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Abstract 

 

This paper investigates group work in Danish upper secondary schools. The primary interest of the 

study is to get a closer look into group work from the perspective of the students and to 

investigate how learning potentials are influenced by the social patterns in the classroom. The 

paper examines how the students handle group work in practice and how this practice is linked to 

certain norms of right or wrong. 

The analysis is based on a case study in a first year (1.st g). Observation of teamwork in the 

classroom supplemented by interviews with some of the students provides the data for this study. 

The theoretical perspective of the analysis is comprised of selected theories of principles of 

learning and also inspired by post structuralism. The latter theory provides a view on the 

classroom community as a field of discursive negotiations, positioning and practices of inclusion 

and exclusion.   

The analysis points out learning potentials in group work, but is also focused on how dilemmas 

influence this way of working and the students’ attitude towards teamwork. 

The paper concludes that the students’ practice in group work is limited on account of several 

considerations. In order to maintain a position as a legitimate member of the community, the 

pupils often have to balance conflicting demands. For instance the institutional demands of the 

school in opposition to the expectations of the youth culture.  First of all, the practice of group 

work is subordinate to a discourse of egalitarian cooperation. 

Finally the paper discusses whether it is possible from a didactical point of view to improve the 

results of group work. Among other things it is recommended that teachers take the responsibility 

for not only the substance but also the process of group work to a greater extent and that the 

managing of different ways of working together is a qualification that has to be part of a general 

plan of progression. 
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Indledning  
 

”... det er ikke nok, at eleverne bliver dygtige til fagene, de skal også oparbejde evnen til at 

samarbejde”1. Således besvarede undervisningsminister Christine Antorini i et interview for nylig 

spørgsmålet om, hvad fremtidens studenter skal kunne.  Ministeren er her på linje med stx- 

bekendtgørelsens formålsparagraf, hvor det hedder, at eleverne skal ”opnå fortrolighed med at 

anvende forskellige arbejdsformer” og dermed kunne fungere i et studiemiljø, hvor ”kravene til 

selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale” (BEK 692, 2010). Emnet for 

min afhandling tager udgangspunkt i disse påbud om samarbejde. 

 

Mit fokus er læringssamarbejde i form af gruppearbejde forstået som en arbejdsform i 

undervisningen, hvor tre eller flere elever arbejder sammen om en opgave af faglig karakter. Uden 

at have statistisk belæg for det vil jeg påstå, at denne arbejdsform i dag er så udbredt, at 

gymnasielever typisk arbejder i grupper flere gange om ugen og ofte flere gange om dagen. 

Afhandlingen tager afsæt i min egen praksis som gymnasielærer, hvor der indgår en form for 

gruppearbejde i de fleste moduler. Det valg er begrundet i mange års erfaring kombineret med et 

teoretisk syn på læring, der tilsiger, at elever i en læringsproces har brug for at arbejde aktivt med 

stoffet på egen hånd, og at de i den proces kan lære med og af hinanden. Et vellykket 

gruppearbejde kan udvikle såvel faglige som sociale kompetencer hos eleverne, ligesom der for 

mig også er et dannelsesperspektiv forbundet med det at lære at fungere sammen – som elever og 

som mennesker.  Samtidig undrer jeg mig over, at gruppearbejde så ofte forløber på en måde, 

hvor jeg som lærer ikke rigtig er tilfreds med resultatet. I de situationer vurderer jeg det faktiske 

læringsudbytte som tvivlsomt og har svært at gennemskue, hvad der egentlig sker i processen 

mellem eleverne. Beck og Paulsen formulerer paradokset omkring gruppearbejde således: 

 ”Ideelt set er læringssamarbejde derfor godt, men reelt er det behæftet med vanskeligheder. Det 

bliver mere forbundet til en burden end til en kunnen, og derfor ofte forbundet med en vis 

moraliseren, som ikke altid lever op til den analytiske og kritiske skarphed, som fænomenet 

fortjener” (Beck & Paulsen, 2011, s. 23). 

I de ca. 40 år, hvor gruppearbejde har været populært blandt lærere i det danske 

                                                           
1
 ”De skal kunne sætte deres viden i spil” i Gymnasieskolen nr 4, 2014 
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uddannelsessystem er meget forsøgt for at ophæve dette paradoks – fra ambitiøse 

projektarbejder, hvor eleverne selv problemformulerer og styrer hele arbejdsprocessen, til 

Cooperative Learning og andre former for regelstyret og stramt struktureret gruppearbejde (Kagan 

& Stenlev, 2007). Det har medført mange værdifulde erfaringer, men ikke entydige løsninger på, 

hvordan man omgås problemerne ved gruppearbejde som arbejdsform2. 

 

Elevers holdning til gruppearbejde er kort sagt, at det er de uenige om! I et netop afsluttet 

forskningsprojekt fra Århus Universitet om organisering af undervisning har 896 elever således 

svaret på spørgsmålet om, hvad ”den perfekte undervisning” er. Svarene fortæller om ”en 

mangfoldighed af præferencer og perspektiver” (Mathiasen, 2014, s. 123). Dog er ønsket om 

variation mht. undervisningsform dominerende: 

”Undervisningens form fremstår som en vigtig rammesætning for de fleste elever, og i langt de 

fleste af elevsvarene pointeres det, at der skal være tale om en kombination af tavle- gruppe- og 

individuelle undervisningsformer” (ibid. s. 128). 

Dette resultat siger selvfølgelig ikke så meget om, hvad eleverne oplever at få ud af denne 

arbejdsform, men det kan underbygge en påstand om, at elever faktisk gerne vil gruppearbejde – 

når det mislykkes, handler det med andre ord ikke om en generel afvisning af denne arbejdsform. 

Samtidig påpeger undersøgelsen, at der også er en lille gruppe elever, der foretrækker 

”tavleundervisning” med mindre variation, og for hvem ”ingen gruppearbejde” er den perfekte 

undervisning er (ibid. s. 124)3. 

 

Det er selvfølgeligt, at læringsudbyttet i et gruppearbejde afhænger af lærerens evne til didaktisk 

at tilrettelægge et gruppearbejde, så det passer til elevernes faglige kompetencer. Men det er 

også oplagt, at elevernes indbyrdes relationer og tilgang til samarbejde spiller en afgørende rolle 

                                                           
2
At læreres holdning til læringssamarbejde generelt er positiv kan man f.eks. få bekræftet af forskningsprojektet ”Nye 

lærerroller efter 2005-reformen”. Her viser en survey-undersøgelse blandt gymnasielærere, ” at lærerne i overvejende 
grad værdsætter den sociale jeg-du-læring højere end jeg-alene-læring” (Zeuner, Beck, Frederiksen, & Paulsen, 2006, 
s. 154) 
3
 På mit eget gymnasium viser en trivselsundersøgelse fra dette skoleår et lignende resultat: 60 % sætter flueben ved 

gruppearbejde, når de bliver spurgt, hvilke ”former for undervisning” de godt kan lide. 70 % markerer, at de kan lide 
klassedialog og 62 % en undervisning, hvor ”læreren forklarer”.  Selv om flertallet godt vil have gruppearbejde, er det 
altså hele 40 %, der ikke sætter flueben ved denne arbejdsform.  
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for, om der overhovedet kan finde læring sted. Det er disse elevnære aspekter ved gruppearbejde, 

jeg vil fokusere på. 

Jeg har den antagelse, at vi som lærere ofte stiller urealistiske krav til elevernes evne til at 

samarbejde, og at såvel elever som lærere mangler forståelse for og redskaber til at tackle en 

gruppeproces, der ikke fungerer. Jeg vil derfor undersøge gruppearbejde ud fra et elevperspektiv 

med fokus på nogle af de sociale processer, som denne arbejdsform er indlejret i. 

Min problemformulering lyder som følger: 

Hvordan vikler elevernes diskursive forhandlinger om legitim deltagelse i klassens fællesskab sig 

sammen med faglige læringsprocesser i gruppearbejde som arbejdsform – og hvilke positionerings- 

og læringspotentialer rummer sådanne processer?  

Som et underordnet spørgsmål er jeg interesseret i, hvilke didaktiske handlingsanvisninger en 

sådan forståelse af gruppearbejde kan pege på. 

 

Afhandlingens opbygning 

 

Afhandlingen starter med at etablere et teoretisk grundlag for analysen, hvor jeg trækker på 

begreber fra forskellige traditioner.  For at kunne undersøge interaktionen i klasserummet, 

anvender jeg - som allerede problemformuleringen antyder - dels en læringsteoretisk optik med 

udgangspunkt i Jean Piaget og Lev Vygotsky samt Jean Lave og Etienne Wenger. Dels inddrager jeg 

den del af poststrukturalistisk teori, der med sit fokus på subjektiveringsprocesser og tilblivelsen af 

fællesskaber kan bidrage til forståelsen af det læringsteoretiske perspektiv. Her bevæger jeg mig 

fra Michel Foucault og Bronwyn Davies til Dorte Marie Søndergaards forskning i børn og unge i det 

danske skolesystem. Desuden inddrager jeg en kortfattet introduktion til modernitetsteoriens 

individualiseringsbegreb, der kan sige noget om de særlige vilkår for ungdomskulturelle 

fællesskaber her og nu.  

Som sidste del af teoridelen vil jeg præsentere Steen Becks læringscirkel med henblik på at skærpe 

det didaktiske blik på analysen. 

Derefter følger et kapitel med redegørelse for afhandlingens metode og de metodologiske 

overvejelser, der knytter sig hertil. 

Min empiri er produceret i en gymnasieklasse og består af observationer og elevinterviews. Den 
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kvalitative analyse af denne case tager udgangspunkt i en karakteristik af klassens fortælling om 

sig selv og bevæger sig derefter fra en analyse af gruppearbejdets praksis til en analyse af de 

diskursive forhandlinger om denne arbejdsform og mulige positioneringer i forhold hertil. Jeg 

indleder hvert af kapitlets fire afsnit med spørgsmål, der skal klargøre det analytiske fokus. 

Afhandlingen rundes af med et konkluderende kapitel, som med afsæt i en sammenfatning af 

opgavens vigtigste fund vil vurdere de teoretiske begrebers anvendelighed og pege på mulige 

didaktiske handlingsanvisninger. 
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Teori 
 

De valgte teoretiske tilgange deler grundlæggende en fælles opfattelse af mennesket som et 

lærende væsen. Kognitionsteoretikerne Piaget og Vygotsky har studeret læreprocesser som noget, 

der primært foregår hos det enkelte individ, hvor nyere læringsteoretikere som f.eks. Lave og 

Wenger har fokus på, hvordan læring sker som situerede processer, der ikke kan adskilles fra den 

sociale kontekst. I en poststrukturalistisk tradition udvides læringsbegrebet yderligere og bliver i 

højere grad til et begreb om menneskelig tilblivelse. Her tales i vid udstrækning om subjektivering 

som overbegreb for en type processer, der også rummer læring (Juelskjær & Plauborg, 2013). 

Tilsammen kan teorierne trods deres forskellige udgangspunkt få øje på noget væsentligt om 

processerne i et gruppearbejde. 

Læringsteoretisk blik på gruppearbejde 
 

I dette afsnit vil jeg etablere et læringsteoretisk grundlag for at kunne analysere de 

læringsmæssige potentialer ved gruppearbejde.  

Jeg tager udgangspunkt i kognitionsteoretikerne Piaget og Vygotsky, som på hver sin måde har 

leveret nogle af de mest betydningsfulde bud på, hvad der sker, når mennesker lærer. Deres 

forståelse af begrebet læring har således autoritet såvel i international som i dansk 

sammenhæng4.  

Laves og Wengers mere socialantropologiske forståelse af læringsprocessen inddrager jeg for at 

sætte fokus på betydningen af de fællesskaber læringen indgår i og den vigtige pointe, at læring i 

en undervisningssituation ikke kun er knyttet til faglighed og lærerens dagsorden.  

Der er her tale om læringsteorier, som i nogen grad modsiger hinanden, men som jeg ønsker at 

anvende som forskellige synsvinkler på et fælles emne. 

Det er som udgangspunkt indlysende, at læring altid foregår i eller som resultat af en proces, hvor 

et individ interagerer med sine omgivelser. Disse omgivelser behøver ikke nødvendigvis indbefatte 

andre mennesker, men i praksis vil det være de færreste læringsprocesser, der finder sted i 

længerevarende og fuldstændig afsondret isolation.  De her behandlede læringsteoretikere er da 

                                                           
4
 Hvad angår gymnasiet er Piaget og Vygotsky f.eks. en uomgængelig og vægtig del af pensum både på teoretisk 

pædagogikum og masteruddannelsen i gymnasiepædagogik. 
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også enige om, at læring foregår i et samspil mellem en række individuelle funktionsmåder og den 

sociale kontekst, om end de har en forskellig opfattelse af, hvordan dette samspil foregår, og 

hvilken rolle det sociale spiller. 

Jean Piaget 

Jean Piagets læringssyn tager udgangspunkt i individets biologiske og psykologiske 

modningsproces.  Hans teori om stadierne i barnets kognitive udvikling peger på fire faktorer som 

vigtige drivkræfter i denne proces. Her nævnes ”socialt sammenspil og den viden man får fra 

andre” som det tredje punkt efter ”den organiske vækst”, og ”øvelse og erfaring med tingene”. 

Den fjerde faktor er den ”stræben efter ligevægt”, som er så afgørende for Piagets opfattelse af, 

hvordan læring finder sted. (Piaget & Inhelder, 2012, s. 510)  Nemlig som resultat af en aktiv 

indsats, hvor individet forsøger at tilpasse sig omgivelserne: ”… vi anser ligevægt for at være et 

resultat af individets udlignende aktivitet overfor ydre forstyrrelser” (Piaget, 2012 s. 70).  Disse 

forstyrrelser opstår, når individet udsættes for stimuli, der ikke blot kan assimileres, dvs. tilpasses 

og stabilisere de allerede eksisterende kognitive strukturer, som Piaget kalder skemaer. Individet 

må i stedet forsøge enten at ignorere forstyrrelsen eller foretage en såkaldt akkomodationsproces, 

der omstrukturerer de eksisterende skemaer, sådan at man med andre ord lærer noget nyt (Beck, 

in prep.). Det er således ligevægtsprincippet, der er læringens motor, et princip, som af Piaget 

anses for at være ”en iboende og konstituerende del af det organiske og psykiske liv” (Piaget, 

2012, s. 71). 

Samspillet med andre er især vigtig for udviklingen af barnets evne til at decentrere, hvilket 

betyder, at barnet ved hjælp af andre menneskers input formår at korrigere sin egen egocentriske 

opfattelse af, hvordan verden hænger sammen (Beck, 2013, s. 33). Denne evne udvikles omkring 

7-årsalderen og er en nødvendig forudsætning for at kunne tilegne sig og generere mere abstrakte 

og komplekse former for viden.  Med andre ord er samarbejdslæring hos Piaget en konsekvens af 

individets forsøg på at skabe ligevægt ved at løse problemer i fællesskab (ibid.).  

Det er Piagets bud på denne læringens indre drivkraft, som jeg finder interessant, også når det 

drejer sig om forskellige former for læringssamarbejde. Piagets ideal om den undersøgende elev, 

der selv styrer og tager ansvar for læreprocessen, har da også haft stor indflydelse på den 

reformpædagogiske tænkning og nogle af de markante nyskabelser, som finder sted i det danske 

uddannelsessystem især fra 1960’erne og frem. Det gælder f.eks. dele af den problem- og 
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projektorganiserede undervisning på de videregående uddannelser og udviklingen mod, at 

gruppearbejde i det hele taget kommer til at fylde mere i uddannelsessystemet. At det stadig i dag 

efter min vurdering er en udbredt praksis, at man overlader det til elever selv at gøre sig erfaringer 

med at lære at samarbejde, har muligvis også rødder i en Piaget-inspireret forestilling om det 

selvstyrende individ, der af egen ’kognitiv drift’ kan finde ud af at få det optimale udbytte af et 

gruppearbejde.  

Lev Vygotsky 

Med Lev Vygotskys opfattelse af kognitiv udvikling som indlejret i den sociale og kulturelle 

kontekst, flytter det læringsteoretiske fokus sig fra individ til omverden.  I hvert fald kan man lidt 

forenklet sige, at Vygotskys opfattelse af læringsprocesser tegner en modsat bevægelse i forhold 

til Piaget. Hvor Piaget har fokus på det interpersonelle, har Vygotsky fokus på det intrapersonelle: 

”Enhver højere psykisk funktion i barnets udvikling fremtræder på scenen to gange, først som 

kollektiv og social aktivitet, det vil sige som interpsykisk funktion, og anden gang som individuel 

aktivitet, som barnets indre middel til tænkning, som intrapsykisk funktion” (Vygotsky L. , 2004, s. 

280). I denne internaliseringsproces spiller sproget en helt afgørende rolle for kognitiv udvikling. 

Fra fødslen indgår barnet i en interaktion med omverdenen, hvor ydre sprog via imitation gradvis 

bliver til indre sprog og forståelse og samtidig udgør forudsætningen for at kunne forholde sig 

intellektuelt til sin omverden, hvilket Vygotsky kalder ”sproglig tænkning”. (Vygotsky L. , 1974, s. 

114). 

Vygotsky kritiserer Piaget for at opfatte barnets kognitive udvikling som noget, der foregår helt 

uafhængigt at skoleundervisning (Vygotsky L. , 2004, s. 268). Skolens vigtige ”oplæring” drejer sig 

ifølge Vygotsky om at erhverve grundlaget for videnskabelige kundskaber” (ibid. s. 276), og 

videnskabelige begreber har ”den allerstørste betydning for barnets hele intellektuelle udvikling” 

(Vygotsky L. , 1974, s. 260). At gøre sig erfaringer med kulturens kognitive værktøjer gennem 

undervisning er i det hele taget ifølge Vygotsky en konstruktiv og nødvendig del af intellektuel 

udvikling (Beck, 2013). 

Vygotsky pointerer samtidig, at ”kun den oplæring, der foregriber udviklingen, er god” (Vygotsky L. 

2004, s. 279), og her er det, at hans mildt sagt hyppigt anvendte begreb om zonen for nærmeste 

udvikling bliver centralt. ”Det som barnet i dag gør ved hjælp af en voksen, kan det i morgen gøre 

på egen hånd”, og det gælder således for læreren om at kunne fastslå både den aktuelle og den 
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nærmeste udviklingszone og tilrettelægge undervisningen derefter (ibid. s. 278). 

Sammenlignet med Piaget indebærer Vygotskys tankegang derfor også en mere lærerstyret og 

deduktiv undervisning. Elevernes selvstyring og selvstændige arbejde med stoffet bliver her 

snarere mål end forudsætning (Beck, 2013, s. 41).  

Vygotsky er kommet til at udgøre en hovedskikkelse inden for socialkonstruktivistisk læringsteori 

og dens mange forgreninger. Vygotskys begreb om zonen for nærmeste udvikling er bl.a. blevet 

videreført i det meget anvendte begreb stilladsering, der beskriver lærerens arbejde med at 

understøtte eleven netop så meget, som det er nødvendigt, og således skabe de rigtige 

forudsætninger for elevers gradvise selvstændiggørelse – alene eller i samarbejde med hinanden 

(Dolin & Kaspersen, 2013). 

Vygotsky nævnes også som læringsteoretisk fundament under konceptet Cooperative Learning, 

som de seneste år har bredt sig i uddannelsessystemet og baserer sig på stramt struktureret 

gruppearbejde med kraftig lærerstyring og heterogen sammensætning af elever (Kagan & Stenlev, 

2007, s. 12).  

Når jeg finder det relevant at inddrage Vygotsky i forhold til mit eget projekt er det, fordi hans 

teorier peger på, hvordan samarbejdet med andre elever, der er dygtigere, end man selv er, har 

mulighed for at udgøre et værdifuldt alternativ til lærerens vejledning. Sådan kan man bl.a. 

imødegå den udfordring, som Vygotsky selv havde øje for, at elever udvikler sig forskelligt - en 

lærer kan derfor ikke ramme ’den rigtige zone’ hos mange elever på én gang (Vygotsky L. , 2004). 

Det er samtidig oplagt, at netop gruppearbejde giver elever mulighed for selv at afprøve og 

anvende de videnskabelige begreber som en aktiv del af internaliseringsprocessen. 

Indikationer på læring 

Både som underviser og som forsker har man det problem, at læring ikke umiddelbart lader sig 

aflæse eller måle.  Men Vygotsky og Piaget kan – trods deres forskelligheder- tilsammen levere en 

teoretisk argumentation for, hvordan og hvorfor aktivitet, interaktion og samarbejde er vigtige 

elementer i en undervisningssituation, samtidig med, at disse elementer ikke i sig selv er 

ensbetydende med, at læring finder sted.  Det, som jeg tager med mig fra kognitionsteorierne, må 

derfor være et forsøg på at udpege indikationer på læring. Med udgangspunkt i de centrale 

begreber om decentrering, assimilation og akkommodation, sproglig tænkning samt zonen for 



Elisabeth Jessen  Gruppearbejde i gymnasiet 

12 
 

nærmeste udvikling vil jeg udpege tre punkter, som jeg mener både Piaget og Vygotsky (om end 

måske med hver sin prioritering) ville kunne anse som tegn på, at læring finder sted: 

 Sproglig og kommunikativ bearbejdning af det faglige stof, der arbejdes med, og de dertil 

hørende begreber. 

 Koncentration eller rettethed mod opgaven, som det kommer til udtryk såvel verbalt som 

nonverbalt. 

 Overvindelse af modstand eller frustration, bl.a. gennem vejledning fra andre.    

I forhold til gruppearbejde som arbejdsform giver Vygotsky og Piagets individfokuserede syn på 

læring imidlertid begrænsede muligheder for forståelse. Et mislykket gruppearbejde vil ud fra 

denne optik blive forklaret med manglende kognitive kompetencer hos de enkelte individer – at 

læreren ikke er ordentlig forberedt, eller at eleverne populært sagt er for dumme eller umodne til 

at løse de stillede opgaver.  

Jean Lave & Etienne Wenger 

Det er derfor relevant at udvide perspektivet og inddrage Lave og Wengers begreber om situeret 

læring og legitim perifer deltagelse. Lave og Wenger vil med disse begreber netop at flytte fokus 

fra individ til kollektiv i forståelsen af, hvad en læringsproces er.  ”Vi ønsker at henlede 

opmærksomheden på den pointe, at de der lærer uundgåeligt deltager i fællesskaber af praktikere 

og at beherskelse af viden og færdigheder kræver, at nytilkomne bevæger sig mod fuld deltagelse i 

et fællesskabs sociokulturelle praksis” (Lave & Wenger, 2012, s. 128). Læring karakteriseres derfor 

som ”legitim perifer deltagelse i praksisfællesskaber”, hvilket skal udtrykke den opfattelse, at 

læring altid udgør ”et integreret og uadskilleligt aspekt af social praksis” (ibid. s. 129).  

Praksisfællesskaber eksisterer alle vegne, såvel formaliserede som uformelle. De fungerer på den 

måde, at de skaber mening – gennem forhandling – og udgør et lokalt forhandlet 

kompetencesystem, som gennem sin praksis fastlægger, hvad der kræves af en kompetent 

deltager i fællesskabet (Wenger, 2012). Et praksisfællesskab konstitueres af gensidigt engagement, 

(et relationelt ansvar for gruppens hvem, men også enighed om, hvor meget energi man skal 

lægge i opgaven), fælles virksomhed (enighed om, hvad man arbejder sammen om) og fælles 



Elisabeth Jessen  Gruppearbejde i gymnasiet 

13 
 

repertoire (enighed om, hvordan man arbejder)5.  

Lave og Wengers arbejde tager udgangspunkt i mesterlæreprincippet, og man kan diskutere, om 

teorien har så meget relevans for en mere boglig uddannelse som gymnasiet. Lave og Wenger 

lægger imidlertid lægger vægt på, at læring gennem legitim perifer deltagelse finder sted, uanset 

hvilken form for uddannelse, der danner rammen om læringsprocessen, og om den faktiske læring 

er i overensstemmelse med den intenderede læring (Lave & Wenger, 2012, s. 135). ”Selv når vi 

ikke lærer, hvad der forventes i en given situation, involverer det normalt, at vi lærer noget andet i 

stedet” (Wenger, 2012 s. 146). Det er derfor relevant at spørge, om gruppearbejde i gymnasiet kan 

opfattes som et muligt praksisfællesskab, og hvad eleverne lærer heraf – så at sige ’sammen med’ 

eller i stedet for det stof, de egentlig arbejder med. Denne medlæring er en del af det, jeg gerne vil 

undersøge.                                                                                           

Ifølge Beck og Paulsen har Lave og Wenger imidlertid til fælles med Vygotsky og Piaget, at de 

fokuserer på fordelene ved læringssamarbejde og ikke så meget på de faktorer, der også kan gøre 

forholdet mellem individ og omverden mere problematisk (Beck & Paulsen, 2011, s. 33). 

Læringsteorierne forholder sig ikke forklarende til, hvordan og hvorfor elevernes relationer til 

hinanden også kan være blokerende for læringssamarbejde.  

Poststrukturalistisk forståelse af subjektivering 
 

For at få et bredere perspektiv på, hvad der sker mellem elever i et klasserum – det man ofte har 

betegnet som ’gruppedynamik’ – har jeg derfor brug for at hente teoretisk inspiration andre 

steder fra.  I den poststrukturalistiske og socialpsykologiske forståelse af sociale mønstre har jeg 

fundet et begrebssæt, som jeg finder velegnet til det formål. 

Det videnskabsteoretiske grundlag for den poststrukturalistiske tænkning er en ikke-essentialistisk 

opfattelse af virkeligheden. Virkeligheden bliver til i en proces, der forstås som ”kompleks, 

foranderlig, flydende”, og den forskningsmæssige ambition ”handler om at forstå, hvordan 

forskellige fænomener og grænsesætninger selvfølgeliggøres og afselvfølgeliggøres, hvordan de 

diskursiveres, materialiseres, rutineres og praktiseres” (Højgaard & Søndergaard, 2010, s. 315).  

                                                           
5
 Dolin og Kaspersen 2013 – ’oversættelsen’ i parenteserne står for min egen regning. 
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Michel Foucault  

Der findes mange definitioner af det centrale begreb diskurs, men jeg læner sig op ad den franske 

filosof Michel Foucaults definition af diskurs som det der tales om, den mængde af udsagn, de 

sagte ting, der til sammen definerer et vidensfelt  (Christensen, 2012, s. 148). Diskursen sætter 

rammerne for, hvad der kan siges og gøres i en given praksis og konstitueres i kraft af 

magtforhold. Det særlige ved Foucaults magtbegreb er, at han ikke opfatter magt som noget, der 

nødvendigvis er knyttet til besiddelse eller undertrykkelse, men snarere som et 

allestedsnærværende element i sociale relationer (Christensen, 2012). 

Ifølge Foucault manifesterer magtforhold i et moderne samfund sig gennem disciplinering i form af 

hierarkisering, overvågning og normalisering, som udgør ”midlerne til en god afretning” i forhold 

til afvigelser (Foucault, 2004, s. 186) . Foucault knytter disse begreber til en analyse af 

straffemetoder set i historisk perspektiv, som fører frem til en karakteristik af den ”kontinuitet i de 

kriterier for straf og straffemekanismer”, som præger det moderne samfunds institutioner (ibid. s. 

320). Heriblandt fængsler – og skoler. 

I denne sammenhæng er det begrebet normalisering, der er mest interessant, forstået som en 

diskret sorteringsmekanisme, der skal ”specificere nogle handlinger under et vist antal generelle 

kategorier” og ”blot lade den binære modsætning mellem det tilladte og det forbudte virke” (ibid. 

s. 199). Det medfører et ”helt system af grader af normalitet, som er et tegn på, at man tilhører et 

homogent samfundslegeme, men som i sig selv fungerer som en klassifikation, hierarkisering og 

rangordning” (ibid. s. 200).  Udøverne af denne magt, ”normalitetsdommerne”, er til stede overalt 

i samfundet, bl.a. som lærere. ”De sørger alle sammen for, at det normatives almengyldighed 

hersker” (ibid. s. 325). 

Subjektiviteten opfattes derfor som underlagt disse betingelser i en stadig kamp mellem magt og 

modmagt. ”Subjektet underkastes magt, men denne fungerer også som subjektets 

eksistensberettigelse. Magt underkaster og regulerer. Men magt producerer også agens, 

modstand og forandring ” (Petersen, 2009, s. 41).  

Subjektivering – altså menneskelig tilblivelse - forstås derfor også hos Foucault som noget, der 

foregår i en dobbeltbevægelse. Christensen formulerer denne dobbeltbevægelse på den måde, at 

individet både ’gøres’ udefra og indefra bindes til sin egen selvopfattelse og selvbevidsthed 

(Christensen, 2012, s. 153).  
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Bronwyn Davies & Rom Harré 

Bronwyn Davies og Rom Harré har – oprindelig med udgangspunkt i bl.a. sprogfilosofi - udviklet 

begrebet positionering om en central præmis for subjektiveringsprocessen. De argumenterer for, 

at dette begreb har en mere dynamisk betydning end det gængse begreb ’rolle’, som de opfatter 

som et mere statisk og fastlåsende begreb i analysen af ”hvordan folk faktisk bliver til personer (…) 

Med positioneringen flyttes fokus til måden, hvorpå de diskursive praksisser konstituerer de 

talende og tilhørerne og samtidig udgør den en ressource, hvorigennem talende og tilhørere kan 

forhandle nye positioner” (Davies & Harré, Positionering: diskursiv produktion af selver, 2014, s. 

64).  

Positioneringsbegrebet knyttes altså hos Davies og Harré især til samtalen, der defineres som ”en 

form for social interaktion, hvis produkter også er sociale, f.eks. mellemmenneskelige relationer”. 

Samtalen udtrykker deltagernes diskursive praksis, et begreb, der i øvrigt omfatter ” alle de måder, 

hvorpå folk aktivt producerer sociale eller psykologiske realiteter” (ibid. s.24- 25). 

Pointen med positioneringsbegrebet er en understregning af subjektet som på en gang både skabt 

og skabende i sin konstante tilblivelsesproces. Subjektets selvforståelse udvikles blandt andet 

gennem ”indlæring af kategorier, som inkluderer nogle mennesker og ekskluderer andre, for 

eksempel mand/kvinde, mor/datter” (ibid. s. 29). Disse kategorier tilkendes mening og betydning 

gennem deltagelse i diskursive praksisser, hvor der sker en positionering af selvet både gennem 

det, man selv siger, og det andre siger. Samtidig sker en erkendelse af, hvilke ”underkategorier” 

man qua sine egenskaber tilhører og en ”emotionel forpligtelse” til at udvikle de moralske 

systemer, der knytter sig hertil (ibid. s. 30). Indholdet i en kategori er således ikke noget, der er 

fastlagt og statisk. Sociale kategorier er noget, man ’gør’, ikke noget man ’er’, og rammerne er 

bestandig til forhandling6. 

Forskning i børn og unge 

Hvis vi vender blikket mod Danmark og en mere praksisrettet brug af teorien, har den 

poststrukturalistiske tænkning i de seneste årtier dannet baggrund for en række 

forskningsprojekter om børn og unges skoleliv og subjektivitet. Disse studier har bl.a. haft fokus på 

”hvordan unge konstruerer sig selv gennem de køns-, klasse-, seksualitets- og etnicitetspositioner, 

                                                           
6
 Læringsteoretisk ligger socialkonstruktionisten Kenneth Gergen tæt op af den poststrukturalistiske forståelse, men 

som udgangspunkt for min undersøgelse, mener jeg ikke, hans opfattelse af læring tilføjer noget afgørende 
anderledes i forhold til de begreber, jeg har behandlet i dette afsnit. (Gergen, 2012) 
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som er tilgængelige for dem i forskellige skole- og bykontekster” (Nielsen & Sørensen, 2014, s. 3). 

Studierne viser, at sådanne positioner er knyttet sammen med velkendte og stadig virksomme 

normer, der giver den enkelte unge et forholdsvis begrænset manøvrerum, eftersom man risikerer 

eksklusion fra fællesskabet, hvis man bevæger sig for langt væk fra det ideale.  Men igen er der 

tale om en vekselvirkning: ”Studierne demonstrerer disse positioners fortsatte indflydelse på 

unges selvkonstruktion, men viser samtidig, at de unge aktivt gentolker dem, bl.a. ved at 

kombinere dem på nye måder, hvilket udfordrer nogle af de begrænsninger, positionerne lægger 

på deres selvkonstruktion” (ibid.) 

Et eksempel på en sådan forskning i skoleliv er eXbus-projektet under Aarhus Universitet og dets 

tværfaglige undersøgelse af mobning i folkeskolen. Her videreudvikles ovennævnte begrebssæt 

med henblik på at forstå dynamikken i det sociale fællesskab, som en skoleklasse udgør, og hvor 

deltagerne er henvist til at kunne fungere sammen (Søndergaard, 2009). Udgangspunktet er en 

socialpsykologisk forståelse af mennesket som eksistentielt afhængigt af social indlejring - og det 

at tilhøre fællesskaber. Sociale fællesskaber produceres gennem forskellige former for inklusions- 

og eksklusionsmekanismer, hvor det for de involverede gælder om at få adgang til at være med i 

gruppen ved at positionere sig som – og blive anerkendt som – legitime og værdige deltagere. Det 

sker bl.a. gennem forhandlinger om, hvilke normer der gælder i fællesskabet, og hvad der opfattes 

som passende og upassende, f.eks. mht. adfærd, sprogbrug, tøj og udseende (ibid. s.24). Risikoen 

for at blive ’dømt ude’ kan være et pres, der skaber usikkerhed og det, der benævnes som ”social 

eksklusionsangst”. Mobning kan være en konsekvens heraf, fordi man forenklet sagt kan lindre sin 

egen angst ved at udstøde andre (ibid. s. 45).  

Denne måde at forstå mobning på lægger op til en ikke-individualiserende tilgang, hvor man f.eks. 

ikke spørger til, hvad der er galt med det enkelte barn, men fokuserer på de sociale processer, der 

gør det meningsfuld for barnet at handle på en bestemt måde (ibid. s. 58). 

Individualisering 
 

Jeg finder det relevant at supplere den poststrukturalistiske tilgang med begrebet 

individualisering, som leverer en nødvendig baggrund for forståelsen af gymnasieunge i dag. 

Begrebet er hentet fra en anden vægtig gren af de senere års ungdomsforskning, som har rødder i 

modernitetsteori med sociologer som Giddens, Ulrik Beck og Thomas Ziehe. De beskæftiger sig 
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med konsekvenserne af den udvikling, som generelt har givet det moderne individ større 

samfundsmæssig betydning. De opfatter individualiseringen ikke mindst som et 

bevidsthedsmæssigt anliggende, der betyder, ”at den enkelte på gennemgribende og uafviselig 

måder oplever at have ansvaret for sig selv, sine handlinger, og hvad de fører med sig.” (Illeris, 

Nielsen, & Sørensen, 2009, s. 39) Individualiseringen har gradvis slået igennem på flere og flere 

livsområder og er – især for unge – et vilkår og en tvang. Ulrik Beck bruger betegnelsen 

”institutionaliseret individualisering” om det paradoksale forhold, at mennesker i dag har flere 

valgmuligheder end nogensinde før, men samtidig er ”spundet ind i et net af institutioner og 

institutionaliseringer”, der rammesætter den tilsyneladende frihed på ofte uigennemskuelig vis 

(ibid. s. 40). Aktørerne i denne reguleringsproces, som ingen kan komme udenom, er bl.a. 

uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 

Selv om poststrukturalismen og modernitetsteorien har forskellige opfattelser af 

subjektiveringsprocessens betingelser, er man fælles om at opfatte den individualiserede 

selvkonstruktion som et grundlæggende vilkår, man ikke som ung i dag kan undslippe (Nielsen & 

Sørensen, 2014). Og her udgør skole- og uddannelsessystemet den centrale arena for den 

institutionelle individualisering med gymnasiet i en dominerende rolle, eftersom mere end 

halvdelen af en ungdomsårgang vælger denne vej. Mange unge oplever deres uddannelsesvalg 

som det mest afgørende i forhold til deres fremtidige muligheder, og at de selv har ansvaret for, 

om deres valg bliver succesfuldt. ( Illeris, Nielsen, & Sørensen, 2009). Ved indgangen til gymnasiet 

bliver den individualiserende logik med krav til den enkelte om selvstændighed og ansvar skærpet: 

man har selv valgt at søge ind, og man kan selv vælge at stoppe igen. Det er også op til den enkelte 

at kunne balancere de ofte modsatrettede krav og forventninger til et ungdomsliv, hvor der skal 

være plads til andet end skolearbejde (ibid. s.92).  Som gymnasieelev er samtidig en del af 

kategorien ’ung’ og skal finde sin egen måde at forholde sig til de mange kulturelle tilbud, denne 

kategori åbner for mht. forbrug, medie, fester, sprogbrug osv.7 

                                                           
7
 Jeg tillader mig nogle gange i analysen at tale om ungdomskultur, uden at gå ind i en nærmere diskussion af 

kulturbegrebet. Eftersom begrebet ikke er centralt for min opgave, anvender jeg ordet i en bred hverdagssproglig 
betydning, som knytter sig til opfattelsen af unge som en gruppe med nogle fælles behov og interesser. 
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På vej mod analysen 
 

I forhold til mit eget projekt vil jeg bruge det poststrukturalistiske afsæt til at undersøge, hvordan 

de unge mennesker i 1.a konstrueres og konstruerer sig som elever ved at positionere sig inden for 

klassens fællesskaber, især de fællesskaber, der knytter sig til gruppearbejde.  

En gymnasieklasse er et påtvunget midlertidigt læringsmæssigt og socialt fællesskab, hvor det som 

elev gælder om at få anerkendelse som en legitim deltager i den specifikke kontekst.  Især når man 

starter i gymnasiet, gælder om at finde ud af, hvad kategorien ’en god gymnasieelev’ indeholder 

og at blive opfattet som sådan både af lærere og elever. Gruppearbejde er særlig interessant, fordi 

eleverne i højere grad er overladt til deres egne indbyrdes diskursive forhandlinger om, hvad der 

kan udgøre passende måder at være elev på.  

De centrale begreber, jeg især tager med mig for at kunne forstå bevægelserne i disse 

forhandlinger, er således positionering samt det passende og det upassende set i forhold til mulig 

inklusion og eksklusion. 

Hvis jeg griber tilbage til mit læringsteoretiske perspektiv, er jeg som sagt også interesseret i, 

hvordan sådanne forhandlinger væver sig sammen med de læreprocesser, som undervisningen 

igangsætter. For at kunne fastholde dette perspektiv har jeg brug for at kunne begrebssætte den 

didaktiske ramme, som disse processer udspiller sig i.  Steen Beck har konstrueret en såkaldt 

læringscirkel, der med sine fire læringsrum anskueliggør de forskellige praksis- og 

erkendelsesformer, som kan være i spil i en undervisningssituation og samtidig rammesætter de 

anvendte arbejdsformer  (Beck, 2013). De fire læringsrum er adskilt af to akser, hvor den ene 

refererer til den metodiske dimension ud fra deduktive og induktive undervisningsprincipper, 

mens den anden henviser til relationen mellem lærer og elev ud fra begreberne nærhed og 

afstand.  Læringscirklen bliver ofte anvendt som udgangspunkt for planlægning og evaluering af 

undervisning, men vil i min sammenhæng blive brugt som analytisk redskab.  
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Metode  
 

I dette kapitel vil jeg gøre rede for, hvordan jeg vil gribe analysen an, og hvilke overvejelser af 

metodologisk og etisk karakter der knytter sig hertil. 

 Jeg har valgt at besvare min problemformulering gennem en kvalitativ analyse med en 1.g som 

case. Den detaljerede analyse af en enkelt eksemplificerende case kan tilbyde indsigt og forståelse 

i nogle af de dynamikker, der er knyttet til gruppearbejde 8. 

Præsentation af genstandsfelt – valg og fravalg 

1.a, som jeg kalder min empiriklasse, har hjemme på et stx-gymnasium i Storkøbenhavn, hvor jeg 

ikke selv er ansat9. Valget af skole og klasse hang især sammen med, hvad der kunne lade sig gøre 

rent praktisk, men var derudover betinget af flere hensyn.  

For det første ville jeg gerne have de fordele, det giver at være at være udefrakommende uden 

forudfattede meninger om de involverede aktører og uden de etiske bindinger, det kan give, at 

skulle forholde sig analytisk til kollegers praksis. Jeg kom ind i 1.a som en fremmed for både lærere 

og elever. 

For det andet var mit valg knyttet til overvejelser om generalisering (Beck & Paulsen, 2011). Den 

viden, man får gennem en caseanalyse er ganske vist knyttet til specifikke og kontekstbundne 

erfaringer og kan ikke bruges til at generere statistisk generaliserbare resultater af kvantitativ art, 

som dem jeg refererede i indledningen. Men derfor kan andre selvfølgelig godt forholde sig til 

resultaterne.  Af hensyn til projektets anvendelighed for mine kolleger og mig selv, ville jeg gerne 

besøge en skole med et elevgrundlag, der minder om min egen ansættelsesskole.  Et gymnasium 

med et forholdsvis bredt socialt elevgrundlag, bl.a. en del elever med såkaldt gymnasiefremmed 

baggrund eller anden etnisk baggrund.  Selv om man kan spejle sig også i det meget anderledes, vil 

jeg mene, at lighed på dette punkt, giver større mulighed for at lave en såkaldt naturalistisk 

generalisering, hvor såvel forsker som evt. læsere kan ”applikere betydninger, meninger og 

                                                           
8
 Begrebet ’eksemplificerende’ refererer til Brymans kategorisering af forskellige typer af cases, hvor han som den 

mest udbredte placerer “the exemplifying case”: 
”Cases are often chosen not because they are extreme or unusual but because they will provide a suitable context for 
certain research question to be answered. As such they allow the researcher to examine key social processes” 
(Bryman, 2004, s. 51). 
9
 Skolen, klassen, lærere og elever er anonymiseret. 
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kulturfænomener fra en fremmed virkelighed i sin egen” (ibid. s. 15). 

Samtidig ønskede jeg at undersøge en forholdsvis typisk gymnasieklasse. Det betyder selvfølgelig 

ikke, at jeg kan udpege klassen som gennemsnitlig eller repræsentativ, hvilket igen ville kræve en 

systematisk statistisk kortlægning, men typisk i den forstand, at klassen umiddelbart ikke skiller sig 

særligt ud fra ledelsens eller lærernes erfaringsgrundlag, f.eks. i kraft af en usædvanlig 

studieretning, en speciel elevsammensætning eller et bemærkelsesværdigt adfærdsmønster. Med 

den problemstilling, jeg har som udgangspunkt, giver det relativt typiske bedre mulighed for en 

analytisk generalisering. Dermed menes, at de empiriske data relateres til mine teoretiske 

forståelsesfiltre, som i sig selv rummer nogle generaliseringstræk, og at en sådan konfrontation 

mellem genstandsfelt og teori kan være med til at stille spørgsmålstegn eller nuancere hidtidige 

forståelser (ibid.).  

At jeg valgte en klasse på 1. årgang, hang sammen med forestillingen om, at de sociale mønstre i 

en 1.g-klasse endnu ikke er så fastlagte, som de kan risikere at blive senere i gymnasieforløbet. 

Man må formode, at eleverne på undersøgelsestidspunktet i marts måned har nået at få et 

grundigt indtryk af hinanden og gymnasiets krav og positioneret sig i forhold hertil, samtidig med 

at rummet for forhandling stadig er relativt åbent. 

Disse valg og fravalg endte i 1.a, som er en samfundsfaglig studieretning og består af 30 elever, 22 

piger og 8 drenge. Ca. en tredjedel af eleverne har en anden etnisk baggrund.  Ud over disse få 

umiddelbart observerbare træk kender jeg meget lidt til elevernes baggrund10.  

Teamlederen betegner i en mail klassen som generelt harmonisk, med positive, tillidsfulde elever, 

der gerne vil hinanden. Samtidig ser hun også en spredning mht. arbejdsindsats og faglige 

forudsætninger, der på sigt kan give spændinger. Mine uformelle samtaler i frikvartererne med de 

øvrige lærere bekræfter dette indtryk. 

                                                           
10

 Sociale kategorier som køn og etnicitet springer ikke umiddelbart i øjnene som markant forskelsgørende i mit 
materiale, uden at jeg dermed vil underkende deres betydning.  Jeg har heller ikke haft mulighed for at undersøge 
elevernes sociale baggrund og afstår bevidst fra (for) hurtige kategoriseringer på baggrund af tøj, sprogbrug m.m. 
Mine analyser kan derfor fremstå, som om jeg betragter klassen som et lukket forhandlingsrum med 
forudsætningsløse elever. Det er ingenlunde tilfældet, men udtryk for nogle prioriterede valg og vurderinger af, hvad 
der har været muligt inden for projektets rammer. 
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Produktion af empiri 
 

Min empiri består af observation af undervisning og semistrukturerede fokusgruppeinterviews. 

Denne kombination giver mig den bedste mulighed for både at undersøge, hvordan eleverne gør 

gruppearbejde, og hvordan de italesætter det.  

Hvad angår observationen, har jeg overværet fem hele og to halve moduler a 95 min. varighed i 

fem forskellige fag. Der indgik gruppearbejde i alle fag. Lærerne var på forhånd orienteret om mit 

projekt, og om at jeg gerne ville se noget gruppearbejde, hvis det uden for meget besvær kunne 

passe til deres planlægning. 

Jeg har som udgangspunkt haft en observationsguide11 og et skema med elevernes navne og 

placering.  I praksis blev min strategi at skrive så meget ned som muligt, især selvfølgelig i de 

sekvenser, der knyttede sig til gruppearbejde. Eftersom jeg ledte efter indikationer på læring (jvf. 

s. 9), angivelser af passende og upassende vedr. gruppearbejde og positioneringer i forhold hertil, 

fandt jeg det værdifuldt at notere alt det, jeg kunne og fandt relevant i forhold til disse aspekter - 

dialog, kropssprog, handlinger etc., også selv om jeg erfarede, at det umuligt lader sig gøre 

systematisk! En del af mine ’feltnoter’ havde derfor en meget stikordsagtig karakter, og jeg skrev 

dem om til en mere forståelig form senere samme dag12. Med andre ord skal man holde sig for 

øje, at der ligger mange lag af analyse over en sådan observation, der selvfølgelig i sig selv er 

selektiv i den forstand, at man groft sagt ser det, man kigger efter.  

Interviewene lå i forlængelse af undervisningen og foregik i to grupper med fire elever i hver. Jeg 

brugte min interviewguide13 som udgangspunkt og inspiration, men prøvede i høj grad at lade 

eleverne være medstyrende i samtalens forløb14.   

Eleverne blev valgt i samarbejde med teamlæreren. Jeg ville gerne tale med elever, der 

repræsenterede forskellige grupperinger, og jeg ville gerne undgå at ramme elever, der kunne få 

det dårligt med at deltage, f.eks. på grund af en udsat position i klassen. 

De udvalgte elever, der alle sagde ja til at deltage, delte jeg i to grupper, ud fra min umiddelbare 

                                                           
11

 Se bilag 1 
12

 De samlede observationsnotater kan rekvireres efter ønske. 
13

 Se bilag 2. 
14

 De to interviews varede hhv. 54 og 42 min. Interviewene er transskriberet og kan rekvireres efter ønske.  
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fornemmelse af deres position i klassen fagligt og socialt. De stærkeste elever - f.eks. dem jeg 

havde set markere ofte i timerne - satte jeg sammen for at undgå, at deres indlæg kom til at 

dominere begge grupper. 

Min position i felten 

Mht. min egen position undlod jeg bevidst at præsentere mig over for eleverne som lærer, men 

fortalte, at jeg var i gang med at skrive en efteruddannelsesopgave om undervisningsformer15. Jeg 

oplevede ingen forbehold over for min tilstedeværelse og fik f.eks. klart ja, når jeg spurgte om lov 

til at sidde sammen med en gruppe16. Alligevel har eleverne givetvis opfattet mig som en form for 

autoritet – i hvert fald som en voksen, og selv om jeg ikke mærkede det, er jeg sikker på, at min 

tilstedeværelse har påvirket især de gruppearbejder, jeg fulgte tæt. Den arbejdsproces, og de 

positioneringer, jeg har analyseret, kunne derfor have set anderledes ud, hvis jeg ikke havde været 

der.  

I det hele taget er der nogle særlige etiske overvejelser forbundet med at observere 

gruppearbejde. Selv om jeg forsøgte at opføre mig respektfuldt, ændrer det ikke på, at jeg maste 

mig ind over et område af klassefællesskabet, som i nogen grad er lærerfrit, og derfor af eleverne 

kan opleves som deres eget rum. Om de i deres venlige imødekommenhed i det hele taget har 

kunnet overskue konsekvenserne af at sige ’ja’ til min tilstedeværelse, og om jeg i den 

sammenhæng kan tale om egentlig informeret samtykke, finder jeg tvivlsomt17. 

At jeg valgte at lave to interviews handler slet og ret om min lyst til at få to forskelligt 

konstituerede blikke på klassen.  Jeg opfatter således en interviewsituation som en ”social episode 

i sig selv, hvor erfaringen konstrueres i interaktionen” (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 31). I mit 

tilfælde en social proces mellem eleverne og mig, hvor deltagerne skal anerkendes – og anerkende 

hinanden - som legitime deltagere igennem deres fortælling om klassen og deres tolkninger af 

egen og andres position. Den gensidige anerkendelse af indlæg og bestræbelsen på at opnå 

                                                           
15

 Både i klassen og i grupperne fortalte jeg om min nedskrivning og den anonymisering i opgaven, jeg ville anvende 
efterfølgende. 
16

 Under gruppearbejde valgte jeg to gange at sidde sammen med en enkelt gruppe, to andre gange sad jeg bagerst i 
klassen og forsøgte at have overblik over mange grupper på én gang. I det sidste tilfælde sad jeg midt mellem to 
grupper. En optagelse af udvalgte gruppearbejder kunne have været en fordel, men det fravalgte jeg, fordi jeg syntes, 
det ville intervenere for meget og påvirke processen endnu mere, end jeg selv i forvejen gjorde.  
17

 Begrebet informeret samtykkehører til Brinkmanns fire etiske ”tommelfingerregler” for kvalitative undersøgelser, 
som jeg har forsøgt at agere efter. (Brinkmann, 2010, s. 443) 
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konsensus – eller det modsatte – er med andre ord i sig selv interessant.  

Også til interviewene må knyttes etiske overvejelser om min egen position i interaktionen. Jeg 

beder eleverne italesætte følsomme processer, der bl.a. handler om inklusion og eksklusion, og jeg 

vil aldrig kunne vide, om jeg dermed påvirker de processer – og klasserumskulturen som helhed – i 

en uheldig retning. 

Analytisk tilgang 
 

Min analytiske tilgang til materialet er - i forlængelse af mit teorivalg - diskursanalytisk. Det 

betyder her, at jeg fokuserer på, hvordan kommunikationen i klasserummet og interviewene 

tilskriver gruppearbejde bestemte betydninger og tildeler eleverne bestemte muligheder for 

positionering. Den ’tekst’, som skabes af kommunikationen i 1.a, analyserer jeg ud fra denne optik 

og har derudover ikke fundet det hensigtsmæssigt at bruge et mere specificeret diskursanalytisk 

begrebsapparat, som man f.eks. finder det hos Fairclough eller Laclau og Muffe (Phillips, 2010). I 

stedet er jeg inspireret af Davies’ måde at bedrive diskursanalyse på18. 

  

                                                           
18

 Sef.eks. ”Poststructuralist theory in practice: Working with ‘behaviorally disturbed’ children”, som beskæftiger sig 
med, hvordan og hvorfor nogle elever havner i kategorien ‘adfærdsvanskelige’ (in Davies, 2000). 
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Analyse   
 

Jeg har valgt at strukturere analysen sådan, at jeg gradvis zoomer ind: fra et totalbillede af klassen 

som kollektiv til forskellige gruppedannelser og til sidst fokus på enkelte udvalgte individer. Det er 

især Søren, Peter, Martin og Anna, der på forskellig måde træder frem som cases i forhold til 

positioneringsbegrebet, og de er ledsaget af de andre interviewelever Sofia, Bo, Katja og Signe. 

Analysen bevæger sig fra at fokusere på, hvordan gruppearbejdet gøres og til hvordan det 

italesættes og til sidst, hvilke positoneringsmuligheder det åbner for. Hvert afsnit indledes med 

analytiske spørgsmål.  

Fortællingen om den gode klasse 
 

Jeg vil starte med at spørge, hvad der karakteriserer klassefællesskabet i 1. a, som det tager sig ud 

med elevernes øjne. Et spørgsmål, der primært sigter mod den fortælling om klassen, der 

fremkommer i de to interviews. At indlede sådan finder jeg nødvendigt, fordi elevernes fortælling 

om klassen er med til at sætte rammerne for, hvad der kan siges og gøres, også når det drejer sig 

om gruppearbejde. 

 

I begge interviewgrupper er der i markant grad enighed om, at 1. a er en god klasse. 

Formuleringerne om, hvad der ligger i det, er relativt enslydende og kan sammenfattes i følgende 

udtalelse: ”Vi har et rigtig godt sammenhold, vi kan alle sammen med hinanden (præcis)19, selv om 

vi er forskellige, og der er ikke nogen, der bliver holdt uden for” (Signe 2 s.1)20. Eleverne betoner 

flere gange, at sammenholdet i høj grad baserer sig på at have relationer til hinanden, der handler 

om andet end det faglige. Der skal være plads til digressioner i undervisningen, lige som det er 

vigtigt at have noget sammen i fritiden, f.eks. i form af ”fredagshygge” og sociale medier. (Klassen 

har hele to Facebook-grupper – én til det seriøse og én til det ”useriøse”!) Også til aktiviteterne 

uden for skolen bliver der lagt vægt på, at alle er med – eller i hvert fald velkomne. Det er, som jeg 

forstår det, vigtigt for interviewdeltagerne eksplicit at udtrykke anerkendelse af alle klassens 

elever som legitime deltagere i det sociale fællesskab. I forlængelse heraf opfattes klassen ganske 

                                                           
19

 Indholdet i en parentes som denne angiver baggrundskommentarer fra resten af gruppen. 
20

 Jeg henviser til interviewudskrifterne med sidetal og angivelse af, om det er interview 1 eller 2 
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vist som opdelt i grupperinger, knyttet til, hvem der snakker mest sammen, men det ledsages af 

udsagn om, at der ikke er tale om lukkede grupper.  

I det hele taget fornemmer jeg i begge interviewgrupper en vis modstand over for kategoriseringer 

eller inddelinger, der kan virke fastlåsende. Det gælder f.eks., når jeg spørger til forskellige måder 

at være elev på og dermed til det mere faglige fællesskab: 

Gr.1: 

Søren: jeg ved i hvert fald, at der var én der ikke ville sidde ved siden af mig, da vi fik pladser, for jeg var én 

af dem, der lavede noget. Så jeg tror, måske bliver der sat lidt etiketter, men jeg synes ikke, der er sådan… 

der er ikke sådan én nørd eller de seje- alle er bare sådan, alle er med. ( 1 s. 10). 

Gr. 2: 

Bo: der er lige fra den lidt mere afslappede type til den, der er på hele tiden. 

Signe: ja, stræbere. Men alligevel så synes jeg vi er gode til at være sammen, altså man kan da godt – 

stræberen kan godt være sammen med den, der læner sig tilbage. Det er blandet, det er ikke sådan, at 

stræberne sidder her, og slackerne sidder her. (2 s. 3) 

Man kan analysere det sådan, at eleverne opfatter forskelle og kategoriseringer som noget, der 

kan true klassefortællingen, og at de er forsigtige med at positionere sig selv eller andre på en 

potentielt ekskluderende facon. 

Samlet set fortæller eleverne om et klassefællesskab med åbenhed og interaktion mellem 

forskellige grupperinger. Med andre ord en klasse med de bedste forudsætninger for at lære både 

af hinanden og med hinanden. Viljen til socialt samvær synes i hvert fald at være til stede – om 

viljen og evnen til fagligt samvær i samme grad er til stede vil jeg undersøge i det følgende (Beck & 

Paulsen, 2011)21. 

Vigtigt er det samtidig at pointere, at det på ingen måde er givet, at alle klassens elever kan 

identificere sig med ovenstående fortælling om klassen. En dominerende fortælling om den gode 

klasse, kan gøre det svært at være den, der måske ikke befinder sig godt, og også gøre det sværere 

at italesætte det, som ikke fungerer. Det gælder også i en interviewsituation, hvor der skal mod til 

at være den, der ridser i lakken af den positive fortælling, man sammen skaber. Til gengæld kan 

det være nogle af de ridser, der viser sig omkring gruppearbejdet. 

                                                           
21

 I analysen skelner jeg mange steder mellem elevernes sociale og faglige dagsordener og fællesskaber. I praksis kan 
det være svært at skille ad, men analytisk er det hensigtsmæssigt at kunne skelne mellem det, der umiddelbart 
knytter sig til lærerens og undervisningens dagsorden, og det som angår elevernes mere personlige relationer til 
hinanden og det at være unge sammen. 
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Gruppearbejde i praksis 
 

Hvad sker der i praksis, når man så sætter 1.a til at arbejde sammen? Jeg vil i dette afsnit 

undersøge det observerede gruppearbejde ud fra en didaktisk vinkel, hvor jeg som sagt anvender 

Becks læringscirkel som strukturerende princip (Beck, 2013). Inden for denne ramme vil jeg især 

lede efter indikationer på læring - og det modsatte- verbale såvel som nonverbale signaler. 

Samtidig vil jeg analysere, hvordan eleverne positionerer sig i forhold til de stillede opgaver. 

Analysen af observationerne bliver suppleret med et par relevante citater fra interviewene. 

 

Indledningsvis vil jeg forsøge at gøre det observerede gruppearbejde overskueligt i nedenstående 

tabel: 

Fag Engelsk Matematik Dansk 
 

Samfundsfag Mediefag 

Princip for 
gruppeinddeling 

De faste pladser i 
klassen – med 
dem 
bagved/foran 

Efter 
fødselsdag 
 

De faste pladser 
i klassen - 
rækker 

Selvvalgte 
grupper 
 
 

Selvvalgte 
grupper 

Tidsforbrug 
(selve 
gruppearbejdet) 

35 min.  40 min 
 

30 min. (+ tid i 
forudgående 
modul og 
hjemmearbejde) 

Ca. 60 min 70 min (+ 
efterfølgende 
hjemmearbejde) 

Opgavetype Tekstanalyse ud 
fra besvarelse af 
arbejdsspørgsmål 
 
Segmentær 
differentiering

22
 

Kurver ud 
fra 
beregninger 
 
 
Segmentær 
 

Tekstanalyse 
 
 
 
Funktionel 
differentiering 
 

Tekstanalyse ud 
fra besvarelse af 
arbejdsspørgsmål 
 
 
Funktionel 

At finde på en 
historie og 
omforme den til 
et 
filmmanuskript 
Funktionel 

Bearbejdning Fælles opsamling 
i klassen, hvor 
læreren udpeger, 
hvem der svarer. 

Fælles 
opsamling i 
klassen ud 
fra ’frivillig 
markering’. 

Gruppen 
fremlægger for 
resten af 
klassen. 
Lærerrespons til 
gruppen. 

Gruppen 
fremlægger for 
resten af klassen. 
Lærerrespons til 
gruppen. 

Filmoptagelse i 
gruppen – 
manuskript og 
film vises for 
klassen og 
evalueres af 
lærer + censor 
til evt. eksamen 

Høj lærerstyring …………………………………………………………………………………………………………………….Lav lærerstyring 

 

Man kan umiddelbart iagttage, at eleverne tilbringer temmelig meget tid i grupper – i disse fem 

moduler drejer det sig om knap halvdelen af tiden23.  Gruppeinddelingen foregik på fem forskellige 

                                                           
22

 Segmentær differentiering betyder, at alle grupper løser samme opgave, mens de med funktionel differentiering 
løser hver sin opgave. 
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måder, så en del af elevernes energi må nødvendigvis bruges på at pejle sig ind på nye 

konstellationer. Tre af modulerne var placeret på samme dag – der stilles med andre ord ganske 

store krav til elevernes omstillingsparathed og forhandlingsevne.  

 

Det opgaveorienterede læringsrum 

4 ud af 5 gruppearbejder udspiller sig i det opgaveorienterede læringsrum (Beck, 2013, s. 41) Her 

er lærerens rolle at være instruktøren, der ideelt set formulerer opgaver med tilpas krævende 

udfordringer, som placerer eleverne i den nærmeste udviklingszone. Det opgaveorienterede 

læringsrum er karakteriseret af høj lærerstyring og nærhed i kommunikationen, så eleverne har 

mulighed for at få hjælp enten af læreren eller af hinanden i gruppearbejde. Dette læringsrum 

kræver derfor af eleverne, at de er i stand til at påtage sig rollen som opgaveløsere og arbejde 

sammen om evt. forståelsesproblemer.  

I engelsk overværede jeg, hvad man kunne kalde et klassisk gruppearbejde inden for denne 

ramme.  Læreren styrede gruppeinddelingen, som hurtigt var overstået. Alle elever sad i 

klasseværelset i nærheden af læreren, som tydeligvis både kunne kontrollere arbejdsindsatsen og 

vejlede undervejs. Opgaverne var formuleret på forhånd og syntes nemme at gå til. Med få 

undtagelser brugte eleverne teksten (som var i papirform) aktivt, de stregede under, skrev noter 

undervejs og brugte teksten i dialogen.  Samtalen koncentrerede sig om opgaverne og foregik 

både på engelsk og dansk med brug af faglige begreber som ”metafor”. Jeg hørte flere eksempler 

på elever, der søgte hjælp hos hinanden, f.eks. forklaring af vanskelige gloser, og jeg observerede 

kun meget få synlige udfald som f.eks. brug af Facebook. 

Med andre ord fandt jeg indikationer på, at mange af klassens elever gennem den 

(fremmed)sproglige bearbejdning af et tekstligt materiale fik et fagligt læringsudbytte i dette 

gruppearbejde, og at det blandt andet skyldtes høj lærerstyring. Man kan så tilføje, at der muligvis 

’kun’ er tale om en assimilerende læringsproces, hvor eleverne hjælper hinanden til at stabilisere 

de kognitive strukturer, og derfor ikke bliver så udfordrede i samarbejdsprocessen. 

 

Spørgsmålet er så, hvad der sker, når eleverne overlades mere til egen styring og mere 

udfordrende opgaver. 

                                                                                                                                                                                                 
23

 Det er muligvis mere end normalt på grund af min tilstedeværelse, men matcher, hvad eleverne siger i interviewene 
– at klasseundervisning og gruppearbejde er de dominerende undervisnings- og arbejdsformer. 
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Matematikmodulet giver et eksempel på, hvilke udfordringer der knytter sig hertil, men viser også, 

hvordan det ser ud, når en opgaveproces lykkes. Jeg sidder mellem to meget forskelligt 

arbejdende grupper, hvor den ene tydeligvis fra starten har svært ved at fungere sammen: 

 

(To grupper i klassen, resten på gangen. Læreren pendler mellem grupperne.) 
Søren, Martin, Andrea, Marie sidder på række.  Andrea og Søren sidder med hver sin computer, Søren 
dikterer, Martin sidder, så han ikke kan se noget24. 
 Andrea skriver, og Søren er også aktiv på computeren. Marie kigger også med. Martin byder ind med et 
spørgsmål – skal det ikke være omvendt? Bliver ikke rigtig taget seriøst. Han begynder at snakke om 
chokolade med Marie, og at han skal i teatret med et andet hold om aftenen. Martin: … gode shawarma, 
men dagen efter skal man på toilettet. Nu begynder han at synge. (…)  
Marie spørger til resultat hos Søren, Martin prøver at melde ind, Nspire er fucking svært. Nu snakker de 
om Lego. Martin: Selv i dag kan jeg lide at lege med Lego. Søren prøver at pendle mellem at småsnakke 
med Martin om efterskole og diskuterer resultaterne med pigerne.  Martin: …er kendt som ’the sloth’ – vil 
gerne være årets ’skank’. Marie: Der er jo ikke nogen, der seriøst gerne vil være årets skank… Med det 
emne lykkes det Martin at afbryde den anden gruppe, diskussion på tværs om det er synd for pigen eller 
ej, diskussion om pigens Instagram. Martin henter Maries telefon og de snakker om at Andrea har fået en 
kæreste.   
Den anden gruppe kommer tilbage på sporet, snakker lidt irriteret til hinanden. Katja spørger Marie, og 
Sofia går ud efter Læreren. Martin sidder nu med Maries telefon og har tydeligvis meldt sig helt ud. (Obs. 
s.4)25 

 

Martin og Søren er yderpoler i denne gruppe. Martin har tydeligvis brug for meget hjælp og 

styring. Han prøver et par gange at positionere sig som fagligt kompetent, men opgiver hurtigt og 

vælger i stedet positionen som den, der underholder og adspreder de andre med indlæg fra den 

ungdomskulturelle arena. Især Marie bliver på den måde frakoblet opgaven.  

Søren, der synes at være meget fagligt stærk, afviser eller korrigerer ikke Martin, men formår – 

eller vil ikke inkludere ham i det faglige fællesskab og fungere som faglig vejleder. Søren får løst 

opgaven med så meget overskud, at han kan hjælpe den anden gruppe, men jeg vurderer, at han 

ville have fået mindst lige så meget ud af at gøre det alene – eller måske sammen med Andrea, der 

også påtager sig rollen som opgaveløser. 

Læreren bidrager flere gange med faglig vejledning og kan nok fornemme, men ikke direkte ’se’, 

hvad der i øvrigt sker i gruppen, der derfor ikke får hjælp til at styre processen.  

Den anden gruppe i lokalet arbejder helt anderledes koncentreret i de 40 min., gruppearbejdet 

varer. Måske fordi den faglige spredning, så vidt jeg kan se, ikke er så stor i denne 3- personers 

                                                           
24

 Intervieweleverne optræder med fed skrift. 
25

 Kursiv angiver (tillempet) direkte tale. 
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gruppe. Det virker som om, de forstår at hjælpe hinanden: ”Her på bageste række fortæller Mads 

Sofia, hvordan man gør. Nåååh, siger hun, og de snakker koncentreret om metode” (Obs. s. 3). I det hele 

taget er der flere indikationer på faglig læring: de bruger faglige begreber og har kun få, kortvarige 

udfald. Ind i mellem er de hørligt frustrerede, hvilket kommer til udtryk i en kollokvial, 

ungdommelig tone og hakken på hinanden. Men de forstår tilsyneladende at få hjælp - fra Søren, 

som giver dem en grundig forklaring, gruppen takker for – eller fra læreren, som ender med at 

rose deres arbejde. Med andre ord er denne gruppe tydeligvis motiveret for at løse opgaven, som 

har et passende niveau i forhold til deres nærmeste udviklingszone, og de synes at kunne bruge 

hinanden konstruktivt i læringsprocessen. Gruppens vanskeligheder undervejs, og deres måder at 

overvinde dem på, kunne tyde på, at der er tale om en egentlig akkommodativ læreproces. 

Sammenligner man i stedet de to grupper ud fra Lave og Wengers begreber, kan man sige, at det 

lykkes gr. 2 at konstituere sig som et praksisfællesskab. Gruppe 1 er ganske vist præget af et 

gensidigt engagement i hinanden, men er ikke enige om, hvor meget energi, der skal lægges i 

opgaven. De er i endnu mindre grad præget af fælles virksomhed og repertoire, og derfor er der 

ikke tale om et egentlig læringssamarbejde.  

 

Observationen i matematik gør mig også opmærksom på, hvor meget computere og telefoner 

betyder i den måde, man positionerer sig på. Maskinerne kan bruges til at tage styringen – jo 

tættere man er på computeren, jo mere magt har man over processen. Det kan skabe en vis 

opdeling af gruppen, når f.eks. Søren og Andrea sidder med hver sin computer. Man kan måske 

med en omfortolkning af Lave og Wenger sige, at den der griber computeren og skriver ned, 

påtager sig ’mesterrollen’ med kontrol over produktionsprocessen. Og når man som Martin sidder, 

så man slet ikke kan se skærmen, ja, så har man en placering i periferien af – eller udenfor - det 

faglige fællesskab. 

Telefoner og computere kan selvfølgelig også bruges til at melde sig ud med, som Martin og Marie 

gør i slutningen af den citerede sekvens. Måske er det også en mere legitim position at være 

afhængig af Facebook end at indrømme, man ikke kan forstå opgaven. En anden mulighed er at 

signalere, at man ’er med’, selv om man ikke er. Som Anna senere siger i interviewet om denne 

taktik: ”så lader de ligesom som om, så søger de ligesom skjul i jamen, jeg læser om Struense” (1 s. 

6.). 
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Det vellykkede arbejde i den ene matematikgruppe tilskriver jeg som sagt et nogenlunde ensartet 

fagligt niveau. At det imidlertid ikke er en garanti for succes observerer jeg i samfundsfag: 

(Start på gruppearbejde – gruppen sidder på gangen) 
Ok – Vores spørgsmål er… er der sket en stigning og i hvad? Siv finder det i teksten og udlægger det, Ea 
skriver ned, Rie spørger. – Siv: Jeg kan ikke finde ud af at omformulere det, men jeg kan godt fremlægge 
det.  Le og Rie forstår ikke helt svaret og prøver at spørge til Sivs udlægning. Det fører til enighed og 
tilsyneladende forståelse. (Man kan åbenbart også give gensidig anerkendelse på noget forkert).  Le: hvad 
hvis han (læreren) spørger, hvorfor det er steget så meget… er det ikke fordi… Siv læser noget nyt op. De 
bliver enige om, at det modsiger sig selv og taler om at hente Læreren, men gør det ikke.(…) 
Siv frustreret, afbryder Eas og Ries forsøg.  Prøv lige at hør, hvad jeg siger! .- Ja! De andre virker lidt trætte 
af hende – jeg giver bare teksten ret.(…) 
 Ea: jeg er meget træt lige nu, Le: ja også mig, efter de pandekager, Siv: jeg får hovedpine. Rie prøver at få 
gruppen tilbage til sporet. Jeg forstår ikke, hvad det er vi skal sige. Når vi så kommer ind, så stiller han altid 
uddybende spørgsmål, og beder os om at relatere til noget. Rie: jeg bliver nervøs, når jeg står derinde, så 
jeg vil gerne have skrevet noget ned.(…) 
Gruppen øver oplægget – Siv går i panik siger hun – jeg glemmer det hele. De andre bakker op om, at hun 
godt kan. ”Fuck det er irriterende” – de andre er ekstremt loyale og anerkendende. 

 

Gruppen her arbejder faktisk rimelig koncentreret med et udpræget gensidigt engagement, men 

forstår kun i mindre grad at lære af og med hinanden. De fire piger har selv valgt at være sammen 

og er meget gensidigt inkluderende i deres anerkendende facon over for hinanden. Men de synes 

ikke at have de nødvendige faglige eller metodiske forudsætninger for at kunne indgå i et egentlig 

fagligt fællesskab – forudsætninger som f.eks. at kunne afkode statistiske oplysninger eller at vide, 

at EL betyder Enhedslisten. Selv om de forsøger at arbejde konstruktivt og finde en fælles 

fremgangsmåde, bruger de meget energi på at bekræfte hinanden i manglende forståelse, 

frustration og angst for at fremlægge. Samtidig har de – trods deres evne til gensidig anerkendelse 

– brug for nogle basale spilleregler. At man f.eks. godt må holde hinanden fast på at lytte og lade 

være med at afbryde, og at det ikke behøver at true fællesskabet, at man stiller spørgsmålstegn 

ved og korrigerer hinandens opfattelse af opgaven.  

Gruppearbejdet bliver undervejs afsæt for fælles refleksioner, der rækker ud over teksten, men 

som er fagligt relevante. F.eks. om hvordan det ville være med et samfund uden bistandshjælp. 

Det vil med andre ord være forhastet at sige, at gruppen slet ikke lærer noget fagligt relevant. De 

har bare brug for mere stilladsering og vejledning, hvis de skal løse opgaven, som nok befinder sig i 

deres nærmeste udviklingszone, men som de ikke kan klare alene. Med Piaget kan man også forstå 

det sådan, at opgaven ikke lader sig løse ved en assimilerende læreproces – og at pigerne derfor 
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bekræfter hinanden i ikke at magte den. 

Alligevel opsøger de kun læreren en enkelt gang og spørger ikke, når han i øvrigt kommer forbi. 

At de ikke efterspørger mere hjælp, hænger måske sammen med elevernes fokus på at skulle 

performe over for læreren. Gruppen er, som man kan se, meget optaget af produktet, 

fremlæggelsen i klassen, og af at ramme det, læreren vil have. Nervøsiteten over at skulle 

performe fylder mere end behovet for reelt at forstå teksten og lære noget nyt. Måske søger de 

også at bekræfte gruppens fællesskab ved at have det éns og lærer dermed hinanden en 

forholdemåde, der ikke er befordrende for den intenderede læring. 

Til selve fremlæggelsen opdager læreren gruppens misforståelser og korrigerer efterfølgende 

deres tekstlæsning. Men på det tidspunkt er ’det værste’, nemlig selve fremlæggelsen overstået, 

og jeg tvivler på, at pigerne er modtagelige for læring lige der. 

 

Det formidlingsorienterede læringsrum 

Fremlæggelsen i samfundsfag fører mig over til et analytisk fokus på den efterbearbejdning, jeg 

overværede i kølvandet på disse fire gruppearbejder, og som jeg vil placere i det 

formidlingsorienterede læringsrum (Beck, 2013, s. 37). Dermed mener jeg, at opsamlingen på 

gruppearbejdet kommer til at forløbe som en slags overhøring, hvor læreren som repræsentant 

for faget på deduktiv vis kontrollerer, at eleverne er nået frem til rigtige svar.  Denne form giver 

læreren mulighed for at evaluere og korrigere den faglige indlæring, og ideelt set giver det 

eleverne mulighed for at lære af hinanden. Det er især relevant, når grupperne har arbejdet med 

funktionel differentiering. I realiteten er udfordringen den, at de elever, der ikke er ’på’, kobler sig 

af – især under gruppefremlæggelser. Det observerede jeg f.eks. i dansk. 

(Gruppefremlæggelser i dansk, eleverne har arbejdet med hver deres del af en novelleanalyse) 
En pige starter på at fremlægge, en anden tager over, (Sabine tjekker Facebook, DR mm). En del i klassen 
ser ud, som om de lytter, men ingen skriver så vidt jeg kan se ned eller følger med i teksten? Tag telefonen 
væk, siger læreren til en elev. De to sidste i gruppen siger også noget. (Michael og Markus kigger på en 
fælles telefon). Læreren spørger supplerende, bl.a. til mærkelige ord. Spørger ud i resten af klassen. 
Refererer til gallafest m.m. Klassen vågner lidt.  Cirka 6 har computeren fremme, temmelig mange har 
telefoner på bordet.  

 

Under de 7 forskellige fremlæggelser i dette modul stiller ingen af eleverne spørgsmål til de 

optrædende grupper eller forholder sig på anden måde til det, der bliver sagt. Da jeg bringer 

denne tendens på bane i interviewene, siger Peter: 
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Peter: hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg aldrig nogensinde, jeg har lyttet efter andre elevers foredrag, 

for hvad er konsekvensen – ’ok’ tænker jeg: er det her noget jeg måske kan bruge, når jeg skal op til 

eksamen eller til en prøve – så ku det godt være, jeg godt kunne lytte efter, men er det her en sygdom, vi 

aldrig skal arbejde med igen, ja så gider jeg ikke lytte efter (fælles grin) (1 s.8). 

Eller som Anna siger om konsekvensen af at skulle ’optræde’:… jeg synes tit, jeg oplever, at nu har 

man fremlagt, og det er fint, og så sætter man sig, og så i hvert fald de næste to minutter hvor man har 

været lidt nervøs, og så kommer man ned og sidde, og så hører man ikke lige(ibid.). 

 

Det dialogisk orienterede læringsrum 

Det var således kun i meget korte glimt, at jeg i efterbearbejdningen af gruppearbejdet oplevede 

egentlig dialog eleverne i mellem. Det dialogisk orienterede læringsrum er således 

bemærkelsesværdigt fraværende. Man kunne ellers forestille sig, at et gruppearbejde netop er i 

stand til at ’klæde eleverne på’ til en mere autentisk dialog i klasserummet, hvor læreren i højere 

grad er deltager og elevens rolle mere refleksiv end i det formidlingsorienterede rum (Beck, 2013, 

s. 42). Når det ikke sker, handler det måske både hos lærere og elever behovet for at føle kontrol 

med læreprocessen. Fokus er på, at ’det rigtige svar’ skal siges højt i klasseoffentligheden, før man 

som lærer har ryggen fri, og før man som elev kan få øje på det formål med gruppearbejde, som 

synes at dominere, nemlig at få lærerens anerkendelse. Også selv om læringspotentialet – i hvert 

fald ud fra de indikationer, jeg observerede, kan synes begrænset. 

 

Det projektorienterede læringsrum 

Det gruppearbejde, jeg observerede i mediefag, skilte sig ud ved at foregå i det projektorienterede 

læringsrum (Beck & Hansen, 2013). At skulle skrive et filmmanuskript, hvor man selv – inden for de 

rammer, en elevgruppe nu har til rådighed - skal kreere et plot med tilhørende drejebog må siges 

at være en ret fri opgave. Det kræver høj styring fra elevernes side og selvstændig anvendelse af et 

fags viden og metoder. I det meste af dette modul var læreren således heller ikke fysisk i 

nærheden. Han bad eksplicit eleverne opfatte ham som konsulent og sparrede kun et par gange 

undervejs med eleverne (ibid. s. 636). 

1.a’s elever udgør én stor gruppe på 7. De har sidste gang aftalt en ramme for historien, som 
handler om en pige, der føler sig usikker og bliver lokket med til fest, hvor de andre prøver at få 
hende til at drikke. 
Ditte skriver. De går i gang med det samme med at byde ind på 1. scene. Taler i munden på 
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hinanden, især Mads, Line, Camilla og Ditte., Peter: Har vi lavet arbejdstitel?  Peter spørger 
skeptisk, hvor I/vi skal holde festen, som vi optager. Snak om, hvem der vil give den gas. Peter: et 
sidste spørgsmål: hvorfor bliver de der veninder sure på hinanden?  Mads affærdiger lidt, veninder 
kan blive sure.  En anden spørger til slutningen af historien: Dør hun eller ej? Line tjekker sin 
telefon. Ditte: Skal vi ikke tage det, når vi kommer til det? Peter sidder også med telefon.  Peter: 
skal hun ikke have et navn? Bo kommer med små lavmælte indskud, Theis deltager ikke. Sidder 
både med computer og telefon (Obs. s. 5). 

 

 

Gruppen starter, som man kan se med en engageret diskussion, som imidlertid hurtigt falder fra 

hinanden. Her er det endnu tydeligere end i matematikmodulet, at computeren er det centrum, 

hvorfra indflydelse på processen samler sig. Line flytter sig f.eks. på et tidspunkt for at komme 

over ved siden af computeren, og reelt er det hende og Ditte + Mads på den anden side, der 

bestemmer, hvad der skrives. Bo og Camilla sidder i anden række og prøver både kropsligt og med 

spørgsmål at signalere deltagelse. Så vidt jeg kan høre, er det Bo, der kommer med de mest 

fagrelevante indlæg og begreber, men han synes også med sin stilfærdige facon at være nem at 

overhøre eller afbryde. Peter og Theis sidder i enhver forstand længst væk, forstærket af deres 

brug af computere og telefoner og det faktum, at de det meste af tiden læner sig tilbage. Når de 

ind i mellem deltager, signalerer deres kommentarer kritisk distance, som når Peter f.eks. med ”et 

sidste spørgsmål” signalerer, at han ikke vil bidrage så meget mere… 

Det er en oplagt udfordring for gruppen, at de er så mange. Læreren foreslår på et tidspunkt, at de 

skal dele sig op, men bliver afvist af Ditte med bemærkningen: ”Så giver det jo ingen mening at 

være en gruppe” (Obs. s. 6). Her underlægges besværlighederne en norm, om at det bør kunne 

lade sig gøre, at alle kan deltage konstruktivt i sådan et gruppearbejde.  

Derudover kræver opgaven, at eleverne skal positionere sig dobbelt – eller tredobbelt. De er 

selvfølgelig mediefagselever, men opgaven her lægger snarere op til at simulere en professionel 

produktionsgruppe, altså et praksisfællesskab fra den ’virkelige verden’. Eleverne skal altså både 

positionere sig som værdige deltagere i en gruppe af kreative manuskriptforfattere, hvor der ikke 

er nogen egentlig ’mester’, og som unge, der har styr på koderne i et ungdomskulturelt fællesskab, 

der omfatter fest og alkohol. Flere gange sker der hurtige skift mellem de to arenaer – f.eks. med 

diskussioner om, hvor meget alkohol man kan tåle, eller et kys i filmen, der kan give problemer, 

fordi rolleindehaveren ikke må være utro… Samtidig handler manuskriptet om det, de unge selv på 

flere planer manøvrerer i og her skal forholde sig til på et slags metaplan – nemlig inklusions- og 
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eksklusionsprocesser. Denne sammenblanding af registre viser sig tydeligt i kommunikation og 

sprogbrug – det er et gruppearbejde, hvor den kollokviale toner dominerer fuldstændigt, hvor 

eleverne i udpræget grad taler højt og afbryder hinanden, og hvor det er ’de friske bemærkninger’, 

der vinder f.eks. over Bos mere forsigtige brug af mediefaglige begreber.  

Resultatet er, at manus på ingen måde bliver færdig, og så vidt jeg kan opfatte, bliver der ikke 

truffet klare aftaler om det videre arbejde. 

Her er det på sin plads at pointere, at et ufærdigt gruppearbejde, der synes præget af temmelig 

mange frustrationer, ikke er ensbetydende med manglende læring. Jeg kan bare ikke udpege 

indikationer på faglig læring. Man kan også overveje, om den medlæring vedrørende samarbejde, 

der finder sted i sådan et gruppearbejde, er særlig konstruktiv. 

Sammenfattende analyserer jeg mine observationer sådan, at samarbejde i grupper kan resultere i 

en faglig læringsproces, der er knyttet til denne arbejdsform og dens karakter af praksisfællesskab. 

Samtidig er det tydeligt, at gruppearbejde set med de samme briller også kan indebære ganske 

meget spild af tid, og at der for eleverne er mange forskelligartede udfordringer forbundet med 

denne arbejdsform. Det kan resultere i positioneringskampe, som ikke nødvendigvis er 

befordrende for klassens evne til at danne fællesskaber i det hele taget. 

Gruppearbejdets diskurser 
 

Hvad er elevernes egne fortolkninger af gruppearbejdets fordele og ulemper? Hvad er det for 

diskurser, eleverne trækker på, når de skal forhandle om, hvordan man gør gruppearbejdet?  

Denne del af analysen er koncentreret om passende og upassende gruppeadfærd, men analyserer 

også elevernes udsagn om læringspotentialer og deres opfattelse af lærernes position i tilknytning 

til gruppearbejde. 

Godt og dårligt gruppearbejde 

Begge interviewgrupper giver klart udtryk for, at den vigtigste præmis for et godt gruppearbejde 

er, at alle deltager. Ikke nødvendigvis med samme aktivitetsniveau og faglige styrke, men at alle 

forsøger at bidrage, sådan ”at alle er tilfredse med deres indsats og synes, det er det, de kunne 

præstere” (Søren 1 s.5). Samtidig betegnes det som værdifuldt, at man ind i mellem kan have små 

pauser i arbejdet, hvor man snakker om noget ikke-skole-relevant, men at man formår at komme 
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tilbage på sporet og få lavet ”det man skal” inden for den afsatte tidsramme. Med andre ord, at 

man sammen kan balancere kravene til det faglige og det sociale fællesskab. I forlængelse heraf 

karakteriseres ”det ideelle gruppemedlem” som ”én, der får 10 og 12 og man snakker med” (1 s.5). 

Med andre ord faglig styrke kombineret med evne og vilje til at socialisere. 

Eleverne har fokus på, at processen i et gruppearbejde skal opleves tilfredsstillende, og når jeg 

spørger mere til det, er de meget bevidste om læringspotentialet ved gruppearbejde – at man kan 

lære meget med hinanden. Flere nævner f.eks., at gruppearbejde slet og ret hjælper på 

koncentrationen. Peter og Anna taler om værdien af at man selv får ”puttet nogle ord på det, i 

stedet for, at det er læreren, der gør det”, og at man lærer ”når man sidder og taler om det, eller 

er i dialog om nogle begreber”. Konsekvensen er, at ”det sidder bedre fast på en eller anden 

måde, i stedet for at man bare er en maskine, der bare hugger op, hvad læreren har sagt” (ibid.). 

Fokuseringen her på den fælles sproglige bearbejdning af stoffet kan udlægges sådan, at et 

vellykket gruppearbejde bidrager til den sproglige internaliseringsproces, der ifølge Vygotsky er en 

forudsætning for læring. Elevernes udtalelser kan også bekræfte Piagets syn på dialog som det, der 

kan udfordre eleverne til at decentrere, eller som Bo siger ” at ku diskutere om tingene og ha 

forskellige meninger, det er jo også positivt” (2 s. 5). I den forbindelse er det betydningsfuldt, at man 

som en mere stille elev får sagt mere i gruppearbejde, hvilket eleverne i gruppe 2 fremfører (2 

s.11).  

Blandt eleverne er der også udbredt enighed om – også blandt de fagligt stærkeste - at man i det 

gode gruppearbejde kan lære af hinanden på tværs af faglige forskelle. Som Katja siger: ”Nogle 

gange forstår jeg bedre nogle fra klassen end læreren forklarer det” (2. s.6). Det bekræfter altså, at 

en klassekammerat kan overtage lærerens funktion i den nærmeste udviklingszone, og at 

læringsprocessen peger begge veje: ”Og så forstår man det nogle gange bedre selv, når man skal 

forklare det til en anden” (Signe ibid.). Gruppe 1 snakker om, at dette kræver, at man er i stand til 

at ”kommunikere”. Søren præciserer denne kompetence ved at lægge vægt på, at man skal kunne 

lytte ”i stedet for at tro, at man er meget klogere selv” (1s.5), en udtalelse, der også peger på 

evnen til at decentrere og få korrigeret sin egen viden. Derudover er eleverne ikke særlig konkrete 

i deres udpegning af, hvilke kompetencer en fælles læreproces kræver af de enkelte 

gruppemedlemmer.  
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Der er med andre ord ikke tvivl om, at intervieweleverne har gode erfaringer med gruppearbejde, 

og at disse kan forstås i et kognitionsteoretisk perspektiv. Men det er lige så oplagt, at de har lige 

så mange erfaringer med det modsatte. Gruppe 2 svarer umiddelbart følgende på spørgsmålet 

om, hvad dårligt gruppearbejde er: 

Bo: hvor der er én, der sidder og laver det hele, og resten de går rundt og snakker med alle de andre. 

Signe: ja, det er virkelig irriterende! 

Katja: Eller nogen der siger, ”lad os lave det derhjemme”, og ”det her forstår jeg godt”, og når man så 

kommer hjem, så forstår man det ikke. Sådan noget kan også være lidt…(2 s.5-6). 

I begge grupper opleves det tydeligvis som den største udfordring at få arbejdsbelastningen 

fordelt på en måde, der opleves som rimelig. Den ’upassende’ gruppeadfærd er således for det 

første at melde sig ud i længere tid af gangen, f.eks. ved at gå sin vej eller gemme sig bag ved en 

skærm. Her havner man i kategorien, ’dem der ikke gider’.  Og det er umiddelbart værre end at 

værre fagligt svag. Som Peter siger: 

Mit største problem er, når folk ikke har lyst til at lave noget. Jeg har al respekt for, at man har svært ved at 

forstå noget, så vil jeg meget gerne hjælpe min gruppe til at forstå noget, for man kommer jo også selv i den 

situation, hvor man har brug for at få noget forklaret, men når nogen bare smider alt ansvaret fra sig og 

siger, ”jeg gider simpelthen ikke”, det – ja, det er et stort problem (1 s.2). 

 

Samtidig er det tydeligt, at det i endnu højere grad er upassende at være ”bossy” (som Anna 

kalder det), en kategori, man risikerer at havne i, hvis man italesætter problemet. F.eks. i form af 

at påtage sig lederskab og bede andre deltage eller lige frem sige, hvad de skal gøre. ”Det kan man 

ikke rigtig tillade sig socialt”, som Søren siger (1 s.2). Det er især et dilemma blandt eleverne i 

gruppe 1: 

EJ: Hvorfor vil man ikke som elev tage den magt (til at skabe fordele roller og arbejdsopgaver), det ville jo 

måske være mere effektivt? 

Peter: Der er altid én der siger: ”hvem har gjort dig til leder” (bekræftende udsagn i baggrunden) 

Søren: Det kommer sådan ”hvorfor har du autoritet”. 

Anna: jeg tror ikke, det ville skade klassen i det store, hvis der var en, jeg tror bare... jeg er også lidt bange 

for det, folk skal ikke tænke, ”hvem tror hun, hun er”. Det har jeg ikke lyst til. 

Peter: janteloven (grin og ja fra Anna) (1.s.13). 

Gruppearbejdet er således underlagt en stærk norm om, at alle er ligeværdige, og at lederskab 

ikke skal være nødvendigt. Som jeg forstår eleverne, er lederskab i denne kontekst at påtage sig en 

lærerlignende position i gruppen, de adresserer ikke socialt lederskab.  
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Det er interessant, at gruppe 2 (som består af knap så stærke elever) ikke i samme grad italesætter 

ovenstående som noget problem. De giver udtryk for, at der ikke er nogen, ”der holder sig tilbage” 

mht. irettesættelser, eftersom alle i klassen kender hinanden så godt, og flere i gruppen svarer 

bekræftende på, at de også har benyttet sig af det (2 s.7). Jeg tillader mig at tvivle på, at det er en 

særlig udbredt praksis – også ud fra hvad jeg har set i mine observationer.  Man kan derfor forstå 

det sådan, at disse elever ikke er så fagligt ambitiøse, at dilemmaet opstår – eller at de ikke tør 

positionere sig som sådan. En anden mulighed er, at de ikke har overskud til at sætte 

spørgsmålstegn ved lighedsprincippet – eller ved fortællingen om den gode klasse.  

 

Det absolut uacceptable er at inddrage læreren og udpege dem, der ikke har forberedt sig, eller 

som ikke deltager i et gruppearbejde.  Så hellere lave det selv og indvie de andre i resultaterne 

f.eks. før en fremlæggelse (1 s. 2).”Man har ikke lyst til at ydmyge nogen”, som Anna siger, og ”det 

er ikke særlig populært socialt at ekskludere nogen, selv om de ikke laver noget” (Søren ibid.). Hvis 

man positionerer andre som ikke legitime medlemmer af det faglige fællesskab, risikerer man 

således selv at blive ekskluderet fra det sociale.  I gruppe 2 fremhæver Martin den mekanisme som 

en positiv kvalitet ved klassen: 

Jeg synes som klasse er vi også ret gode til ikke at få én til sådan at være i det dårlige lys, f.eks. når man ved 

at den person ikke har lavet noget, men så er vi sådan stadig ”jo, han har været med til at lave ret meget” 

(grin) at man lyver for læreren (2.s.12). 

Her bliver klassen til en slags kollektiv og solidarisk ’modmagt’ til læreren (jf. Foucault), og dermed 

bliver fortællingen om den gode klasse understøttet. Denne modmagt er farvet af 

ungdomskategoriens modstilling til autoriteter - lærere, voksne, undervisningssystemets krav. 

Man er på vej til voksen og kan placere sig som en del af et ungdomsfællesskab i kraft at markere 

modstand, og det vikler sig ind i elevernes forhandling af gruppearbejdets præmisser. 

 

Det er interessant, at det ikke på noget tidspunkt bliver nævnt som upassende at være ’for dum’, 

altså have for få kognitive og faglige forudsætninger i forhold til at knække den gymnasiale kode. 

Man kan forstå det sådan, at det trods alt er mere legitimt at indtage – eller tildele andre - 

positionen som ’doven’ end positionen som ’dum’, samt at det for interviewpersonerne er for 

risikabelt at positionere sig som den, der fagligt kan dømme andre ude. 
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Lærerens position 

Eleverne har svært ved at udpege brugbare redskaber i en gruppeproces, der ikke lykkes, bortset 

fra at forsøge at løsne situationen op med humor eller ved at prøve at ”tale om det” (2 s. 13). 

Bortset fra et foredrag i Annas 5. klasse er der således heller ikke nogen af eleverne, der kan 

erindre, at de er blevet undervist i, hvordan man ’gør gruppearbejde’ - heller ikke, at det er noget, 

de har talt om med lærerne i gymnasiet. ”Det jeg ved om gruppearbejde, er de erfaringer, jeg selv 

har gjort mig”, som Søren siger(1 s. 12), mens Peter taler om at være blevet ældre og mere 

”fornuftig” som begrundelse for bedre at kunne finde ud af gruppearbejde. At kunne samarbejde 

opfattes med andre ord som en personlig kompetence, og eleverne synes ikke at forvente, at det 

er noget, undervisningen direkte skal hjælpe én med at udvikle.   

Da jeg spørger til, hvordan en lærer evt. kan bidrage til, at et gruppearbejde bliver vellykket, 

fremhæver begge grupper lærerens funktion som kontrollør i forhold til arbejdsindsats og 

arbejdsfordeling. Eleverne er således helt bevidste om, at lærerne har en magt til at intervenere, 

som de ikke selv har.  

Lærerne tilkendes samtidig en vigtig magt til at bestemme over gruppeinddelingen, hvad lærerne 

synes at gøre i udstrakt grad i 1.a. Det ligger i forlængelse af, at teamet fra starten af skoleåret har 

bestemt, hvor eleverne skal sidde, og trækker lod om nye pladser ca. en gang om måneden. 

Lærernes gruppeinddeling tager ifølge eleverne meget ofte udgangspunkt i disse pladser. Eleverne 

er overvejende enige om, at det er godt både for det sociale samspil og læringsmiljøet i klassen - 

man bliver tvunget til at lære hinanden at kende på tværs af grupperinger, og der bliver i 

undervisningen mindre larm og mere fagligt fokus. Samtidig forhindrer de hyppige skift, at man 

bliver fastholdt i en bestemt placering.  

Gruppeinddelingsprocesser er tydeligvis noget, der ellers kan give anledning til dilemmaer. Hvis 

eleverne får lov til at vælge selv, er det de sociale grupperinger, der tæller, ”så vælger vi altid 

nogle bestemte nogen”, som Katja siger. Også selv om hun synes, hun får mindre ud af modulet på 

den måde, for ”så snakker man om noget andet” end det faglige indhold (2 s. 2). På trods af 

klassefortællingen om stor åbenhed på kryds og tværs, er det åbenbart vigtigt at tilhøre en social 

undergruppering, og det fordrer en bestemt form for loyalitet. Søren fortæller f.eks., hvordan han 
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har forsøgt at lave aftaler med andre fagligt stærke om at vælge hinanden, ”men da vi så skulle 

lave grupper i klassen, så satte de sig ved siden af vennen eller veninden.”26 

Disse dilemmaer bliver man fritaget for, når læreren bestemmer, men samtidig har eleverne også 

en forventning om, at gymnasiet betyder mere ”ansvar for dig selv” og ”frihed til at vælge”.  Med 

andre ord individualiseringens logik, der blander sig med et ønske om at blive anerkendt som ung 

med ret til at dyrke de fællesskaber, man selv vælger. 

 

Eleverne tilkender ellers ikke lærerne betydning for de normer, der hersker om gruppearbejdet. 

Jeg har som bekendt ikke interviewet lærerne, men vil her inddrage de relativt få udsagn, lærerne i 

timerne fremsætter om gruppearbejde. Det er fire forskellige lærere, der udtaler sig til hele 

klassen: 

 Når man har valgt gruppe, går man op og skriver navnene på tavlen, når jeg så kommer ud og 

finder Ebru på fodboldbanen, så kan jeg hente hende tilbage til gruppen. 

 Det er et stort ansvar rundt omkring i grupperne for at få lavet det færdigt. Men man er selvfølgelig 

så engageret, at man går hjem og laver det færdig (selvfølgelig bliver sagt med ironisk distance). 

 Gå med op – bluff læreren, så jeg ikke opdager, du sidder der. Vis teamspirit!  (Sagt til en elev, der i 

første omgang ikke deltager i en gruppefremlæggelse.) 

 Det var bevidst at bryde (skriveprocessen) op, så der ikke går pizza i den, og man sidder så længe 

med den der gruppe (…)vi har tænkt over (gruppeinddelingen), der skal jo ikke gå helt junglelov i 

den27. 

 

Her udtrykkes mere eller mindre direkte en forventning om, at eleverne ikke formår at leve op til 

normerne om, at alle skal deltage ligeværdigt og forholde sig seriøst til de stillede opgaver. ’Vi ved 

godt, at vi pålægger jer et urealistisk stort ansvar’, synes udsagnet at være. Spørgsmålet er, om 

den type udmeldinger rummer en legitimering af, at det til en vis grad er ok at melde sig ud? Især 

den sidste kommentar signalerer, at lærerne påtager sig et medansvar for, at gruppeprocessen 

ikke ender i kaos. Men ellers rummer udsagnene også en implicit markering af, at det først og 

                                                           
26

 Eleverne synes her at bekræfte én af Susanne Murnings vigtigste pointer fra hendes afhandling om ”Social 
differentiering og mobilitet i gymnasiet”: hvor man sidder i klasselokalet og med hvem har betydning for den enkelte 
elevs positioneringsmuligheder og for klasserumskulturen som helhed (Murning, 2013). 
27

 Mine understregninger. 
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fremmest er elevernes eget ansvar at få samarbejdet til at lykkes, og spørgsmålet om, hvad man 

som elev stiller op, når processen løber af sporet, besvares ikke. 

 

Sammenfattende kan man foreløbig sige, at man som elev i gruppearbejde har et ret begrænset 

manøvrerum at operere i, hvis man gerne vil positionere sig som værdig deltager i klassens 

fællesskaber.  De diskursive forhandlinger tilkender gruppearbejdet væsentlige læringspotentialer 

og italesætter, hvad jeg vil kalde en inkluderende læringsdiskurs,   der kan rumme forskellige 

måder at være elev på, men er samtidig underlagt, hvad jeg vil kalde en egalitær 

fællesskabsdiskurs, hvor det bl.a. betyder noget som kollektiv at tilhøre en anden kategori end 

læreren og dermed positionere sig som en del af et større ungdomsfællesskab.  

 

Mulige positioner? 
 

I dette afsnit vil jeg med udgangspunkt i mine interviewelever undersøge, hvilke 

positioneringsmuligheder, som de diskursive forhandlinger åbner for. 

(Observation i engelsk, klassen er blevet bedt om evaluerende kommentarer til et AT-forløb) 
Peter: Vi skulle selv have fået lov at vælge gruppe, så er det éns egen skyld, hvis det ikke fungerer, i stedet 
for hvis man bliver smidt i en gruppe. Så ville det være ens eget ansvar, hvis man ikke får brugt de to 
skrivedage.  
Martin: Det er rart, at der blev valgt grupper for en, at komme sammen med nogle, man ikke er sammen 
med så tit. Jeg var glad for at komme sammen med Søren.(grin fra klassen)  
Søren: Der er mange fordele ved at I laver grupper, det virker som om I har tænkt over det, det er jo heller 
ikke altid i arbejdslivet, man kan få lov at vælge. 
(Diskussionen slutter umiddelbart herefter) 

 

Denne sekvens er et godt eksempel på en diskursiv forhandling om, hvordan man skal opfatte 

gruppearbejde og giver samtidig et billede af forskellige positioneringsmuligheder. 

Peter forsvarer, som vi har set flere gange, den individualiserende logik med ønsket om det frie 

valg, der samtidig stiller krav om selvstændighed og ansvar. Konsekvenserne af den position kan 

opfattes sådan, at den giver en legitim og bekvem årsag til at vælge fra og til.  F.eks. når Peter 

lader være med at lytte under fremlæggelser eller melder sig ud af gruppearbejdet i mediefag, selv 

om han i interviewet giver udtryk for, at en sådan adfærd er upassende.  ’What’s in it for me’ 

synes at være tankegangen, som kan legitimere, at man ikke involverer sig – og paradoksalt nok 
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ikke tager ansvar for samarbejder, der ikke fungerer. En sådan positionering kan give anerkendelse 

i det gymnasiale system, som jo i sidste instans evaluerer på baggrund af individuelle 

præstationer. Men en for kraftig markering af en individualistisk position kan også – både af 

lærere og elever - opfattes som illegitim deltagelse i klassens fællesskaber. 

Heroverfor vægter Martin det relationelle aspekt ved at lære hinanden at kende – fagligt og 

socialt. Samtidig prøver han at positionere sig som en elev, der er værdig til at være i fagligt 

fællesskab med Søren. Klassens latter viser, at dette forsøg ikke umiddelbart anerkendes som 

seriøst, og det er nok karakteristisk for Martins position som klassens joker. (På et tidspunkt siger 

han f.eks. til mig, at han gerne vil interviewes, hvortil én af pigerne straks indskyder, at ham skal 

jeg ikke tage – han tager ingenting seriøst!) I interviewet prøver Martin ellers ihærdigt at få 

anerkendt sin egen måde at være elev på: 

Jeg har prøvet dårligt gruppearbejde, men jeg kan godt lide at være social, så plejer jeg at lave alle mulige 

underlige ting for at få folk til at grine eller et eller andet for sådan at skabe en stemning. (…)for hvis der 

ikke er så god en stemning, så tror jeg heller ikke vores fremlæggelse kan blive så god, for så virker vi bare 

sådan. ... uinteresserede. 

Med den sidste bemærkning tilkender Martin sin indsats værdi: at skabe god stemning er vigtigt 

også for læringsprocessen og det faglige fællesskab. Samtidig viser observationen, at han – i hvert 

fald i matematik - har svært ved at honorere kravet om faglig fokusering. Om det er årsag til eller 

virkning af, at han prioriterer den sociale dagsorden for overhovedet at være med i fællesskabet, 

er svært at sige.  Men han risikerer i hvert fald at blive fastlåst i en selvforstærkende position som 

morsom, hvilket på sigt kan placere ham som et ikke-attraktivt gruppemedlem – eller true hans 

værdi som gymnasieelev i det hele taget, i hvert fald set med lærernes øjne. 

Sørens udsagn viser et overskud, der inkluderer Martins indlæg og hans plads i fællesskabet. Det 

er interessant, at han som argument ikke henviser til værdier som solidaritet og fælles trivsel, men 

til ’verden udenfor’ og et markedsøkonomisk rationale, der synes at være effektivt til at lukke 

diskussionen.  

At Sørens ord har vægt handler givetvis også om, at han af både lærere og elever bliver opfattet 

som én af de dygtigste elever i klassen. Sandsynligvis vil han i meget gruppearbejde blive opfattet 

som uformel leder, men at den position også kan være en hårfin balance berører han flere gange i 

interviewet. Da vi snakker om det med at være ’bossy’, ”indrømmer” han på et tidspunkt at have 
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påtaget sig et mere eksplicit lederskab i en gruppe, der var ved at køre helt af sporet. Det betød, at 

de andre blev ”sure” på ham et stykke tid, og at han løb ”noget af en risiko” for at splitte gruppen 

eller, som jeg læser det, selv at blive ekskluderet (1 s. 13). Ord som indrømme og risiko 

understreger det upassende i den form for lederposition – selv for en overskudselev som Søren. 

  

Anna siger ikke noget i evalueringen, men hendes udtalelser i interviewet tyder på en strategi, der 

i udstrakt grad forsøger at leve op til – og mediere – de ofte modsatrettede krav til en 

gruppeproces. En strategi, der åbenbart kan opleves belastende. Anna siger f.eks., at hun 

foretrækker tavleundervisning, ”fordi der sådan er ro omkring én”, mens gruppearbejde (som hun 

også godt kan lide) ofte giver ”problemer” (1 s. 1). I forlængelse heraf er hun glad for høj 

lærerstyring: 

Det er nok fordi jeg frygter i en gruppe, at det bliver kaos, fordi jeg altid sidder sådan og panikker ”åh 

hvordan skal vi nå det her” (1 s.12). 

Der kan med andre ord være en læringsforstyrrende angst forbundet med en position, hvor man 

både ønsker at honorere de faglige krav og varetage sine sociale relationer. Især i forhold til de 

”tætte veninder” er det svært at korrigere adfærd i et gruppearbejde, ”for de kender mig jo også 

ude i fritiden….Det giver ikke mening for mig”, som Anna siger (1 s.13).  Jo mere intim, relationen 

er, jo sværere er det åbenbart at påtage sig fagligt lederskab. Samtidig synes Anna i høj grad at 

tage ansvaret for klassens trivsel på sig. Om det gode ved faste pladser siger hun f.eks.: 

Jeg synes også, det ville være rigtig forfærdeligt eller hvad man skal sige, hvis man selv bestemte hvem der 

gik sammen. Det er jo tit sådan, at dem, der er stærke går sammen, fordi man socialt binder bedre, og så vil 

de måske sætte sig ét sted, og så vil det ligesom blive en plet der er stærk, og så vil de andre nok være 

sådan lidt ”øh, jeg vil gerne derover”, og så bliver det andet bare sådan neutralt, og så bliver de andre… 

sådan går ligesom i ét med væggen.(1 s. 9). 

Her bliver det sociale og det faglige fællesskab i klassen kædet sammen, og spørgsmålet om 

inklusion/eksklusion italesat med malende metaforer om et stærkt sammenkittet center over for 

en periferi, hvor man risikerer at blive usynlig eller ikke eksisterende.  

Til sidst et par mere hurtigt skitserede eksempler: Sofia, den fagligt stærke pige, der fortæller, at 

hun i starten af skoleåret gjorde, hvad hun kunne for at manipulere sig til at sidde sammen med 

veninderne ”nede bagi og larme”. Dem vælger hun stadig, når hun kan, men hun er glad for at 

blive tvunget rundt i andre konstellationer, hvilket jeg f.eks. så i resultatet af i matematikmodulet 
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(1 s.9). Lærerens ’tvang’ kan være det, der sikrer hende ro til at lære og mulighed for at 

positionere sig fagligt uden at behøve at svigte veninderne. 

Og så er der de ’stille eksistenser’, som f.eks. Bo, der ikke siger så meget, heller ikke i 

gruppearbejde, og som i interviewet er forsigtig med at sige noget, de andre ikke er enige i. At 

være stille kan ses som udtryk for ikke at ville udfordre den gode fortælling om klassen og éns 

egen placering som en del af fællesskabet, men det kan jo også være en fastlåsende position, der 

typisk giver mindre anerkendelse fra såvel lærere som elever. Den stille elev kan opfattes som én, 

der ikke melder sig helhjertet ind hverken i det faglige eller det sociale projekt og som derfor 

heller ikke er en særlig attraktiv alliancepartner. 

  

For at sammenfatte de krav, som eleverne skal manøvrere imellem, vil jeg opstille følgende model, 

der tager udgangspunkt i min analyse om gruppearbejde, men også siger noget om elevernes 

positioneringsmuligheder i klasserummet generelt: 
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Min placering af eleverne i modellen illustrerer bl.a., at hensynet til fællesskabets sociale og 

ungdomskulturelle aspekter vejer tungt.  

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at modellens placeringer ikke er statiske. 

Positioneringsmuligheder og – strategier skifter.  Det kan f.eks. være, at Søren i frivarteret efter 

interviewet gør grin med sin egen vægtning af det fagligt seriøse gruppearbejde, mens Martin 

opsøger matematiklæreren for at få forklaret det, han ikke lige fangede... 

Pointen med modellen er især kravet om balancering, og at man risikerer at blive ekskluderet, hvis 

man bevæger sig for langt væk fra centrum, uanset i hvilken retning. Samtidig er det også farligt at 

en få en position, der er fastlåst til ét af de fire ’rum’. Den gode gymnasieelev med en central 

placering i fællesskabet kan relativt frit bevæge sig rundt og endda skubbe til akserne, mens f.eks. 

Martin og Bo nok kan opleve presset for at bevæge sig, men af forskellige grunde få svært ved at 

overskride grænserne28. 

 

  

                                                           
28

 At jeg ikke medtager de to sidste interviewelever skyldes en blanding af, at deres udsagn ikke peger på markant 
anderledes positioneringsmuligheder. 
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Konklusion og perspektivering 
 

I dette kapitel vil jeg sammenfatte resultaterne af min analyse og formulere de spørgsmål, jeg 

finder interessante i forlængelse heraf.  I den forbindelse vil jeg vurdere rækkevidden af de svar, 

teorien kan levere og endelig forsøge at omsætte mine fund til mulige didaktiske 

handlingsanvisninger. 

Afhandlingens ærinde har været at undersøge gruppearbejdets praksis og de diskurser, der knytter 

sig hertil. Som teoretisk perspektiv har jeg forsøgt at forene centrale elementer fra forskellige 

læringsteorier med begreber fra poststrukturalistisk tænkning. 

Mine analyser kaster nyt lys over den kompleksitet, der kan forklare, hvorfor gruppearbejde ikke 

blot handler om didaktisk udnyttelse af kognitive færdigheder. Gruppearbejdet i 1.a. er underlagt 

en dominerende diskurs om egalitært fællesskab, hvor det nok er tilladt at vise initiativ, men 

upassende at gøre det på en måde, der kan tolkes, som om man tager fagligt lederskab. 

Fællesskabet i gruppen er bl.a. baseret på at være ’modmagt’ til læreren, derfor risikerer man 

eksklusion, hvis man stiller sig på lærerens side. Med til dette hører dette, at det anses for 

passende, at give plads til ekskurser af ikke-faglig art, hvor man positionerer sig som del af et 

større ungdomskulturelt fællesskab og dermed understreger, at elever og lærere hører til i hver 

sin kategori. 

Det egalitære fællesskab fordrer samtidig, at alle deltager, hvilket er den mest eksplicit udtalte 

norm for at gøre gruppearbejde rigtigt. Samtidig synes alle – både lærere og elever – at vide, at 

denne norm ikke efterleves.  Selv om man ikke deltager, er man nemlig som elev beskyttet mod 

eksklusion på grund af gruppens karakter af modmagt, samtidig med at forhandlingsrummet for 

passende deltagelse synes at være forholdsvis åbent. Man kan fastholde sit medlemskab af en 

gruppe ved at ’sløre’ sin måde at positionere sig fagligt på eller ved at bidrage til fællesskabet på 

andre anerkendte måder, f.eks. ved humor eller interessant ’sladder’. 

Selv om et gruppearbejde således er konstitueret som et slags fagligt praksisfællesskab, risikerer 

den faglige rettethed samtidig at blive undergravet af normerne om lighed og modstand mod 

autoritet. 

Lighedsdiskursen flyder sammen en inkluderende læringsdiskurs, der betoner styrken ved 
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forskelligheder i et fællesskab og det at kunne lære af og med hinanden. Denne diskurs bekræfter 

de anvendte læringsteoriers blik på samarbejdets muligheder og bekræftes også selv af de 

indikationer på læring, som praksis viser. At eleverne samstemmende er glade for gruppearbejde 

på trods af besværlighederne, hænger givetvis sammen med, at de har gjort sig erfaringer, der kan 

rummes inden for denne måde at opfatte gruppearbejde på. 

Dyrkelsen af forskellighed kan imidlertid nemt komme i konflikt med lighedsidealet. At man som 

elev gerne vil lære fra sig kan jo nemt aflæses, som at man påtager sig fagligt lederskab. 

Disse diskurser er med andre ord filtret ind i hinanden, man kan sige, at de skygger for hinanden 

på en måde, der forklarer det uigennemskuelige ved gruppearbejdets processer. Det hænger bl.a. 

sammen med, at diskurserne er forbundet med værdier som solidaritet og sammenhold, der typisk 

valoriseres positivt af såvel lærere som elever som noget, man ikke stiller spørgsmålstegn ved. 

En individualiseringsdiskurs, der betoner den enkeltes ret til selv at vælge og stå til ansvar, mener 

jeg også påvirker gruppearbejdets praksis, om end mere indirekte.  Den er til stede i de 

tilbagevendende diskussioner om gruppeinddelingsprincipper, og som en legitim årsag til at melde 

sig ud af et ikke selvvalgt og ikke givende fællesskab, f.eks. udtrykt i holdningen til fremlæggelser. I 

en klasse med et stærkt fagligt og socialt fællesskab vil individualiseringsdiskursen have mindre 

indflydelse, men jeg forestiller mig, at den omvendt kan fungere selvforstærkende, hvis 

fællesskabet destabiliseres f.eks. af interne konflikter. 

Inden for rammerne af disse diskurser må eleverne i 1.a. forvalte gruppearbejdets praksis i en 

bestandig forhandling om præmisserne, hvor de skal forsøge at balancere såvel skolens som 

ungdomskategoriens krav og positionere sig selv som legitime deltagere ved at være fagligt synlige 

på en måde, der samtidig viser hensyn til fællesskabet. Analysen tydeliggør det begrænsede 

manøvrerum, man som elev i 1.a skal forhandle i, uanset om man er en fagligt og socialt stærk elev 

eller det modsatte. Mange forskellige slags elever risikerer at komme i klemme i det 

forhandlingsspil på en måde, hvor den sociale eksklusionsangst kan påvirke deres 

læringspotentialer i negativ retning eller giver en form for medlæring, som ikke var tilsigtet. Disse 

processer foregår hele tiden uanset, hvordan gruppearbejdet er organiseret didaktisk, f.eks. i 

relation til de fire læringsrum. Samtidig viser analyserne også, at lærerens nærvær og styring har 

en regulerende indflydelse, hvilket jeg vil se nærmere på i slutningen af dette kapitel. 
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Først vil jeg vende mig mod en vurdering af de anvendte teorier i min afhandling. Disse har 

analytisk kunnet supplere hinanden, men er ikke indgået i et egentlig syntetiserende svar på, hvad 

der sker, når mennesker lærer sammen. De kognitive læringsteorier kunne på deres side hjælpe 

mig til at begrebsliggøre læringsprocesser, men det blev tydeligt undervejs, at et rent kognitivt 

læringsperspektiv mangler blik for de sociale processer, der udenom læreren og den faglige 

dagsorden væver sig ind i gruppens processer. Heller ikke det bredere læringsbegreb, der er 

knyttet til teorien om praksisfællesskaber synes helt at kunne indfange processerne i et gymnasialt 

gruppearbejde som meget andet end det, der ikke er til stede i forhold til en faglig læreproces. 

Poststrukturalismen kunne fra en anden side kaste nyt lys over gruppearbejdets processer, men 

mangler samtidig en overbevisende læringsteori, der kan forklare drivkraften i læring som andet 

end behovet for at tilhøre fællesskaber. 

Man kan mene, at en syntese mellem så forskellige teoretiske tilgange også er et umuligt projekt! 

At der simpelthen er for langt fra Piagets biologisk funderede syn på individ og læring til en 

poststrukturalistisk tænkning, der stiller spørgsmålstegn ved, om det individuelle plan 

overhovedet har selvstændig eksistens. Omvendt vil jeg påstå, at teorier om et så komplekst 

område som læring kun har godt af at tænke i samarbejde mellem forskellige tilgange. Som en 

pragmatisk konklusion i forhold til det teoretiske felt vil jeg derfor læne mig op ad Dolin og 

Kaspersen, der slutter deres gennemgang af mange læringsteorier i lærerkandidaternes grundbog 

”Gymnasiepædagogik” med et ønske om et videnskabeligt fundament for læringsteorien, der i 

højere grad kan forbinde de forskellige synsvinkler og beskrive mennesket som et lærende subjekt, 

der både er individuelt og socialt, og hvor læringsprocesser både foregår kognitivt og gennem 

social interaktion (Dolin & Kaspersen, 2013). 

Mit mål med denne afhandling har også været rettet mod min egen praksis og ønsket om at 

kvalificere og effektivisere brugen af gruppearbejde som arbejdsform. Her rejser analysens 

resultater indledningsvis det spørgsmål, om det overhovedet er muligt at bruge undervisning til at 

lære andre at samarbejde. Hvis det skal lade sig gøre, må udgangspunktet i hvert fald være, at 

man som lærer ikke kan fjerne elevernes positioneringsbestræbelser fra gruppearbejdet, heller 

ikke behovet for at danne fællesskaber, der knytter sig til at være ung og i opposition til læreren. 

Det er en del af elevernes subjektiveringsproces, som ikke kan ’udgrænses’ fra det faglige. Man må 

med andre ord acceptere, at eleverne også har en social dagsorden, og at denne dagsorden må 
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tænkes ind i undervisningen. Man kan ikke kun operere med fællesskabende aktiviteter, som 

noget separat eller noget, der skal overstås i introugen, men som en del af didaktikken. 

Konsekvensen er, at lærerne som en del af klasseledelsen må tage mere ansvar for gruppearbejdet 

som arbejdsform. Faktisk kan man godt på baggrund af mine analyser få den tanke, at eleverne 

lærer mest af gruppearbejde med høj lærerstyring og nærhed i lærer- elevrelationen. Det vil jeg 

bestemt ikke gøre til en generel pointe, men konkludere, at man især i 1.g skal forsøge at fjerne 

noget af forhandlingspresset fra grupperne gennem en bevidst stilladsering både mht. fagligt 

indhold og arbejdsproces. Det kræver tydelig instruktion og rammesætning, også hvad angår 

gruppeinddelingen, og en regulering af processen f.eks. gennem en fastlagt arbejdsfordeling, der 

forsigtigt bryder med de egalitære principper. Her kan man bl.a. bruge strukturer fra Cooperative 

Learning, men også med fordel tænke kreativt i forhold til nye måder at organisere samarbejde på. 

At tænke i elevernes metakognition i forhold til gruppeprocesser kan være en mulighed. Her er 

udfordringen for læreren bare at undgå at havne i noget, eleverne opfatter som 

voksenmoraliserende belæring om at ’være gode ved hinanden’. Man kan imidlertid godt forestille 

sig, at man kan oparbejde en fælles værktøjskasse for gruppearbejde med modeller, der kan 

adressere og regulere processen. 

Efterbearbejdningen af et gruppearbejde kræver ifølge mine analyser særlig didaktisk 

opmærksomhed. Hvis man f.eks. vil benytte gruppefremlæggelser, skal resten af klassen 

involveres på en forpligtende og anvendelsesorienteret måde. F.eks. ved at evaluere oplæggenes 

retoriske kvalitet og deres evne til at bibringe tilhørerne ny viden. Desuden må man provokere 

opfattelsen af læreren som den eneste gyldige evaluator, f.eks. ved brug af matrixgrupper. 

Mine analyser peger også på, hvordan brugen af it kan have betydning for positionerne i et 

gruppearbejde, og det må medtænkes i den didaktiske planlægning. Generelt er der næppe tvivl 

om, at it i stigende grad vil påvirke vores måde at tænke samarbejde på. Den i indledningen 

omtalte undersøgelse om undervisningsorganisering viser således, at forøget brug af it-værkøjer 

også betyder mere gruppearbejde og at de involverede lærere vurderer, at det især forøger de 

fagligt svage elevers udbytte af undervisningen (Mathiasen, 2014). 

Hvis man rykker et niveau op i gymnasiets organisation, må man som team eller organisation 

tænke gruppearbejdet ind i en progressionsplan, parallelt med hvad man f.eks. gør med AT og ny 

skriftlighed.  Gruppearbejde skal således ikke være domineret af didaktikken fra det 
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opgaveorienterede læringsrum, men være en del af en større variations- og 

progressionsbestræbelse, der orienterer sig i forhold til gymnasiets studieforberedende og 

almendannende formål.  

Som en del heraf bør man også tænke i differentiering - ikke kun i forhold til indhold eller fagligt 

niveau, men også, hvad angår arbejdsform.  Her kan man f.eks. lade sig inspirere af Karin 

Svejgaards metode ”Rød, gul, grøn”, hvor elever arbejder med samme faglige indhold og mål, men 

hvor netop arbejdsmåden og relationen mellem lærer og elev er forskellig, og hvor eleverne er 

med til at bestemme, hvordan de vil arbejde29. Det kunne f.eks. give de fagligt stærke elever i 1.a 

mulighed for på en legitim måde at vælge at være i gruppe sammen og blive udfordret af en mere 

selvstændig arbejdsform. 

På organisationsplan kan man også med fordel gentænke strukturen i en skoledag – også set i 

relation til gruppearbejde. Selv om den enkelte lærer søger sekvensering og variation, viser mit 

materiale, at man som elev kan risikere at opleve den samme vekslen mellem gruppearbejde og 

klasseundervisning 4 gange om dagen, hvor variationen mest består af, at man skal pejle sig ind på 

nye læringssamarbejder hele tiden.  Samtidig er det også meget vanskeligt som lærer at være en 

nærværende vejleder for mange grupper på én gang, hvilket 30 elever pr klasse uvægerligt 

resulterer i. Om man ligefrem skal lande i ”Gymnasiet tænkt forfra” ved jeg ikke, men i hvert fald 

tænke ud af den boks, der hedder én lærer og én klasse i ét klasseværelse – 4 gange om dagen30.    

Hvis jeg afslutningsvis springer endnu et par trin opad til det politiske niveau, hvor afhandlingen 

startede, vil jeg konkludere, at jeg selvfølgelig er enig med undervisningsministeren i, at det er 

gymnasiets opgave at ”opøve evnen til samarbejde”!   En opgave, jeg fortsat gerne påtager mig. 

Afhandlingen har imidlertid belyst nogle væsentlige årsager til, at mantraet om at det gode 

samarbejde er nemmere sagt end gjort.   

 

  

                                                           
29

 Karin Løvenskjold Svejgaard: Rød, gul, grøn. En metode til undervisningsdifferentiering der virker. Nationalt Center for 
Erhvervspædagogik (NCE), 2011.  
30

 Projektet ”Gymnasiet tænkt forfra” er et samarbejde mellem seks gymnasier i Region Hovedstaden med det formål 
at ”nytænke og optimere organiseringen og gennemførelsen af undervisningen”. 
(http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/E91615A1-E855-40B9-81F9-A598822163BF/0/Endelig_ansoegning.pdf) 
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Bilag 1 - Observationsguide 
Observationen skal give mig et indtryk af den konkrete klasserumskultur. Hvilke relationer har eleverne til hinanden, 

til lærerne og til det at gå i skole? Hvilke elevpositioner kan jeg umiddelbart få øje på? Hvad bliver der sagt eksplicit 

om gruppearbejde? 

Med hensyn til undervisningsformer vil jeg have fokus på, hvilke sociale kompetencer undervisningen stiller krav om, 

og hvordan det sociale blander sig med det faglige. 

Helt konkret vil jeg notere mig hvor mange og hvilke undervisningsformer eleverne udsættes for i løbet af en dag, 

hvilke former for læringssamarbejde undervisningen lægger op til, og hvordan. Hvor mange ’relationelle skift’ skal 

eleverne forholde sig til i løbet af en dag? 

Jeg vil overordnet kigge på, hvordan eleverne reagerer på og deltager i forskellige former for læringssamarbejde. 

Klasserum og klassesammensætning: 

Hvordan sidder eleverne? Antal? Faste pladser? Køn? Etnicitet? Tegn på grupperinger? ’Typer’? 

Kommunikation og relationer: 

Støj, kropslige signaler, kontaktformer? Hvem snakker med hvem og om hvad? Sociogrammer. 

Undervisningsformer/ sekvenser: 

Hvilke og hvor mange sekvenser, hvor længe varer hver sekvens? Stopur 

Læreroplæg/ tavleundervisning, klassedialog, pararbejde, individuelt arbejde, gruppearbejde. 

Klasseundervisning:  

Hvilke elever markerer/deltager, og hvad laver de andre?  

Gruppearbejde/pararbejde: 

Hvilket didaktisk formål tjener gruppearbejdet? (gennemgang af lektie, repetition af viden, anvendelse af faglige 

begreber, analyse, udvikling af ny viden, diskussion, vurdering?) 

Hvordan introduceres opgaven: formål/ indhold/proces/struktur/ rammesætning/produkt? Stiller eleverne spørgsmål 

til gruppearbejdet? 

Hvordan foregår gruppeinddeling? Hvor lang tid går der med at sætte arbejdet i gang?  

Tilløb: Hvordan reagerer eleverne på instruktionen? Hvem tager initiativer eller forholder sig passivt, hvem flytter på 

sig, hvem påtager sig hvilke roller? 

Selve arbejdet: hvem deltager på hvilke måder, og hvad laver de andre? Er der ’ikke-faglige’ aktiviteter undervejs, 

f.eks. facebook eller ’privat snak’? Hvilken sammenhæng er der evt. mellem det faglige og det ikke-faglige? Løser 

gruppen opgaven, springer de over, hvor gærdet er lavest, søger de hjælp hos læreren? Løses opgaven instrumentelt, 

eller giver arbejdet anledning til diskussioner, der har faglig relevans, men ’springer rammerne’? 

Produkt/afrapportering: Deltager gruppen i en evt. fremlæggelse/opsamling og på hvilken måde? Hvilken 

respons/evaluering modtager gruppen? 
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Bilag 2 – Spørgeguide til interviews 
Inspireret af Murning, 2013 

Indledning:  

Præsentation af projekt og min uddannelse, sløring af identitet etc. 

Undervisningsformer 

Kan I nævne de mest almindelige former for undervisning – hvis I kigger hen over en almindelig uge? 

Hvad kan I bedst lide? Hvorfor? 

Hvad synes I om gruppearbejde? Hvad er en god gruppe? Hvad har betydning for, om man synes et 

gruppearbejde er godt? Hvad kan blokere for, at et gruppearbejde bliver godt – hvad kan være svært? Hvad 

betyder det med computere og telefoner? Nævn eksempler på gode/dårlige gruppearbejder. Hvad kan 

læreren gøre? 

Kan man lære noget af at være sammen med nogen, der er bedre/dårligere end en selv? 

Hvordan skal man sammensætte grupper? Hvordan vil I gerne have, at man samler op på gruppearbejde? 

Hvad karakteriserer en ’god gruppeelev’? Hvad synes I det kræver af én selv som elev at arbejde i gruppe? 

Er det anderledes at arbejde i grupper her end i folkeskolen? Er I blevet bedre til at arbejde i grupper, siden 

I startede? 

Er I blevet undervist i samarbejde – er det noget, I har snakket om i klassen eller med lærerne? 

Hvilken betydning har det med de faste pladser? 

Elevpositioner 

Der er jo mange forskellige måder at gå i skole på.  Hvilke typer er der i jeres klasse – altså typer med 

hensyn til, hvordan de er i skolen? 

Der er mange måder at deltage i undervisningen på – hvordan? Er det vigtigt at deltage? Hvorfor? 

Hvad er en god gymnasieelev set med lærernes øjne? Hvad skal man gøre for at blive sådan én? 

Klassen 

Hvis der kom en ny elev i jeres klasse, hvordan ville I så beskrive klassen?  

Er der grupperinger, hvordan ser de ud, kan man snakke sammen på tværs af disse? 

Hvordan synes I jeres klasse fungerer i/uden for undervisningen? 

Prøv at beskrive en god klasse – hvad har betydning for, om en klasse er god? 

Hvordan vil I beskrive udviklingen fra starten og til nu? Var der mange, der kendte hinanden i forvejen? 

Hvordan tror I jeres klasse er set med lærernes øjne? Har skolen/lærerne gjort noget for at skabe en god 

klasse? Er der forskel på klasserne på jeres årgang? 


