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1.0 Indledning 

Denne opgave beskæftiger sig med undervisning i gymnasieskolen. Nærmere præciseret søger 

opgaven at afdække nogle bestemte sproglige virkemidler anvendt af læreren i forbindelse med 

dennes undervisning. Enhver undervisningssituation fungerer i en tidsmæssig ramme, og 

undervisningen i de enkelte fag har således en begyndelse og en afslutning. Her fokuseres på 

begyndelsen af en sådan undervisningssituation. 

Det forekommer åbenlyst, at der må foregå en sproglig kommunikation mellem lærer og elever, 

som er vigtig for at timen kan gå i gang. Hvordan kan eleverne ellers vide, hvad de skal? Men 

hvilke sproglige virkemidler er det læreren anvender, hvordan anvendes de, og hvad opnår læreren 

ved hjælp af disse? Fairclough siger om disse sproglige virkemidler, at hver en lille sproglig detalje 

har betydning for, hvordan den lyttende opfatter budskabet. Så for at svare på ovennævnte 

spørgsmål, må der udarbejdes en mikroanalyse af lærerens sprogbrug.  

Ydermere kræver den sproglige kommunikation, at de elever, som er til stede, er indstillet på at give 

læreren ’lov’ til at afbryde det, som de måtte have været i gang med i løbet af frikvarteret. Så hvilke 

indforståede regler og mekanismer er det, som både eleverne og læreren gør brug af her? Goffman 

siger om undervisning, at der er en vis forudgående forståelse mellem den, som taler, og de som er 

tilhørere, så der må derfor være nogle uskrevne regler og normer på spil i klasseværelset.  

Desuden virker det rimeligt at antage, at elevgruppen i denne opgave tilhører en generation, som går 

i skole under andre forudsætninger end eksempelvis deres bedsteforældre. Thomas Ziehe siger, at 

den såkaldte gratisproduktion, som engang fandtes i skolerne er væk i dag. Dette betyder, at læreren 

ikke automatisk er en autoritet i klasseværelset, og derfor selv skal skabe rum for undervisningen. 

Hvilken betydning har dette for åbningen af undervisningen? 

Målet for denne opgave er således, at afdække hvilke sproglige virkemidler engelsklærerne på det 

pågældende gymnasium benytter sig af, for at få elevernes opmærksomhed og dermed muligheden 

for at påbegynde undervisningen. Når læreren ikke per automatik har ro i klassen, hvordan sætter 

han så dagsordenen og skaber den ro, som ifølge Goffman er en afgørende pædagogisk faktor, når 

vi taler om at afvikle engelskundervisning, såvel som alt anden undervisning i den vestlige 

lærercentrerede undervisningskultur? Målet er ligeledes at se på, hvilken betydning den 

omkringliggende senmoderne kultur har for de sproglige virkemidler, læreren anvender.  
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2.0 Empiri 

For overhovedet at kunne sige noget om sådanne sproglige virkemidler i den gymnasiale 

undervisning, er det naturligvis nødvendigt at få virkeligheden dokumenteret. Observationsmetoden 

til denne opgave er en række videooptagelser af undervisningen i henholdsvis 1., 2. og 3.g på et 

nordjysk gymnasium. Optagelserne er foretaget i otte tilfældigt udvalgte engelsklektioner, og 

observatøren har været til stede under optagelserne, som er sket fra en position ved vinduet på højde 

med katederet. Ingen af de filmede klasser er observatørens egne. Udvalgte dele af optagelserne er 

udskrevet efter et enkelt system (se bilag, beskrivelse). Udvælgelsen af de udskrevne passager er 

sket på baggrund af fokus i opgaven. Lektionerne er af 2x45 minutter, hvilket vil sige, at der på 

optagelserne og udskrifterne er en åbning af selve lektionen, samt en åbning af anden del af 

lektionen efter pausen.  

Empirien i denne opgave behandles gennem sekvensanalyse for at afdække de potentielt forskellige 

måder, som forskellige lærere åbner timen på. Med henblik på at dække målet for denne opgave, 

fokuseres der således ikke blot på anvendelsen af specifikke ord, men på hele den interaktion, som 

finder sted fra klokken har ringet indtil undervisningen er i gang.   

Åbninger af undervisningen defineres i denne opgave som følgende: 1) Den tid der går fra klokken 

ringer indtil læreren har sat klassen (og evt. sig selv) i gang med lektionens eller anden halvdel af 

lektionens første arbejdsform eller opgave samt 2) De sproglige handlinger og interaktioner som 

læreren udfører eller er en del af i dette tidsrum med henblik på at påbegynde undervisningen. En 

lektion er således åbnet, når læreren er i gang med at undervise alle eleverne i klassen i det af 

læreren bestemte undervisningsstof og hertil hørende arbejdsform.     
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3.0 Teori 

Det primære fokus i denne opgave ligger på grund af rammerne for opgaven på mikroanalyse af 

åbningerne i engelskundervisningen, men for bedre at kunne forstå hvad denne analyse viser, 

anvendes Faircloughs tredelte diskursmodel (Fairclough, 1992). Tanken i den kritiske 

diskursanalyse er, at man ikke udelukkende kan forstå og analysere sociale og kulturelle processer, i 

denne opgave empirien (teksten), på baggrund af en sproglig mikroanalyse. Rammerne omkring 

undervisningssituationen - den diskursive og sociale praksis - må altså også medtænkes. 

Faircloughs tre analysebegreber; tekst, diskursiv praksis og social praksis står således i et dialektisk 

forhold til hinanden. Dette får den metodiske konsekvens, at man ikke kan forstå en social 

sammenhæng alene ud fra en tekst eller diskursive formationer. Den tredimensionelle model kan 

opstilles som følger: 

  
 

 

Faircloughs tredelte model for kritisk 

diskursanalyse (Fairclough, 1992: 73) 

 

 

 

For at forstå resultatet af den sproglige analyse af undervisningen, dvs. teksten, må man også se på 

hvordan lærerne i deres produktion af tekst trækker på allerede eksisterende skolastiske diskurser – 

dvs. måder at anvende sproget på, samt hvordan dette i sin sammenhæng bliver opfattet af 

modtagerne, her eleverne. Læreren skaber altså en tekst hvorpå eleverne efterfølgende anvender 

deres forhåndsviden om den pågældende diskurs til at fortolke teksten. En sproglig handling kan 

som konsekvens heraf opfattes vidt forskelligt afhængig af, om den forgår i klasserummet eller i et 

indkøbscenter. 

For bedre at kunne analysere og diskutere den diskurs som er på spil i klasserummet, inddrages 

også Goffman. Han arbejder også med bestemte måder at handle på i bestemte sammenhænge, og 
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kalder dette for roller. Disse roller kan f.eks. bidrage til at forklare lærere og elevers sproglige 

handlinger i klasseværelset. Goffman arbejder bl.a. med begrebet kulisse, som definerer hvilken 

fysisk sammenhæng en social handling foregår i. I dette tilfælde er kulissen et klasseværelse, med 

alt hvad et sådan rum typisk indeholder af stole, borde, tavler, projektor med mere. Han opererer 

også med det ydre, som beskriver fremtoning, kropsholdning og tøj mm hos den person som 

’spiller’ lærerrollen.  

Ligeledes ser Goffman på det, han kalder for manerer, som værende vigtigt for den 

interaktionsrolle, som en person, i dette tilfælde en gymnasielærer, ønsker at spille. Her giver 

Goffman et eksempel på, hvordan en baseball dommer nogle gange må træffe svære beslutninger på 

et spilsekund og samtidig virke overbevisende i sin dom, for at bibeholde sin autoritative rolle, som 

en sikker og bestemt dommer, der er i stand til at styre slagets gang. På samme måde forekommer 

det nødvendigt for læreren at vise, hvem det er der bestemmer dagsordenen – altså at dagens 

undervisning ikke er til forhandling eller diskussion. Hvis ikke læreren viser dette, vil hun åbne op 

for, at eleverne kan styre dagens undervisning. I den forbindelse siger Goffman også, at der er en 

sammenhæng mellem det ydre og manerer, og at dette giver en forventning om, hvilken 

interaktionsrolle ’den optrædende’ og publikum skal spille – altså hvem der har hvilken social status 

i den givne sammenhæng. Eller sagt med andre ord: hvem der har magten. Da publikum i denne 

opgave er gymnasieelever, som har prøvet situationer som denne mange gange før, kan man 

forvente, at de straks er i stand til at orientere sig i undervisningen (Goffman, 1992).  

Der eksisterer altså et magtforhold mellem lærer og elev, som består i hele den skolastiske tradition, 

hvor læreren er den, som underviser, mens eleverne er dem der hører på, og hvor læreren bekræfter 

(eller afkræfter) sin status gennem manerer (sproget). Fairclough arbejder i sin teori også med 

magtbegrebet i sproget og samfundet som helhed, og ser den diskursive praksis som en kamp for 

magten, hvor sproget indgår som en katalysator. I undervisningssammenhæng i gymnasiet er 

spørgsmålet så, hvornår og hvordan læreren anvender sproget, som en del af en hegemonisk kamp i 

forbindelse med åbninger af timen. Dette berøres yderligere nedenfor i forbindelse med Ziehes 

teori.  

Goffmans teori om roller er fra 1959 og den danske ungdomskultur og gymnasieskole har uden 

tvivl ændret sig meget siden da. Det er imidlertid selve tanken om, at der eksisterer visse roller i 

bestemte sammenhænge, både hos ’den optrædende’ og hos ’publikum’, som er interessant i denne 

opgave. Goffmans teori er ikke skrevet specifikt med henblik på undervisningssituationer, men er 



7 
 

alligevel anvendelig i denne opgave, fordi den beskriver præmisser for interaktioner mellem 

mennesker i hverdagen. Undervisning i gymnasiet er en del af sådanne interaktioner.    

Samtidig med at der eksisterer en forforståelse for diskurs hos aktørerne, f.eks. ideen om, at det er 

læreren der bestemmer i klasseværelset, ser Fairclough også, at der kan være en ydre social og 

tidsrelateret praksis som påvirker dette. En diskurs kan ændres over tid, fordi samfundsnormer 

ændres. Her trækker Fairclough på Giddens teori om det senmoderne samfund (Giddens, 1991), 

som handler om, at folks sociale relationer og deres identitet ikke længere baseres på nogle faste 

sociale positioner, men i højere grad skabes gennem forhandlinger i hverdagens interaktioner. 

Giddens teori drejer sig imidlertid ikke specifikt om undervisning i gymnasiet, så for at få en 

skolespecifik vinkel på det posttraditionelle samfund og dets forhandlinger af sociale positioner, 

inddrages Thomas Ziehe.  

Ziehe siger, at den såkaldte gratisproduktion, som tidligere gav gymnasielæreren en naturlig 

autoritet med sin blotte tilstedeværelse, er forsvundet. Læreren kan altså ikke forvente, at alle elever 

tier stille, blot fordi han viser sig i døren. Samtidig kan læreren forvente, at eleverne nogle gange 

stiller spørgsmålstegn ved hans udsagn og drager tvivl om indholdet i lærerbøgerne. Læreren må 

derfor selv gøre sig fortjent til elevernes lydhørhed og opmærksomhed. Han skal så at sige arbejde 

for sagen. Årsagen til dette skal findes i, at elevernes forhold til autoriteter og voksne har ændret 

sig. Dette fører til, at de tager den kollokviale omgangstone og det venskabelige forhold til 

autoriteter fra deres øvrige liv med ind i undervisningssituationen. Det er derfor oplagt at tro, at det 

igennem Goffman omtalte magtforhold, som eksisterer imellem lærer og elev, har ændret karakter 

sammen med elevernes ændrede syn på autoriteter. Derfor kan Ziehes teori i en vis grad komme til 

at stå, som en slags modpol til Goffmans teori om magt (Ziehe, 1995).  

Det kan argumenteres, at de ovennævnte teorier af Giddens og Ziehe er skrevet på baggrund af 

observationer fra slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne, og at forholdene derfor kan have 

ændret sig siden da. Men som analysen viser, ser teorierne ud til at være anvendelige på den empiri, 

som findes i nærværende opgave, fordi empirien netop viser eksempler på en elevdiskurs, som den 

der beskrives i disse teorier.  

Det skal også nævnes, at det kan forekomme problematisk at analysere hhv. det diskursive og det 

ikke-diskursive, fordi det kan være svært præcist at vise, hvordan noget står i et dialektisk forhold 

til hinanden. Når man i forbindelse med Faircloughs kasse-system skal analysere sin empiri, 
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hvordan kan man så skelne og sætte grænser mellem to elementer, som påvirker hinanden indbyrdes 

og flyder ud mellem hinanden? Og hvordan kan man vise lige præcis, hvor og hvordan det ikke-

diskursive påvirker og forandrer det diskursive - og omvendt? I denne opgave ses adskillelsen dog 

ikke som et praktisk problem, men som et rent analytisk redskab som muliggør, at man kan 

analysere og forklare forskellige elementers indbyrdes påvirkning. Herunder er der så mulighed for 

at inddrage andre teoretikere til forklaring og analyse af f.eks. den sociale praksis.   

I selve mikroanalysen er Faircloughs udgangspunkt, at det er gennem vores sprogbrug og 

fremstillinger af verden, at vi kan beskrive vores oplevelser og fortolkninger af virkeligheden. Det 

er derfor, at mikroanalysen er meget anvendelig i denne opgave. Til dette formål har Fairclough 

udviklet en række analytiske redskaber, som hver især bidrager til at forklare denne virkelighed. 

Ordforråd (Vocabulary/Wording) beskæftiger sig således med ord, og hvordan visse ord vælges og 

italesættes fremfor andre alternativer: Hvilke ord vælger aktøren til at beskrive situationer, begreber 

eller handlinger? Der er således forskel på om læreren siger ”Vi skal nu arbejde med teksten til i 

dag” eller ”I skal nu arbejde med teksten til i dag”, hvor der i første sætning lægges vægt på, at 

læreren vil bidrage til arbejdet med teksten (1992, p. 77).  

Ords betydning (Word meaning) beskriver den betydning der tillægges et ord afhængigt af den 

sociale praksis. Producenten har altid en række muligheder for at benytte et ord eller formulere en 

mening, og som modtager er der altid en række muligheder for at fortolke (interpret) de valg, som 

producenten har truffet. Sætningen fra før ”Vi skal nu arbejde med teksten til i dag” vil blive 

fortolket anderledes af eleverne, hvis den i stedet lyder: ”Så vil vi lige se lidt på teksten til i dag”. 

Sætning nummer to afspejler et mere afslappet og måske endda laisser-faire-agtigt forhold til 

undervisningen. Disse muligheder og valg er en del af sociale og kulturelle diskurser og bidrager til 

den diskursive praksis (ibid., 1992, pp. 185-190).  

Under betegnelsen grammatik (Grammar) fokuserer Fairclough bl.a. på hvordan sammensætningen 

af ord konstruerer sætninger. Her kan man f.eks. spørge, hvilken betydning det har hvis aktøren 

producerer en passiv konstruktion frem for en aktiv. I sætningerne "bagefter afleveres opgaven" 

hhv. ”bagefter skal I aflevere opgaven” lægges der således i det første eksempel ikke så stor vægt 

på elevernes aktive handling (ibid, 1992, p. 77). 

Begrebet interaktionskontrol (Interactional control) fokuserer på, hvem der kontrollerer 

interaktionen – eller som nævnt ovenfor, i hvilken grad og hvordan magt udøves gennem sproget - 
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samt hvilke organisatoriske forhold der påvirker interaktionen (ibid., 1992, pp. 152-158). Her er det 

oplagt, at læreren vil være den, der i nærværende empiri har interaktionskontrollen, fordi det er den 

måde de organisatoriske forhold i den danske skoleverden fungerer. 

Høflighed (Politeness) ser på, hvordan høflighed bliver brugt som strategi i sociale relationer. Her 

skelnes mellem positiv og negativ høflighed. Høflighedsstrategier er med til at konstituere og 

konstitueres af dominans- og autoritets relationer mellem samtalepartnerne (ibid., 1992, pp. 162-

166). En gymnasielærer kan således anvende en positiv høflighedsstrategi ved at formulere en ordre 

som et spørgsmål: ”Vil I finde jeres bøger frem og slå op på side 54?” Hermed opretholder læreren 

en høflig tone og en behagelig stemning, samtidig med at eleverne gør, som han ønsker. Han 

nedtoner altså sin magt gennem høflighed.    

Modalitet (Modality) undersøger, hvordan producenten af teksten gennem sproget viser affinitet for 

udsagnet og hvilken konsekvens, det har for samtalen. Bruger læreren f.eks. ’kan’ eller ’skal’ i sin 

sætningskonstruktion? ’Opgaven kan godt virke sådan lidt svær’ adskiller sig i modalitet fra 

’opgaven er meget svær’ ved at den første sætning nedtoner sværhedsgraden (ibid., 1992, pp. 158-

162). 

Som Fairclough siger, skabes og genskabes strukturen i klasseværelset med disse sproglige 

elementer, som nogle af de vigtigste redskaber. Men der foregår naturligvis også mange andre ikke-

sproglige aktioner i klasseværelset, som alle på en eller anden måde bidrager til strukturen. Dette 

kunne f.eks. være gestik og mimik, mængden af undervisningsrelevant materiale på elevernes bord 

ved timens start eller elevernes forberedelse hjemmefra. Disse elementer medtænkes enten slet ikke 

eller meget lidt i den anvendte teori og heraf følgende analyse. Det er derfor ikke muligt at sige 

noget om, i hvor stor udstrækning de har betydning for åbningen af undervisningen i empirien. 

Samtidig skal det også nævnes at pga. dybden i mikroanalysen, så giver den ikke nødvendigvis 

muligheden for at generalisere omkring undervisningsåbningerne. Teorien sigter således ikke mod 

en bred forståelse af alle undervisningsåbninger i gymnasieskolen. Alligevel giver den anvendte 

teori mulighed for at se mønstre og paralleller i disse åbninger, fordi empirien indeholder otte 

forskellige optagelser af dobbelttimer – dvs. 16 åbninger. 
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4.0 Metode: 

Faircloughs kritiske diskursanalyse vælges som analyseapparat i denne opgave, fordi den som 

nævnt ovenfor kan bruges til at undersøge, hvordan sprog bliver brugt til at konstruere sociale 

forhold, såvel som kulturelle og dialektiske magtforhold. Forhold som lader til at være til stede i 

gymnasieskolen (Jf. teoriafsnit ovenfor). Endvidere siger Widdowson (2004:89) i denne 

sammenhæng følgende:   

“the approach (dvs. kritisk diskurs analyse) is critical in the sense that it is quite 

explicitly directed at revealing how language is used for the exercise of socio-political 

control” (Widdowson, 2004:89).  

Herved understøttes det, at Faircloughs analysemodel er velegnet til at analysere sprog brugt af og i 

sociale institutioner, såsom gymnasiet, da sociale institutioner udøver en grad af magt. En magt som 

især formodes udøvet igennem brugen af sproget i sammenspillet mellem lærere og elever.  

Som nævnt er opgavens primære fokus analysen af empiri, men denne analyse søges løbende 

sammenflettet med den diskursive og sociale praksis, som mikroanalysen er en del af – altså de 

vaner og handlinger som ses i klasseværelset, som et resultat af den ungdomskultur eleverne er en 

del af (Ziehe). Ligeledes perspektiveres analysen til de roller, som lærer og elever ifølge Goffman 

spiller på undervisningsscenen. Dette gøres fordi kritisk diskursanalyse netop sigter mod en 

helhedsforståelse af den sammenhæng, hvori en given tekst optræder. 
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5.0 Analyse af empiri 

I det følgende præsenteres analyser af de otte optagelser, som udgør empirien i opgaven. Det 

forekommer som nævnt afgørende, at en lærer kan sætte dagsordenen for sin undervisning i 

klasserummet og empirien analyseres således med henblik på, at afdække hvilke sproglige 

virkemidler læreren benytter sig af for at åbne undervisningen. Analysen søger ligeledes at finde 

frem til, hvilken betydning elementer som magt og det senmoderne samfund har for disse åbninger. 

Empirien kan ses i bilagene i alfabetisk rækkefølge efter klassenummer.    

 

5.1 Optagelse i klassen 1d 

Optagelsen starter da klokken ringer. Eleverne i klassen snakker højlydt med hinanden. Efter to 

minutter kommer læreren ind i klassen og finder sine ting frem. Imens fortsætter eleverne med at 

snakke. Efter fem sekunder siger lærer højt ud i klasseværelset ”okay!”. Denne diskurs markør1 

(Schiffrin, 1987) lader, som det vil blive vist, til at være en del af det Fairclough kalder ordforråd, 

hvor den talende på baggrund af sammenhængen vælger netop denne diskurs markør frem for alle 

mulige andre ord. Valget af denne markør har flere formål: For det første gør læreren med dette ene 

ord opmærksom på, at hun nu er til stede i klassen (der er faktisk elever som tilsyneladende ikke har 

opdaget dette, da de kigger væk og snakker videre). Ligeledes gøres opmærksom på, at hun er klar 

til at undervise eleverne, ligesom hun ønsker at gøre eleverne klar over, at dette er en situation hvor 

hun, som lærer, har ret til at afbryde det, som er i gang i klassen og overtage interaktionskontrollen. 

Volumen af ordet ’okay’ (dvs. læreren taler højere) understeger desuden, at eleverne larmer for 

meget, og diskurs markøren får således en hel række funktioner i sin sammenhæng og vælges netop 

på grund af den sociale praksis, hvor den skal forstås som lærerens forsøg på, som Goffman siger, at 

sætte sig igennem – dvs. få ro og opmærksomhed fra eleverne. En mere præcis betegnelse for dette 

’okay’ kunne derfor være attention getter (Schleef, 2008: 70). Schleef arbejder således i sin tekst 

med et eksempel, som er relevant for den i denne opgave præsenterede empiri: 

okay a few announcements. . . a few announcements. Before we begin I get 

a lot of email questions and you can keep telling me lots of questions about, 

project number three (Schleef, 2008: 70). 

                                                           
1 Diskurs markører er sproglige markører som består af et eller flere ord, som strukturerer og giver mening og 
sammenhæng i sproget. Eksempler på diskurs markører i det engelske sprog er: ’well’, ’so’, ’you know’ og ’okay’.  
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Endvidere siger Schleef følgende om brugen af ’okay’ som attention getter i forbindelse med 

undervisningsbegyndelser:  

“Attention getters … are also devices to grab the audience’s attention. Attention 

getters are different from textual markers in that they do not just structure discourse, 

but mark the beginning of an entirely new discourse framework, such as the beginning 

of a lecture or a switch from dialogic back to monologic mode—points where the 

speaker needs not only to structure the discourse, but also to get the audience’s 

attention, since it might be engaged in other social acts (…) By using a structural 

okay, the instructor simultaneously marks the beginning of her biochemistry lecture 

and focuses the students’ attention on herself rather than their other activities (e.g., 

chatting)” (Ibid). 

Brugen af ’okay’ i eksemplet ser, som vist ovenfor og i det efterfølgende, ud til i høj grad at bære de 

samme sproglige strukturer, som hos læreren i 1d. I eksemplet fra 1d slår lærerens forsøg på at 

overtage retten til at være den, som taler imidlertid fejl, idet en elevs mobiltelefon begynder at 

ringe. Dette afstedkommer en højlydt latter. Ca. 5 sekunder herefter siger læreren: ”Hva så, har i sat 

håret og sådan noget?”. Ordvalg og grammatik indeholder her ligesom ”okay” en række forskellige 

betydninger. For det første er det, som nævnt, et nyt forsøg på at opnå interaktionskontrol. Dernæst 

er det en reference til observatørens tilstedeværelse i klasseværelset. Ved at italesætte kameraet og 

observatørens tilstedeværelse opnår læreren, at eleverne får en mulighed for at grine af den lidt 

specielle situation, og nogle pjatter ligefrem lidt ved at tage hænderne op til håret og sætte det. Der 

har nu indirekte været talt om, at der i dag er en anderledes situation. Ydermere lader den meget 

uformelle stil i  ”Hva så, har i sat håret og sådan noget?” til at bringe lærer og elev i samme båd: 

Der dannes et fællesskab om denne lidt anderledes situation. Dette gør magtdistancen, som 

Goffman taler om, mellem læreren og eleverne mindre.   

Efter de første to forgæves forsøg på at få taleretten tager læreren nu et nyt og mere direkte 

ordforråd i brug: Hun tysser på eleverne: ”Shhh!” Denne interjektion er ikke til at tage fejl af, fordi 

den udelukkende, som Fairclough siger, kan fortolkes af eleverne, som lærerens forsøg på 

interaktionskontrol. I de første to forsøg på dette, har læreren undladt den type direkte konfrontation 

med eleverne, hvor hun dels tydeliggør sig selv i rollen som den der kontrollerer interaktionen, dels 

viser en grad af utilfredshed med situationen. Det tyder altså på, at hun i starten af denne time 

foretrækker at undgå denne direkte sproglige magtanvendelse, men at hun nu vurderer, at det er 
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nødvendigt.”Shhh” har den ønskede effekt, og læreren fortsætter med at tale og giver en kort 

introduktion til dagens arbejde i klassen, og eleverne sættes i gang med at arbejde.  

Efter pausen, da læreren kommer tilbage til klassen, er der igen et højt støjniveau. Læreren vælger 

med det samme interjektionen ”Shhh!” for at få ro, men effekten er denne gang minimal. En række 

elever er ikke på deres plads på dette tidspunkt. Læreren tilføjer ”Have a seat, please!” Det som 

Fairclough kalder en strategisk høflig bydeform har stadig ikke nogen effekt, og efter en kort pause, 

hvor der ikke sker nogen ændring, forsøger læreren sig med diskurs markøren ”now”. ”Now” bruges 

her i forsøget på at forstærke den foregående udtalelse og passer fint med den direkte form, som 

ligger i ”shhh”. Det bliver herved tydeliggjort, at læreren er nødt til at benytte sig af sin 

magtposition som underviser for at få den ønskede ro.  

Roen kommer imidlertid stadig ikke, og læreren vælger nu et volumenmæssigt højt ”SHHH!”, og 

forsøger herefter at gå i gang med undervisningen: ”I was, I was thinking…” Genstarten af denne 

sætning, som ses i ”I was, I was”, indikerer dels at læreren forsøger at fange elevernes 

opmærksomhed ved at gentage sig selv, og dels at læreren stadig ikke er tilfreds med støjniveauet i 

klassen: Hun er nødt til at gentage sig selv, fordi hun vurderer, at der er for meget støj. Dette passer 

godt med ovenstående eksempel fra Schleef’: ’okay a few announcements. . . a few 

announcements’. Han siger følgende om dette eksempel: 

“The repetition of the phrase “a few announcements” suggests that the noise level 

diminishes slowly rather than immediately, eventually allowing the instructor to start 

her lecture” (Schleef, 2008: 70). 

Denne situation minder om en samtale mellem to eller flere parter, hvor den ene starter en sætning, 

men ikke fanger den andens opmærksomhed umiddelbart. Herefter gentager person A sin 

sætningsstart for at sikre, at person B har hørt den2 (Goodwin: 1980, Schegloff et al.: 1977, Shiffrin: 

2006). Citatet understøtter ideen om, at støj i starten af undervisningen ikke er ønskeligt for læreren, 

fordi det som følge heraf er svært for hende at blive hørt af sine elever. Dette må formodes også at 

gælde for undervisning generelt, og udgangspunktet i resten af denne opgave vil derfor være, at det 

generelt er ønskeligt for læreren, at hun kan åbne sin undervisning med begrænset støj fra eleverne, 

fordi åbningen så går hurtigere, og undervisningen kan dermed hurtigere komme i gang, hvilket må 

ses som positivt, fordi formålet med timen er undervisning.     

                                                           
2 Dette kaldes også self-repair hos Schiffrin (2006) og self-correction hos Sacks et al. (1977) 
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Læreren vælger nu at blive endnu mere direkte end tidligere ved at udpege og sætte ord på de 

støjkilder, som er grunden til at undervisningen ikke kan gå i gang endnu. Det drejer sig om en elev, 

der endnu ikke har fundet tilbage til sin plads: ”Andreas!” samt nogle elever, som sidder og ser på 

en pc skærm: ”You might as well close your computer ’cause we’re not using it now, so… 3 sek. I 

think you will survive. Close the computer please! 2 sek. All of you”. Herefter får læreren den 

ønskede ro, som skal til for at hun føler, hun har fået taleretten og elevernes opmærksomhed. 

Det faktum at læreren skal kæmpe for interaktionskontrollen her, taler umiddelbart imod Goffmans 

teori om den fælles forståelse for magtfordelingen i undervisningssituationen, men dette kan til 

gengæld forklares med Ziehes teori om, at eleverne i dag ikke tier stille, blot fordi læreren viser sig i 

klasseværelset. De bringer tilsyneladende den kollokviale samtaleform og tone fra frikvarteret med 

ind i denne timeåbning, så langt de kan.  

Optagelserne i 1d viser, at læreren anvender attention getters som diskurs makører med det formål, 

at få interaktionskontrollen og dermed åbne undervisningen. Det ses også, at læreren har en 

præference for ikke at tydeliggøre magtforholdet mellem lærer og elev, men at når dette bliver 

nødvendigt, sker der en gradvis optrapning og tydeliggørelse af dette magtforhold. Optagelserne 

viser også, at eleverne forsøger at bringe hverdagslivets interaktionsformer med ind i 

undervisningen. 

 

5.2 Optagelse i klassen 1a 

Læreren ankommer i klassen og siger efter kort tid: ”Ja, go’ dag igen. I har fundet… jer på plads?” 

Brugen af interjektionen ”Ja” er det første eleverne skal fortolke. Brugen af ordet optræder 

tydeligvis ikke som et svar på et spørgsmål, da det står alene. Ja’et får derfor karakter af en attention 

getter, som lader til at have de samme formål som det ’okay’, der er beskrevet ovenfor under 1d: 

Læreren gør eleverne opmærksom på, at han er til stede i klassen, at han er klar til at undervise 

eleverne, og at han har retten til interaktionen. Attention getter’en opfølges derefter hurtigt af det, 

man kunne kalde en høflighedsmarkør ’go’ dag´ efterfulgt af ’igen’ som er en reference til, at 

eleverne netop har haft samme lærer til en såkaldt AP prøve (almen sprogforståelse). 

’I har fundet… jer på plads?’ lader til at have flere funktioner. Det kunne være et spørgsmål, men 

da det jo ligger i hele det skolastiske princip, at eleverne er der for at lære noget, skal denne sætning 
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nok i højere grad ses som en høflig måde at sige til eleverne, at de skal sætte sig på deres pladser. 

På optagelserne fremgår det, at der faktisk er et par af eleverne, som på dette tidspunkt endnu ikke 

har sat sig. Læreren undgår således den direkte bydeform, men får alligevel beskeden ud til eleverne 

gennem en grammatisk strategi som definerer høflighed. Denne spørgeform er et eksempel på det, 

som Austin (1975) og Searle (1979) kalder for illocutionary acts eller directives, hvor indholdet af 

spørgerens spørgsmål ikke er et direkte udtryk for det, han ønsker svar på. Et andet eksempel på 

dette kunne være: ’Kan du nå mælken?’. Spørgeren er egentlig ikke interesseret i at vide, om 

modtageren kan nå mælken men derimod i at få mælken.   

 

Yderligere to elever ankommer umiddelbart herefter, hvilket resulterer i, at læreren afventer, at de 

også sætter sig på deres pladser. Da dette er sket siger læreren:  

 Okay. Err. We’ve been studying an article for quite some time now and we’re… we’ll 

conclude that today. I know the groups have prepared… something. A study of the 

article and that’s what we’re going to hear first and I hope that we can perhaps 

discuss it more thoroughly. Errm. So, e-hem (rømmer sig) 3 sek. Johanne? Your 

group. Would you please start? 

Denne sekvens tyder på, at den foregående (’I har fundet… jer på plads?’) ikke skal ses, som en 

egentlig åbning af timen, men at den snarere har en forberedende karakter, hvor læreren sikrer sig, 

at han har de rette betingelser for at kunne åbne undervisningen. Man kan kalde dette for en præ-

åbning af undervisningen.  

Brugen af diskurs markøren ’Okay’ i sekvensen lader til at have samme funktion, som vist ovenfor i 

analysen af optagelse 1d. Det efterfølgende ’err’ er semantisk set tomt, men har alligevel en vigtig 

funktion. For det første fordi det fungerer som en gap-filler3, der fortsat sikrer læreren retten til at 

tale, og for det andet fordi det giver læreren tid. Denne tid er vigtig på to områder: 1) For lærerens 

behov for at skabe et acceptabelt støjniveau inden han påbegynder undervisningen i klassen og 2) 

For at eleverne har tid til at fortolke og dreje deres fokus mod læreren og høre alt det, han nu skal til 

at sige – og ikke kun den sidste halvdel af det. På optagelsen er det tydeligt, at støjniveauet falder i 

løbet af den (korte) tid der går fra ’okay’ til ’err’ er afsluttet, og den næste sætning påbegyndes. 

                                                           
3 En gap-filler eller bare filler er en sproglig funktion, som den talende anvender med henblik på at tydeliggøre, at han 
fortsat ønsker retten til at tale. Eksempler på dette kunne være: ’øh’, ’så’, eller en udtrækning af ord: ’me:n’ (Sacks et 
al., 1978) 
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Herefter falder støjniveauet yderligere, læreren har interaktionskontrollen og undervisningen er i 

gang.  

Efter pausen ankommer læreren netop som klokken ringer, og efter 30 sekunder observeres 

følgende åbning: 

Ja, æh jeg vil lige uddele den her lille tekst, som vi har nu berørt sådan perifert flere 

gange når vi snakker om the Constitution, altså den amerikanske forfatning. 

Igen ses en attention getter i form af ’ja’, og det er interessant at læreren denne gang åbner timen 

med en kombination af de sproglige komponenter, som bruges på to forskellige tidspunkter i 

åbningen af første time: ”Ja, go’ dag igen” og ”Okay. Err. We’ve been studying an article…”. 

Attention getteren ’ja’ opfølges således af ’æh’, som igen giver eleverne lidt tid til at fortolke 

attention getteren og dreje opmærksomheden mod læreren, samtidig med at den fastholder læreren 

som den interaktionskontrollerende. Denne gang sker det dog ikke umiddelbart i samme 

udstrækning, som i første lektion af dette modul, idet der først er ro i klassen efter ’lille tekst’. Dette 

kan forklares med følgende: Da læreren kommer ind i lokalet går han straks ned til nogle elever for 

at tale med dem. Dette pågår i 28 sekunder, hvorefter læreren vender sig om og går op til katederet. 

I disse 28 sekunder fortsætter de øvrige elever med at snakke, som før klokken ringede, og der er et 

højt støjniveau. Eleverne opfatter altså ikke lærerens tilstedeværelse hos et par elever i klassen, som 

ensbetydende med, at undervisningen er startet, og det er tydeligt at det, som Ziehe kalder 

gratisproduktionen ikke er til stede her.  

Fra det øjeblik hvor læreren vender sig og går op til sit kateder og begynder at tale (’ Ja, æh jeg vil 

lige uddele…’), går der blot 3 sekunder. Eleverne gives således ikke ret lang tid til at fortolke, at 

læreren nu tager interaktionskontrollen. Dette kan være grunden til, at der går lidt længere tid, før 

de alle er stille. I øvrigt anvender læreren igen en modalitet, som signalerer et afslappet forhold til 

undervisningssituationen og eleverne, når han bruger ’’jeg vil lige’. Efter lærerens omtale af ’the 

Constitution’ omdeles nogle kopier og undervisningen er i gang. 

Opsummerende kan det siges, at ud over brugen af attention getters og gap-fillers for 

interaktionskontrol, ses det i denne optagelse at læreren benytter et åbningsforberedende element – 

en præ-åbning – inden den egentlige åbning. Det ses igen, at læreren foretrækker at nedtone 

magtforholdet mellem lærer og elever, og så tyder optagelserne på, at når læreren er til stede i 

starten af timen og tillader larm her, så tager det længere tid for ham at opnå interaktionskontrol. 
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5.3 Optagelse i klassen 2e 

Læreren ankommer i klassen efter ca. to minutter og uddeler nogle rettede opgaver til enkelte 

elever. Da der er gået fire minutter, siger læreren henvendt til hele klassen: ’Godt, I har teksten ikk’ 

oss?’. Igen ses det, at undervisningen åbnes med en diskurs markør, denne gang ’godt’, som her 

fungerer som en attention getter. Selvom den grundlæggende funktion af markøren kan siges at 

være meget lig både ’ja’ og ’okay’, som beskrevet ovenfor, kan der også ligge andre betydninger 

heri. Markøren virker således i højere grad til også at have en bagud visende reference, som 

kommenterer noget der lige er talt om eller lige har fundet sted, og den markerer dermed 

afslutningen på noget og begyndelsen på noget andet. Et tænkt eksempel kunne være: ’Så har vi styr 

på det – godt. Lad os gå videre til punkt 2’.  

Da der ikke er noget egentligt foregående emne at lukke, bruges ’godt’ tilsyneladende som en 

afslutning på det stykke tid, som læreren har været i klasseværelset og delt papirer ud, uden at hun 

har påbegyndt den egentlige undervisning. Som Schleef skriver (2008: 70), bruges attention getters 

som markører for overgangen til noget nyt, og dette nye kommer her efter overgangen fra at tale 

individuelt med elever til at åbne undervisningen. 

’I har teksten, ikk’ oss’?’ følger lige efter ’godt’ og refererer til den lektie, som der skal arbejdes 

med i denne time. Teksten er jo ikke tidligere nævnt i denne time, så spørgsmålet om eleverne har 

teksten, er nok i højere grad en konstatering af, at der er en bestemt tekst, som eleverne skal arbejde 

med nu, og at læreren derfor går ud fra at de finder/har fundet den frem. Grammatikken her er 

således en venlig modalitet, som erstatter den direkte ordre. Dette kan igen relateres til illocutionary 

acts (se Searle, 1978 og Austin, 1975). At konstruktionen fungerer som en konstatering snarere end 

et spørgsmål underbygges af, at der ikke er en eneste af eleverne som svarer på den. De fortolker 

altså heller ikke grammatikken som et spørgsmål.  

Lærerens valg af modalitet tyder på, at hun foretrækker at minimere magtdistancen mellem læreren 

og eleverne gennem det ordforråd som benyttes til interaktionskontrol. Denne præference 

underbygges af lærerens lydniveau – dvs. hvor højt hun taler. Gennem hele åbningssekvensen af 

denne time taler læreren således på et forholdsvis lavt volumenmæssigt niveau, som ikke ændrer sig 

uanset elevernes støjniveau.  

Herefter forsøger læreren at henvise elevernes opmærksomhed på den tilstedeværende observatør, 

men dette mislykkes, fordi en elev afbryder med et spørgsmål angående et ekstra eksemplar af 
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dagens tekst. Afbrydelsen understøtter Ziehes teori om fraværet hos eleverne af gratisproduktion, 

idet en sådan afbrydelse kunne opfattes uhøfligt selv i dagligdagssamtale. Der går lidt tid med 

afbrydelsen, hvorefter læreren gentager sin sætningsstart fra før: 

Som i kan se så har… (elev afbryder) Som i kan se så har vi en gæst i dag, Martin, 

som øh: har fået lov til at filme os. Øh, men det skal i bare tage stille og roligt og 

glemme alt om, det... det prøver jeg også på. Ehøhø. 

På denne måde gøres der opmærksom på, at noget er lidt anderledes end det plejer og observatørens 

tilstedeværelse afmystificeret. Men hermed udskydes den egentlige start på undervisningen igen, og 

fokus er ikke fuldstændigt på læreren endnu.  Læreren siger kort herefter: 

Ehm… Meget kort planen for i dag. Teksten ikk’ oss’. Den er svær. Der er nogen… I 

må lige spørge til nogle ord hvis det er ikk’ oss. Ellers så prøver vi at arbejde os 

igennem den. 2 sek. Og så… hvis der bliver tid til overs, så taler vi lige mere 

kommaer, jeg glemte kommaer sidste gang. Så prøver vi at lave nogle øvelser --- 

(uforståeligt) men lad os lige se hvor lang tid det her varer.  

Der går 45 sekunder fra læreren første gang henvender sig til alle eleverne samlet for at få 

interaktionskontrollen, til denne sekvens høres på optagelsen. Dels pga. en afbrydende elev, dels 

pga. lærerens egen omtale af observatøren. Det er dog i nærværende passage, at læreren påbegynder 

den egentlige undervisning med en introduktion til hvad, der skal ske i denne time: ’planen for i 

dag’. Igen lægger læreren op til at nedtone sin interaktionsrolle og sociale status. For det første 

gennem konstateringen af, at det er en svær tekst, eleverne har skullet læse til denne time. Ved at 

nævne dette åbner læreren for, at det er i orden, hvis man ikke har forstået det hele, og hun siger i 

forlængelse heraf, at hun er villig til at svare på eventuelle spørgsmål angående denne svære tekst. 

Der lægges altså op til at læreren er hjælpsom og imødekommende. For det andet gennem 

ordforrådet ’vi’ i sætningen ’Ellers så prøver vi at arbejde os igennem den’ og igen i ’så taler vi 

lige mere kommaer’ og ’ Så prøver vi at lave nogle øvelser’. Igen er det som Faiclough kalder ords 

betydning og grammatik vigtig, for ved at bruge det personlige pronomen ’vi’ i stedet for ’I’ 

understreger læreren, at det er en fælles opgave, der ligger forude, og at elev og lærer derfor i en 

eller anden grad er i samme båd. Desuden nedgraderes sværhedsgraden i den forestående opgave 

gennem brugen af ’lige’, som udtrykker en svækket modalitet. 
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Analysen af 2e viser igen brugen af attention getters for interaktionskontrol samt en præference for 

at nedtone magtforholdet mellem lærer og eleverne. Den viser også, at eleverne ikke per se 

accepterer lærerens rolle som interaktionskontrollør.   

 

5.4 Optagelser i 1e(1) 

Læreren er allerede til stede i klasseværelset, da klokken ringer ind, idet klassen skal have en prøve, 

som læreren har forberedt i frikvarteret ved bl.a. at flytte borde rundt. Læreren stiller sig 

umiddelbart efter klokken har ringet i døren og ser ud til at ønske, at eleverne hurtigt kommer ind. 

Herefter går hun over til at råbe navne op. Navneopråbet omfatter, at læreren taler med forskellige 

elever om en række emner såsom forsinkede busser, ledige pladser i klasseværelset og borde, som 

skal flyttes. Det interessante er imidlertid, at denne verbale kontakt med mange af klassens elever 

kun lader til at have en forberedende og praktisk karakter, som ikke indgår i lærerens åbning af 

undervisningen på samme niveau som det efterfølgende. Dette er altså en præ-åbning af 

undervisningen. 

Der er en del støj i klassen på dette tidspunkt, og da alle er på plads, producerer læreren følgende 

sætning: ’ Ja. Æh:. S:. 2 sek. Så er det jo i dag i afslutter AP både almendelen og latindelen’. Det 

ses at ’ja’ bruges som attention getter, og denne struktur minder derfor i høj grad, om den der ses i 

1a (side 10). På samme måde minder også brugen af ’æh’ om eksemplerne ovenfor: ’Okay. Err’ og 

’Ja. Æh’ i 1a (side 11). Det vil sige, at gap-filleren ser ud til at fungere som en konstruktion, der har 

til formål at bibeholde taleretten og udskyde de efterfølgende ord indtil, der er tilstrækkeligt ro i 

klassen.  

Herefter er det ikke helt klart, om læreren faktisk tysser på eleverne, eller om hun udtaler s’et i 

interjunktionen ’så’ (så i betydningen ’nu’) som herefter genstartes: ’S: Så’. Det lyder mest som det 

sidste, men under alle omstændigheder, er det tydeligt, at læreren ikke er tilfreds med støjniveauet i 

klasseværelset, og at hun derfor udskyder ’så’ et øjeblik.  Udskydelsen har ikke umiddelbart den 

ønskede effekt, og støjen fortsætter således. På trods af dette insisterer læreren på retten til at tale, 

og hun fortsætter med ’ Så er det jo i dag i afslutter AP’ og opnår herved det hun ønskede, nemlig 

ro i klassen. På optagelsen kan man således høre, at eleverne er holdt op med at snakke med 

hinanden, da læreren siger ’AP’.  
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Lærerens valg af grammatik i timestarteren i denne time lader i øvrigt til at have en vis 

sammenhæng med indholdet af timen, som jo er en prøve i AP (almen sprogforståelse). 

Interjunktionen ’så’ kan have flere funktioner og nuancer, men lader her til at blive brugt i en 

advarende eller opmærksomhedsskærpende betydning: ’Så er det nu det sker!’ Dette underbygges af 

brugen af tidsadverbiet ’i dag’ samt verbet ’afslutter’ som præciserer overfor eleverne, at det altså er 

nu, at det gælder – det er nu eleverne skal vise, at de har lært noget i AP undervisningen. Dette kan 

som regel få de fleste mennesker til at være opmærksomme, og det lader da også til at være tilfældet 

i denne situation, idet eleverne som sagt holder op med at tale med hinanden.  

Årsagen til at roen ikke kommer i samme øjeblik, som læreren siger ’ja’, lader til at være parallel 

med eksemplet ovenfor, som indtræffer efter frikvarteret i 1a (’Okay. Err. We’ve been studying an 

article…’). Her havde læreren, som det blev vist, været til stede et stykke tid i klassen, og havde 

tilladt et højt støjniveau, inden han påbegyndte undervisningen. Det samme er tilfældet i 

nærværende eksempel, idet der går lidt mere end tre minutter fra klokken ringer, til læreren i 1e 

påkalder sig retten til at tale til hele klassen på en gang. Dette antyder, at det er sværere for læreren 

at opnå det for hende eller ham rette støjniveau at undervise under, hvis der tillades støj i klassen fra 

det øjeblik, læreren er i klassen til det øjeblik, hvor den egentlige undervisning påbegyndes. 

Samtidig indikerer dette, at lærerens tilstedeværelse i klassen ikke nødvendigvis fortolkes af 

eleverne, som om undervisningen er i gang, hvilket igen passer godt med Ziehes teori om fraværet 

af gratisproduktion. Efter lærerens undervisningsåbner fortsætter hun med at give eleverne en række 

informationer om dagens prøve. Der kommer nogle spørgsmål og herefter uddeles prøven. 

Optagelserne i 1e viser, at læreren gennemgår en række praktiske foranstaltninger, inden hun 

kommer frem til den egentlige timeåbning. Timeåbningen består af en attention getter efterfulgt af 

en filler og introduktion til dagens prøve. Det fremgår, at hvis læreren tillader et højt støjniveau, 

mens hun er til stede i klassen, tager det noget tid, før hun opnår den ro, hun ønsker for at kunne 

åbne timen. Det ses også, at læreren fortsætter sin åbning af timen, hvorved hun kræver 

interaktionskontrollen, selvom der ikke kommer ro med det samme. 
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5.5 Optagelse hos 3g valghold 

Læreren ankommer 1.45 minutter efter det har ringet sammen med de få elever, som er i denne 

klasse (ni elever). Kort efter går læreren i gang med sin første ytring i denne time: ” Ja, go’ morn 

æhh”. Som i f.eks. eksemplerne fra optagelserne i klasserne 1a og 1e ser vi igen at ’ja’ fungerer som 

attention getter og at ’æhh’ fungerer som en gap-filler, hvor formålet er at bibeholde den netop 

erhvervede taleret.   

I denne optagelse er det imidlertid ikke noget problem at bibeholde taleretten, idet der allerede er ro 

i klassen, og der er derfor ingen som truer lærerens taleret. Læreren fortsætter da også umiddelbart 

herefter og siger: ”som I kan se, Martin er gæst i dag…”. Læreren fortæller herefter kort eleverne, at 

han havde glemt, at der ville være en observatør til stede, og at han håber, dette er OK med 

eleverne. Dette kommer til at fungere som en præ-åbning af timen (som i optagelserne fra 1a, 2e og 

1e), idet læreren berører et emne, som lader til at være afgørende for den efterfølgende 

igangsætning af selve undervisningen. Han ønsker altså ikke, at gå i gang med undervisningen, før 

han har informeret sine elever om sin forglemmelse om den tilstedeværende observatør.  I denne 

information giver læreren desuden eleverne en lille åbning til at kommentere på observatørens 

tilstedeværelse: ”Håber ikke I har så meget imod det, det har jeg ligesom glemt at fortælle Jer, det 

har jeg ikke selv tænkt på siden tirsdag”. Lærerens valg af ord: ”Håber ikke I har så meget imod 

det” er dog nok snarere en konstatering end en reel forespørgsel. Dette understøttes af, at læreren 

taler videre med det samme, og der ikke er en eneste elev, som svarer på lærerens ytring.  

I stedet er der straks en elev, som springer direkte til et spørgsmål om dagens lektie:” Der er… det’ 

spørgsmål… anden spørgsmål jeg har til det der med religiøs… Det kunne jeg altså ikk’ lige…”.  

Det fremgår senere af timen, at eleverne har fået individuelle spørgsmål at forberede til denne time, 

og det er et af disse spørgsmål, som eleven har problemer med. Læreren vælger imidlertid at 

udskyde svaret på elevens spørgsmål til senere, idet han siger: ”Ajm, vi… det snakker vi om. Æhm…  

--- (uhørligt)”. Formentlig fordi læreren har et overblik over timen, som eleven ikke har. Der skal 

altså arbejdes med dette senere i timen, og en diskussion af dette emne ville på nuværende tidspunkt 

udskyde åbningen af undervisningen yderligere. Det viser med al tydelighed, med Goffmans ord, en 

lærer der bestemmer dagsordenen, og som har interaktionskontrollen. Det ses også, at eleven 

fortolker og accepterer lærerens afvisning af at snakke om dette emne nu, og dette understøtter 

Goffmans teori om interaktionsroller, hvor ’den optrædende’ og modtageren har en forudgående 

forståelse for, hvem der har hvilken social status i konteksten. Samtidig fungerer elevens ytring dog 
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også som en slags indledende bemærkning, der sikrer eller undskylder eleven senere i timen, fordi 

hun allerede nu gør opmærksom på, at der er noget, som hun ikke har fået forberedt. Altså en slags 

præ-åbning af timen fra elevens side. 

Denne præ-åbning kommer til at omfatte endnu en praktisk bemærkning fra en anden elev, som kort 

fortæller, at eleven Charlotte ikke kommer til timen i dag. Hele præ-åbningssekvensen for denne 

time tyder således på, at der er en fælles forståelse hos elever og lærer af, at der er visse praktiske 

elementer, som hører til og kan italesættes inden selve undervisningen går i gang. Dette 

underbygges som nævnt også af ovenstående optagelser. 

Den egentlige åbning af undervisningen sker efter, at læreren har fundet sine ting frem: ” Men jeg 

havde egentlig tænkt mig, at vi lige skulle starte med, at I skal have en stil tilbage”. I denne 

introduktion til dagens første programpunkt samt i det efterfølgende, ses et ordforråd med en 

modalitet, der som tidligere beskrevet (eksempelvis i optagelsen fra 2e) viser lærerens affinitet for 

eleverne. Han ønsker at bibeholde en venlig tone for at sikre et godt forhold til eleverne og vælger 

derfor ord og vendinger som følgende: ”jeg havde egentlig tænkt mig”, ”at vi lige skulle”, ”lige et 

par kommentarer”, ”hos et par stykker af Jer har jeg sådan brugt bølgestregen en gang imellem”,  

”en vis vaklen overfor øh formulering eller ordvalg”.  Ordforrådet i ”jeg havde egentlig tænkt mig” 

er langt fra ordlyden af en ordre, ligesom brugen af ordet ”lige” antyder, at der ikke bliver tale om 

ubærligt og meget slidsomt arbejde. I øvrigt nedtones også mængden af fejl, som eleverne har lavet 

i de opgaver, der nu skal gennemgås ved hjælp af følgende ordforråd: ”Et par kommentarer”, ”Hos 

et par stykker”, ”en gang imellem” og ”en vis vaklen”. Læreren siger altså ikke at ”alle laver mange 

fejl hele tiden”. Det er altså tydeligt, at læreren ønsker at bibeholde en behagelig tone i denne 

åbning, samtidig med at han positionerer sig selv, som den der har interaktionskontrollen: ”jeg 

havde egentlig tænkt mig”. 

Efter pausen genoptages undervisningen umiddelbart efter at læreren kommer ind i klassen: ”Okay, 

let’s move on. Err… Casper?” Som i første del af denne lektion er der ingen støj i klassen, så 

lærerens attention getter kan med det samme følges op af ”let’s move on”. Ved hjælp af 

grammatikken i ’let us…’ giver læreren en klar og entydig indikation af, at både elever og lærer nu 

skal genoptage undervisningen fra det sted, hvor den stoppede før pausen: ”move on” indikerer en 

fortsættelse af noget som tidligere er foregået – altså en fortsættelse af undervisningen. Læreren 

udspørger følgeligt den elev (Casper), som før pausen var i gang med at tale: ”What makes the 

narrator decide to go to the bazaar?” og hermed ses en for empirien i denne opgave meget hurtig 
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og effektiv genåbning af undervisningen. Forklaringen på dette er formentlig dels at alle klassen 

(få) elever er til stede og på plads, dels at eleverne er stille og dels lærerens evne til at anvende et 

kort og præcist ordforråd og en grammatik, som tydeliggør hans intention med åbningen af denne 

del af lektionen og indikerer, at han har interaktionskontrollen.     

 

5.6 Optagelse i 2d 

Læreren ankommer efter 1.50 minutter, mens der er en del bevægelse og støj i klassen. I samme 

øjeblik læreren kommer ind af døren siger han højt henvendt til klassen: ”Goo:d morning 

everyone”. Volumen og vokallængden på lyden af denne diskurs markør ser ud til i sig selv, at være 

nok til at få opmærksomheden hos i hvert fald de elever, som er i kameraets felt. Disse elever 

vender sig om. Derudover er det en meget direkte attention getter, fordi ordforrådet omfatter alle, 

som er til stede i lokalet: ”everyone”. Attention getterens grammatik adskiller sig derved fra de 

øvrige i denne opgave i og med, at den har en specifik modtager. Både hilsenen og adressaten 

omformuleres og gentages umiddelbart efter: ”Hello to you all”. Læreren gør således meget ud af at 

henvende sig til og hilse på eleverne i en modalitet som signalerer høflighed. 

“I understand that you ehh: that you may be slightly hung over today” følger umiddelbart efter og 

dette er, som det fremgår senere, en reference til en gymnasiefest i weekenden. Læreren vælger 

således et for konteksten forholdsvis kollokvialt ordforråd, som signalerer, at han er bevist om 

elevernes aktiviteter på skolen udenfor undervisningen, og at han har en vis interesse heri. Desuden 

nedtoner læreren gennem brugen af denne sætning samtidig i høj grad magtforholdet i 

klasserummet. Indholdet signalerer således en venlig, afslappet og humoristisk stemning samt en vis 

anerkendelse af elevernes fest. Dette understeges af elevernes fortolkning: de griner af lærerens 

ytring. 

Samtidig ses det, at det er læreren der har interaktionskontrollen idet han umiddelbart efter 

elevernes grin fortsætter med at tale: ” I hope you had a good Christmas party on Saturday. I hope 

you didn’t suffer too much”. Denne uddybning af lærerens første henvisning til weekendens 

festligheder minder i høj grad om kollokvial samtale, hvor den som har taleretten giver plads til 

tilhørerens feedback (f.eks. ”nå!”, ”aha” eller et grin4) hvorefter taleren fortsætter sin taletur. 

Ordforrådet i denne sætning understreger igen, at læreren foretrækker en afslappet stemning. 
                                                           
4 Dette kaldes også en fortsætter (continuer). Se Schegloff 1981. 
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Hvorvidt dette er en bevidst strategi fra lærerens side skal ikke bedømmes her. Blot skal det 

bemærkes, at lærerens interaktion med eleverne indeholder elementer fra den måde, hvorpå 

eleverne iføge Ziehe tager hverdagslivets uformelle tone med ind i undervisningen.   

I umiddelbar forlængelse af ovenstående ytring giver læreren en reference til dagens lektie: ”I have 

a vision today! A vision that we shall all --- (uforståeligt) enormously well” (Dagens lektie er 

Martin Luther King: “I Have A Dream”). Lærerens valg af dette ordforråd som en del af åbningen 

af denne time er interessant, fordi sætningen har karakter af en intertekstuel reference til dagens 

lektie.  Åbningen af timen fremstår derfor indtil videre i høj grad, som et produkt af en 

post/senmoderne tid, hvor læreren genbruger og omformulerer velkendt tekst efter eget behov i 

form af en intertekstuel reference5 i en situation hvor magtstrukturen i klasserummet er nedtonet.  

På trods af at lektien netop er omtalt, står det dog klart i det efterfølgende, at den egentlige åbning 

af undervisningen endnu ikke er påbegyndt, idet der er en række praktiske emner som først skal 

italesættes: Læreren gør således kort opmærksom på observatørens tilstedeværelse: ”As you 

noticed… a brief introduction but only brief… to our camera friend in the corner. Ignore him 

afterwards… do your best to act normally… that will be eh: tough! Okay! (4 sek) Right”. Herefter 

spørger læreren eleverne om eventuelle fraværende elever: ”And so… is everybody present? (3 sek) 

Err: a few casualties I can tell?” Fælles for ordforrådet i disse sætninger er brugen af humor. 

Læreren beder eleverne opføre sig normalt på trods af observatørens tilstedeværelse og tilføjer, at 

det kan være svært for eleverne. Ligeledes omtaler læreren de fraværende elever som ”casualties” 

og antyder dermed, at de fraværende elever er kommet til skade, sårede eller omkommet! Det kan 

derfor siges om hele præ-åbningen i denne time, at læreren bruger humor, som et middel til at åbne 

timen. Det skal dog bemærkes at begge humoristiske indslag lader til, at drukne i elevernes støj. I 

hvert fald ses og høres der ingen reaktion herpå. Dette kan ironisk nok netop skyldes lærerens 

kollokviale ordforråd. Dette ordforråd giver ikke umiddelbart læreren ro i klassen, fordi eleverne 

fortolker lærerens tone, som om de også kan fortsætte i en hverdagsagtig omgangstone med støj og 

snak. På denne måde bidrager læreren med sit ordforråd tilsyneladende selv til, at eleverne ikke 

hører hans humoristiske ytringer. 

Den egentlige åbning af undervisningen sker fortsat ikke i det efterfølgende. Dette har flere årsager, 

og hver af disse årsager bidrager, som det vises nedenfor, til at denne del af præ-åbningen kommer 

til at fremstå meget fragmenteret. For bedst at beskrive dette, er nedenstående passage opdelt i 
                                                           
5 (Se Irwin 2004 for mere om intertekstuelle referencer).   
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emner på baggrund af indholdet af lærerens ytringer. Det skal bemærkes, at der i løbet af det 

følgende uddrag af timen fortsat er en del støj fra elever, som finder ting frem og taler med 

hinanden.  Emne 1: 

Lærer: And so… is everybody present? (3 sek) Err: a few casualties I can tell? 
Elev: Emilie og Janne kommer lidt senere. Deres bus kørte vist lige forbi. 
Lærer: Sorry! Could I have it again young man? Something about a bus I think  
Elev: Emilie og Jannes bus kørte lige forbi… 
Lærer: There e… there it was again. That was very interesting. Ehe-he-he. (2 sek) 
Well, I do understand. I picked up a little Danish over the years er… 

 

Læreren insisterer her på, at der tales engelsk i præ-åbningen af timen, og derfor kommer den ellers 

korte besked om nogle elevers fravær til at tage en del tid. Umiddelbart herefter kommer en elev for 

sent ind af døren. Dette fører til at læreren berører et nyt emne, emne 2:  ”Ahh! (Elev kommer ind af 

døren)There you are. Hallo! (2 sek)” Læreren forsøger herefter at starte den første aktivitet i dagens 

undervisning, men dette lykkes kun delvist, idet nogle elever er i gang med at tænde deres bærbare 

PC. Emne 3: ” I want you to find a partner. Let’s warm up today.  Err by doing a bit of 

paraphrasing so we…(Emne 4:) you may close your computers for the moment, they’re not needed. 

They’re not even desirable at this point…” Herefter introducerer læreren en overhead, som skal 

bruges i undervisningen. Emne 5: ”IF I can find the overhead I have prepared”. Mens overheaden 

forberedes vender læreren tilbage til emne 3 som gentages: Have you found a partner? (tænder 

overhead). Aalborg are you out there? Elev: No! 

Udsnittet her viser, at der er en række faktorer, som har betydning for, hvornår læreren når frem til 

åbningen af den egentlige undervisning i denne time. Helt overordnet har den kode, som anvendes 

når eleven henvender sig til læreren - i dette tilfælde sproget engelsk – betydning her. Ligeledes har 

også eleven som kommer for sent betydning, samt elever som er i gang med aktiviteter, som ikke er 

relevante for den forestående undervisning. I dette tilfælde brugen af bærbar PC. Endelig ses det 

også på baggrund af eksemplet ovenfor, at hvis eleverne ikke kan håndtere selv at løse den opgave, 

som det er, at finde sammen to og to i par, så må læreren afbryde sit forsøg på at åbne 

undervisningen og blive på præ-åbnings stadiet og gentage sit ønske, om at eleverne skal finde en 

makker (”Have you found a partner?”). Samlet kommer forsøget på at åbne undervisningen her til 
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at fremstå fragmenteret, fordi læreren er nødt til eller vælger at italesætte fem forskellige emner i 

denne forholdsvis korte sekvens. 

Da læreren til sidst i ovenstående spørger, om eleverne har fundet en partner, er der ingen der 

svarer. Han spørger derfor igen (i øvrigt med endnu en intertekstuel reference, denne gang til 

rockmusikkens verden) om eleverne har hørt hvad han sagde: ”Aalborg are you out there?” Og da 

en elev svarer nej, opfatter læreren det, som om eleverne ikke har forstået hvad de skal. Man kan 

argumentere for at eleverne faktisk ikke har fået megen information om, hvad der forventes af dem 

på dette tidspunkt, og at dette er årsagen til deres passivitet. Indtil nu har de fået denne information: 

”Err by doing a bit of paraphrasing so we…”. Det kan dog ikke vurderes, hvilken forudgående 

viden eleverne måtte have fra andre timer om ’paraphrasing’, og hvad dette indebærer. 

Der lader under alle omstændigheder til at være en diskrepans i denne passage mellem lærerens 

ordforråd og elevernes fortolkning. Læreren ønsker at åbne undervisningen, mens eleverne 

fortsætter med at tale og lave andre ting. I forlængelse af Goffmans teori skyldes dette formentlig, at 

eleverne opfatter lærerens interaktionsrolle, som værende noget andet end den person, der har 

magten i klasserummet og ikke sætter undervisningen til forhandling eller diskussion. Goffman 

siger således, at der er en sammenhæng mellem det, han kalder manerer – her de sproglige manerer 

– og den forventning som publikum – eleverne – har til interaktionsrollen, som lærer og de selv skal 

spille. Årsagen til diskrepansen kan være den generelt kollokviale og humoristiske tone samt 

ordforrådet, som udgør dette. Helt konkret kan ordforrådet ”Aalborg are you out there?” medvirke 

til at fjerne fokus fra åbningen af timen, fordi nogle elever måske ikke forstår, hvad der menes med 

dette, mens andre ikke kan se forbindelsen mellem denne ytring og det forestående klassearbejde.  

Som konsekvens af elevernes passivitet uddyber læreren i det efterfølgende, hvad det er, han ønsker 

af eleverne og mens dette sker, bliver der ro i klassen. Men dette fører fortsat ikke til en 

undervisningsåbning: 

No: What you… what you need to do is take turns, Kathrine, take turns at… at 

paraphrasing hopefully even pronouncing … some of YOU will have looked up these 

words and written the phonetics… the ludskrift as we call it in Danish… err of these 

words. So… help each other out BUT it will be English only. OK? English only. We 

may need to pull down this one but I’m not…yeah here it is (henter pegepind, 7 sek) 

OK so you just go right ahead… err the one sitting closest to THAT corner will start 
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OK? So Jonas you start the first one…take turns…hopefully…IF (det banker på 

døren. Rektor kommer ind).  

Idet rektor kommer ind i klassen for at give en besked, må den undervisning, som læreren har 

forberedt endnu engang udskydes. Denne gang i de fem minutter rektor taler til klassen. 

Efterfølgende giver læreren endnu engang en introduktion til den forestående øvelse, hvor han også 

er nødt til at opfordre eleverne til ikke at tale om den af ham selv tidligere omtalte fest:  

Right! And you are prepared I think, so you just go right ahead. Forget about… forget 

about the err the business… party… Saturday and err the coming Saturday Christmas 

party at this school and let’s zoom back to where we were okay?  Who’s part… and 

you’ve got two partners… more or less. Err Jesper can you move over here? So that 

you work in pairs and you turn around I think this was (uforståeligt)’n’ face the one 

who’s sitting behind you. Like that. OK! DO IT, please! And it’s English only. It’s 

English only OK? (Lærer klapper hænderne sammen). 

Det bemærkes igen, at antallet af emner og ordforrådet er forholdsvis omfattende set i forhold til 

målet med ovenstående uddrag, nemlig at eleverne skal i gang med den allerede beskrevne 

arbejdsform. Efter dette kommer undervisningen i gang og læreren bevæger sig rundt i klassen til de 

arbejdende par.  

Efter frikvarteret, da klokken ringer ind igen, er læreren allerede tilstede i klassen. Han er i gang 

med at tale med et par elever om noget faglig relevant på en PC skærm. Imens dette sker, kommer 

eleverne gradvis tilbage ind i klassen. Mens læreren forsat taler med de to elever i et hjørne af 

klassen, fortsætter de øvrige elever med at tale højlydt til hinanden. Det er her tydeligt, at næsten 

alle eleverne ikke opfatter kombinationen af lærerens tilstedeværelse og klokken, der har ringet, 

som ensbetydende med, at timen er startet. Det er først efter tre minutter, da læreren rejser sig op 

med interjektionen ”Right guys!” og klapper i hænderne, at nogle elever stopper med at tale højlydt. 

Dette understreger igen at Ziehes såkaldte grastisproduktion er en saga blot. Men det siger muligvis 

også noget om ordforrådet, tonen og den grad af magt, som læreren ønsker at opretholde i forholdet 

til sine elever. I lærerens tilstedeværelse i klasseværelset ser eleverne tilsyneladende en i et vist 

omfang ligeværdig person, som ikke kræver nogen særlig opmærksomhed, før han selv påkalder sig 

den gennem en attention getter (”right guys!”).  
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Efter denne attention getter kommer læreren med et par kommentarer yderligere til de to elever, han 

netop har talt med, og imens bliver der ro i klassen. Det er svært at vurdere om eleverne herefter 

taler sammen om noget fagligt, men de er under alle omstændigheder i gang med noget i par. Efter 

ca. 30 sekunder forstyrres undervisningen af skolens højttalersystem, hvori der gives en poetisk 

fællesbesked til alle elever angående et forestående Lucia-optog. Dette afstedkommer latter blandt 

eleverne, og en nu lettere frustreret lærer, som igen er blevet afbrudt i sin åbning af undervisningen: 

”So we can look forward to yet another interruption. Welcome to you perhaps ha ha.” Efter dette 

fortsætter eleverne dog deres arbejde og undervisningen er i gang. 

Optagelserne i 2d viser, at læreren anvender hilsen med adressat for at få interaktionskontrollen og 

herigennem muligheden for at åbne undervisningen. Det ses også, at læreren foretrækker at nedtone 

magtforholdet mellem lærer og elev, og at han aktivt bidrager til dette gennem sit ordforråd, brugen 

af humor og anerkendelsen af elevernes liv udenfor undervisningen. Det ses også, at der er en 

forholdsvis langvarig præ-åbning af undervisningen, hvor emner af praktisk karakter omtales inden 

den egentlige åbning af undervisningen finder sted. Præ-åbningen er præget af en bred vifte af 

sproglige og fysiske handlinger, som bevirker at åbningen af undervisningen udskydes gentagende 

gange, tilsyneladende til dels pga. det nedtonede magtforhold mellem lærer og elever. 

 

5.7 Optagelser i 3c 

Læreren ankommer til klasseværelset efter 3.10 minutter og begynder at finde sine ting frem. Imens 

kommer der løbende elever ind i klasseværelset. Efter 4 minutter siger læreren: ”Yes… vi skal i dag 

ha’ de der spørgsmål. Martin han vil lige filme jer lidt. Det skal jeg gøre opmærksom på.” Det ses 

her, at læreren gør brug af ’yes’ som attention getter, der ligesom ’ja’ i optagelserne fra 1a og f.eks 

’okay’ i 1d lader til at have det formål, at læreren gør eleverne opmærksom på, at han er til stede i 

klassen, at han er klar til at undervise eleverne, og at han har retten til interaktionen. Attention 

getter’en opfølges derefter hurtigt af en kort introduktion til, hvad dagens time skal handle om: ”de 

der spørgsmål”. Denne formulering samt den efterfølgende forholdsvis lange passage er interessant 

i denne time-åbning. Nedenstående forklarer hvorfor. I forlængelse af at læreren gør opmærksom på 

observatørens tilstedeværelse, kommer der et spørgsmål fra en elev om, hvorfor observatøren er til 

stede og fra dette øjeblik går der ca. fire minutter før den egentlige åbning af undervisningen går i 

gang. Af hensyn til læsbarheden ses her indholdet af disse 4 minutter: 
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1. Lærer: Yes… vi skal i dag ha’ de der spørgsmål. Martin han vil lige filme jer lidt. Det skal 
jeg gøre opmærksom på.  

2. Elev: Why? 
3. Lærer: Det’ til sit eget lille projekt.. det har ikke noget med jer at gøre, det er --- (uhørligt, 

stole larmer, fortsat højt støjniveau). Sådan et øh pædagogisk projekt han er ved at lave.  
4. 3 sek. 
5. Lærer: Vi’ bare sådan forsøgskaninus… Yes.  
6. 3 sek. 
7. Lærer: (henvendt til enkelt elev med ryggen til) I har ikke fået noget at vide --- (uhørligt) 
8. Elev: Æh hva si’r du? 
9. Lærer: De er ikke kommet? Så skal jeg nok lige tjekke. 
10. 4 sek. 
11. Elev: Har du modtaget min oversættelse? 
12. Lærer:  [Hva? 
13. Elev: [jeg] sendte den i fredags…  
14. Lærer: ja. 
15. Elev: Jeg sendte en oversættelse [i fredags]fordi jeg glemte min aflevering 
16. Lærer:           [jo tak] 
17. Lærer: Jeg har ikke fået den skrevet ud men det gør jeg bare. 
18. Elev: Nej nej, det bare… 
19. Anden elev: Øhm, Henrik? Jeg har helt… fuldstændig glemt øhh oversættelsen. Så den… 

hvis vi skal aflevere stil på fredag… er det så ikke okay hvis du så bare får begge ting på 
samme tid? 

20. Lærer: Mjah! 
21. Elev: …eller vil du bare ha’ oversættelsen senere idag? 
22. Endnu en elev kommer ind af døren. 
23. Lærer: det må du godt. 
24. Elev: Okay… Ou… 
25. Tredje elev: Jeg kan ikk’ husk’. Det var jo, jeg havde sendt på Lectio eller FC fordi...  Jeg 

havde sendt på Lectio for sent, kan jeg godt lige ta’ den med. 
26. Lærer: Ja, så skriv den lige ud ikk’ os’. 
27. Elev: Ja. 
28. Lærer: --- skriv den lige ud Magnus. 
29. Fjerde elev: Ja, det er et spørgsmål 
30. Lærer: Ja? 
31. Fjerde elev: Hvor… Ligger de oppe i dueslaget? 
32. Lærer giver elev en lille stak papirer, som han har i hånden. 
33. Lærer: --- nogen spørgsmål? 
34. Femte elev: Halloo Henrik? Hvaa? Hva’ er det for en oversættelse? Skal… skal den 

afleveres ---. 
35. Lærer: Det er den der med… ehh. (2 sek.) CO2 udslip og det der. 
36. Lærer taler med enkelt elever i det ene hjørne af klassen. 20 sek. 
37. Sjette elev: Den oversættelse vi havde for til efter vinterferien tror du ikk’ vi kan få den før, 

så vi kan lave den i vinterferien? 
38. Lærer: Jo, det kan I godt. 
39. 4 sek. 
40. Syvende elev: Kan jeg også lige få spørgsmålene? 
41. Lærer: Har du ikke fået dem? 
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42. Elev: Nej, jeg var der ikk’ --- 
43. 5 sek. 
44. Lærer:  [Okay!] 
45. Ottende elev: [Henrik?]  
46. Lærer: Ja. 
47. Elev: Kan du ikke fortælle om den der Macbeth-stil vi skal aflevere? 
48. Lærer: Joo, jeg havde jo skrevet noget om den.  
49. Elev: Men hvad er det vi skal? 
50. Lærer: Jeg har skrevet at I skal skrive noget om setting, narratives og… themes og sådan.  
51. Elev: Okay, og hvor meget forventer du så’n? 
52. Lærer: Fem timers arbejde. 
53. Elev: Okay. 
54. Lærer: Ja. Så… Ja… Det er den måde vi gør det op på efter de nye regler.  
55. Elev: Jahr, okay. 
56. Lærer: Ikk’? Så I skal bruge sådan 5 timers arbejde. 
57. Elev: Jarh. 
58. Lærer: Ja! (under inspiration)Så det… det err øh jo bare en hjælp til jeres --- eksamen, ikk’ 

oss’? Sådan stort set, og så kan i lige så godt øve jer [---     ] 
59. Niende elev:             [Skal vi stadigvæk]stadig hold’ 
60. Lærer: Hva’? 
61. Elev: hold os til de der 1200 ord? 
62. Tiende elev: Ehm det er ikk’ den han tænker på. Er det ikk’ mundtlig eksamen du tænker på 

(kigger på læreren)? 
63. Niende elev: Jojo, men afleveringen? 
64. Lærer: Afleveringen? 1200 ord? Nej. Det [står der] ikke noget om. 
65. Niende elev:                       [nå-nå]  
66. Niende elev: Nej, men det var det jeg spurgt’ dig om. 
67. Lærer: Ja.  
68. Tiende elev: Det her det’ jo normalt 900 ord. 
69. Lærer: ja. 
70. 3 sek. 
71. Lærer: Nej, det behøver I ikk. Skriv sådan en 2-3 sider ikk? 
72. Niende elev: Okay 
73. Lærer: Så --- 
74. 3 sek (Efter 7.15 siden klokken ringede) 
75. Lærer: Yes, hr-hm, okay. Sku’ vi lige gennemgå de her svar. Eller sludder, spørgsmål. These 

questions here. (2 sek). And er… start with comprehension… comprehension questions. (4 
sek). And find out er… what month this is. What month is it Charlotte? 

 

Denne lange præ-åbningssekvens, som går forud for den egentlige åbning af undervisningen lader 

til at indeholde en række elementer, som er afgørende for dens udstrækning i tid og emner. Her skal 

først nævnes, at læreren selvom læreren faktisk allerede nævner dagens emne for undervisningen 

umiddelbart efter attention getteren, så springer han selv straks til et andet emne (observatørens 

tilstedeværelse), og han åbner derefter selv op for, at tale om andre ting end de forestående 

arbejdsspørgsmål ved at henvende sig til en elev og spørge til en karakter (formodentligt i 
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forbindelse med en studieretningsopgave). Dette følges dernæst af en lang række af spørgsmål og 

konstateringer fra eleverne, og læreren fraskriver sig her delvist interaktionskontrollen: Han svarer 

således beredvilligt på alle spørgsmålene fra eleverne fra linje 11 til 71 og forsøger ikke undervejs 

at afbryde spørgsmålene for at påbegynde det planlagte tekstarbejde. Umiddelbart inden læreren 

åbner for arbejdsspørgsmålene i linje 75, er der tre sekunders talepause, hvor eleverne godt kunne 

finde plads til at stille yderligere spørgsmål, hvis de ville. Dette sker dog ikke. Det faktum at præ-

åbningen strækker sig over forholdsvis lang tid, ca. 4 minutter, at læreren ikke forsøger at afbryde 

eleverne undervejs, og at han i linje 74 giver tid og dermed mulighed for flere spørgsmål indikerer, 

at han ikke anser den lange præ-åbning for uønskelig eller problematisk for hans undervisning. 

Uanset hvor bevidst læreren måtte være om længden af præ-åbningen af undervisningen, 

forekommer det også interessant, at se på lærerens ordforråd i præ-åbningen. De aller første ord 

som eleverne skal fortolke umiddelbart efter lærerens attention-getter lyder: ”vi skal i dag ha’ de 

der spørgsmål. Martin han vil lige filme jer lidt”. Her er det interessant, at læreren bruger ordene 

’vi skal lige’ og ’de der spørgsmål’. Ordforrådet her signalerer en vis afstand til det planlagte 

arbejde, dels  fordi ’lige’ antyder at vigtigheden af spørgsmålene ikke er enorm og dels fordi ’de 

der’ i modsætning til ’disse’ signalerer fjernhed frem for nærhed. Et lignende mønster går igen i det 

efterfølgende, hvor læreren fortæller at observatøren ”han vil lige filme Jer lidt”. Her bruges igen 

ordet ’lige’ samt ’lidt’ som nedgraderer både omfang og vigtigheden af observatørens 

tilstedeværelse. At disse ord bruges om observatøren er ikke i sig selv interessant, men i sin 

sammenhæng med oven- og nedenstående analyse, bidrager det til forklaringen af præ-åbningens 

karakter. Det gør valget af ordforråd i de følgende linjer ligeledes: 

Linje 5: Vi’ bare sådan forsøgskaninus 

Linje 9: Så skal jeg nok lige tjekke. 

Linje 28: skriv den lige ud Magnus. 

Linje 35: Det er den der med… ehh. (2 sek.) CO2 udslip og det der. 

Linje 50: Jeg har skrevet, at I skal skrive noget om setting, narratives og… themes og 

sådan. 

 

I disse udpluk fra præ-åbningen er brugen af ordene ’bare sådan’ og  ’lige’ i linjerne 5, 9 og 28 

interessant, fordi dette ordforråd signalerer en nedgradering af vigtigheden og omfanget af 

udsagnene. En sætning som ’Jeg tjekker det efter timen’ signalerer således en højere grad af 
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vigtighed og status end ’ Så skal jeg nok lige tjekke’.  Ligeledes bidrager ordforrådet ’den der’ hhv. 

’det der’ i linje 35 til en vis afstandstagen fra den omtalte opgave, fordi opgaven dermed beskrives 

med et element af tilfældighed. I denne linje nedgraderes også emnet i opgaven til CO2 og så nogle 

andre mindre vigtige emner (CO2 udslip og det der). Samtidig er ordforrådet ’det der’ i linje 35 

samt ’noget om’ og ’og sådan’ i linje 50 et ordvalg, som ikke præcist definerer, hvad læreren taler 

om. Man kunne her spørge, hvad der ligger i ordene ’og sådan’ i forbindelse med setting, narratives 

og themes.  

Hver for sig siger ordforrådet ikke meget overordnet om den ovenstående præ-åbning, men når man 

ser de fremhævede eksempler som helhed, fortæller de noget om de muligheder, som eleverne har 

for at fortolke lærerens udsagn i løbet af åbningen af undervisningen. Her formodes det, at en lærer, 

med en strammere sproglig struktur, dvs. en lærer som giver sprogligt mere præcise og utvetydige 

beskeder, der samtidig fremhæver vigtigheden af undervisningen eller opgaverne, har bedre 

muligheder for at åbne sin undervisning i forlængelse af en kort præ-åbning, fordi han følgeligt 

besidder et højere niveau af interaktionskontrol. Dette kunne bevirke, at eleverne vælger at spørge 

ind til opgaver og afleveringer på tidspunkter, hvor de har læreren på enmandshånd og ikke optager 

hele klassens opmærksomhed. 

Det skal nævnes, at læreren i nærværende optagelse meget vel kan se på den lange præ-åbning af 

timen som ønskelig, fordi mange elever her får svar på nogle fagligt relaterede spørgsmål. Men 

fokus her er at beskrive og analysere åbningen af timen og dens sproglige indhold, og der tages 

derfor ikke stilling til hvorvidt en lang præ-åbning som udgangspunkt er fordrende for 

undervisningen. 

Den lange præåbningssekvens fortæller også, at det som Goffman kalder for de uskrevne regler, 

som elever og lærer efterlever i en undervisningssituation, er præget af et kollokvialt ordforråd og 

en interaktion som generelt minder om hverdagssamtale. Dette skyldes formentlig ikke kun 

ovenstående, men også at eleverne, som Ziehe siger, i langt højere grad end tidligere interagerer i 

klasserummet, på samme måde som de gør uden for skolen.   

Efter frikvarteret kommer læreren tilbage ind i lokalet efter 1.34 minutter, hvorefter en elev med det 

samme kalder på ham: ”Henrik?”. Læreren svarer ’yes’ på dette og går hen til eleven. Det som tales 

om, kan ikke høres, da der er en del støj i klassen. Mens læreren snakker med denne ene elev, 

fortsætter resten af klassen med det, de var i gang med inden klokken ringede og tager således ikke 
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særlig notits af, at læreren er til stede. Der kommer løbende elever ind i klasseværelset og efter 2.27 

minutter går læreren tilbage til sit kateder. Med det samme er der en ny elev, som kalder lærerens 

navn: ”Henrik, den stil der. Der er mange der ikke har fået lavet den”. Dette følges op af en anden 

elev som tilføjer: ”Må vi aflevere den efter ferien?” Læreren bevæger sig igen væk fra katederet og 

hen til de pågældende elever, og der tales nu formentlig om den nævnte stil. Indholdet af samtalen 

kan ikke høres på optagelserne pga. støj i lokalet. Det er tydeligt, at eleverne ikke opfatter lærerens 

tilstedeværelse i klassen som ensbetydende med, at undervisningen er startet, idet de laver andre 

ting og taler højlydt videre. Samtidig interagerer læreren på dette tidspunkt kun med et par elever, 

og han signalerer således ikke, at han kræver de øvrige elevers opmærksomhed. Som i første del af 

timen ses det således også, at læreren involverer sig i at svare på spørgsmål, som ikke har med den 

aktuelle undervisning at gøre. 

Efter 2.56 minutter går læreren igen tilbage til tavlen og siger så: 

Nå. (2 sek.) Godt, vi skal videre. (5 sek.) Quesion number six. Shh! (5 sek.) It’s the last 

one here. (2 sek.) No! (2 sek.) Last one but one. (3 sek.) Erm. What effect does he 

achieve through his use of this style? We found out that it was unemotional, concrete 

and… and… matter-of-fact. (3 sek.) Michael? 

”Nå” fungerer her som en diskurs markør, som interessant nok lader til at fungere på to niveauer. 

For det første er volumen på dette ’nå’ ikke særlig høj, og på optagelserne giver det derfor indtryk 

af at være lærerens diskurs markør som kommentar på sin egen netop overståede samtale med de 

elever, som spurgte til en aflevering. Dette understøttes af, at læreren ikke kigger ud på klassen, 

men ned på sine papirer, da han siger dette. Markøren fungerer derfor, som en afslutning på 

lærerens samtale med eleverne. For det andet er det også en ’klassisk’ diskurs markør, som har det 

formål at gøre eleverne opmærksomme på, at læreren nu er klar til at genoptage undervisningen, og 

at han derfor kræver elevernes opmærksomhed. Det er muligvis det lave lydniveau på markøren, 

som bevirker at læreren kort efter producerer en ny diskurs markør i form af attention getteren 

’godt’. Som i optagelserne fra 2e (”Godt, I har teksten ikk’ oss?”) markerer dette, at læreren er klar 

til at undervise, at han ønsker elevernes opmærksomhed, og at han har retten til denne. Der kommer 

dog ikke ro i klassen med det samme, og læreren vælger så at optrappe og tydeliggøre sig sin egen 

rolle, som den der bestemmer, hvor meget støj der accepteres i klassen ved at sige ’shh’. Herefter 

falder støjniveauet løbende indtil læreren udpeger ’Michael’, som den elev der skal svare på 

spørgsmålet. 
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Opsummerende kan det siges, at dette eksempel viser, at læreren benytter sig af attention-gettere for 

at åbne timen. Det ses også, at han i begge timer delvist fraskriver sig interaktionskontrollen uden at 

opfatte dette som problematisk. Det ses at lærerens ordforråd i præ-åbningssekvensen af første time 

er af en karakter, som flere gange antyder distance til undervisningen samt nedgraderer vigtigheden 

af dele af undervisningen. Det formodes, at dette har betydning for den måde åbningen af timen 

foregår på samt varigheden af præ-åbningen.        

 

5.8 Optagelse i 1e(2) 

Læreren kommer ind i klasseværelset 2.15 minutter efter at det har ringet ind. En elev hilser kort 

derefter på læreren: ”Hej Hanne”. Det forekommer i sig selv ikke unaturligt, at en elev hilser på sin 

lærer når denne kommer ind ad døren, men det er dog den eneste gang i nærværende opgaves 

empiri, at en elev giver den første del af en hilsen, hvorefter læreren svarer. Dette lader til at 

influere ordforrådet i starten af denne time. Læreren svarer således: ”Hej. Jeg er ked af, at jeg 

glemte at fortælle at øh vi sku’ ha’ gæster i dag”. Det interessante at bemærke her, er at læreren 

ikke gør brug af en egentlig diskurs markør med det formål at få elevernes opmærksomhed på dette 

tidspunkt. I stedet går hun efter sin hilsen direkte til at undskylde, at hun har glemt, at observatøren 

skulle komme på besøg denne dag.  Årsagen til dette skal øjensynligt findes i, at læreren ikke 

opfatter dette, som den egentlige åbning af undervisningen, idet hun først skal åbne sin PC og der 

går endnu ca. 45 sekunder før den egentlige åbning ses. Samtidig er det også tydeligt, at eleverne 

ikke opfatter ovenstående som den egentlige åbning på undervisningen, idet flere elever går rundt i 

klasseværelset, mens andre stadig kommer ind af døren. Dette er således et tydeligt eksempel på en 

præ-åbning af undervisningen, hvor der gives noget praktisk information om dagens time. Denne 

praktiske information har i øvrigt tilsyneladende ikke samme status som den information, der gives 

i den egentlige åbning, for der er flere af eleverne, som ikke hører det, som siges i præ-åbningen. 

Enten fordi de ikke er i klassen endnu, eller også fordi de er ved at sætte sig, hvilket giver en vis 

støj i klasseværelset. 

Efter 3.05 lukker læreren døren efter de sidst ankomne elever og herefter følger den egentlig åbning 

af undervisningen. Dette sker dog ikke helt som i Schleefs eksempel (side 7) eller som i mange af 

de i denne opgave analyserede åbninger, idet læreren siger: ”Oh! Sorry. Err Lene? Leene? Please 

don’t start your computers. Err today I’d like you to err… put away all your computers… (2 sek.) 
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and err also err you do not need to sit down. (3 sek.) So you…” Der ses altså ikke nogen egentlig 

diskurs markør i form af en attention-getter i denne åbning. I stedet ses det, at læreren henvender sig 

til en enkelt elev i klassen. Læreren får formodentlig øje på, at denne elev er i gang med at åbne sin 

PC og siger derfor ”Oh! Sorry”, som formentlig skal opfattes som ’åh, undskyld mig, men det er 

ikke nødvendig med PC i denne time”. Da eleven ikke hører læreren første gang og henvendelsen 

derfor slår fejl, specificerer læreren sit ordforråd og kalder nu elevens navn. Igen formentlig ikke 

med det ønskede resultat, hvorfor navnet gentages med forlængelse af vokalen i den første stavelse i 

navnet, ”Leene?”, samt en spørgende intonation. Effekten af dette er ret interessant, fordi resten af 

klassen delvist holder op med at støje, da læreren kalder på eleven Lene. Eleverne fortolker 

tilsyneladende lærerens ytring, som hendes forsøg på at påkræve sig interaktionskontrollen, 

hvorefter de gradvist bliver stille. Denne henvendelse til en enkelt elev kommer derfor til at få 

status af en attention getter, hvor læreren rent faktisk får klassens opmærksomhed uden brugen af 

’okay’, ’ja’ eller lignende diskursmarkører.  

Det lader til, at læreren også har opfattelsen af, at hun netop har fået klassens opmærksomhed, for 

hun skifter fra at henvende sig direkte til en elev til at henvende sig til hele klassen i det 

efterfølgende: ”Please don’t start your computers. Err today I’d like you to err… put away all your 

computers…”. Flertals s’et indikerer, at læreren ikke længere taler kun til Lene. Dette tyder på, at 

ikke kun særlige diskursmarkører kan fungere som attention gettere, men at også andre ord og 

sætninger kan få denne funktion afhængig af ordforråd og sammenhængen de indgår i.  

Eleverne gætter herefter på, hvad det er, de nu skal lave uden brug af PC’en, og dette giver en vis 

entusiasme og heraf følgende støj. Læreren forklarer herefter, hvad eleverne skal, og hun begynder 

at skrive nogle nøgleord til øvelsen op på tavlen. Disse ord er en del af øvelsen, og undervisningen 

er nu i gang om end øvelsen kræver nogen forklaring ind imellem. 

Efter frikvarteret ankommer læreren til klassen efter 2.40 minutter. Der er et højt støjniveau. Et par 

elever henvender sig til læreren, som går ned til den ene elev, for at tale med hende. Som set i andre 

eksempler i denne opgave, giver lærerens tilstedeværelse ikke her anledning til en ændret adfærd fra 

eleverne, som stadig taler højt indbyrdes og ikke opfatter lærerens tilstedeværelse, som 

ensbetydende med at undervisningen er startet. Efter 3.10 går læreren til sit kateder og henvender 

sig til hele klassen på en gang: ”Alright. Errm. We won’t be working too serious in this err second 

part, but err you’ll have to do a lot of writing”. Her ses en attention getter i form af ”alright” samt 

en efterfølgende gap-filler, hvor læreren sikrer sig den fortsatte ret til ordet. Attention getteren er et 
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godt eksempel på, hvad denne diskursmarkørs formål er, idet der faktisk bliver helt stille i klassen 

efter lærerens ’alright’. Læreren har taleretten, hun signalerer, at hun er klar til at undervise, og at 

hun forventer at eleverne er stille imens. Herefter gives en kort overordnet introduktion til denne 

anden del af lektionen. Dette følges umiddelbart af en dybere beskrivelse af den skriveøvelse, 

eleverne skal arbejde med. Undervisningen er hermed i gang. Det skal dog bemærkes, at 

skriveøvelsen ikke går i gang helt uproblematisk, idet der er flere elever, som ikke har noget at 

skrive med eller på, og som gerne vil have omfanget af opgaven uddybet! Derfor går der endnu et 

par minutter inden skriveøvelsen er i gang.       

Optagelsen i 1e(2) viser en præ-åbning af første time, hvor nogle praktiske forhold afklares. Status 

af denne præ-åbning lader ikke til at være så høj som den egentlige åbning af undervisningen. Det 

ses også, at åbningen af første time sker gennem en for denne opgave anderledes attention getter, 

hvor læreren henvender sig til en enkelt elev for derefter at bruge dette som platform for en 

henvendelse til hele klassen. I anden time ses, at timen åbnes vha. en attention-getter efterfulgt af en 

gap filler. 
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6.0 Diskussion:  

Den forhåndenværende empiri bygger på undervisning i otte engelskklasser, og konklusionerne skal 

derfor ses i dette lys. Den begrænsede mængde data kunne med fordel blandes med mere data fra 

andre fag på forskellige niveauer end blot engelsk. Herved kunne opnås et større og mere præcist 

billede af de sproglige virkemidler, som lærere anvender for at påbegynde undervisningen i 

gymnasieskolen generelt.  

Overordnet har den anvendte teori og empiri imidlertid givet et godt billede af, hvad det er for nogle 

sproglige virkemidler lærere anvender, når de kommer ind i et klasseværelse og skal i gang med at 

undervise. Som nævnt i teoriafsnittet er der nogle områder, som den anvendte teori ikke kan 

fortælle noget om (mimik, gestik, forberedelse etc.). En videre undersøgelse af åbninger af 

undervisningen kunne inddrage teorier, som fokuserer på andre elementer, som kunne have 

betydning for hvordan timerne åbnes.   

Undersøgelsen skal ikke ses som en ’how to…’ håndbog, men overordnet kan resultatet af 

undersøgelsen bruges til at skabe opmærksomhed hos lærere på, hvad det er man gør med ord, når 

man påbegynder undervisningen. Samtidig kan opmærksomhed på social og diskursiv praksis give 

læreren en større forståelse for, hvad der sker – eller ikke sker - når denne åbner en time ved hjælp 

af sproget. Eksempelvis kunne pædagogikumkandidater eller andre mindre erfarne lærere få en 

forståelse for, hvorfor nogle elever larmer videre og ikke sætter sig ned, når læreren kommer ind i 

klasseværelset og siger hej. 

Optagelserne i denne opgave er som nævnt foretaget, mens observatøren var til stede i 

klasseværelset, hvilket også fremgår af flere af optagelserne, fordi læreren direkte nævner 

observatørens tilstedeværelse. Det er naturligvis muligt, at optagelserne generelt ville have set 

anderledes ud, hvis der ikke havde været et synligt kamera og en fremmed person til stede i 

klasseværelset. Men den gentagne brug af attention getters mm. som sproglige virkemidler i 

timeåbningerne tyder dog på, at disse sproglige markører er en så fast del af lærerens måde at åbne 

en time på, at det næppe ville have set meget anderledes ud uden kamera. I øvrigt nævnes 

observatøren af læreren i præ-åbningsfasen og ikke i selve åbningen, hvilket taler for, at optagelsen 

ikke har stor indflydelse på selve åbningen. Den usikkerhedsfaktor som observatørens 

tilstedeværelse repræsenterer, kunne imidlertid mindskes hvis både elever og lærere blev vant til 
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observatøren. Dette kunne gøres ved at besøge klasserne mange gange og først optage klassen efter 

eksempelvis fem besøg. Dette vil dog være en meget tidskrævende proces med megen spildtid. 

Med observatørens egen daglige arbejde som gymnasielærer er der en fare for, at der er elementer 

af timeåbningerne, som tages for givet, fordi de er en fast del af observatørens egen undervisning. 

Det er en velkendt problemstilling, at når f.eks. antropologer tager ud for at beskrive andre folkeslag 

og lever i blandt dem i længere tid, så er der mulighed/risiko for, at de selv bliver en del af det, de 

forsøger at studere. Hvilken betydning har det for resultatet af studiet? I nærværende opgave har 

øvelsen været, ikke at tage noget for givet, og at se med et åbent sind på alt hvad der rør sig i 

åbningerne at undervisningen.          
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7.0 Sammenfatning og konklusion 

Næsten alle optagelser viser, at inden den egentlige åbning af undervisningen finder sted, 

forekommer der en præ-åbning af undervisningen, hvor emner af praktisk karakter italesættes. Her 

er det ikke nødvendigvis alle elever som lytter, og læreren har ikke nødvendigvis 

interaktionskontrollen. Præ-åbningen kan være af vidt forskellig varighed, men ved starten af anden 

time af modulet er præ-åbningen kort eller ikke eksisterende.   

Alle optagelserne viser, at efter en eventuel præ-åbning anvender læreren et bestemt ordforråd i 

form af attention getters som diskurs markører med det formål, at få interaktionskontrollen og 

dermed åbne undervisningen. Nogle gange efterfølges attention getteren af en gap-filler for at 

fastholde taleretten eller for at give eleverne lidt mere tid til at fokusere på læreren. Læreren har 

tilsyneladende på forhånd en tærskel for hvor meget støj, der kan tillades, for at undervisningen kan 

foregå. Denne tærskel, som er forskellig fra lærer til lærer, fastholdes gennem et fintfølende apparat 

af det, Faiclough kalder grammatik og ordforråd, bl.a. vha. attention getters og modalitet, hvor 

læreren hele tiden vurderer og revurderer behovet. Det sker ligeledes i nogle tilfælde gennem 

styrken af stemmen samt gennem et skift i adressaten, som går fra klassen generelt til specifikke 

elever. I et enkelt tilfælde ses det modsatte; læreren henvender sig til en enkelt elev og bruger dette 

som udgangspunkt for sin attention getter. 

Analysen af undervisningen understøtter til dels Goffmans teori om, at eleverne har en forståelse for 

den rolle, som læreren og de selv spiller i den sammenhæng de indgår i. De ved godt, at det er 

læreren som har magten i klasseværelset, og i de fleste tilfælde fører dette til, at når læreren åbner 

undervisningen med de ovennævnte sproglige midler, så afgiver eleverne interaktionskontrollen til 

læreren. Men det ses samtidig, at læreren ikke per automatik har taleretten, når denne kommer 

ind/er til stede i klasseværelset. Eleverne er ikke stille og fokuserede på læreren, blot fordi læreren 

er til stede. Ligeledes ses der eksempler på, at læreren afbrydes eller forstyrres af forskellig 

varighed i sit forsøg på at åbne timen. Dette understøtter Ziehes teori om fraværet af den såkaldte 

gratisproduktion. Læreren skal altså bruge sine sproglige redskaber for at opnå interaktionskontrol 

og dermed et godt fundament for at starte undervisningen.   

Det ses også, at læreren nogle gange fortsætter sin åbning af timen, selvom der ikke kommer ro med 

det samme. Dette lader til at hænge sammen med, at lærerne i nærværende empiri - i det omfang det 

er muligt - ønsker at nedtone magtstrukturen gennem et ordforråd, grammatik, humor og en 
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modalitet, som konstituerer venskabelighed overfor eleverne, og som antyder et ligeværdigt niveau 

mellem lærer og elever. Men når det bliver nødvendigt, fjerner læreren sig generelt gradvist fra det 

ligeværdige niveau og indtager rollen som magthaver i klassen.  

Analysen viser også, at en lærer godt kan være til stede i klasseværelset efter klokken har ringet, 

uden at eleverne opfatter dette som en åbning af undervisningen. Det sker f.eks. hvis læreren er i 

gang med nogle praktiske eller forberedende gøremål, en præ-åbning eller er i gang med at tale med 

enkelte elever. Det ses også i analysen, at hvis læreren tillader et højt støjniveau mens han/hun er til 

stede i klassen inden attention getteren produceres, så tager det længere tid, før hun opnår den ro, 

der ønskes for at kunne åbne timen.  
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9.0 Bilag 

Optagelserne i nedenstående er udskrevet efter et enkelt system, hvor et komma indikerer et mindre 

skift i intonation, ”… ” indikerer en kort pause, mens ”2 sek” indikerer en pause på 2 sekunder 

mellem ordene. Det er anført hvem der taler. Elever er kun navngivet hvis de tiltales ved navn. Alle 

navne på lærere og elever er ændret for at anonymisere disse. 

Der er udskrevet en mængde data, som sikrer at hele åbningen af undervisninger er med. Bilagene 

følger i numerisk og alfabetisk orden. 
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Bilag 1: Optagelse af engelskundervisning i 1a, 10/12 2010 

 

1. del af lektionen 

Klokken ringer. Der er fællessamling. Få elever sidder i klassen. Elever kommer ind lidt efter lidt. 

Efter 4.30: Lærer ankommer. Forholdsvis højt støjniveau. 

Efter 4.50: Lærer: Ja, go’dag igen. I har fundet…  jer på plads.  

Efter 5.00: yderligere to elever ankommer. 

Elev: Jeg troede vi havde en længere pause. 

Lærer: Syn’s du ikk’ den har været lang nok? 

Elev: Jo, men jeg troede bare vi havde --- (uhørligt) 

Efter 5.26: Lærer: Okay. Err. We’ve been studying an article for quite some time now and we’re… 

we’ll conclude that today. I know the groups have prepared… something. A study of the article and 

that’s what we’re going to hear first and I hope that we can perhaps discuss it more thoroughly. 

Errm. So, e-hem (rømmer sig) 3 sek. Johanne? Your group. Would you please start? 

Johanne: Ja.  

Elev: Og johanne. Det går altså ikk’ bare at synge. Jeg ved godt du gerne vil synge. 

Johanne: Hva! 

Elev: Jeg ved godt du vil synge ”Love is in the Air” og sådan noget der… 

Johanne: Hold så op! Nu stopper vi. 

Elever i Johannes gruppe går op til tavlen. 
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Lærer: Shh-shh: I think errm: I know that all of you have made some kind of graphical illustration 

of what you have found out and err I think we could put it on our conference afterwards. We can all 

se it there. If-if you’d just comment on it now. Perhaps this group could start just by reminding us 

what is the topic of the article? What is it about?  

Elev: One Deadly Day in May. 

Lærer: That’s the headline that’s true, yes. What is it about? 

Anden elev: It is about people who died err that day in May. 

Grupper fremlægger herefter det de har forberedt. 

2. del af lektion: 

Klokken ringer. Lærer ankommer samme tid. 

Efter 30 sekunder: Lærer: Ja, æh jeg vil lige uddele den her lille tekst som vi har nu berørt sådan 

perifert flere gange når vi snakker om the Constitution altså den amerikanske forfatning. Og øh…  

Deler tekster ud. 

Efter 1.44: Elev: Peter jeg har lige et spørgsmål. 

Lærer: Ja? 

Elev: Hvad betyder det der amm… 

Lærer: Amendment. I’ll just comment on it now and then you can study it at home. The Second 

Amendment. An amendment is sort of an extra comment that can be added to a constitution. So, it’s 

something that has been added to the Constitution at some point. 

Lærer fortsætter sin introduktion til uddelte ark.   
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Bilag 2: Udskrift af videooptagelse af undervisning i 1d, november 2010. 

 

Klokken ringer ind. 

 

Der går 2 min hvor der er højlydt snakken og latter. Enkelte sidder på deres plads mens andre går ud 

og ind af døren og frem og tilbage i klasseværelset. 

 

Lærer kommer ind i klasseværelset. 

 

Lærer: Henvendt til enkelt elev: Må jeg lige. Jeg skal lige snakke med dig. 

 

Lærer: Til hele klassen: I finder jeres bøger frem imens. 

 

Lærer og elev går ud på gangen. 

 

Fortsat højlydt snakken. Elever begynder at finde bøger frem mens de snakker videre. Nogle spiser 

og drikker, en skramler med en kniv på bordet. 

 

Der går 1.20 min. Lærer og elev kommer tilbage  
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Lærer finder sine papirer frem og stiller sig med hænderne i siden foran katederet. Kigger ud over 

klassen som fortsat snakker indbyrdes. 

 

Lærer: [Okay!] 

 

Telefon ringer, elever griner højt. 

 

Lærer: Henvendt til enkelt elev [skynd dig lidt at spise færdig] 

 

Lærer: [Og i andre, har i sat håret og sådan noget?] 

 

Elever svarer i munden på hinanden og rør ved deres hår. 

 

Lærer: [Det er godt!] 

 

Elever støjer (4 sek) 

 

Lærer: [Shhh, jeg lovede jo jer i går at i ikke skulle have lektier fordi vi var her til sent i går men 

derfor kan vi jo godt snakke grammatik alligevel og det starter vi med allerførst, æhh og det drejer 

sig om de her side 14, 15, 16, og17 i fejlstøsugeren] 
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Imens lærer taler: Enkelte elever snakker fortsat. En elev rejser sig op og går hen til 

skraldespanden for at smide noget væk. 

 

Elev: [14-15-16-17?] 

 

Lærer: [Ja, fra 14, nej vent lige lidt, jo 14, 15, 16, 17. Altså i store træk de orange kasser, og det i 

lige gør, nu har i jo ikke læst derhjemme, men det i lige gør det er at i sidder lige i, øhh, 3 minutter 

og kigger kassen på side 14 igennem, kassen på side 15 igennem og kassen omme på side 17 

igennem. Sid lige og læs dem for jer selv. 3 sek. Og så gennegår vi dem bagefter, så prøv lige at 

kigge på dem, ganske kort.] 

 

Tid: 06.10  

 

Der er nu ro i klassen som sidder stille og begynder at læse. 

 

Tid: 08.33 

 

Lærer: [Skal vi prøve at starte med den der side 14? Æh, der står hvad det handler om: adverbiernes 

placering, og nu er vi jo ikke nået til adverbier i AP endnu, men hvad er det adverbier er? Er der 

nogen der kan forklare hvad er det et adverbium er?] 
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Frikvarter 

 

(Anden del af modulet starter) 

 

Larm i klassen. Elever snakker indbyrdes. 

 

Lærer: Shhh, have a seat please! 2 sek. Now! 2 sek. AND er… SHHH! I was, I was thinking… 

Andreas! (laver sidevers nik med hovedet for at vise at Andreas skal gå til sin plads). You might as 

well close your computer ’cause we’re not using it now, so… 3 sek. I think you will survive. Close 

the computer please! 2 sek. All of you. 2 sek. So we’re using this sheet now. Thank you. Okay! Err, 

what… where were we? Do you remember?  

 

Elev: Yes! 

 

Lærer. Yeah. We talked about “self centred” right? And then the next one. Shall we talk about that 

one, now? Err Stella? 

 

Klassen er nu mere rolig. 

 

Elev: Læser sætning op. Sætningen kan ikke afkodes. 
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Lærer: True! Yeah. I think we all agree on that. 

 

(Døren går op og to drenge fra klassen kommer ind) 

 

Lærer: (Kigger på dem) Shhh! Hvis i ikommer for sent må i godt være stille når i kommer ind!  

 

Elev: ja 

Lærer: Tak! Okay, Sebastian? (Går videre med spørgsmål. Der er nu ro i klassen) 
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Bilag 3: Udskrift af optagelse af engelskundervisning 1e(1) , 10/12 2010 

 

1. del af lektion. 

 

Klokken ringer. 

Lærer er til stede i klasseværelset. Lærer har forberedt en prøve som eleverne skal have. Lærer 

stiller sig i døren og kigger ud på gangen. 

Efter 55 sek: Lærer lukker dør. Støjniveauer er højt. 

Efter 1.10: Lærer: Kamilla har i set hende? Kamilla? Hun er her ikke? Kamilla? 

Ingen elever svarer.  

3 sek. 

Lærer: Lene? 

To elever kommer ind af døren. 

15 sekunder 

Lærer: Lotte Back? 

Lotte: Ja 

Lærer: Ja, du er der. 

3 sek. 

Lærer: Mathias? 2 sek. Mathias? Er du her? Nej.  

7 sek. 
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Lærer: Søren? 2 sek. Søren? 

3 sek. 

Lærer: O:g Theresa Møller? Så i hende? Theresa Møller?  

Elev: Her 

Lærer: Dér! 

5 sek. 

Lærer: Og i har ikk’ set øh: om Søren… Søren er nogle gange lidt sent på den er han ikke? Er der 

nogen der har set om Søren han er på vej? 3 sek. Var han med bussen 

Elev: Jamen jeg troede han var med bussen. 

Lærer: Var han med bussen? 

Elev: Nej det ved jeg ikke. 52’eren. 52 er den ikk’ kørt? 

Døren åbnes. Elev kommer ind. 

Lærer: Hej Mathias.  

Mathias: Go’morn. 

Lærer: Skynd du dig at tage en plads. Æhm… ja. Vi må se. 3 sek. Så du søren, Mathias? (henvendt 

til Mathias) 

Mathias: Æhh nej. 

Lærer: Nej. 2 sek. Kan du finde en plads æh: Mathias? Ved du hvad vi kan bare lige…  

Lærer  går over til Mathias.  

Lærer: Gøre sådan her. 
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Lærer flytter bord. 

Efter 3.05: Lærer: Ja. Æh:. S:. 2 sek. Så er det jo i dag i afslutter AP både almendelen og latindelen. 

Prøven ta’r præcis halvfems minutter. Æh og det vil sige vi springer over den lille pause. Æh men 

det vil jo også sige at i så får en længere pause så i får god tid til at se hele julekalenderen i… i 

frikvarteret.  Æhm I må æh: ikk’ snakke med hinanden selvfølgelig. I må ikke spørge mig om noget. 

I må ikke bruge æh: papir eller bøger eller noget så æh: æh det er lidt ensomt. Martin skal i 

ignorere. Han sidder over i hjørnet og filmer en del af det og det har intet med jeres æh: jeres 

præstationer at gøre så i kan slappe fuldstændig af. Æhm:. Jeg deler begge prøver ud på en gang. 

Æh. Men i skal skrive navn og klasse på hver af dem. Altså på hver forside. Både på latindelen og 

almendelen og det er meget vigtigt fordi Heide hun skal rette samtlige 1g latin prøver så hun skal 

kunne se hvilken klasse i kommer fra. Derfor er det også vigtigt. Æhm. Er der spørgsmål inden vi 

går i gang?  

Elev: Er det lige meget hvilken en vi starter på? 

Lærer: Det er lige meget hvilken en i starter med og i behøver heller ikke at aflevere den ene før den 

anden.   

Elev: Kan du ikke sige når der er gået femogfyrre minutter? 

Lærer: Ja, jeg siger når der er gået… Skal jeg sige når der er gået femogfyrre minutter?  

Flere elever: Ja. 

Lærer: OK. Sofie du vil spørge om en ting?  

Sofie: Det er også det samme… 

Lærer: Ja. 2 sek. Hvis i bliver færdige før de halvfems minutter så må i liste ligeså stille ud af klassn 

uden at forstyrre de andre. Æh: dog siger man at de sidste ti minutter…altså hvis man bliver færdig 

når der er gået firs minutter… æh: og så er der ti minutter… så skal i blive siddende sådan at er ikke 

bli’r i ved sådan at de sidste ikke sidder bare i et stort pakkerod. Så hvis i er færdige før der er gået 

firs minutter så må i gå. 2 sek. Ellers så er i klar?  

Lærer deler prøven ud til klassen. 5.23 min.  
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Efter 6.05 ankommer eleven Søren. 

Elev: Søren, skynd dig. 

Lærer: Hej Søren. 

Søren: Ej fuck mand. Nu bli’r jeg filmet når jeg kommer for sent. 

Elev: Hvorfor går du derop? 

Anden elev: Sæt dig der. 

Lærer: Du kan sagtens nå det Søren. Slap du helt af.  

Elev: Må man gerne begynde? 

Lærer: I må gerne begynde når i får den.  

Efter 7.30 har alle en opgave. Der er ro i klassen. Prøven varer hele lektionen. 
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Bilag 4: Udskrift af optagelse af 1e(2), uge 9, 2011 

 

1. del af lektionen: 

 

Klokken ringer og et forholdsvis højt støjniveau fortsætter i klassen.  

Læreren ankommer efter 2.15 min.  

 

Efter 2.20: (der kommer løbende elever ind af døren) 

Elev: Hej Hanne. 

Lærer: Hej. Jeg er ked af at jeg glemte at fortælle at øh vi sku’ ha’ gæster i dag.  

Elev: Ja! 

2. elev: (Uhørligt) Du skal bare opføre dig normalt. 

Lærer: Men øh det er meningen i bare skal ignorere det. 

 

Lærer finder sine ting frem. Elev snakker højlydt. 

 

Efter 3.05 min: Lærer lukker døren. Flere elever sidder ikke på deres plads. Højt støjniveau. 

Lærer:  Oh! Sorry. Err Lene? Leene? Please don’t start your computers. Err today I’d like you to 

err… put away all your computers… (2 sek.) and err also err you do not need to sit down. (3 sek.) 

So you  
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Elev: Skal vi lave det igen?  

Samtidig højlydt hujen fra en del elever. 

Lærer: you’ll do a bit of playing around. Please put the… the tables all the way to the side and the 

chairs as well.  

Højlydt snakken fortsætter. Borde flyttes. 

Efter 4.50: Læreren begynder at skrive på tavlen. Støjniveau falder gradvist.  

Efter 5.05:  

Lærer: Alright err… Last time we did this activity err we also started out by warming up. Err. We’ll 

do a warming up exercise very much like last time. However, there’s one difference. This time you 

have to shake hands and meet err the eyes of the one you say hello to, AND you also have to say 

something. Either hello, good day, good afternoon, err how are you? Err err howdy! Or whatever 

you like to say as err a greeting. And instead of just picking… to be a superior or inferior person 

now you have err five types of err characters you have to pick between. So pick… on of these err 

adjectives you want to be a quiet person, a loud person, forceful, timid or foolish and afterwards 

we’ll try to see if we can guess what we are. And we have to… once you pick your err word, you 

may start walking around and saying hello. Yes? 

Elev: æh hvad betyder timid? 

Lærer: Alright. Timid! What’s timid? (2 sek) Yeah, Anne-Louise? 

Elev: Marie-Louise! 

Lærer: Marie-Louise. 

Elev: Er det ikke når du er skræmt, altså sådan? 

Lærer: Err, scared? No.  

Elev: Nåmen, ikke altså sådan scared (uhørligt) 
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Anden elev: Tilbageholdende. 

Lærer: Tilbageholdende. Godt. Ja. (2 sek.) Genert og tilbageholdende. Ja. Forceful you know that, 

right? Loud, quiet, foolish. Ja. 

(10 sek.) 

Elever fniser og smågriner. 

Lærer: Have you picked you word? 

Elev: Yes! 

Lærer: Yeah? (2 sek). And remember that you have to look each other yours eyes when you say 

hello.  

Højlydt snak bland elever. 

Lærer: OK, let’s start.  

Lærer lægger ud med at hilse på elev. Legen fortsætter og elever hilser på hinanden på kryds og 

tværs. 

 

2. del af lektionen  

 Klokken ringer. Støj i klasseværelset. 

Lærer ankommer efter 2.40 min. 

Elev: Hanne er det din computer? 

Anden elev: Hanne? 

Lærer: Ja. 

Første elev: Uhørligt. Henvendt til lærer som går ned til elev. 
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Efter 3.10. Lærer går til kateder. 

Lærer: Så skal jeg se om jeg kan huske det. (3 sek.) Alright. Errm. We won’t be working too serious 

in this err second part, but err you’ll have to do a lot of writing. (2 sek.) Err some of you know the 

ending of the book.  

Tredje elev: Yes. 

Lærer: Yeah. Some of you don’t. Err, BUT! It doesn’t really matter. Err not too much anyway. Err 

because what I’d like you to do is to write a day in Sam’s life… fifteen years from … where you 

stopped reading. Some of you it’s the ending (2 sek.) err some of you it’s shortly after (uhørligt) is 

born.  But a day in Sam’s life fifteen years from now on he’s now thirty. (3 sek.) Whether or not 

he’s still a skater you decide. Whether or not he’s still with Alicia you decide whether or not he 

lives with his mum, you decide. But I’d like you to stay in character with Sam. And it’s a first 

person narration. 

Fjerde elev: Skal vi aflevere til dig? 

Lærer: Err, no. You have to be prepared to read it aloud. So you may add comic details. (2 sek.) 

Errm, or you may be dead serious if you like.  

Femte elev: Altså skal man skrive hver for sig eller skal man skrive i grupper. 

Lærer: Err. Individually.  

Femte elev: OK. 

Lærer: Yeah. And. Errm, I’ll stop you… I’d like you to write for at least err eight minutes perhaps a 

bit longer depending on how it goes. And do not do too much thinking. Just pretend you’re Sam. As 

a thirty-year-old. Yeah.  

Sjette elev: Må jeg godt låne din computer? Jeg har ikke noget papir. 

Lærer: Oh, so you need… 

Syvende elev: Det har jeg heller ikke. 
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Sjette elev: (Uhørligt.) 

Lærer: Ohhh! 

Første elev: Karen jeg har heller ikke computer 

Lærer: You don’t have computers. And you don’t… you can’t write on a piece of paper?  

Ottende elev: Nej. 

Elever begynder at mumle I munden på hindanden. 

Sjette elev: Hvor meget skal vi skrive? Cirka en side? 

Lærer: Cirka en side. Er det for meget at skrive i hånden? 

Sjette elev: Ja, hvis det er en side på computeren. 

Niende elev: Hanne? 

Sjette elev: En side på computeren er altså langt. 

Lærer: Because it hurts your hand? 

Elever mumler I munden på hinanden igen. 

Lærer: Well (4 sek.) you can have my computer. 

Syvende elev: Mener du virkelig det? Skal vi skrive en side på otte minutter?  

Tiende elev: Det kan man jo ikke engang… 

Lærer: Or however much… (4 sek.) Altså det er fuldstændig lige meget hvor meget i når at skrive. 

(10 sek.) Sådan cirka ikk’ oss’. 

Syvende elev: Hanne? HANNE? Må jeg få et stykke papir?  

(11 sek.) Småsnak i hele klassen. 
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Tiende elev: Er der nogen der har noget papir? 

( 10 sek.)  

Sjette elev: Og det skal være i første person, ikk? 

Lærer: First person narrative, yes. (3 sek.) And he’s now thirty. (2 sek.) Or thirty-one, didn’t he turn 

sixteen? Well, depending on, on… 

Lærer deler enkelte tomme ark ud og klassen går I gang med at skrive.  
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Bilag 5: Udskrift af optagelse af engelskundervisning 2d 

 

1. del af lektionen 

Klokken ringer ind. 

Der går 1:50 min hvor der er snakken blandt eleverne i klassen. Enkelte sidder på deres plads mens 

andre kommer ind af døren. 

Lærer kommer ind i klasseværelset. 

Lærer: (i døren, højt og henvendt til hele klassen) Goo:d morning everyone. Hello to you all. (2 

sek.) I understand that you ehh: that you may be slightly hung over today. 

Elever: spredt smågrinen. 

Lærer: I hope you had a good Christmas party on Saturday. I hope you didn’t suffer too much. I 

have a vision today! A vision that we shall all (uforståeligt)  enormously well. (3 sek.) As you 

noticed… a brief introduction but only brief… to our camera friend in the corner. Ignore him 

afterwards… do your best to act normally… that will be eh: tough! Okay! (4 sek) Right. 

Lærer henter overheadprojektor I hjørnet. 

Lærer: And so… is everybody present? (3 sek) Err: a few casualties I can tell? 

Elev: Emilie og Janne kommer lidt senere. Deres bus kørte vist lige forbi. 

Lærer: Sorry! Could I have it again young man? Something about a bus I think  

Elev: Emilie og Jannes bus kørte lige forbi… 

Lærer: There e… there it was again. That was very interesting. Ehe-he-he. (2 sek) Well, I do 

understand. I picked up a little Danish over the years er… Ahh! (Elev kommer ind af døren)There 

you are. Hallo! (2 sek). I want you to find a partner. Let’s warm up today.  Err by doing a bit of 

paraphrasing so we… you may close your computers for the moment, they’re not needed. They’re 
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not even desirable at this point… IF I can find the overhead I have prepared. Have you found a 

partner? (tænder overhead). Aalborg are you out there?  

Elev: No! 

Lærer: No: What you… what you need to do is take turns, Kathrine, take turns at… at paraphrasing 

hopefully even pronouncing … some of YOU will have looked up these words and written the 

phonetics… the ludskrift as we call it in Danish… err of these words. So… help each other out 

BUT it will be English only. OK? English only. We may need to pull down this one but I’m 

not…yeah here it is (henter pegepind, 7 sek) OK so you just go right ahead… err the one sitting 

closest to THAT corner will start OK? So Jonas you start the first one…take turns…hopefully…IF 

(det banker på døren. Rektor kommer ind).  

Rektor: Hej! 

Lærer: Hallo:! 

Rektor: Må I lige forstyrres? 

Lærer: Of course! 

Rektor: Jeg gør det lige på dansk… (Rektor taler med klassen i 5 min angående ”julekæde” rundt på 

skolen. Forlader derefter klassen igen) 

Rektor: Hej. 

Lærer: Right! And you are prepared I think, so you just go right ahead. Forget about… forget about 

the err the business… party… Saturday and err the coming Saturday Christmas party at this school 

and let’s zoom back to where we were okay?  Who’s part… and you’ve got two partners… more or 

less. Err Jesper can you move over here? So that you work in pairs and you turn around I think this 

was (uforståeligt)’n’ face the one who’s sitting behind you. Like that. OK! DO IT, please! And it’s 

English only. It’s English only OK? (Lærer klapper hænderne sammen) 

Lærer begynder at bevæge sig rundt i klassen til de arbejdende par. 
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2. del af lektionen 

Klokken ringer. Læreren er i klasseværelset og har været der hele frikvarteret. Nogle elever kommer 

løbende ind i klassen og sætter sig. Højt støvniveau. Lærer sidder hos to elever og snakker med 

disse. Efter 3 min rejser lærer sig. Indtil da begynder nogle elever at arbejde videre på pararbejdet, 

mens andre snakker med hinanden. 

Lærer: Right guys! (lærer klapper i hænderne to gange). Err… we will speak further on that matter 

(henvendt til de to ovennævnte elever). Casper and company I will get back to you on that. I realize 

that’s not err an easy thing. Err… BUT… English again! Back to work err. Be meticulous. Go 

through the questions, go through the… the-err… the means that he tries to (uforståeligt da lærer 

bevæger sig over I modsatte hjørne med ryggen til. Samtidig rejser nogle elever sig for at gå over til 

deres makker) Højt støjniveau. Lærer taler med enkelte elever. Dette kan ikke høres pga. støj. 

30 sek. 

Højttaler i klasseværelset går i gang. En fællesmeddelelse gives kort angående et forestående Lucia-

optog på skolen. Dette tager 10 sekunder. 

Lærer: Bertil the Poet! (kommentar til fællesmeddelelse) Yes. 

Elever fortsætter med at snakke og smågrine af fællesbesked. 5 sek. 

Lærer: So we can look forward to yet another interruption. Welcome to you perhaps ha ha. 

En elev åbner døren (Lucia optog på vej) 

Lærer: Let’s not. It can be a while. 

Elever fortsætter hereafter med pararbejde. Et vist støjniveau fortsætter men falder over de næste 5 

minutter hvor arbejdet fortsætter. 

 

  



63 
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Bilag 6: Udskrift af optagelse af engelskundervisning i 2e 9/12 2010 

 

1. del af lektionen 

Klokken ringer ind. 

Enkelte elever tilstede. Løbende kommer elever ind af døren. Efter 2.05 ankommer lærer. 

Elev: Anna, i teksten til i dag… den var meget svær. 

Lærer: Ja, den var meget svær. Det skrev… det skrev jeg også på Lectio. I skulle bruge tid på at 

læse den for den var svær. Men øhh… 

30 sekunder. Flere elever ankommer til klasseværelset. Lærer begynder at dele papirer ud til elever. 

4 minutter efter klokken har ringet ind: 

Lærer: Godt, I har teksten ikk’ oss? 

Elever svarer ikke. 

15 sekunder. 

Lærer: Som i kan se så har… 

Elev: --- (uhørligt) 

Lærer: Hvad siger du? 

Elev: ---( uhørligt – gentagelse) 

Lærer: Det har jeg ikk’, for i har fået den. 

6 sekunder. 
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Lærer: Som i kan se så har vi en gæst i dag, Martin, som øh: har fået lov til at filme os. Øh, men det 

skal i bare tage stille og roligt og glemme alt om, det... det prøver jeg også på. Ehøhø. 

(Lærer smiler til kamera.) 

3 sekunder.  

Lærer: Ehm… Meget kort planen for i dag. Teksten ikk’ oss’. Den er svær. Der er nogen… I må 

lige spørge til nogle ord hvis det er ikk’ oss. Ellers så prøver vi at arbejde os igennem den. 2 sek. Og 

så…hvis der bliver tid til overs  så taler vi lige mere kommaer, jeg glemte kommaer sidste gang. Så 

prøver  vi at lave nogle øvelser --- (uforståeligt) men lad os lige se hvor lang tid det her varer.  

5 sekunder. 

Lærer: Har i behov for inden vi starter… har i behov for at i selv sidder lidt med teksten og arbejder 

med nogle få… ganske få spørgsmål. 

Elever: ja. Jah. Ja (3 forskellige elever svarer) 

Lærer. Ja. Jeg tror også det ville være en god ide. Vi bliver stadigvæk filmet tror jeg.  

Elev. Åh nej. 

Lærer: Åh nej. Æhh. 2 sek. On page two. There are a few questions which you could consider. 

Errm. (Skriver på tavlen). Questions five at least… it’s a character sketch… and err what is 

important? 3 sek. Perhaps question seven. 4 sek. Question nine is quite important they all are 

actually. And question ten is interesting. 2 sek. Eleven. 2 sek. And twelve, we’ll talk about that 

together. 2 sek. So please go through these questions… you don’t have to take notes necessarily 

but… but look in the text and find er answers to these questions and do it together. Ok? So, I’ll give 

you err… fifteen minutes to do so OK? As you sit in pairs.  

Elev: Spørger og noget ihørligt angående ‘notes’ 

Lærer: No you don’t have to take notes. 
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Lærer går ned til elev som har spørgsmål. Resten af klassen begynder ikke uimiddelbart at arbejde, 

men efter  ca. 1 min ser alle ud til at være i gang. 

 

2. del af timen: 

    

 Klokken ringer. 

Lærer ankommer efter 1.36. 

Nogle elever er i klassen. De fleste er ikke. Elever kommer lidt efter lidt. Efter 3.26 min er alle i 

klassen. Støjniveau er forholdsvis højt. 

Lærer kigger i papirer fra 1.36 til 3.00. Skriver hefter noget op på tavlen. 

En elev forlader klassen igen efter 3.40 men kommer ind igen 3.48. 

Efter 3.58: Lærer: OK. Errm. We: briefly start talking about the Botswanees. Obviously they’re 

shop owners. What else can you tell about them? Who are they? 5 sek. It’s a family owning a shop. 

3 sek. What do you make of their name? 3 sek. Cecilie? 

 Tavleundervisning fortsætter herefter. Støjniveauet falder gradvist og efter 6.00 er der ingen elever 

som snakker.  
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Bilag 7: Udskrift af optagelse af engelskundervisningen i 3c engelsk, 14/2 2011  

 

1. del af lektionen: 

 

Klokken ringer ind. 

Enkelte elever til stede. Elever ankommer løbende. Højt støjniveau. 

Lærer ankommer efter 3.10 min og begynder at finde ting frem. 

Efter 4 min: 

Lærer: Yes… vi skal i dag ha’ de der spørgsmål. Martin han vil lige filme jer lidt. Det skal jeg gøre 

opmærksom på.  

Elev: Why? 

Lærer: Det’ til sit eget lille projekt.. det har ikke noget med jer at gøre, det er --- (uhørligt, stole 

larmer, fortsat højt støjniveau). Sådan et øh pædagogisk projekt han er ved at lave.  

3 sek. 

 Lærer: Vi’ bare sådan forsøgskaninus… Yes.  

3 sek. 

Lærer: (henvendt til enkelt elev med ryggen til) I har ikke fået noget at vide --- (uhørligt) 

Elev: Æh hva si’r du? 

Lærer: De er ikke kommet? Så skal jeg nok lige tjekke. 

4 sek. 
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Elev: Har du modtaget min oversættelse? 

Lærer:  [Hva? 

Elev: [jeg] sendte den i fredags…  

Lærer: ja. 

Elev: Jeg sendte en oversættelse [i fredags]fordi jeg glemte min aflevering 

Lærer:           [jo tak] 

Lærer: Jeg har ikke fået den skrevet ud men det gør jeg bare. 

Elev: Nej nej, det bare… 

Anden elev: Øhm, Henrik? Jeg har helt… fuldstændig glemt øhh oversættelsen. Så den… hvis vi 

skal aflevere stil på fredag… er det så ikke okay hvis du så bare får begge ting på samme tid? 

Lærer: Mjah! 

Elev: …eller vil du bare ha’ oversættelsen senere idag? 

Endnu en elev kommer ind af døren. 

Lærer: det må du godt. 

Elev: Okay… Ou… 

Tredje elev: Jeg kan ikk’ husk’. Det var jo, jeg havde sendt på Lectio eller FC fordi...  Jeg havde 

sendt på Lectio for sent, kan jeg godt lige ta’ den med. 

Lærer: Ja, så skriv den lige ud ikk’ os’. 

Elev: Ja. 

Lærer: --- skriv den lige ud Magnus. 
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Fjerde elev: Ja, det er et spørgsmål 

Lærer: Ja? 

Elev: Hvor… Ligger de oppe i dueslaget? 

Lærer giver elev en lille stak papirer, som han har i hånden. 

Lærer: --- nogen spørgsmål? 

Femte elev: Halloo Henrik? Hvaa? Hva’ er det for en oversættelse? Skal… skal den afleveres ---. 

Lærer: Det er den der med… ehh. (2 sek.) CO2 udslip og det der. 

Lærer taler med enkelt elever i det ene hjørne af klassen. 20 sek. 

Sjette elev: Den oversættelse vi havde for til efter vinterferien tror du ikk’ vi kan få den før, så vi 

kan lave den i vinterferien? 

Lærer: Jo, det kan I godt. 

4 sek. 

Syvende elev: Kan jeg også lige få spørgsmålene? 

Lærer: Har du ikke fået dem? 

Elev: Nej, jeg var der ikk’ --- 

5 sek. 

Lærer:  [Okay!] 

Ottende elev: [Henrik?]  

Lærer: Ja. 

Elev: Kan du ikke fortælle om den der Macbeth-stil vi skal aflevere? 
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Lærer: Joo, jeg havde jo skrevet noget om den.  

Elev: Men hvad er det vi skal? 

Lærer: Jeg har skrevet at I skal skrive noget om setting, narratives og… themes og sådan.  

Elev: Okay, og hvor meget forventer du så’n? 

Lærer: Fem timers arbejde. 

Elev: Okay. 

Lærer: Ja. Så… Ja… Det er den måde vi gør det op på efter de nye regler.  

Elev: Jahr, okay. 

Lærer: Ikk’? Så I skal bruge sådan 5 timers arbejde. 

Elev: Jarh. 

Lærer: Ja! (under inspiration)Så det… det err øh jo bare en hjælp til jeres --- eksamen, ikk’ oss’? 

Sådan stort set, og så kan i lige så godt øve jer [---     ] 

Niende elev:             [Skal vi stadigvæk]stadig hold’ 

Lærer: Hva’? 

Elev: hold os til de der 1200 ord? 

Tiende elev: Ehm det er ikk’ den han tænker på. Er det ikk’ mundtlig eksamen du tænker på (kigger 

på læreren)? 

Niende elev: Jojo, men afleveringen? 

Lærer: Afleveringen? 1200 ord? Nej. Det [står der] ikke noget om. 

Niende elev:                       [nå-nå]  
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Niende elev: Nej, men det var det jeg spurgt’ dig om. 

Lærer: Ja.  

Tiende elev: Det her det’ jo normalt 900 ord. 

Lærer: ja. 

3 sek. 

Lærer: Nej, det behøver I ikk. Skriv sådan en 2-3 sider ikk? 

Niende elev: Okay 

Lærer: Så --- 

3 sek (Efter 7.15 siden klokken ringede) 

Lærer: Yes, hr-hm, okay. Sku’ vi lige gennemgå de her svar. Eller sludder, spørgsmål. These 

questions here. (2 sek). And er… start with comprehension… comprehension questions. (4 sek). 

And find out er… what month this is. What month is it Charlotte? 

Charlotte: April. 

Lærer: April… What time of the day is it? Charlotte?  

Charlotte: Øh, hvad er det nu det hedder … middag? 

Lærer: Noon. 

Undervisningen fortsætter herefter med disse redegørende spørgsmål. Støjniveau er stadig på et 

sådan niveau, at det ofte er svært at udrede, hvad der bliver sagt på optagelserne. 

 

Efter frikvarteret: 
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Læreren komme ind i klassen efter 1.34 min. Elev snakker højlydt. 

(Efter 1.36:) 

Elev: Henrik? 

Lærer: Yes. 

Elev: Henrik kan vi godt --- (uhørligt pga. højlydt snakken i klassen)  

(Lærer går over til elev og stiller sig med ryggen til kameraet)  

Lærer: Ja, selvfølgelig, så laver vi bare en aftale, så finder vi jeres egen --- 

(Der ankommer løbende elever til klasseværelset. Lærer går tilbage til sit kateder.) 

(Efter 2.27:) 

Lærer: Yes. (Lærer går igen hen til elever med ryggen til kamera) 

Elev: Henrik, den stil der. Der er mange der ikke har fået lavet den. 

Anden elev: Må vi aflevere den efter ferien? 

Elev: Ja? 

Anden elev: Vi sender den jo bare. 

Lærer: Okay. 

(Lærer og elever taler videre om emnet, men uhørligt pga. støj i klassen. Lærer går tilbage til 

kateder). 

Lærer: Jeg kan jo ikke rigtig sige andet.  

Elev: Nej. 

(Efter 2.56 min:) 
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Lærer: He he he he. (2 sek.) Nå. (2 sek.) Godt, vi skal videre. (5 sek.) Quesion number six. Shh! (5 

sek.) It’s the last one here. (2 sek.) No! (2 sek.) Last one but one. (3 sek.) Erm. What effect does he 

achieve through his use of this style? We found out that it was unemotional, concrete and… and… 

matter-of-fact. (3 sek.) Michael? 

(Støjniveau falder gradvist fra ‘shh’ mens læreren taler.)  

Michael: Øhm… er det ikke et’eren? He makes the world he describes seem real and he makes the 

reader think that what he is reading - that could happen. (Mens Michael taler er der ingen larm i 

klassen) 

Lærer: Er, yes. 

Undervisning fortsætter med gennemgang af svar på spørgsmål til en læst tekst. Et lavt niveau af 

støj/ingen støj fortsætter. 
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Bilag 8: Udskrift af optagelse af 3g valghold 18/2 2011 

 

1. del af lektionen: 

Klokken ringer ind. Der er ingen elever i klassen. Efter 1.45 ankommer både elever og lærer. Der er 

kun få elever i denne klasse. 

(Efter 2.00 min:) 

Lærer: Ja, go’ morn æhh… som I kan se, Martin er gæst i dag. Håber ikke I har så meget imod det, 

det har jeg ligesom glemt at fortælle Jer, det har jeg ikke selv tænkt på siden tirsdag… Æhm, så 

øh… Jeg ved ikke hvor længe du sådan har planer om at hænge på. 

Martin: Æhh, på et eller andet tidspunkt midt i anden halvleg så kan det godt være at jeg… 

Lærer: Ja, okay. 

Martin: Fordufter. 

Elev: Æhh Per? 

Lærer: Ja? 

Elev: Der er… det’ spørgsmål… anden spørgsmål jeg har til det der med religiøs… 

Lærer: Ja. 

Elev: Det kunne jeg altså ikk’ lige… 

Lærer: Ajm, vi… det snakker vi om. Æhm…  --- (uhørligt) 

Anden elev: Charlotte kommer ikke. 

Lærer: Nej. (Lærer finder ting frem, to elever begynder at snakke indbyrdes). 

(Efter 3.20 min:) 
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Lærer: Men jeg havde egentlig tænkt mig at vi lige skulle starte med at I skal have en stil tilbage. 

(25 sek. Lærer finder stile frem mm.) 

Lærer: Okay. Æhh, lige et par kommentarer til noget sprogligt med hensyn til jeres seneste 

aflevering. Æhm… jeg har hos et par stykker af Jer har jeg sådan brugt bøljestregen en gang 

imellem som jo altså antyder at øhh… en vis vaklen overfor øh formulering eller ordvalg.  

Undervisningen fortsætter og læreren fortæller i nogle minutter om rettelser i omtalte aflevering.  

  

 

 Efter frikvarteret:  

 

Klokken ringer. Efter 1 minut ankommer lærer. 

Lærer: Okay, let’s move on. Err… Casper? 

Casper: Yess 

Lærer: What makes the narrator decide to go to the bazaar? 

Casper: Well, erm… it’s because the sister… he speaks with the sister and [she a…  ] 

Lærer:      [rang his sister], yaeh. 

Casper: …rang his sister, and… she wants to go to Araby. 

Undervisningen er i gang og eleverne fortsætter med at svare på spørgsmål fra læreren. 

 

 


