemmelse for, hvad vi har med at gøre her
og nu, som er karakteriseret ved, at der findes handlinger, genkendel-
ser og bedømmelser, som vi ved, hvordan vi skal udføre rent spontant.
Lærerne behøver ikke gennemtænke dem hverken på forhånd eller
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under udførelsen af dem. Sjældent er man opmærksom på, hvordan
man har lært at gøre disse ting, men gør dem, blot fordi de er interna-
liserede. Det er ligefrem sjældent, at vi er i stand til at beskrive den
viden, vores handlinger afslører. En af de ting, der kan tvinge os til at
reflektere, er enten, når der sker noget uventet i en given sammen-
hæng, eller når en kollega eller konsulent kommer og stiller spørgs-
mål. Lærerne i projektet her har i vores opfattelse udviklet en ateore-
tisk praksis, hvor det, man kunne kalde ’omvendelsesprocedurerne’,
ikke eksisterer i tilstrækkeligt omfang.

Det er i aktionsforskningens ånd, at det er feltets deltagere, som
skal opleve at have det primære ejerskab til forandringsindholdet og
lære gennem de handlinger, der sker undervejs. Som forsker og kon-
sulent skal vi lede disse forandringsprocesser i samarbejde med dem.

Og her er vi ved et af de store problemer i dette projekt. Det er
vores oplevelse, at projektet aldrig for alvor blev deltagernes projekt.
Det gav sig udslag i, at de ikke fulgte vore aftaler og ikke tog initiativ
til aktiv og selvstændig analyse af problemfelter eller løsningsforslag.
Lærerne forholdt sig afventende over for, hvad vi foreslog. Derfor sy-
nes vi heller ikke, at de har forandret praksis mærkbart i dette for-
holdsvis lange projekt, hvilket vi siger i ydmyg erkendelse af, at tegn
på dette også er svært målbare. Vi oplever ikke lærernes deltagelses-
grad som udtryk for modstand mod os eller projektets intention, men
snarere som udtryk for manglende redskaber til og rutine i at reflekte-
re over (eksisterende og anderledes) undervisningspraksis. Vi var for
hurtig til at gribe ind i et forsøg på at skubbe tingene i gang, bl.a. for-
di lærerne ønskede ideerne fra os (forstyrrelsen), som de så kunne
afprøve. De mente også, at en vej kunne være gennem observation af
undervisning udført af konsulenten, hvilket dog ikke blev til noget.
Lærerne ville gerne på kursus i fx klasserumsledelse, læringsstile eller
cooperative learning, hvilket førte til et møde med skolelederen, hvor
vi blandt andet understregede vigtigheden af hans opbakning til pro-
jektets videreførelse i form af fx kurser til de to lærere samt mulighed
for at mangfoldiggøre og inddrage interesserede kolleger i det, de to
lærere havde lært.

Set i bakspejlet kunne vi tænke os at have været mere konkret til
stede i lærernes planlægning af konkrete timer og til stede i undervis-
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ningssituationen, således at vi kunne reflektere såvel on-action som in-
action med lærerne, lige når der handles.

Nye måder at arbejde på
I mindre målestok kan vi konstatere, at begge lærere har afprøvet nye
måder at arbejde på. De har også taget samtaler med klassen om med-
bestemmelse, gruppearbejde, indretning, konfliktløsning og lærings-
stile. Givet er det, at nogle af disse samtaler var kommet op uanset
projektet, men der er sikkert sat andre refleksioner ind, idet vi i lærer-
konsulent-gruppen indimellem har diskuteret disse forhold, før de har
fundet sted. Og i hvert fald er de gennemdiskuteret efterfølgende,
hvilket formentlig sætter sig spor til næste gang.

Hvad får en lærer til at arbejde på at forandre praksis?
Et vigtigt spørgsmål er: ’Hvad får en lærer til at arbejde på at forandre
praksis?’ Svaret er noget i retning af, at det gør en tilpas forstyrrelse,
et erkendt og veldefineret ’problem’ og et reelt ønske om at ville for-
andre. Og så et støttende stillads i form af en medreflekterende kolle-
ga eller konsulent. Og tid, masser af tid. 

Afslutning

Trods de drilske spørgsmål i indledningen til de fire cases om ikke at
konkludere skal der naturligvis på nogle områder formuleres en slags
opsamling.

Vi vil nøjes med at antyde, i hvilken grad man kan bruge de præ-
senterede cases som illustration af nogle af de vigtige temaer i under-
søgelsen og i livet i skolen:

Det er ganske oplagt, at de fire cases spænder sig ud på en dimen-
sion, der handler om, i hvilken grad det lykkes at tage tråden op og få
igangsat en udvikling, som søger mod større professionalitet i forhold
til det, man må være forpligtet på som leder af undervisningen.

Er der i casene tegn på, at lærerne har været igennem udvikling?
Har de arbejdet med egen udvikling med henblik på at skabe større
effektivitet og overblik over læringsledelsen og dermed været med-
virkende til at skabe vilkår og rammer for at udvikle elevernes udbyt-
te, trivsel og selvopfattelse?
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Med udgangspunkt i disse spørgsmål må man så også arbejde med
den præmis, at der naturligvis kan være tale om udvikling på meget
forskellige niveauer. Det vil, for at det kan konstateres, om der har
været tale om udvikling, være nødvendigt, at udgangspunktet for pro-
cessen er defineret (operationaliseret), at visionen eller målet er fikse-
ret, og at tegn på, at udviklingen er sket, er tydet og angivet ved, at der
nu er sket en mere eller mindre fuldstændig realisering af det inten-
derede.

Vi vil komme til at oversimplificere, hvis vi ret håndfast konklude-
rer på de fire cases, men man kan stille en række spørgsmål, som man
kan forholde sig til i en undersøgelse af, om der er mulighed for at tale
om udvikling i casematerialet (det vil der fx ikke være, hvis der ikke
er nogen målsætning eller identificerede tegn på, at der er sket udvik-
ling).

I hovedoverskrift er der tre grupper af spørgsmål:
• Lærerprofessionalitet-dimensionen

· Er der en vision?
· Er der en klar målsætning?
· Er der formuleret eksplicitte tegn til fortolkning af, om noget er

nået?
· Er elevernes arbejdsrutiner på dagordenen?
· Er spilleregler for samspil i klassen på dagordenen?
· Er arbejdet eksplicit værdifunderet?
· Er refleksion over praksis en aktiv del af arbejdet? (Formulerer

de deltagende lærere metaperspektiver?)
· Er skriftligheden en del af refleksionskulturen?

• Personlighedsvariable
· Er der tegn på stress?
· Er der tegn på uoverskuelighed?
· Fortælles der historier om manglende tid?

• Læringsvariable
· Hvilke læringssyn arbejdes der efter?
· Er der tale om udfordring af elever til at overskride egen for-

måen?

Et par af spørgsmålene kræver vist en lidt nærmere præcisering.
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Vi spørger til arbejdsrutiner og spilleregler. Det hænger naturligvis
sammen med, at disse begreber lige fra begyndelsen har været meget
centrale. Faktisk kan vi nu jf. resultaterne af spørgeskemaundersøgel-
sen dokumentere, at det at arbejde med at skabe mulighed for, at ele-
ver tilegner sig gode arbejdsvaner, kan være den praktiske ramme og
støtte for det faglige arbejde, og det at skabe spilleregler for samvær
og samarbejde har en positiv indvirkning på elevernes selvopfattelse
og indirekte har indflydelse på udbyttet af undervisningen. Det er alt-
så centrale områder i forvaltningen af det professionelle lærerarbejde.

Når vi spørger til værdifunderingen, hænger det naturligvis sam-
men med, at forskellen ikke går på , om den er der eller ej. Værdifun-
deringen er der altid, men den er langtfra altid til at identificere. For at
en værdifundering kan få en betydende funktion i arbejdet med klas-
sen og eleverne, skal den være tydelig, for at man kan tyde tegn på, at
noget er realiseret. En underforstået værdifundering vil man aldrig
kunne forholde sig til som realiseret eller ikke, fordi man ikke vil kun-
ne kende forskel. I en af casene arbejdes der med udgangspunkt i et
meget tydeligt værdigrundlag.

Når vi specielt trækker metaperspektiv og skriftlighed ind, handler
det om professionalitet i forhold til at forholde sig aktivt til det, man
selv gør, ved at distancere sig fra det. Her er der stærkt belæg for evi-
dens for, at netop en sådan måde at forholde sig på er produktiv og
frugtbar. P. Ricæur (1979) arbejder fx med distanceringen i fortolknin-
gen af tegn i kulturen som den nødvendige omvej, man må gå for at
forstå det, man gør, og hvem man er. Han peger imidlertid også på det
frugtbare, der sker i den distancering, skriftliggørelsen giver mulighed
for. Ved at formulere sine fortællinger i skriftlig form bliver man nødt
til at udtrykke sig så tydeligt, at en læser vil kunne forstå det, selv om
der ikke er en fortæller til stede. Teksten skal altså tale for sig selv, og
derfor skal den være tydelig og klar, hvilket forfatteren så må anstren-
ge sig for at få gjort. Derfor kræver skriftliggørelse større anstrengelse
for tydeligheden, men derudover giver tekstens adskillelse fra sin for-
fatter netop den distanceringsmulighed, som gør, at læseren selv bli-
ver nødt til at fortolke teksten uden at skulle forholde sig til fortælle-
ren som person og fortolker af samme tekst.

L. E. Dale (1998) arbejder med niveauer af arbejde i forhold til at
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reflektere over undervisningsarbejdet, hvor Kompetenceniveau 2 og
Kompetenceniveau 3 kan forstås som niveauskifte eller metarefleksi-
on i forhold til underliggende niveauer, fx Kompetenceniveau 1, som
er karakteriseret ved at være niveauet for handling/praksis.

Det at reflektere eller metagøre er også en integreret del af den
læringsteori, som vi eksponerer i Omlæring (Hermansen 2001), hvor
forholdet mellem habitus (det gjorte) og refleksionsniveauet er en af
tre centrale udspændtheder i teorien. I øvrigt trækker vi i vores teori-
udvikling meget på narrativitetsteoriernes pointe om mimesis (erken-
delse gennem efterligning ved at genskabe meningen igennem fortæl-
linger om det, man ikke forstår). At arbejde med forståelser og forkla-
ringer som to sider (en overvejende humanistisk og en overvejende
naturvidenskabelig) bliver således også en del af arbejdet med at for-
stå det, man gør, og hvem man er. Skolens fagrække udspænder i den-
ne sammenhæng en flot paraply af fag til fiksering af forståelser og
forklaringer. 

Fra vores iagttagelsesposition er det oplagt, at der er sammenhæng
mellem professionalitet, grad af stress, uoverskuelighed og henvis-
ning til manglende tid. Vi er her tæt på de mere personlighedsrelate-
rede træk, som har stor indflydelse på den enkelte lærers måde at
udfolde sin professionalitet på. Det er for så vidt oplagt, at fx en lærer,
som har en lav tærskel i forhold til personlighedstrækket ’negativ
emotionel stabilitet’, hurtigere vil være ramt af uro i klassen end en
lærer med en høj tærskel ved dette træk.

Det personlighedsmæssige har således stor betydning for lærerstil
og -udfoldelse. Imidlertid er det et lidt tabuiseret område. For så vidt
af gode grunde, der handler om, at det er svært at lave om på noget,
som både har tydelige biologiske rødder og i høj grad også tilhører det
privatpersonlige felt.

En af de måder, man i professionelt arbejde med læreres efterud-
dannelse har forsøgt at arbejde med disse aspekter på uden at lave
overgreb på det private, er ved at arbejde med det fagpersonlige felt,
altså det, som handler om, hvordan personlige træk samspiller med
professionsopgaven at være lærer. Her arbejdes der ofte (og netop
med en vis succes) i registre af selvudvikling som fagpersonlige pro-
jekter, som styres og besluttes af kursisten, og hvor konsulentbistan-
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den sættes ind på at hjælpe den enkelte (eller teamet) til gennem syste-
miske og anerkendende metoder at identificere og realisere processer
med at finde og udvikle udviklingsstier (måder, hvorpå man kan være
professionel), som den enkelte eller teamet kan betræde (fx Herman-
sen m.fl. 2004).

Det læreprocesmæssige er på dagsordenen i de to sidste spørgsmål
i oversigten. En række læreprocespositioner er mulige at identificere. I
det følgende berører vi dem kort, men hvis man vil fordybe sig yder-
ligere, kan man konsultere litteraturen (Hermansen 2005, Illeris 1999
m.fl.).

Aspekter af det læreprocesmæssige er allerede berørt under det
refleksive, men der handlede det om lærernes professionalitet og
refleksion. Imidlertid kan man se, at vi her spørger til, om der arbejdes
med overskridende læreprocesser, altså udfordring i kanten af det, ele-
ven kan. Arbejdet med optimering af optimal udfordring af den enkel-
te elev er et særdeles centralt aspekt af lærerarbejdet. Det er netop ved
succes med realisering af dette, at ’fårene skilles fra bukkene’ blandt
lærere, hvis vi må være så fri at formulere det på den måde. At kunne
identificere netop den udfordring, som både er til at bære og næsten
ikke til at holde ud, fordi det næsten er for svært for den enkelte, er
det, man kan kende den professionelle lærer på.

Om læringssynet er instrumentalt med vægt på mere eller mindre
udvendig belønning, er naturligvis også en vigtig faktor, selv om vi
her er af den opfattelse, at en vis instrumentalisme faktisk kan være
produktiv i arbejdet med børn. Det vil fx være den form for lærer-
handling, som aktivt bruger positiv forstærkning til at holde fast i
arbejdet med at skabe de gode arbejdsprocedurer og -vaner hos bør-
nene. Hvis alt imidlertid reduceres til udvendig belønning, skabes der
ingen mulighed for over tid at skabe forbindelse mellem den udven-
dige styring og målet for al undervisning i skolen, nemlig selvstyring. 

En projektleders standpunkt

Der er to illustrative og professionelle historier i materialet. Den, som
fortælles om projektet ‘Selvstyre, gruppedannelse og værdier’ og
Stjerneklasseprojektet, er tegn på, at professionaliteten er fyldt ud, og
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det er her, der ikke er særlige tegn på stress, uoverskuelighed og
manglende tid. Det er også her, der arbejdes med at udfordre eleverne
optimalt.

Det er opmuntrende, at der kan arbejdes så professionelt og over-
bevisende med udvikling af undervisning, som det illustreres i casen
’Selvstyre, gruppedannelse og værdier’ og i Stjerneklasseprojektet.

I førstnævnte case præsenteres vi virkelig for et forløb, hvor det
professionelle er profileret. Her vises, hvordan man kan arbejde med
udvikling af styring og læringsledelse. Der sker noget, og der skabes
overbevisende nye rammer i forhold til det, der finder sted i under-
visningen. Det vises klart, hvordan børnene kan udfolde sig overskri-
dende i forhold til processer, de næsten ikke kan magte, men hvor det
også tydeliggøres, at netop rammen om og lærerstyringen er frugtbar
for skabelsen af en klassekultur, der emmer af arbejdsomhed, udvik-
lingsmuligheder, arbejdsro og optimering af elevkompetencer til selv
at kunne og dermed til aktivt at kunne indgå som borger i et demo-
kratisk samfund.

I Stjerneklasseprojektet arbejdes der målrettet med at ændre på
børnenes og lærernes vaner, så det bliver mere tydeligt for parterne,
hvad de er sammen om i undervisningen. Ligeledes er arbejdet med
elevernes medansvar for egen læring i fokus. Brug af metaforer (’Det
er den, der træder i pedalerne, der kommer frem’) og eksternalisering
ved brug af trolde, der hæmmer læring, er især værd at fremhæve fra
dette udviklingsarbejde.

’Udviklingen, som gik i stå’ er det mest magre resultat. Vi ved
naturligvis ikke, om der er sket noget, efter at konsulenten måtte opgi-
ve projektet, men vi kan relativt let se, at vi her får eksponeret en ræk-
ke af de forståelser og undskyldninger, som præger en del lærer-selv-
fortællinger.

Vi får afmagtshistorien om stress, uoverskuelighed, dårligt lærer-
samarbejde med udgangspunkt i forskellig energi, og den om, at vil-
jen til at gøre alt det gode måske hæmmer realiseringen af samme, for-
di det bliver for overvældende, og vi får også den om uoverskuelighed
i forhold til målsætning, vision og vanskeligheder med konkretisering
af, hvad tegn på, at noget var ændret, kunne være. Nogle vil måske
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hævde, at denne beskrivelse er den mest dækkende for meget af det,
der foregår i skolen.

Vi vil imidlertid opfordre til, at man selv fortolker på casemateria-
let. Vore spørgsmål har været ment som en hjælp, men det kan sagtens
være, at andre spørgsmål ville være mere hjælpsomme. Stil dem og
vurder, hvad der kunne have være gjort for at hjælpe i de to cases, som
netop ikke eksponerer lærerprofessionalitet.

Man kan imidlertid ikke andet end glæde sig over ‘Selvstyre, grup-
pedannelse og værdier. Et udviklingsarbejde’ og Stjerneklasseprojek-
tet. Når det kan lade sig gøre de to steder, kan det naturligvis lade sig
gøre alle andre steder også.

Og så kan man jo afslutte med at citere børnenes råd fra Stjerne-
klasseprojektet til lærerne: ”Giv lærere, der kommer for sent til time,
en husketavle med ringetider!”
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Indledning
Undersøgelsen tog afsæt i et socialpsykologisk og systemteoretisk per-
spektiv på skolen, hvor mennesket ses som et aktivt handlende indi-
vid, der lærer gennem interaktion med andre.

Undervisning bliver dermed den særlige form for interaktion og
kommunikation, der udspilles inden for en bestemt institutionel kon-
tekst; underlagt forskellige lovmæssige betingelser og udfoldet i for-
hold til en bestemt kulturel, økonomisk og uddannelsespolitisk ram-
me.

Undervisningens formelle mål angives i love og læreplaner, der på
den ene side udfoldes i forhold til den tid og de traditioner, skolen er
forankret i, og på den anden side får liv gennem de personer, der del-
tager i undervisningen. I den forstand formes undervisningen i en
gensidig proces, og først når personerne begynder at opfatte hinanden
som deltagere i den samme aktivitet, er der tale om en undervisnings-
situation, og denne varer til den næstsidste person forlader rummet.76

Som ethvert socialt arrangement har undervisningen et sigte eller
en overordnet mening, som kan være mere eller mindre erkendt og
accepteret af deltagerne. Vi mødes i banken for at tage os af pengesa-
ger, i svømmeklubben for at få motion, til familiefrokosten for at hyg-
ge os osv.

I skolen er sigtet ’at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber og
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færdigheder og medvirke til den enkelte elevs alsidige personlige
udvikling’.77 Interaktionen mellem elev og lærer har således et dob-
beltsidigt hensyn, idet den skal fremme elevens læring i forhold til et
fagligt indhold og støtte elevens udvikling som menneske og sam-
fundsborger.

Når vi undersøger aspekter af undervisningen, må vi således med-
tænke, at undervisning ikke blot er den aktivitet, der foregår i en time.
Det er også aktivitetens overordnede sigte og den relation, der opstår
mellem deltagerne. Dermed siger vi også, at læring ikke kan afgræn-
ses til en effekt af en isoleret handling i undervisningen, eksempelvis
af at læreren gennemgår et bestemt stof, uddeler opgaver, evaluerer,
strukturerer, eller samarbejder med eleverne.

Inden for rammerne af en modernitetsforståelse78 vil det være util-
strækkeligt at sætte læring op som et kausalitetsforhold mellem ydre
stimuli og indre erkendelse, bl.a. fordi verden kan anskues ud fra
mange forskellige udsigtspunkter. Mennesket står ikke uden for ver-
den eller over for verden, det agerer i verden og skaber den i og med
sine handlinger og iagttagelser. Læring er i den forstand en konstruk-
tionsproces, et spørgsmål om at skabe mening i tilværelsen.

Inden vi kaster os ud i en undersøgelse af børns læring i skolen, vil
vi således pointere, at børn lærer hele tiden – når de leger, cykler til
skole, snakker med sidemanden, laver ballade eller siger fra over for
det, der føles urimeligt. Det interessante spørgsmål er ikke, om børn
lærer noget i skolen, men hvad de lærer, og hvilke sammenhænge der
kan identificeres mellem det, der sker i undervisningen, og det udbyt-
te, eleverne får af undervisningen.

Vi har ikke en forventning om at finde frem til et endegyldigt svar,
for det vil næppe være det samme, eleverne får ud af undervisningen,
selv om de deltager i den samme time med den samme lærer og den
samme opgave. Læring er udspændt mellem en fortid og en fremtid,
og elevens forventninger til timen vil påvirke læreprocessen ligesom
forestillingerne om det, der følger efter. Som en af eleverne udtrykte
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det, da en af os talte med en lille gruppe om læringsbetingelser i 5.
klasse: ”Jeg kan jo ikke lære matematik, når jeg skal have en ny
racercykel efter skoletid!”

På trods af konkurrencen om elevernes opmærksomhed og af, at
situationer i tilværelsen overdøver det, undervisningen kan byde på,
så har vi stadigvæk en forventning om, at det ikke er ligegyldigt, hvad
der foregår i klassen, det er muligt at skelne mellem gode og dårlige
betingelser for elevernes læreprocesser, og netop denne forskel er det,
vi ledte efter i undersøgelsen.

I de antagelser, som har drevet Dansk Skolekultur, kan man i mini-
malistisk form se det teori- og værdiunivers, som har udspændt den
himmel over vores arbejde, og som nu i indledningen er antydet.

Hvis man går ind i antagelserne, er der tydeligt tre niveauer:
• et samfundsmæssigt: Skole og samfund
• et psykologisk: Personlighed og udvikling
• et fagligt/undervisningsmæssigt: Kommunikation og læring.

Disse tre hovedgrupper vil være overskrifter for præsentation af det
teoretiske fundament for arbejdet, med hvilken forskergruppens refe-
renceramme kan blive eksplicit. 

Skole og samfund

Nøgleord er: borger, ansvarlighed, aktør i eget liv, moral, etik for gode
omgangsformer, samarbejde og fleksibilitet. Samtidig er det mål for
det, eleverne i videst muligt omfang skal realisere kompetencer til,
nemlig at blive samfundsborgere i et demokratisk samfund.

For at dette kan ske, er det lærerens opgave at skabe rum om rela-
tioner og samarbejde. Og med det mål at skabe grundlag for udvikling
af ansvarlige borgere, som er aktører i eget liv!

At være borger? Hvad kan der nu være af vanskeligheder med det?
Det har naturligvis altid været skolens opgave og er det fortsat, vil
mange formodentligt hævde. Og ja, det er fortsat opgaven, men den er
ikke så selvindlysende, som den har været. I og med at samfundsud-
viklingen har styrket velfærdsudviklingen og der dermed er skabt et
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velfærdssamfund, hvor det ikke er helt tydeligt, hvad det nu er, der er
ret og pligt.

Socialdemokraterne under Staunings ledelse var ikke i tvivl om, at
rettigheder og pligter hørte sammen. I dag er det langt mere uldent, i
hvilket omfang der er sammenhæng. At den indre forbindelse mellem
rettigheder og pligter er mindre robust eller selvindlysende, medfører,
at nogle af de opdragelses- og socialiseringsopgaver, som bl.a. lærere
skal forestå, har mistet en god del af sin tidligere næsten selvindly-
sende legitimitet.

Vi kan skelne mellem et industrisamfund, som har præget en stor
del af 1900-tallet, og et videnssamfund, som må være en passende
betegnelse på det, der kommer efter. En tidsfæstning for denne over-
gang kan diskuteres, men løseligt angivet kan man sige, at det skete
engang i slutningen af sidste århundred. Under industrisamfundets
udvikling i Europa og USA indrettede man sig således, at produktion,
videnskab og økonomi delvist blev lagt uden for den politiske sfære.
Hermed var man med til at understøtte bestemte udviklinger, nemlig
af individualisering eller egeninteressen.

Nu er det vores opfattelse, at der altid har været kamp mellem
egeninteressen og fællesinteressen, men at denne kamp i dag er for-
stærket. Det gode samfund er bl.a. baseret på en passende kontrakt,
som umuliggør urimeligt overgreb på den ene eller den anden inter-
essepart. Man kan i skelnen med rimelighed tale om borgeren som
bourgeois og citoyen (Beck, 1997: 312). 

Det første begreb henviser til borgeren som privat arbejdsgiver
eller mester, mens det andet begreb henviser til borgeren som stats-
borger eller eventuelt verdensborger. I demokratiets udvikling paral-
lelt med industrisamfundet har store dele af borgernes aktiviteter kun-
net henføres til bourgeois-siden af forpligtelse, altså noget, som prin-
cipielt ikke vedkom andre, fordi det i bred forstand lå inden for hus-
holdningen. Men det var også i dette forhold, at kimen til egeninter-
essens ekspansion lå. 

Borgeren handler fysisk, men kommer ikke til at stå til ansvar for
det, han har gjort. Borgeren handler, men ikke moralsk eller politisk.
Altså borgeren, som i egeninteressen (bourgeois) overtræder fællesin-
teressen (som citoyen er optaget af at fremme).
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Bourgeois-interesserne sætter sig tendentielt igennem ved fortielse,
udskydning eller minimering af problemer under henvisning til tvivl
om risiko. Citoyen-interesserne sætter sig tendentielt igennem ved kri-
tik af egeninteresse og en argumentation for betydningen af det fælles
for alle.

Disse to begreber fanger meget godt den udspændthed, vi alle
lever i, mellem egen- og fællesinteresse. De forskellige politiske parti-
er fordeler sig med større eller mindre vægt på kontinuummet mellem
bourgeois- og citoyen-interesser. Det skal naturligvis understreges, at
begge positioner er legitime, men at mikset eller forvaltningen af inter-
esserne er det afgørende. Man kan med en vis ret hævde, at tendensen
under velfærdssamfundets udvikling har været væk fra citoyen og
mod bourgeois.

Nu klinger disse begreber imidlertid lidt gammeldags, så vi vil her-
fra bredt tale om borger versus bruger for med dette ordpar at fange
de tendenser, som mennesker i senmoderniteten kan identificere sig
med. Borgerbegrebet med dets forpligtelse til både at deltage, yde og
nyde bliver så her det begreb, som indoptager dele af citoyen, mens
bruger bliver det begreb, som fanger dele af bourgeois.

Det er naturligvis skolens opgave at forberede eleverne til at være
borgere i denne sidste betydning. Sammenhængskraften mellem ydel-
se og rettighed må eksponeres i skolen.

Det er klart, at vi her har et af kerneområderne i diskussionen om
skolens opgave, fx som den eksponeres i debatter om disciplin i sko-
len, om børns omgangform, om almindelig anstændighed i det sprog,
man fører, mv.

Individueringen løsriver menneskene fra den samfundsmæssige
sammenhæng og privatiserer dem. Hvis man spørger i skolen blandt
lærere og ledere, får man mange enslydende situationsrapporter, som
beskriver en tiltagende opfattelse af skolen som en serviceydelse, hvor
forældre og børn er brugere og derfor alene har rettigheder og ingen
eller næsten ingen pligter. En klasse- og skolekultur kan ikke bygges
op dette grundlag. Skolen kan ikke eksistere i et demokratisk sam-
fund, hvis den reduceres til serviceorganisation, men må nødvendig-
vis hævde ret til at konstruere sig på et borgerbegrebs grundlag og
med de forventninger, det medfører. Dette bliver tydeligt, når man
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begynder at definere, hvad det er, skolen skal, og den skal jo blandt
andet lære eleverne, at enhver udveksling mellem mennesker er gen-
sidig og dermed forpligtende, hvor den ene part ikke alene kan
bestemme spillereglerne ved fx uhæmmet at håne eller nedgøre, mel-
de sig ud eller være optaget af noget andet end det, der foregår i
udvekslingen (fx en sms, der absolut skal sendes. Nu!).

Alene denne konstatering afstedkommer endnu en opgave i for-
hold til skolens i forvejen mange udfordringer, nemlig den at skulle
arbejde legitimerende med det at inddrage forældrene (som tendenti-
elt kunne opfatte sig som brugere af skolen) i arbejdet som borgere
med forpligtelse til at samarbejde med skolens ansatte.

Det er således stadig skolens opgave at gøre eleverne til selvstæn-
digt tænkende personer, som både kan handle etisk og moralsk i for-
hold til egen- og fællesinteressen.

Behovet for vej- og stifinding er naturligvis vokset med den større
samfundsmæssige kompleksitet. Uoverskueligheden sammen med de
tiltagende individueringer øger umiddelbart behovet for ekspertbi-
stand. På den måde er kompleksitetsforøgelsen tendentielt med til at
afmontere borger- og selvhjælpskompetencer, fordi kompleksiteten
næsten gør det uoverskueligt at handle. Samspillet mellem velfærds-
system og kompleksitetsforøgelse øger, kan man sige, tendensen til at
producere mennesker (klienter), som har brug for ydelser (fx ekspert-
ydelser). Det er altså stærke kræfter, man er oppe imod, men det er
netop derfor også endnu vigtigere, at man sætter ind mod dette i sko-
len ved at udvikle aktør- og handlekompetencer og gør det der, hvor
man er i tvivl.

Tendensen til produktion af usikkerhed, som kræver ekspertbi-
stand i forhold til, hvad der er det rigtige, præger mange forhold.
Lærere registrerer det fx i stigende forældreusikkerhed over for, hvor-
dan de skal opdrage deres børn.

Der er meget på spil i denne udvikling, og en del kan med rimelig-
hed tilskrives, at vi efterhånden har opbygget et samfund, som på
mange måder kvalificeret tager sig af sine borgere, når de er i nød,
syge eller på anden måde trænger til hjælp. Det udstrakte hjælpesy-
stem virker tendentielt klientgørende, for når systemet nu er der, så
kan man lige så godt bruge det frem for selv at handle.
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Hver gang man opbygger et hjælpesystem, skaber man potentielle
klienter.

De gode overvejelser i samfundsmæssig sammenhæng er naturlig-
vis altid, at man i mødet mellem hjælp og hjælpsøgende får forholdet
mellem borgeraktion og aktuelt behov for hjælp forhandlet forståel-
sesmæssigt på plads.

Kvalifikation til at magte afmagten er paradoksalt det, man skal
kunne. På den måde er det nødvendigt at opbygge kompetence til at
magte at være aktør, selv når man skal handle i kaos. 

Læreropgaven
Opdragelsesprojektet med at forberede den enkelte elev til samfunds-
borger, som vi her har skitseret, er skolens opgave i samarbejde med
forældrene. For at kunne forvalte den er der en række kvalifikationer,
lærerne skal kunne udfolde.

Den vigtigste er relationskompetence.
At være relationsprofessionel kan opdeles i to underkompetence-

områder, som igen hver for sig har nogle underoverskrifter:
• At være ansvarlig
• At være professionel.

At være ansvarlig handler igen om to ting:
• At være voksen
• At være aktør.

At være voksen. Ja, hvordan tør vi næsten skrive det? For enhver, som
har en professionsuddannelse, er vel helt automatisk voksen qua sin
alder? I hvert fald har man fået de sidste voksenrettigheder såsom
stemmeret, økonomisk selvbestemmelsesret osv., da man blev 18 år. 
Vores påstand er imidlertid, at samfundsudviklingen i stigende grad
er med til at udsætte voksenhed, og det er et problem både for børn og
lærere.

På en vis måde kan man godt påstå, at udsættelse af voksenhed
bl.a. hænger sammen med, at man først bliver voksen, når man får
ansvar for og reelt er blevet økonomisk ansvarlig for sig selv. Egentlig
voksenhed forstået på denne måde er svær at iværksætte, så længe
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man er under uddannelse. Øgede uddannelseskrav har medført, at
man netop er nødt til at uddanne sig i stadig længere tid for at kunne
matche de krav, som stilles samfundsmæssigt og produktionsmæssigt.
Så længe man er økonomisk afhængig af staten (SU), forældre eller
samlever, vil det være med til at udsætte oplevelsen og funktionen af
at være egentlig voksen.

På samme tid er den samfundsmæssige udvikling, med det effekti-
ve velfærdssystem og udvikling af en lang række rettigheder, med til
at give den enkelte oplevelsen af og erfaringer med, at andre (foræl-
dre, lærere, sagsbehandlere osv.) hjælper en, hvis det kniber.

Alt andet lige medfører det naturligvis en oplevelse af stadig at
være afhængig og holdt i hånd langt op i årene, hvorfor det naturlig-
vis ikke er nødvendigt meget aktivt at udvikle de kvalifikationer, som
gør, at man selv kunne og skulle. Der er jo sikkerhedsnet under. 
Det er vores opfattelse, at læreres praksischok i overgang fra uddan-
nelse til praksis ofte kommer af skiftet fra oplevelsen af at være holdt
i hånd til at skulle være den, der sørger for, at andre får en hånd. 

Men netop som lærer skal man være i stand til at give andre en
hånd i deres proces med at blive voksne. Man kan ikke give nogen en
hånd, hvis man selv stadig har tendens til at forvente eller kræve
hjælp. At være voksen er altså at undlade at reagere barnligt, bare for-
di den anden gør det.

At være lærer er altså også ud over at være voksen at skulle være
aktør eller handlingsberedt. Det er nødvendigt for at kunne træde i
karakter som professionel og at kunne udfolde initiativ. Det ikke ale-
ne forventes, at man kan styre og overskue, det er en del af grundla-
get for arbejdet, at man kan det.

At være aktør er karakteriseret ved at turde tage initiativ, turde sty-
re situationer, selv om man er usikker og måske endda ved, at man
rent faktisk ikke kan det, der nu forlanges af en, fordi det ikke er lært
eller blevet til den rutine, der medfører, at man gør det med sikkerhed.

Det at blive professionel ved at turde og at tage initiativ er natur-
ligvis en væsentlig del af det grundlag, som gør, at man efterhånden
erhverver det praktiske håndelag af færdigheder til at lede processer.

Man kan ikke være professionel uden at kunne identificere de pro-
blemer, som skal løses, planlægge hvordan, udføre det, der skal til, og
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forholde sig reflekterende til, hvad der er sket, med henblik på at kun-
ne justere næste gang, man skal tage initiativ.

Hvis man begynder sin professionskarriere med opfattelsen af, at
andre skal gøre noget eller tage initiativ, før man selv har mulighed for
at komme i gang, bliver det hårdt arbejde. Mange job er, til trods for at
kulturen mange steder i løbet af de senere år er blevet mere samar-
bejdsorienteret, stadig meget alenearbejde, hvor man skal kunne påta-
ge sig initiativ uden først at rådføre sig med nogen.

Omgangformer – samarbejde og fleksibilitet
Lige fra skolestart handler det om at skabe – fundament for de arbejds-
vaner, som skal lette resten af livet, uanset hvad man nu kommer til at
beskæftige sig med.

De gode arbejdsvaner er således et vitalt mål og gradvis det mid-
del, der letter undervisningens organisering i takt med, at eleverne
faktisk tilegner sig de gode vaner.

Undersøgelsens resultater, som de præsenteres i denne bog, viser,
at tesen var rigtig: Tidlig og effektiv udvikling af gode vaner gør for
alvor en forskel mht. udbyttet af undervisningen.

Vores forståelse af vanedannelsen baserer sig på en modificeret
udgave af Bourdieu og Passerons teori om habitus (1977). Habitus
(dannelse af vaner) er betegnelsen for det princip, som skaber os og
gør os sammenhængende eller ens med andre fra samme samfunds-
mæssighed og skaber de rutiner, som gør, at vi i langt de fleste situa-
tioner automatisk gør det hensigtsmæssige. Habitus skabes gennem
opdragelse og omsorg, naturligvis baseret på visse biologiske parathe-
der til at danne vane eller habitus.

I Bourdieus perspektiv er opdragelse og omsorg samtidig magtpo-
sitioner, fordi lærere og omsorgsperson sætter dagordenen ved at ram-
me- ogindholdssætte, eller om man vil, afgrænse det værdiunivers,
barnet dannes ud fra. Og det er lige netop det, der er opgaven og må-
let.

Læreren afgrænser barnets dannelsesmuligheder så at sige i sit eget
billede og altid i en bestemt samfundsmæssighed. Magtpositionen er i
altovervejende grad skjult både for omsorgsperson og barn. Det er i
øvrigt karakteristisk, at habitus tilegnes bag om ryggen på personen,
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og at den, om vi så må sige, går lige i kødet. Det sker i en kropslig-
gørelse, ved at vane/habitus, når den først er dannet, er del af det
umiddelbare kropslige beredskab til fx at indordne, forstå, percipere
eller afvise. På den måde bliver det at have oparbejdet vaner lig med
at have udviklet paratheder til at reagere eller en automatinstallation
af forforståelse, samtidig med at det er installering af det værdimæs-
sige grundlag, som den enkelte funderer sit liv på.

Men habitus er ikke kun påvirkning eller dannelse i mere passiv
betydning. Habitus er netop også på det praktiske plan grundlaget for
at være handlende. Det er på grund af mødet imellem det, der ligger
imellem vanen og det sociale, at individet kan handle (Bourdieu 1997).
Vi er styret og rammesat i samfundsmæssigheden via vores vaner: Vi
har imidlertid mulighed for at agere, men vanegrundlaget skaber det
automatiske flow, som gør det besværligt for os at beskæftige os med
det specielle og interessante på et bevidst plan. Det er dog muligt at
overskride det, hvilket dog kræver anstrengelse og en bevidst forhol-
den sig. Måske er det kort og præcist nok at sige, at rutiner og vaner
er det kit, som holder livet sammen. Det, der holder sammen på, eller
om man vil, skaber mening i dagligdagen. Rutineringen handler om at
få skabt de sekvenser af operationer, som sammenhørende i flow får fx
meget vanskelige handlesekvenser til at glide ubesværet, fx det at læse
eller organisere et gruppearbejde.

Grundlaget for dette flow er tillærte scripter eller skemaer, som
organiserer operationerne i relevante tidssekvenser, og som indehol-
der de relevante videnselementer og hukommelsesspor, for at forløbet
kan køre gnidningsløst og i hurtig sekvens (Hermansen, 2003: 45-53). 

Læreropgaven
At skabe det rum i undervisningen, hvor man gradvist kan oparbejde
de gode vaner for arbejde, faglig tilegnelse af viden og procedurer,
samarbejde, nabohjælp, konfliktløsning, undersøgelse, kritik, aner-
kendelse, lytten til andre mv., er det ene af de to spor, som undervis-
ningen må struktureres efter.

Det andet handler naturligvis om udfoldelse af det faglige stof i en
rimelig progression med skyldigt hensyn til den undervisningsdiffe-
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rentiering, som er nødvendig, fordi elever møder med forskellige gra-
der af parathed til at påbegynde læreprocessen.

Læreren sidder for bordenden i denne dobbelte læreproces, hvor
det faglige skrider fremad, stadig stærkere understøttet af de vaner,
som efterhånden gør eleverne mere og mere selvhjulpne. For så vidt
tror vi ikke, at man kan overvurdere vigtigheden af de gode rutiner og
den kultur af selvhjulpenhed, som de efterhånden kaster af sig.

Vi ved både fra talrige besøg i klasser (for så vidt også fra egen
undervisning af voksne) og fra lærerudsagn, at man er klar over, hvor
vigtigt det er, hvem man overtager klasser efter. Man vil nødigt over-
tage de klasser, som ikke har lært de gode arbejdsrutiner. Det er natur-
ligvis dem, der har hjulpet børnene til at oparbejde de gode vaner,
man gerne overtager efter.

I denne del af aftapningen drejer det sig naturligvis om at udvikle
samarbejdet mellem børnene, hvor det primære sigte er opbygning af
gode vaner for samarbejde og arbejdstilrettelæggelse. Og helt grund-
læggende kan man sige, at vaner er procedurer, hvor man hele tiden
ved, hvad der kommer efter det, man nu er i gang med. Man ved det
så godt, at man ikke behøver at tænke over det. Det næste skridt kom-
mer, inden eller uden at man behøver at tænke over det.

Kulturdannelse i form af gode vaner er imidlertid ikke alt, men net-
op grundlaget for refleksive, overskridende eller kreative arbejdspro-
cesser, evaluering, korrektion af vaner mv. Alt det, der, for de fleste,
står som det vigtigste i undervisningen, mens vores pointe er, at disse
elementer ikke har en kinamands chance for at blive vellykket udvik-
let, medmindre de hviler på et massivt fundament af rutiner og vaner.

At få gode arbejdsvaner giver tryghed hos eleverne, fordi det ska-
ber forudsigelighed og ret til at være i klassen, da man i store træk ved,
hvad der sker og kommer til at ske. Elever, der har det sådan, står hele
tiden ved overgangen til at erhverve sig stadig større og større aktør-
kompetence.

Personlighed og udvikling

Nøgleord i antagelsen er: selvdisciplin, kunne tage initiativ, agere selv-
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stændigt, turde være forskellig fra andre og udvikle personligheds-
mæssig robusthed.

De psykologiske grundlag har rødder flere steder. En af dem er
fænomenologisk og knyttet til en beskrivende, oplevende eller reflek-
siv vinkel, hvor Paul Ricœurs (1979) brug af selvbegrebet indgår.
Ricœur får i sine synspunkter fanget nogle meget fine pointer om det
’at komme til sig selv’ via en refleksiv omvej omkring en fortolkning
af kulturdokumenterne i verden. Opfattelsen er formuleret i oppositi-
on til Descartes’ berømte diktum ’jeg tænker, altså er jeg’. Ricœurs
modargument er, at den umiddelbare tænken ikke fører nogen steder
hen. Han konstaterer, at man er i verden, før man tænker, og at bevidst
væren netop forudsætter aktiv fortolkning af det kulturelle, fx af tek-
ster. Hos Ricœur er selvdannelsen altså en aktiv tilegnelsesproces
meget i familie med narrative psykologiske forståelser.

Det er oplagt at forstå samspillet mellem det, der foregår i under-
visningen, og selvdannelsen i dette frugtbare lys, som også knytter
selvdannelse til det samfundsmæssige (de brede sammenhænge, men-
nesker er indlejret i), det kontekstuelle (de umiddelbare omgivelser og
mennesker i dem) og det enkelte menneske selv.

G. H. Mead (1934) revolutionerede opfattelsen både i psykologiske
og sociologiske sammenhænge, da han i 30’erne fremsatte sine syns-
punkter på selvdannelse. Grundforståelsen var, at selvet dannes i
udveksling med andre. I meget kort form kan man sige, at man ved sin
aktivitet i verden får andres vurdering og opfattelse retur gennem
andres reaktion på det, man har gjort eller sagt.

’Jeget’ gør eller handler altså, og ’miget’ fortolker. Selvet er så jeget
og miget. Vi har således med et selv at gøre, som er et forhold, hvor
der er noget, som retter sig ud mod kontekst og samfund, og noget,
som vender sig indad mod mig.

Dette tema går også igen hos E. Goffman (1990), som i sin mikro-
sociologi specielt har koncentreret sig om, hvordan mødet mellem
mennesker i offentlige rum reguleres af spilleregler. Goffman opererer
således med begreberne ’frontstage’ og ’backstage’ som det, der netop
vender ud mod verden og præsenteres som forskellige roller, og det,
der vender indad mod selvet og søges skjult for omverdenen. Vaner,
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manerer og omgangsformer bliver i denne synsvinkel af stor betyd-
ning for vores syn på og refleksion over os selv.

Sociale kompetencer kan i vidt omfang forstås dannet i en interak-
tion mellem individer og de sociale omstændigheder eller kontekster
ifølge en sådan Goffman-forståelse (Persson 2003).

Grundforståelsen af, at selvet er dannet kontekstuelt, er efterhånd-
en så indarbejdet, at en mere klassisk selvopfattelse, hvor det emotio-
nelle er det centrale, kun dårligt kan danne grundlag for en nuanceret
forståelse af den gensidige proces mellem (undervisnings)miljø og
personlighedsdannelse.

Selvidentitetsarbejdet er altså et vigtigt aspekt i undervisningen.
Her bliver elevens spejling af sin indsats i lærerens reaktion som en,
der både kan rumme det sårbare i appel efter at blive set og hørt, men
også kan hjælpe til at identificere de mål og idealer, som eleven skal
arbejde med i en stadig overkommen mere og mere faglig udfordring. 

Aftale/kontrakt
Selv om det at indgå aftaler eller kontrakter på mange områder er ble-
vet en del af udvekslingen imellem borgere og offentlige instanser og
også flere steder er blevet kritiseret (fx Järvinen 2003), er det at lave
aftaler i sin grundform en transparensgørelse af forventninger om,
hvad der skal ske, og hvad man skal have ud af det.

Ethvert undervisningsforløb er naturligvis en slags kontrakt, hvor
læreren i sin planlægning jo netop overvejer formål, form, indhold
evaluering mv. Ofte er denne aftale om, hvad det er, der skal foregå,
kun implicit eller med en kollega, men eleverne kunne lige så godt
også inddrages i dele af det, som den didaktiske kontrakt omfatter.
Uanset om man vil inddrage eleverne i selve undervisningsplanlæg-
ningen, eller om man kun vil lave aftaler med dem om det, der fore-
går i undervisningen, er det frugtbart at tænke i aftaler eller kontrak-
ter. Ved hjælp af kontrakter kan man regulere udvekslingen, så livs-
vilkår bliver optimalt udnyttet og tilpasset villen og kunnen. Idealet
bliver således forestillingen om den enkeltes møde med en anden på
et niveau, som aspirerer til at udfolde selvrefleksivitet. 

185KAPITEL 5

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 185



Læreropgaver
Hvis man under senmoderniteten som lærer vil arbejde med det selv-
indsigtsarbejde, der aspirerer til at skabe samfundsborgere, som er
aktive og robuste, skal disse kvaliteter anerkendes i klassens liv. Først
på dette grundlag kan undersøgelsen af, hvilke krav og muligheder
man vil udfolde i sit liv i forhandling med andre, begynde sin udvik-
ling.

Selvidentitetsudvikling og selvundersøgelse er ensomhedsgørende
og tendentielt en individuering af personligheden. Kontrakten er
grundlaget mellem to eller flere, som for at få rettigheder indgår i for-
pligtelsen. Rettigheden er bl.a. til at deltage i udvekslingen med den
anden om eget liv og virksomhed.

Det betyder, at læreren skal være lydhør og rettet mod elevernes
signaler for i en fortsat fortolkning mest optimalt at være i stand til at
tilrettelægge det, der sker i undervisningen, så det både giver mulig-
hed for at være en del af klassesamværet og for optimalt at blive
udfordret. 

Aftalen eller kontrakten bliver et vigtigt omdrejningspunkt. Kon-
trakten giver den enkelte mulighed for at regulere udvekslingen, så
livsvilkår bliver optimalt udnyttet og tilpasset den enkelte elevs
mulighed og villen fortolket ind i det, der er krav til faglig standart.
Idealet, som efterstræbes, er forestillingen om lærerens møde med ele-
ven på et stadig højere selvrefleksivt niveau. Det onde i idealet er, at
det ikke alene er ønskværdigt, det er nærmest en forudsætning for at
kunne fungere under senmoderne vilkår.

Fortællingen som ramme om arbejdet

“Livsstil er de typiske måder, hvorpå mennesker (her defineret som
danskere) systematiserer deres livsførelse”, eller for at sige det samme
med lidt andre ord: ”De karakteristiske måder, hvorpå livssynet farver
hverdagen og de valg, vi træffer.” (H. Dahl, 1997: 27)

Livsstil refererer til livsregulerende rutiner og ureflekterede værdi-
er. Ved at anlægge et livsstilsperspektiv på livet i klassen (det var det,
vi gjorde i forrige afsnit) og på lærerens liv som professionel, får man
mulighed for at åbenbare forholdet mellem det, der gøres (livsstilen),
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og det, vi mener, at vi gør (holdningen). Det første ved at beskrive
handlinger. Det sidste ved at spørge til holdninger ment som værdier.
Undersøgelsens resultater som præsenteres i denne bog er bl.a. base-
ret på, at vi har stillet en række holdningsspørgsmål til lærere og ele-
ver. Undersøgelsen indeholder derfor også en længere analyse af
bestemte lærerlivsstile (se s. 45).

Når det er blevet interessant, er det bl.a., fordi handlinger (her
bestemt som noget, der giver mening at gøre) i stigende grad kræver
anden begrundelse end ’plejer’. Handlinger er altovervejende styret af
habitus. Store dele af det, vi gør, foregår automatisk på grundlag af
det, der er lært og indfældet i habitus. Det er hensigtsmæssigt, fordi
det gør dagligdagen nem og reserverer refleksionen til de situationer,
hvor det bliver nødvendigt at tænke sig om. Alt det, som uden mod-
stand eller problemer (og en del af det der faktisk giver problemer)
kører pr. automatik. Værdiforankringen eller overvejelsen over hand-
lingen kommer først, hvis man bliver spurgt eller støder på en van-
skelighed. 

Handlinger er skabt ud af praksis. Hvis vi skal tale i læringstermer,
er det klassiske betingninger, som genereres af dagliglivets væren
sammen med andre. Vi kunne også med et etologisk begreb kalde det
prægning for at understrege den automatiske og ikke-reflekterede
grundlæggelse af handlemønstre. Hvis vi taler bourdieusk, er det
habitus, som lagerfører og rammesætter denne internalisering af
handlinger lært efter prægning, klassiske- og operante betingnings-
principper.

Livsstilsforskningen forbinder sig aktivt med synspunktet om, at
livets mening skabes gennem det, vi fortæller. Det meste af det, vi gør,
er automathandlinger, men den måde, vi forholder os til det på, pro-
duceres som teleologiske narrativer, hvor meningen bliver knyttet til
handlingen gennem konstruktionen af historier. Vi kan således se, at
synspunkterne i denne form for hverdagssociologi er i familie med de
synspunkter, P. Ricœur, J. Bruner og K. Gergen fremstiller under lidt
forskellige overskrifter og med noget forskellige perspektiver.

Holdningsdannelse er, om vi så må sige, noget, man påfører sig
selv ved at fortælle sig selv som den, der har de og de værdier. Histo-
rien bliver til en vis grad en selvopfyldende profeti. Eller i Giddens’
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sprog en kontrakt med sig selv om, at man lader bestemte værdier
være ledesnor i sit liv. 

Læreropgaven
Læreropgaven er i korthed at være facilitator for den fortløbende for-
tælling, som hver enkelt elev har gang i, og brobygger til den fælles
fortælling, de er del af som medlemmer af klassens fællesskab, den
familie, de hører til i, det kammeratskab, de er del af, og ikke mindst
det samfund, de skal være borgere i. Hvordan man skal være det, og
hvilke metoder og teknikker man kan gribe til i dette konstruerende
historiefortællende arbejde, kommer vi nærmere ind på i næste afsnit. 

Kommunikation og læring

Antagelserne er her: Kommunikationskompetence, læringsfacilitering
og optimal udfordring af eleverne skaber bedre læring hos eleverne.

Kommunikation har naturligvis en central placering i undervisnin-
gen og har som sådan udgjort en væsentlig del af det teoretiske grund-
lag, hvorfra vi iagttager og forklarer interaktions- og læreprocesser i
klasseværelset. Man kan skarpt skåret sige, at kommunikation er
involveret i alt det, der sker i undervisningen. I det følgende præsen-
teres det grundlag, vi har arbejdet på i denne sammenhæng.

Kommunikation er ifølge Gregory Bateson en bestemt måde at
tænke og tale om verden på. Kommunikation handler ikke direkte om
ting og hændelser, men om den information, der knytter sig til disse.
Man kan sige, at kommunikation er det informationsmæssige aspekt
ved verden, dvs. det, som ting og hændelser foreslår en modtager –
altså budskabet.79

Informationen opstår, fordi levende væsener er i stand til at opfat-
te (sanse) og videregive budskaber i et omfattende kommunikations-
kredsløb, hvilket ikke må forveksles med lineære udvekslinger, hvor
en afsender sender et budskab til en modtager.80 Vi forstår informati-
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79 Bateson, 1972: 407.
80 “What we mean by information – the elementary unit of information – is a difference 
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on hos Bateson som ’billeder af verden’ eller ’det, verden siger én’,
aktivt skabt af den, der opfatter verden. Der er ikke kun én måde at
danne billeder af verden på, tværtimod er der i enhver situation man-
ge udskillelser mulige, eller med Batesons formulering, mange
distinktioner at foretage. Frem for at forstå kommunikation som over-
førsel af information må den forstås som en udveksling mellem men-
nesker, hvor det verbalt og nonverbalt bliver muligt at forholde sig til
hinanden. Der findes ingen direkte erkendelse af verden og ingen
objektiv erfaring, for adgangen til verden er subjektiv. Bateson pointe-
rer dette ved bl.a. at sige, at tanken om grise og kokosnødder ikke
indebærer, at der eksisterer grise og kokosnødder i hjernen, tværtimod
konstrueres billeder på baggrund af disse. ”The map is not the territo-
ry.”81

Derved bliver en forudsigelse i videnskabelig forstand aldrig abso-
lut, og en generalisering bliver uden endegyldig sandhedsværdi, for
enhver afprøvelse vil afhænge af den, der afprøver. 

Information er forskellen, der gør en forskel
Når Bateson definerer information ved at: ”… den grundlæggende
informationsenhed – er en forskel, der gør en forskel”, så tolker vi det
sådan, at informationer først og fremmest kan skelnes, i og med at de
er forskellige fra en baggrund. Men der er i forbindelse med enhver
genstand i verden uendelig mange mulige forskelle, der kan gøres,
uden at disse nødvendigvis udgør en forskel, der giver information.82

Konteksten klassificerer budskabet
For at kunne forholde sig til, om en informationsenhed gør en forskel,
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which makes a difference, and it is able to make a difference because the neutral path-
ways along which it travels and is continually transformed are themselves provided
with energy ….

There is, however, an important contrast between most of the pathways of infor-
mation inside the body and most of the pathways outside it …The mental world –
the mind – the world of information processing – is not limited by the skin.” (Bate-
son, 1972: 428-429).

81 Bateson refererer til Korzybsky, 1972: 423.
82 Bateson, 1972: 315.
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må den imidlertid ses i den sammenhæng, den forekommer i, og i for-
hold til de tærskler, der afgør, om den overhovedet opfattes. Kommu-
nikation er delt i lag og kan foregå på flere niveauer, budskabet om en
hændelse er således underordnet budskabet om budskabet om en
hændelse. Budskabet: ’Læreren kommunikerer med eleverne’ er ek-
sempelvis underordnet sætningen: ’Læreren undersøger måder, hvor-
på læreren kan kommunikere med eleverne’. Den sidste sætning
handler om den første sætning og er på et metaniveau i forhold til
denne, i og med at den ikke handler om budskabet, men forholder sig til
budskabet.83

Evnen til at kunne skelne kommunikationsniveauer fra hinanden
er sammen med evnen til at kommunikere om kommunikation grund-
læggende i socialt samvær og i forhold til at justere det sociale sam-
vær. For at kunne skelne og følge med i en andens udsagn må man
kunne skifte niveau og opfange markører, der signalerer niveauskift,
eller stille spørgsmål, der hjælper til med at klargøre det niveau, der
kommunikeres på. Genkendelige justeringer i daglig tale udtrykkes
ved at forholde sig til den kommunikation, der udspilles, fx gennem
spørgsmål som: Mener du sådan eller …? – Hvordan kan det være? –
Er det for sjov? ”Konteksten klassificerer budskabet, men kan aldrig
møde det på lige fod.”84

Metakommunikationen klargør konteksten
Ved at fortælle om de sammenhænge, budskabet forekommer i, etab-
leres en ramme, som kommunikationen kan justeres i forhold til. I det
daglige foretager vi disse justeringer uden nærmere eftertanke. Først
når en af parterne ikke justerer sin kommunikation i forhold til ram-
men, giver det anledning til forvirring. 

Bateson illustrerer dette ved at pege på forskellen mellem på det
ene niveau ’at nyde en dejlig middag’ og på et andet niveau ’at tale om
at nyde en dejlig middag’ ud fra et menukort. Først når den ene
begynder at spise menukortet, brydes rammen for kommunikationen.
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83 ”Metakommunikation handler ikke om budskaber, men om kodninger af budska-
ber” (Bateson, 1991: 119).

84 Bateson, 1973: 247.

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 190



Batesons lagdeling af kommunikationen er inspireret af Bertrand Rus-
sells og Alfred Whiteheads teorier om logiske typer.85 Teorien hævder,
at ingen klasse i formel logisk eller matematisk sammenhæng kan
være medlem af sig selv. Logiske typer står i et hierarkisk forhold til
hinanden, således at en klasses medlemmer defineres af klassen, der
igen definerer andre klasser. Eksempelvis klassificerer klassen frugt
klasserne: æble, pære, blomme, som igen kan klassificeres hver for sig,
men klassen frugt og æbler vil altid stå i et hierarkisk forhold til hin-
anden.

Vi forstår dette som en illustration af, at kommunikation om kommu-
nikation altid er overordnet det indhold, der kommunikeres om, idet
metakommunikationen fortæller, hvordan et budskab skal opfattes.
Den overordnede kategori i kommunikationen skal primært ses i sam-
menhæng med måden, hvorpå vi udtrykker noget, svarende til Batesons
’digitale kode’, mens selve det verbale udtryk ’den analoge kode’
underordnes denne.

Bateson er især optaget af budskaber, der skaber en paradoksal
ramme eller kontekst om kommunikationen, og giver gode betingel-
ser for læring.86 Legen er et eksempel på en ramme, der afgrænser en
bestemt type budskab, og i øvrigt giver paradokser gode betingelser –
et slagsmål er i legen ikke et slagsmål. Karakteristisk for leg er, at ram-
men må etableres og vedligeholdes undervejs, hvilket kræver, at de
involverede er i stand til at metakommunikere. 

Der er en slags kontrakt om, at dette er noget andet, end det giver
sig ud for, hvilket giver gode betingelser for at lære og for at fejle uden
katastrofale konsekvenser; til gengæld stiller det krav om at kunne
metakommunikere. Man kan sige, at rammen eller konteksten fortæl-
ler, hvilken slags tænkning der skal bruges, både i forhold til det, der
er inden for rammen, og i forhold til det, der er uden for.87

Det interessante er i denne sammenhæng, hvorledes det metakom-
munikative system læres, eller ikke læres, og om der kan skabes en
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85 Bateson, 1964: ”De logiske kategorier for læring og kommunikation” i: Hermansen
(red.), 1998: 64.

86 Bateson, 1972: 183-193.
87 Ibid.: 150-161.
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kontekst, der fremmer muligheden for at forholde sig til sin egen kom-
munikation, fx i en undervisningssituation.88

Kommunikation er grundlæggende en cirkulær proces, som hver-
ken deltager eller iagttager kan komme ud over, men de kan forholde
sig til cirkulariteten og iagttagerpositionen på et metaniveau. Det væs-
entlige i Batesons teori er ikke at lede efter årsager til eller forklaringer
på eventuelle problemer, det væsentlige er at undersøge de mønstre i
kommunikationen, der henholdsvis fastholder problemet eller med-
virker til at skabe bevægelse i forhold til problemet. En forskel, der også
kan beskrives som forskellen på en kommunikation, der sigter mod
lineære og kausale sammenhænge med henblik på at undersøge og
forklare problemstillinger i verden, og en kommunikation, der under-
søger forskellige synsvinkler og meninger i forhold til problemstillin-
ger med henblik på at forstå, hvordan det kan være, at en problem-
stilling fremstilles på en bestemt måde.

Ifølge Bateson vil der i kommunikationen være kontekstmarkører,
der indrammer en situation og fortæller, hvilken betydning et bud-
skab kan tillægges. Det indebærer, at det samme udsagn sagt i en
anden sammenhæng ville have en helt anden betydning. Kontekst-
markører markerer ofte uudtalte selvfølgeligheder, som først viser
deres betydning, når der sættes fokus på dem. Det er sådanne kon-
tekstmarkører, som fx autister har vanskeligt ved at afkode, fordi de
almindelige signaler og justeringer mellem mennesker ikke opfanges.
Autister må således lære at stille sig i en passende afstand til andre
mennesker, og det er besværligt, da der er stor forskel på, hvilken
afstand man forventer i forhold til ham, der står bag ved dig i køen
ved biografen, og ham, der går bag ved dig, når du går tur i skoven.
Det samme gælder i forhold til at skelne tonefald eller mimik, der mar-
kerer, at noget har en anden mening end den, der ligger i selve udsag-
net, som fx ironi eller humor.
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88 Der tænkes fx på de modsætninger, der traditionelt eksisterer mellem lærere og
pædagoger, uden at de klargøres i forbindelse med et samarbejde om skolestarten.
Modsætninger i opfattelser af, hvad et samarbejde indebærer, samtidig med at der
hævdes enighed om, at samarbejde er godt. Eller dilemmaer, der opstår, når lærere,
pædagoger og ledelse på den ene side inviterer forældre til en dialog om skolens
opgave og undervisning generelt, og på den anden side fastholder retten til at defi-
nere, hvordan skolens opgave og undervisning skal forstås.
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Batesons læringsniveauer
Bateson beskriver læring som et kommunikationsfænomen. Læring
skal imidlertid ikke forstås som et resultat af informationstilegnelse,
men netop i forhold til at den enkelte skaber ny mening for sig selv.89 Der-
for sker meningsdannelse med afsæt i personer eller ting i verden og
dannes i kraft af de informationer, der udspilles i samspil med andre.90

Vi vil ret udførligt skitsere de fire læringsniveauer, som Bateson
opererer med, dels fordi der i den sammenhæng kan udledes noget
om Batesons forståelse af meningsdannelsen i kommunikationen, men
også fordi det er i tilknytning til læringsniveauerne, at Bateson gør sig
overvejelser over de betingelser, der skaber refleksion.91

Læring 0 
Dette niveau er karakteriseret ved, at der responderes på en bestemt
måde over for en given stimulus. Når klokken slår 12.00, spises
madpakken, når en genstand nærmer sig øjet, blinker vi.92 Responsen
er at forstå som en automatisk habituel adfærd uden nærmere skelnen
eller omtanke, der er ingen bevidst brug af erfaring og ingen korrekti-
on af fejl. Læring 0 er en betegnelse for de umiddelbare handlinger og
for et informationsniveau uden særlig anledning til at skabe ny
mening for sig selv.

Man kan sige, at det er niveauet, hvor noget er lært.

Læring I 
Læringsniveau I indebærer en forandring af læring 0 ved at tilføje en
række alternativer, som kan afprøves gennem trial and error. Bateson
henviser til den klassiske læreprocesteori og giver eksempler på klas-
sisk betingning (Pavlov) og operant betingning (Skinner): ”Læring I
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89 Bateson skelner mellem virkninger, som er forårsaget af ting og hændelser (stød,
slag, energi jf. Newtonske naturlove), og virkninger i kommunikationen, der er
baseret på forskelle, dvs. informationer, som giver mening for den enkelte. Bateson,
1972: 427 og 433. 

90 Bateson, 1991: 57.
91 Vi refererer primært til artiklen af Bateson fra 1964 med tilføjelser fra 1971: ”De logi-

ske kategorier for læring og kommunikation” i Hermansen (red.), 1998.
92 Bateson, 1972: 284.
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indeholder de elementer, der sædvanligvis kaldes ’læring’ i det psy-
kologiske laboratorium.” (Bateson i: Hermansen (red.), 1998: 71) Der
ligger heri muligheden for at vælge inden for en fastlagt ramme og
danne gentagelige mønstre ud fra bestemte signaler eller kontekst-
markører, men der ligger også umuligheden i at gentage en sammen-
hæng eller forsøgsopstilling, idet forudsætningen om ’sammehed’,
der antages at være i forsøgsopstillinger, er ret illusorisk. For det første
er medlæringen fra første forsøg vanskelig at kontrollere, for det andet
vanskeliggør totaliteten i situationen en præcis vurderingen af, hvad
der rent faktisk betinger hvad. Et kendt eksempel på det problem er
vittighedstegningen med de to laboratorierotter i Skinner-boksen,
hvor den ene rotte siger til den anden, at den nu har fået forsøgslede-
ren til at komme med mad, hver gang den trykker på et håndtag.
Læringen på niveau I foregår som trial and error inden for et afgræn-
set felt af muligheder. Læringen er indholdsorienteret og medtænker
ikke den kontekst, den forekommer i. Det er således svært at afgøre,
hvem eller hvad der fremkalder hvilken læring. Der er på dette niveau
ikke en bevidst forholden sig til egen læreproces. 

Læring II
Dette læringsniveau handler om ændringer i måden, hvorpå handlin-
ger og oplevelser kategoriseres og bruges i nye sammenhænge. På den
ene side er der mønstre eller vaner, der styrer vores valg og tilgang til
læring, på den anden side er der på dette niveau en opmærksomhed
og bevidst forholden sig til, at det er sådan, det er. Bateson nævner i
den forbindelse karakterens betydning for måden, hvorpå vi lærer,
hvilket eksemplificeres ved Mr. Jones og de adjektiver, der beskriver
ham som afhængig, opfindsom, fatalistisk, fjendtlig, lidt sær osv.
Adjektiver, der beskriver mulige resultater af læring II, og som ved en
nærmere definition ville vise det mulige mønster i læring I-kontekst,
der kunne forventes at føre til læring II og dermed til ovenstående
adjektiver. Det er her vigtigt at fastholde, at læring for Bateson er et
kommunikationsfænomen, og at karaktertræk ikke skal forstås som en
personlig egenskab, men som et træk ved relationen mellem personer.
Under henvisning til beskrivelsen af Mr. Jones siger Bateson, at:
”Adjektiverne ovenfor, der giver sig ud for at beskrive individets
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karakter, strengt taget ikke er anvendelige på individet, men snarere
beskriver transaktioner mellem individet og hans materielle og men-
neskelige omgivelser.” (Bateson, 1971: i Hermansen (red.): 81)

For at finde læring I-kontekster, som ifølge Bateson låner deres
form til læring II-processer, må man lede efter det, der foregår i relati-
onen mellem mennesker. Bateson åbner dog for betydningen af et
genetisk aspekt i udvekslingen ved at påpege, at den måde, hvorpå en
sekvens struktureres af en person, bestemmes af denne persons tidli-
gere læring eller af hans genetik. Under alle omstændigheder er
læring II rodfæstet i barndommen og vil hele livet igennem præge
måden, hvorpå vi relaterer os til andre, og måden, hvorpå vi struktu-
rerer og kategoriserer oplevelser og handlinger og skaber mening for
os selv.93 Som vi læser Bateson, skabes læringen og energien i relation
til andre eller noget andet gennem kommunikation: ”Intet menneske
er ’opfindsomt’ eller ’afhængigt’ i et tomrum. Hans karakteregenskab,
hvad den end måtte være, er ikke hans, men er snarere noget karakte-
ristisk ved det, der foregår mellem ham og noget andet (en anden).”
(Bateson, 1971: 81) Centralt for læring II er den kalibrering eller grad-
vise justering, der foregår i interaktionen, og som dels tilpasser indi-
videts erfaringer fra tidligere situationer, og dels skaber øget bered-
skab til at agere i nye situationer.

Batesons begreber om ’at lære at lære’ ligger til grund for dette
læringsniveau, og der er således en metalæring og en transfer, der
klassificerer læring II på et højere niveau end læring I. 

Læring III 
Dette niveau er forandring i læring II-processen, en udskiftning af de
præmisser, der skabte læringen. En udskiftning gør ikke i sig selv et
spring til læring III, forandringen må indebære en fleksibilitet og en
frihed fra de lænker eller den kontekst, der bestemte læring II. En
sådan overskridelse muliggøres gennem ’double binds’, dette at blive
fastlåst i en situation, der ikke efterlader en handlemulighed, hvilket
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93 Hermansen indfører i relation til dette læringsniveau begrebet om ”læringens
motor”, som skal forstås som selvstimulering eller et incitament til handling som
udtryk for ”energien” på dette læringsniveau (Hermansen, 2001:  285).
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åbner for overskridende potentialer. Bateson refererer til forsøget med
marsvinet, der på niveau I sammenkæder belønningen af fisk med
reaktionen at slå med halen. På niveau II bekræfter belønningen mar-
svinets (instrumentelle) forståelse af forholdet til træneren; hvis mar-
svinet fx frygter træneren, kan fisken være en positiv forstærkning,
der bekræfter frygten og driver den til at reagere, på trods af.

At forholde sig til modsigelser på niveau II kan føre til læring på
niveau III, hvis både løsningen af problemet og forudsætninger og
præmisser for løsningen problematiseres. Om dette siger Bateson:
”Selv et forsøg på niveau III kan være farligt, og nogle falder på vejen.
De rubriceres ofte af psykiateren som psykotiske, og mange af dem
forhindres i at benytte det personlige pronomen i første person.”
(ibid.: 88) De mere heldige forholder sig til sammenbruddet på niveau
II ved at lære om deres egen læring, og ved at selvet antager en slags
irrelevans, der udfordrer eller opfinder nye omdrejningspunkter for
erfaringsdannelsen. I den forstand er bruddet en anledning til at for-
holde sig til sig selv og skabe ny mening for sig selv. Jørgen Gleerup
kalder dette en omlæring, der indebærer forandringer af ens grund-
læggende og intuitive forforståelse (Gleerup, 2002: 4). Hermansen for-
mulerer det som en refleksion af egne grænser og læring: ”På dette
niveau lærer mennesket at kontrollere sine egne grænser, herunder at
forholde sig til sin egen læring.” (Hermansen, 2001: 285)

Når læring III er interessant i nutidige organisationer, er det, fordi
den åbner for kreativitet og nytænkning og som sådan for en foran-
dringsvenlig kultur, men den er også særdeles krævende for organisa-
tionen, fordi den forudsætter en række betingelser for at kunne lade
sig gøre. Det er uforsvarligt at bryde de velkendte mønstre for hand-
ling, hvis ikke man samtidig etablerer et læringsmiljø, hvor det er til-
ladt at fejle, og hvor der er tid og rum til at søge relevante alternativer.

Læring IV
Dette niveau er i denne sammenhæng ikke særlig interessant, da det
ifølge Bateson sandsynligvis ikke forekommer i levende organismer
her på jorden. Niveauet beskrives således: ”Læring IV skulle være en
forandring i læring III, men forekommer sandsynligvis ikke i nogen
voksen, levende organisme på denne jord.” (Bateson, 1971: 76)
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Undersøgelsen set i lyset af kommunikationsteorien
Batesons teori har især medvirket til at formulere overordnede anta-
gelser om sammenhænge mellem kommunikation og læring, herun-
der:

• at læring foregår i kommunikationen, og at ledelse af lærepro-
cesser handler om at skabe rum, hvor relevant viden kan opbyg-
ges og bearbejdes i samspil med eleverne.

• at læring handler om at håndtere forskelle i kommunikationen,
og at ledelse af læreprocesser handler om at bringe forskellige
synsvinkler i spil som grundlag for meningsdannelse og hand-
ling.

• at læring bestemmes i en kontekstuel sammenhæng, og at ledel-
se af læreprocesser handler om at give eleverne mulighed for at
forholde sig til de relationer og sammenhænge, der indrammer
en given situation.

• at læring foregår på flere niveauer, og at ledelse af læreprocesser
handler om at skelne mellem forskellige former for kommunika-
tion og om at tilbyde en tilpas udfordrende feedback i kommu-
nikationen. 

• at læring kan være identitetstruende, og at ledelse af læreproces-
ser handler om at skabe et læringsmiljø, hvor der er et afstemt
forhold mellem stabilitet og udfordring, og tid til at forholde sig
undersøgende til det, der foregår i klassen. 

Hvad angår meningsdannelsen, udledes af læringsniveauerne en for-
ståelse, der understreger, at den meningsdannende proces er knyttet
til den enkelte, idet informationer gør en forskel i forhold til den enkel-
tes beredskab og erfaringsverden. Men meningsdannelsen rækker og-
så ud over den enkelte ved at være forbundet med en kommunikati-
on, der udspilles og har en virkning i forhold til andre. Det skal ikke
forstås som en direkte overføring, Bateson adskiller netop virkninger i
kommunikationen, som er baseret på budskaber og informationer, fra
virkninger, som kan beskrives ved hjælp af fysikken og forklares i
årsag-virknings-termer.94 Ølgaards parafrase af dette lyder således:
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94 Bateson, 1972: 427-433.
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”En pistolkugle kan naturligvis ramme mig og slå ihjel ifølge de

Newtons´ske naturlove. Men pistolen, der peger på mig har en virkning.

Den har en virkning, fordi den har en mening for mig. Og den har mening,

fordi der udgår et budskab eller information fra den.” (Ølgaard 1977: 253,

vores kursivering)

Det er imidlertid ikke en hvilken som helst kommunikation, der giver
mening for den enkelte person; kun den kommunikation, der giver
anledning til at knytte sig til en proces, hvorigennem meningsdannel-
sen konstrueres, vil have en virkning. Den enkelte har således indfly-
delse på den kommunikation, der udfoldes, og for at konstruere den,
så den kan kobles til tidligere erfaring eller læreprocesser, men selve
processen, hvor fundamentet for ny mening skabes, foregår i relation
til andre, altså i kommunikationen. 

At forstå meningsdannelsen som en proces, der dels er personlig,
idet den udgår fra den enkelte persons intentioner og erfaringer, dels
offentlig, i og med at kulturens og mange meninger skabes og foran-
dres i relationen mellem mennesker, har fællestræk med den måde,
Bruner forstår meningsdannelsen på. Han siger om offentliggørelsen,
at selv private hemmeligheder kan italesættes og fortolkes, og uanset
talens dobbelttydighed er det muligt at konstruere mening og bringe
meninger til forhandling i et offentligt regi. I den forstand kommer
meningsdannelsen til at foregå både i handling og i kommunikation.95

Bruner udtrykker det således:

”I kraft af deltagelsen i kulturen bliver meningen offentlig og fælles. Vor

kulturs tilpassede livsform afhænger af fælles meninger og fælles begreber

og afhænger også af fælles samtaleformer til forhandling om forskelle i mening

og fortolkning.” (Bruner, 1999: 28, vores kursivering)
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95 Bruner, 1999: 27-30. Der er også lighedspunkter med virksomhedsteorien og den
skelnen, der her gøres mellem mening og betydning. Leontjew udtrykker det ved,
at de almene betydninger afspejles i ord og sprog uafhængige af det forhold, perso-
nen har til virkeligheden, mens den individuelle mening udtrykker det forhold, per-
sonen har til de fælles betydninger i virkeligheden. Leontjew, 1959: 344.
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Herved fokuserer Bruner på det konstruerende aspekt ved menings-
dannelsen, som nok er knyttet til kulturens fælles begreber, men som
også skabes i kommunikationen gennem forhandlinger om forskelle i
mening og fortolkning. Netop betoningen af forskelle er tidligere
nævnt i forbindelse med Bateson: ”Den grundlæggende informations-
enhed – er en forskel, som gør en forskel,”96 hvilket skal forstås på den
måde, at det ikke er selve informationstilegnelsen, der skaber læring,
men den betydning, den får for at skabe mening. Forskelle forstås såle-
des i forhold til personens erfaringsverden og i forhold til, hvordan
forskelle bliver til i den konkrete situation i forhandling med andre
(andet).

I undervisning undersøges meningsdannelsen ved at registrere
den virkning, kommunikationen har på deltagerne i forhold til de
temaer, der kommunikeres om. Fx ved at søge belæg for følgende
påstande:

• At nye meninger om temaer forhandles i kommunikationen.
• At udsagn og feedback forandrer deltagernes tilkendegivelser af

meninger om temaerne.
• At forskelle og modsætninger i deltagernes fortællinger er speci-

elt åbnende for forhandling og for at skabe ny mening.

Læreropgaver
Af flere forskellige grunde har vi gjort kommunikation til et centralt
begreb for vores forsøg på at fange det essentielle i undervisningen,
som den udspænder sig i forholdet mellem et stofområde, en elev og
en lærer. For at kunne gribe analytisk (og praktisk) om disse forhold
må det naturligvis handle om, hvordan udvekslingen mellem de tre
elementer forløber. Altså udvekslingen mellem en lærer og en elev,
hvor det fælles er det faglige. Denne trekant af interaktion fanger
noget væsentligt, men er naturligvis ikke i sig selv udtømmende for
det, man nu kan sige om læreropgaven.
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96 Bateson bruger ordet ‘forskel’ i to betydninger, for det første som en skelnen mellem
noget, der er forskelligt i forhold til en baggrund, for det andet en forskel som for-
andring, der er en forskel over tid, forårsaget af en forskel. (Bateson, 1972: 453.
Andersen, 1994: 31).
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I det relativt udfoldede afsnit om kommunikation har vi forsøgt at
fange forskellige aspekter i trekanten for at få grundlag for analytisk
klarhed i identifikation og for dermed at kunne identificere graden af
kvalitet i interaktionen.

Læreropgaven handler om med den suverænitet, som læreren nød-
vendigvis må besidde, at kunne være leder af interaktionen, ubesvæ-
ret at kunne operere analytisk og handlemæssigt i forhold til det, der
sker.

Det kan antydes, som vi har forsøgt det i nedenstående figur.

Trekanten reproduceres på mindst to niveauer for at illustrere for-
holdet mellem handling og refleksion (+ metarefleksion). Elevens
hovedsagsforhold er med sagen eller stoffet, mens lærerens mest er
mellem alle de andre.

Måske et praktisk eksempel vil være belysende:
En elev skal i en undervisningsproces tilegne sig kompetence i for-

hold til, hvordan brøker og procent er forskellige måder at repræsen-
tere dele og helheder på. Eleven skal også lære at omsætte fra brøker
til procent og omvendt.

Her er der tale om en bestemt matematisk kompetence, der invol-
verer konkrete operationer, men også et refleksions- og abstraktions-
forhold. Man kan sige, at elevens primære forhold både på et praktisk

200 KAPITEL 5

Metarefleksion

Refleksion

Handlen

Lærer

Lærer

Lærer

Elev

Elev

Elev

Sag

Sag

Sag

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 200



handleplan og i et refleksivt register er orienteret mod sagen. Lærerens
opgave er derimod orienteret mod at facilitere elevens forhold til
sagen på de to niveauer. Læreren kan ikke komme ind på den indven-
dige side af elevens forhold til sagen, men hun kan forholde sig under-
søgende til samme. Det kan ske ved at søge efter bestemte tegn på, at
eleven har grebet eller forstået vigtige aspekter af forholdet i omsæt-
ningen, fx når eleven siger: ”Er det rigtigt, at 25% er det samme som
??”

Lærersvaret kan være mangfoldigt; en ofte brugt, men ikke særlig
professionel udgave vil være: ”Ja!” Når det ikke er særligt professio-
nelt, handler det naturligvis om, at med det svar holder elevens
undren og undersøgelse op. Hvis læreren havde svaret: ”Ja, hvad tror
du?” og eleven så havde svaret: ”Ja, det tror jeg!”, kunne udvekslingen
have fortsat på stadig mere præciserende og indsigtsgivende måder,
fx: ”Hvorfor tror du det?” ”Jo, fordi det med 25 øre jo netop er en kvart
krone, så procent kan laves i forhold til de 100 øre, en krone består af!”
Eller: ”Ja, det er en rigtig skæg måde, du der har tænkt dig frem til,
men hvad så, hvis man har fire kroner og skal finde det kvarte eller
25% af det?”, ”Det ved jeg ikke rigtigt. Hvordan gør man så?”, ”Prøv
lige at se lidt på det. Jeg er sikker på, at du kan finde ud af noget; så
kommer jeg om et øjeblik tilbage, så kan vi snakke om, hvad du har
tænkt!” Osv., osv.

Læreren stiller sig her til rådighed for elevens baksen med stoffet,
hun giver ikke absolut svar, men udfordrer forsøgsvis i kanten af det,
eleven næsten kan magte. For at kunne det er læreren nødt til at kun-
ne identificere de tegn, som eleven giver på, hvor hun er i sin erken-
delsesproces, for så at lægge sin udfordring lige op ad det, eleven
næsten kan.

Når det umiddelbare svar er uproduktivt, er det som sagt netop,
fordi det stopper elevens undren. At bevæge sig undersøgende mel-
lem forskellige aspekter og udformninger af repræsentationer af sags-
forhold handler netop om at bevæge sig mellem handling og refleksi-
on, men også om at forbinde aspekter på handleplanet eller refleksi-
onsplanet med hinanden som noget, der er ens med eller forskelligt
fra.

Læreren overskuer ideelt elevens situation fra den analytiske posi-
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tion, som illustreres i modellen, og sætter optimerende for læreproces-
sen ind der, hvor tydningen af tegnene på elevens niveau af forståelse
gør det optimalt at udfordre.

Det handler om at facilitere elevens arbejde med at få stadig mere
komplekse og sammenhængende opfattelser af verden, men også
parallelt hermed at skabe robust grundlag for den metaerkendelse, at
selv om man stadig erhverver mere og mere komplekse og sofistike-
rede opfattelser, ender det aldrig med, at man har den endelige og
absolutte opfattelse. Nye erkendelser åbner snarere for nye komplek-
siteter på stadig højere niveauer. Det at lære noget (erkende noget) bli-
ver altså, samtidig med at det afklarer og reducerer i kompleksitet,
også en stadig større erkendelse af, at kompleksiteten bliver ved med
at vokse.

Alle disse processer udfolder sig i et kommunikativt rum, hvor
læreren skal kunne sætte konteksten, udfolde sig i meta med kom-
mentarer til hvordan man gør, professionelt spørge uden at stjæle sva-
ret fra eleven osv. I det hele taget skal læreren være professionelt parat
til at formulere cirkulære og hypotetiske spørgsmål, som udfordrer til
selvtænken og handlen. Således både i praksis (som habituel
parathed) og begrebsmæssigt (teoretisk) vide, hvad det er, der sker i
udvekslingen.

At facilitere disse metaprocesser er efter vores opfattelse en meget
væsentlig del af opdragelsen til demokrati. I et demokratisk samfund
må det nødvendigvis handle om, at tingene aldrig finder deres ende-
lige form, men netop hele tiden må undersøges så fordomsfrit, man nu
kan med henblik på at forhandle fornuften midlertidigt på plads.

Når det er vigtigt, er det, fordi den fortsatte undersøgelse handler
om at holde liv i processen, fordi det i højere grad sikrer, at også de
svage magtinteresser får stemme, fx mindretal og minoritetsgrupper,
som ikke automatisk har så mange ressourcer at kaste ind, men det
handler naturligvis også om, at den nysgerrige undersøgelse er forud-
sætning for de overskridende og mulighedsåbnende læreprocesser.

Så lærerens opgave bliver at skabe de nødvendige udfordringer i
forhold til sag og fag, men også (og måske endda i særdeleshed) at
vise ind i det at magte og deltage i livslang refleksion på grundlag af
kommunikative kompetencer.
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Supplering af det læringsteoretiske grundlag

Når vi lærer noget, foregår det altid i konkrete situationer, i ’nuer’,
hvor det, vi har med fra vores liv, vores historie, møder forestillinger-
ne om det, der er på vej. Eller sagt på en anden måde: Vi lærer hele
tiden i spændingsfeltet mellem feedback – det, der er sket – og feed-
forward – det, vi har forventning om, vil ske.

Feedback kan beskrives efter principper i operant betingning
(belønning giver positiv feedback til det ’hensigtsmæssige’). 

Feedforward kan beskrives efter principperne i klassisk betingning
(noget kobles med noget andet og giver derved mulighed for i fremti-
dige situationer at forudse, forudforstå eller foretage ’feedforward’ af
noget, som vil følge af noget andet. Fx når et barn af sin mor lærer at
få en araknofobi (panikangst for edderkopper). Det kan ske ved, at
moren tydeligt viser sin angst ved synet af edderkopper. Barnet lærer
på den måde, at angst og edderkopper hører sammen. Læringen kal-
des også for ’signallæring’, fordi edderkoppen i dette tilfælde bliver
lært som det signal, der udløser angst.

Megen læring foregår automatisk, uden at vi egentlig registrerer, at
vi lærer. Man kan sige, at læringen med et fagudtryk er ’habituel’, eller
mere dagligdags, at den foregår som automatisk vanelæring.

Men læringen kan også være refleksiv. Det bliver den mere eller
mindre automatisk, når vi ikke kan komme igennem med at lære
noget på et vaneniveau. Det er fx det, der sker i omstruktureringen,
som den beskrives i kognitiv læring, i systemisk eller socialkonstruk-
tionistisk læring. Udspændtheden mellem habituel og refleksiv læring
er altså det andet begrebspar, vi kan forstå læring i forhold til.

Det tredje begrebspar til beskrivelse er læring som ’møje’ og læring
som ’overskud’. Læring som møje er af de fleste velkendt. Det er her,
stoffet eller læringssituationen giver så store problemer, at læringen
foregår langsomt og besværligt. Meget stof skal igennem en møjsom-
melig proces for at blive lært. Overskud refererer til den form for
læring, hvor flow, optagethed og eksperimentering med muligheder
gør læringen til en leg. Ofte er overskudslæring netop også noget, der
kommer af leg.

Disse tre begrebspar giver i kombination mulighed for at forstå
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læreprocessen som noget, der er indskrevet i en fortsat meningskon-
struktion, hvor der er to aktivt ordnende principper, ’et paradigma-
tisk’ og ’et narrativt’, hvor det første er funktionelt i forhold til ’for-
klaring’ af naturen og det sidste er funktionelt i forhold til ’forståelse’
af menneskers liv (jf. Bruner 1999).

Det er vores påstand, at man med disse tre begrebspar: feed-
back/feedforward, habitus/refleksion og møje/overskud kan identi-
ficere de delkomponenter i læringen, som sammen med den sociale
kontekst fyldestgørende kan bruges til at forstå og forklare lærings-
processens dynamik (for videre uddybning se Hermansen 2003). 

Læring – undervisning
Det er både naturligt og nødvendigt at overveje sammenhængen mel-
lem læringssyn, herunder refleksionens betydning, og undervisning.

Grundlæggende kan man sige, at læring er det, der kan være resul-
tatet af undervisning. Når vi skriver ‘kan være’, hænger det sammen
med den erfaring, vi alle har, at undervisning ikke i alle tilfælde med-
fører læring, ja, nogle gange tilsyneladende nærmere virker hæmmen-
de for den. Undervisning skal derfor nøje overvejes i forhold til, hvor-
dan man optimerer læring. I forlængelse af de præsenterede lærings-
syn er der umiddelbare undervisningsovervejelser, som springer lige i
øjnene.

Undervisningen kan/skal? være:
• trænende og automatiserende (klassisk betingning)
• påskønnende og opmuntrende (operant betingning)
• omstrukturerende og udfordrende (kognitiv læring)
• undersøgende og pirrende (systemisk læring)
• praksis- og probleminvolverende (virksomhedsteoretisk læring)
• historiefortællende og lyttende (socialkonstruktionistisk læring)
• frustrerende og opfordrende til selvaktivitet (psykodynamisk

læring)
• rummende og eksistentielt rettet (eksistentiel læring).

Alt dette kan undervisning ikke altid være på samme tid. Trods det gi-
ver listen et meget godt overblik over nøglebegreber til overvejelse af
de dele af undervisningsprocessen, som handler om, hvordan man
bedst rammesætter læringen.
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Læreropgaver
Tilrettelæggelsen af undervisningen, eller skabelse af rummet for
læring om man vil, bliver under disse teoretiske overvejelser særdeles
vigtig. Hvordan får man tilgodeset både det mere habituelle, som må
tilegnes i trænings- og øvelsessammenhænge, og det mere refleksi-
onsbefordrende og overskridende, hvor man hjælper med at ‘opfinde’
veje og midler?

Ja, jævnfør essensen af ovennævnte, så må der arbejdes både i regi-
stre med forskellig betingning og i mere overskridende forløb, hvor
udfordring er på dagsordenen.

Begrebet om den nærmeste udviklingszone kan være hjælpsom
som metafor for denne proces. Det kan beskrives som den zone, hvor
en person med hjælp fra en mere kompetent person kan klare en opga-
ve, som han ikke ville kunne magte alene.

Hvordan kan man skabe barrierer, problemer og paradokser i
undervisningen, så eleverne får store og næsten ubærlige udfordrin-
ger, men vel at mærke netop så tilpas ubærlige, at eleverne alligevel i
et socialt og omsorgsfuldt læringsrum kan klare sig igennem til løsnin-
ger, der udvider kompetencer og perspektiv.

Det handler om at iscenesætte undervisning, så alle niveauer ind-
drages, samtidig med at der reflekteres og undersøges. Hjælpen til
dette kan blandt andet hentes i Y. Engeströms (1998) begreb ’udviden-
de læring’ (expanding learning), som får de bedste vilkår, når proble-
met eller paradokset mødes med nødvendigheden i det sociale rum af
udfordring og omsorg. Ifølge denne opfattelse er overskridende
læring betinget af, at den sker socialt. Undervisning, som tager denne
sociale forankring af læreprocessen alvorligt, vil alt andet lige have
bedre mulighed for at skabe rum for læring.

Læringens rum kan med føje også undersøges i forhold til den
frugtbare metafor om ’situeret læring’ (Lave & Wenger 1998), hvor be-
grebsudviklingen har været meget hjælpsom i forhold til at forstå det
sociale rums betydning for læreprocessens facilitering.

Opsummerende kan man sige, at opgaven er i kalibreret læsning af
eleven at skabe det rum af udfordring og omsorg, som netop får kro-
gen i de iboende energier, så elevens proces kan folde sig ud og juste-
re sig derfra.
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Vi kan beskrive det som faser i et undervisningsforløb:
• En fase af fælles lærer- og elevundersøgelse, af sårbarhed og

mulige zoner for udvikling. Dette arbejde må være mest forplig-
tende for læreren. De emner, der undersøges i forhold til under-
visning/læring, skal bredes ud, så det virker øjenåbnende.
Måden er spørgefaciliterende samtaler, hvor døre åbnes, overra-
skelser introduceres, synsvinkler præsenteres, og nysgerrighed
mobiliseres i stadig udfordring af grænser og muligheder.

• En fase af selvforførelse, hvor eleven støttes i, at det nærmer sig
det tilværelsesprojektvigtige, som også knytter sig til begæret, så
netop dette felt eller dette forhold ikke kan undvære en fordy-
belse.

• En fase af fordybelse, hvor lærerens opgave er at holde hånd
under sårbarheden og udfordre aktiviteter i kanten af elevens
møje med eget projekt. Læreromsorg og udfordringen handler
selvfølgelig om at være inden for navigationsafstand af elevens
sårbare zone, hvor det bliver tilbud, der ikke kan afslås, fordi det
netop knytter sig til det mest optagende hos eleven.

• En fase af afsløjfning og sammenfatning, hvor fordybelsens
resultater bringes i forbindelse med andre af de historier, som
eleven har og har haft gang i.

Dette stiliserede forløb er ikke prototypen på, hvordan undervisning
skal tilrettelægges, men mere et forsøg på eksemplarisk at fange vigti-
ge elementer i den fælles konstruktion mellem lærer og elev af det, der
skal udkrystalliseres i undervisningen.

En række teoretikere har meget fine bud på dette stemte forhold
mellem lærer og elev, hvor det handler om at være fødselshjælper,
omsorgs- og udfordringsperson og den, der hjælper forløbet ind i den
store historie.

Rogers (1983) udfolder det som krav til læreren om at være facili-
terende ved at have:

• Oprigtighed, dvs. at den faciliterende person er til stede. Ved-
kommende har identitet, tør forholde sig som person og ikke ale-
ne som facade. Endvidere skal den faciliterende person være
opmærksom og i stand til at vise, hvad det vil sige at leve med
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sine følelser. Derved kommer hun i direkte forbindelse med (er
encounter for) den lærende person.

• Kompetencen til at anerkende, at acceptere og at stole på. Dvs. at
have omsorg for den lærende person med accept af og respekt for
den lærendes integritet med egne rettigheder. Der skal være
grundlæggende tro på, at man nok skal kunne komme igennem
læreprocessen trods midlertidig modstand, krise eller apati. Det
er også kompetence til at kunne rumme aggression og vrede fra
eleven i kortere eller længere perioder, uden at det grundlæg-
gende anfægter egen personlighed.

• Kompetence til empatisk forståelse. Dvs. grundlæggende at kun-
ne forstå eleven, at kunne leve sig ind i elevens situation eller
bringe sig i øjenhøjde med denne, for netop der at kunne anskue
verden, som den ses af den lærende.

Disse tre områder af facilitering er de vigtigste for at få læringen til at
udfolde sig, men som Rogers også godt ved, er det nogle store krav at
skulle leve op til som lærer. Derfor understreger han, at man ikke
behøver gøre det hele tiden. Hvis man holder fast i oprigtigheden, kan
man godt slække lidt på kravet til de to andre.

Disse krav udfolder meget fint idealet, men gør det absolut ikke
mere bærbart, bl.a. fordi de nederlag, som alle lærere løber ind i på
disse områder, har det med at tage hårdt på lærersårbarheden i form
af tendens til selvnedgøring og dermed til slid på lærerpersonlighe-
den.

Ja, sådan nogenlunde er vores opfattelse, men afgør det nu de
spørgsmål, som stilles?
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At skabe den gode skole og at have den som produktiv og inspireren-
de ramme om de team af lærere, som har ansvaret for de enkelte klas-
sers liv, har nu stået på som projekt, i hvert fald siden vi fik den første
skolelov i 1814.

For i indledningen til denne afslutning at slå det endeligt fast, så
ligger opgaven for dette arbejde centralt i lærerteamet og dermed hos
de enkelte lærere. Det er deres opgave, at rammen bliver udfyldt, så
de enkelte elever kan få optimale vilkår til at udvikle sig socialt, per-
sonlighedsmæssigt og ikke mindst fagligt. Denne konstatering er for
så vidt banal, for opgaven har altid været lærerens. Nuanceforskelle i
fortolkning af opgaven har naturligvis især handlet dels om vægtnin-
gen imellem de tre områder: det sociale, det personlighedsmæssige og
det faglige, og dels om vægtningen imellem de enkelte fag. På begge
disse områder foregår der en stadig kamp om, hvordan de enkelte ele-
menter skal vægtes, og man ser for så vidt endda enkelte fortalere for,
at nogle af de nuværende opgaver skal helt ud af den forpligtelse, som
skolen skal tage sig af.

I den undersøgelse, som vi i denne bog især har hentet empiri fra,
er det imidlertid tydeligt formuleret, at sammenhæng mellem de tre
hovedelementer er en forudsætning for gode resultater.

Vi mener også at kunne dokumentere, at det sociale og det person-
lighedsudviklingsmæssige ikke kan tænkes væk fra skolen.

Hvis der skal foregå faglig udvikling hos eleverne (og det er alle
faktisk enige om, at der skal), kan det ikke tænkes uden om eller på
trods af personlighedsmæssige udviklinger og udvikling i sociale
kompetencer. På dette område mener vi altså nu, at der er dokumen-
tation for sammenhængen. Det betyder naturligvis ikke, at man her-
med har fået stoppet diskussionen om den interne vægtning mellem
de tre områder, og her er vi så også af den opfattelse, at fortsat diver-

209AFSLUTNING

Afslutning

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 209



sitet vil være frugtbar. Man kan formulere det på den måde, at nu
skulle diskussionen om det relevante i at beskæftige sig med elevens
personlige og sociale udvikling være forstummet. Fra nu af må den
væsentlige diskussion være orienteret mod vægtningen imellem de tre
områder, og dermed på hvilken måde de skal samspille.

Diskussionen må naturligvis også fortsat være orienteret mod,
hvordan man nu får skabt det bedste grundlag for elevens fortsatte liv
i et demokratisk samfund, ved at se på, hvilke fag man undervises i og
deres indbyrdes vægtning.

I projektet Dansk Skolekultur har vi arbejdet ud fra den opfattelse,
at det sociale er en forudsætning for, at der overhovedet kan arbejdes
med læring og undervisning. Også dette mener vi nu at have fået
dokumentation for. Fra nu af skulle det således ikke længere professi-
onelt være muligt at tale om undervisning og læring uden for en
lærerforpligtelse til at skabe de sociale rammer for, at eleven kan træ-
de ind i de sårbare zoner, hvor usikkerheden præger feltet, fordi man
er nødt til at forlade gamle opfattelser til fordel for nye og mere nuan-
cerede, men dermed også potentielt mindre fundamentale.

Undervisning og læring optimeres altså, hvis lærerne har fået den
ramme om deres arbejde, som skolen skal skabe (folketings, byråds,
skoleledelses og forældres forpligtelse), og hvis lærerne inden for den-
ne ramme udfolder den professionelle læringstyring, som skaber den
gode kontekst og udfordring for optimering af de enkelte elevers per-
sonlige, sociale og faglige kompetencer. Læreren er en central person,
som netop skal tage ledelse af dette centrum. Det handler i første
omgang om at skabe læringsrummet i klassen og her være forpligtet
på at skabe de gode og hjælpsomme arbejdsvaner, som gør, at elever-
ne hele tiden i videst muligt omfang ved, hvad det er, de skal gøre nu
og i den umiddelbare fremtid, men det handler naturligvis også om, at
den faglige udfordring altid er så meget foran eleverne, at de hver især
udfordres optimalt.

Folketingets opgave er at skabe den gode rammelov om skolens
virke, der bedst muligt hjælper skolen som institution til at tolke sin
opgave (som en fortsat historiefortælling om os (lærere), der er i gang
med at lave den gode institution). En rammelov skal ikke være meget
konkret med hensyn til, hvad det er, der skal gøres, men netop klar i
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forhold til, hvilket niveau af sociale, personlige og faglige kompeten-
cer man forventer eleverne har, når de forlader skolen.

Byrådets opgave er at skabe den optimale økonomi for skolens vir-
ke samt som tilsynsvirksomhed at se til, at disse midler udnyttes opti-
malt. Det betyder naturligvis, at byrådet skal diskutere med borgere
og skole om, hvad det er, der foregår, og evaluere dette.

Forældrenes opgave som borgere og forældre til egne børn er
naturligvis også mangfoldige. I friskolesystemet har forælderen fak-
tisk en formel tilsynsforpligtelse over for skolens forvaltning af sine
opgaver. Dette kunne man med frugtbarhed også tænke ind i folke-
skolen, men selv uden er forældrene som borgere forpligtet til at føre
tilsyn og det ikke alene med interesse i eget barn.

Forældrene er ifølge folkeskoleloven forpligtet til at arbejde sam-
men med skolen. Denne forpligtelse skal lærerne møde som en udfor-
dring, også, som vi flere gange har understreget, selv om det betyder,
at man som lærer skal påtage sig ledelse af et samarbejde med foræl-
dre, som reelt kan være både bedre uddannet, sidde i store ledelses-
stillinger eller tjene flere gange det, man selv tjener. Læreren skal altid
kunne tage ledelse for at skabe den samme gode ramme om forældre-
samarbejdet, som hun skaber om klassens arbejde.

Forholdet mellem forældre og lærere er imidlertid ikke afklaret
med disse overvejelser, for forældrene i både folkeskolen og friskolen
har mulighed for at få indflydelse på skolens virksomhed ved at lade
sig vælge ind i skolens bestyrelse. Her har de således mulighed for at
sidde for bordenden af de processer, som kan udkrystalliseres i prin-
cipper og værdigrundlag for skolens virke. I friskolesystemet har
bestyrelserne mere indflydelse, idet de kan ansætte og afskedige sko-
lelederen. I folkeskolen bliver skolebestyrelsen hørt, men det er kom-
munen, der ansætter. Der er altså generel mulighed for som forældre
at påvirke de mere generelle og principielle forhold omkring skolernes
virke.

I denne bog har vi fået formuleret et teoretisk grundlag for forstå-
elsen af, hvad det er, der sker på de læringsmæssige, sociale og per-
sonlighedsmæssige områder. Det udfoldede grundlag er kompatibelt
med de forpligtelser, som vi har skitseret ovenfor, men som også er
yderligere udfoldet i det foregående.
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Vi har også skitseret et didaktisk grundlag, som vi forsøgsvis har
udfoldet over for de deltagende lærere og søgt udviklingsmæssigt
dokumenteret i de fire udviklingsarbejder, som medarbejdere i pro-
jektet har været involveret i.

Inspirationsgrundlaget for det didaktiske arbejde er i denne bog
netop et inspirationsmateriale, som i folkeskolelovens ånd skal kon-
kretiseres af de enkelte lærere og det team, de indgår i.

I den danske skole har man altid fremhævet, at man opfattede den
danske skoles særpræg som kendetegnet ved den kompetence hos den
enkelte lærer, der handlede om at kunne omsætte fag, fagelementer,
problemer, dilemmaer mv. til noget, der kunne fortolkes ind i relevan-
te undervisningsaktiviteter, som kunne udfordre de enkelte elever.

Dette princip om metodefrihed, som det bl.a. har været kaldt, er
under en vis erosion for tiden. Det ses af stadig flere initiativer fra fol-
keting/regering og kommuner – ikke alene til præcisering af krav om
bestemte niveauer – men også til øget indflydelse på de emner/tema-
er og faglige elementer, der undervises i.97 Hvis den danske skoles
lærere vil tilbageerobre den fulde metodefrihed, er det nødvendigt, at
de tager den professionelle fortolkning af, hvad det er, man skal ind-
drage i undervisningen, aktivt på sig. Hvis det ikke sker, får vi en stil-
le gliden hen mod en skole, som i høj grad vil være præget af det, man
kalder en curriculumtænkning, hvor alt det, der skal undervises i, er
formuleret i centrale undervisningsplaner kombineret med undervis-
ningsmaterialer, som lærerne så bare skal forvalte efter forskriften.

Afsnittet med undervisningsinspiration skal altså ses som et ind-
slag i argumentationen for tilbageføring af de undervisningsfortol-
kende kompetencer til lærernes udfoldelse.

I denne bog har vi valgt at lade alle de fire udviklingsarbejder
beskrive i deres fulde udstrækning. Der er spurgt refleksivt ind til
arbejderne, og det må helt afslutningsvis fremhæves, at det naturlig-
vis altid er muligt at lære meget af sine fejl og mindre af sine succeser,

212 AFSLUTNING

97 Eksempler på indskrænkning af metodefriheden er formuleringen af de forskellige
’kanoner i forskellige fagområder’, Evalueringsinstituttet oprettet ved lov i 2000, og
senest udbud af entrepriser til skabelse af et landsdækkende standardiseret testbat-
teri til afprøvning af elevernes standpunkt.

31283 Læringsledelse  21/01/08  15:46  Side 212



men på den anden side er det netop vanskeligt at lære af sine fejl, for-
di det at have begået dem let kalder på tendens til undskyldning, for-
skydning og tildækning, mens det at spejle sig i succeserne har ten-
dens til at være mulighedsåbnende og dermed potentielt læringsåb-
nende. Derfor er det naturligvis ekstremt glædeligt at kunne præsen-
tere de to cases, som netop viser professionelle dyder på højt niveau.

Det kan lade sig gøre, og så handler det faktisk bare om at udbre-
de, at det sker. Vi håber naturligvis, at projektet Dansk Skolekultur kan
være medvirkende hertil.

Selv synes vi, at det gør en forskel, fordi vi nu på evidensbaseret
grundlag kan tale om, at noget er bedre end andet.
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Hvad får børn faktisk ud af at gå i skole?  Hvorfor er der ofte uro i klasseværel-

set? Hvilken rolle spiller læreren for elevernes udbytte? Ja, lige netop den slags 

spørgsmål står ofte i kø, når der diskuteres skole – i uddannelsessammenhænge 

og blandt forældre og politikere. Ofte får bestemte ophedede diskussioner i dags-

pressen, fx op til skole lovsændringer eller politiske systemskifter, stor betydning 

for, hvad der faktisk kommer til at stå i love og læseplaner – uden at der faktisk er 

forskningsmæssigt belæg for beslutningerne. 

Denne bog sammenfatter de vigtigste resultater af undersøgelsen Dansk Skolekul-

tur, hvor 5000 børn og ca. 200 lærere har deltaget. Resultatet viser bl.a., at den 

gode lærer gør en forskel, men at det også handler om effektiv læringsledelse: om 

at tage hånd om læringens rammer, så at uro og mistrivsel ikke står i vejen for 

elevernes udbytte af undervisningen. Derfor indeholder bogen også kapitler om, 

hvordan man kan gøre  (didaktiske over vejelser), hvorfor noget er bedre end andet 

(værdimæssige overvejelser), og hvordan man nu kan forstå og forklare hvorfor 

(læringsmæssige overvejelser).

Bogen henvender sig til en bred offentlighed af skoleinteresserede borgere og sær-

ligt de professionelle i feltet (lærere, ledere, studerende og undervisere i læreres 

grund- og videreuddannelse). 
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