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Indledning 

Vi taler, snakker og kommunikerer gennem mange forskellige udtryksformer. Vi udtrykker os og 

især evnen til at tale sammen danner grundlag for nærmest al undervisning i folkeskolen. Ifølge en 

ny undersøgelse om gruppearbejde i folkeskolen, sætter EVA fokus på hvilke styrker gruppearbej-

det har, men også bagsiden af medaljen. (Danmarks Evalueringsinstitut, 2020) De opsummerer 

gruppearbejdet således:  

 

“Gruppearbejde kan styrke elevernes faglige udvikling. 

Gruppearbejde kan styrke elevernes samarbejdskompetencer. 

Gruppearbejde kan styrke elevernes sociale relationer og forbedre klasse-

fællesskabet.” (Danmarks Evalueringsinstitut, 2020, s. 6) 

 

Min interesse for elevernes mundtlige kommunikation i grupper udspringer af, at jeg har været en 

del af Universitetskoleprojektet ved UC SYD, hvor har jeg indgået i en faggruppe for mundtlighed i 

danskfaget. (Universitetskolen, u.d.) Sammen med forskere, lærere og læreruddannere har jeg som 

studerende fået mulighed for at udforske og belyse mundtlighed, så vi i fællesskab kan blive klo-

gere på denne del af danskfagets undervisning.  

 

Som lærere er vi jf. målene for kompetencemålene indenfor danskfagets Fælles Mål, naturligvis 

nødt til at have en form for progression i vores mundtlighedsundervisning, såvel som al vores andet 

undervisning. (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019) Det ses klart under området “kommuni-

kation”. Her står der, at eleverne efter 9. klassetrin skal kunne:  

 

“.. deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situ-

ationer.” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019, s. 4)  

 

Ligesom der er i læseplanen for dansk står (Børne- og Undervisningsminiteret, 2019):  

 

“Progressionen i de emner og temaer, som de æstetiske tekster lægger op til 

drøftelse af i klassens fortolkningsfællesskab, følger elevernes udvikling 
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mht. at kunne relatere teksten til en stadigt bredere kontekst.” (Børne- og 

Undervisningsminiteret, 2019, s. 12) 

 

Dette ledte mig videre til arbejdet med fortolkningsfællesskaber i danskundervisningen og disse 

som et værktøj til at kvalificere det faglige niveau i gruppesamtalerne. Det er når vi forholder os til 

andres udsagn og holdninger, og vi når er nødt til at argumentere for vores egne, at vi i fællesskab 

lærer mere om os selv, hinanden og det faglige indhold. Alt dette førte mig frem til en problemfor-

mulering der lyder som følgende:    

Problemformulering 

Hvordan kan fortolkningsfællesskaber i mundtlighed i dansk kvalificere elevernes gruppesamtale?  

 

Afgrænsning af problemformulering 

Jeg har i denne opgave afgrænset mine undersøgelser og analysen af denne til at dreje sig om 

danskundervisningen i udskolingen. Udskolingen er i denne opgave defineret ved 7.-9. kl. selvom, 

der i Dansk Fælles Mål ikke er lavet mål for de enkelte klassetrin, men derimod mål, som eleverne 

skal opfylde efter endt klassetrin. (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019)  
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Læsevejledning  

Denne bachelors berettigelse og grundlag for valg af problemformulering klarlægges i opgavens 

indledning, hvor der også er både problemformulering og afgrænsning af denne. Herefter definerer 

jeg den videnskabsteoretiske tilgang til opgaven i metodeafsnittet, hvor jeg også vil gøre mig nogle 

refleksioner over til- og fravalg, samt eventuelle kritikpunkter af dette.  

Teoriafsnittet danner grundlag for den videre analyse.  

Analysen vil være opdelt, så den følger de forskellige delelementer fra mit undersøgelsesdesign. 

Under del 1, del 2 og del 2.1, vil jeg gennem observationer, refleksioner og transskriptioner analy-

sere mit empiri i forlængelse af det anvendte teori. Her vil der også være uddrag af interviews. 

Jeg diskuterer de elementer som jeg i analysen har fundet centrale, samt lister handlemuligheder op. 

Slutteligt vil jeg konkludere på hele opgaven, før jeg til sidst perspektiverer til andre måder at be-

lyse dette projekt på. Det vil være herfra min mundtlige prøve sit tager udgangspunkt.  

Som nævnt, udspringer denne opgave delvist fra min deltagelse i Universitetskoleprojektet ved UC 

SYD, og efter at jeg sammen med Nanna Lykke Madsen (studienr: le160046) delvist har fulgt Eva 

Dam Christensens Ph.d.-projekt. (Universitetskolen, u.d.) (JydskeVestkysten, 2017)  

Det betyder, at Nanna Lykke Madsen og jeg har samarbejdet om den samme klasse og har sparret 

med hinanden. Derfor kan der i vores projekter forekomme elementer der minder om hinanden.  

Det hun i hendes projekt kalder for den primære gruppe, er den samme gruppe, som jeg i mit pro-

jekt kalder for gruppe 2. Mit bilag 6 er baseret på en lydfil fra Nanna Lykke Madsen, som jeg selv 

har transskriberet (Bilag 6).  
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Metode og empiri  
Jeg vil først præsentere mit undersøgelsesdesign, hvorefter jeg vil beskrive metoderne for indsam-

ling af empiri. Dernæst vil jeg forholde mig til de kritikker der kan være af metoderne. Slutteligt vil 

jeg præsentere det udvalgte forskning, som har en stor hovedvægt i min opgave.  

Præsentation af undersøgelsesdesign 

Da jeg skulle lave et undersøgelsesdesign til disse undersøgelser, vidste det sig ret hurtigt, at jeg var 

nødt til at optage elevernes samtaler. Jeg er optaget af at prøve at finde frem til, hvad der er på spil i 

et sådant gruppearbejde, så det stod hurtigt klart for mig, at jeg er nødt til at fastholde 

mundtligheden. På den måde får jeg konkrete sætninger og ordudvekslinger med, som kan være 

med til at afdække det mundtlige gruppearbejdes mange facetter.  

Mit undersøgelsesdesign (Bilag 1) er opdelt i tre arbejdsgange, hvor jeg i den første (del 1) vil for-

søge at kigge på hvad der sker i en typisk gruppesituation, som eleverne kender til. I del 2 vil jeg 

formulere en mere løst stillet opgave, for at se hvordan eleverne så går til opgaven.  

Mit undersøgelsesdesign har været dynamisk, og jeg erfarede forskellige ting undervejs som betød, 

at jeg f.eks. tilføjede en øvelse, som jeg kalder for del 2.1  

 

Disse valg vil jeg naturligvis gøre rede for.  

Årsagen til, at jeg tilføjede en del 2.1 var, at jeg ville afprøve Lyn Dawes tilgang til opgavestil-

lingen, hvor jeg som lærer kan forsøge at etablere rammerne for, at eleverne er nødt til at argumen-

tere for deres holdninger. (Dawes) Hun introducerer det hun kalder for Talking Points, som er ud-

sagn der kan være både provokerende, interessante, irriterende osv., men som skal:  

 

”They provide a focus for speaking and listening and a chance to find out 

what others think.” (Dawes, s. 40)  

 

Eleverne får nogle udsagn, som de er nødt til at forholde sig til, som gør, at de kan svare ja eller nej, 

hvorefter de skal uddybe deres svar. (Dawes)  

Jeg tilføjede dette, da jeg synes, at det gav mening for at starte en samtale i grupperne. Jeg vil kom-

mentere på hvad det bragte med sig i min analyse.  

Del 3 af mit undersøgelsesdesign, som handler om at lære eleverne om mundtlighed og grundlæg-

gende samtaleregler, er kun gennemført delvist grundet tidsmangel og allerede eksisterede empiri 
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fra andre klasser. Vi havde blandt andet en samtale og brainstorm, om hvordan man arbejder i grup-

per, og eleverne blev præsenteret til den forsimplede udgave af Blooms taksonomi (Bilag 4), som et 

værktøj til at kunne blive bedre til at tale sammen.  

Metode  

Jeg vil i det kommende præsentere valg af metode til at belyse mit undersøgelsesdesign. 

Den videnskabsteoretiske tilgang, som jeg i denne opgave anvender, har en socialkonstruktivistisk 

position. Her er forståelsen, at al viden er noget der skabes i fællesskab og som udspringer af en 

kontekst. (Mottelson & Muschinsky, 2017, s. 58-59) Jeg har valgt denne videnskabsteoretiske til-

gang, fordi den knytter sig tydligt til min problemformulering, hvor jeg vil forsøge at finde frem til 

hvordan sociale konstruktioner, som her er grupper af elever, sammen kan skabe mening – her i 

henhold til en tekst. 

Socialkonstruktivismen kan ikke opdeles i årsager og effekter. (Esmark, Laustsen, & Andersen, 

2005, s. 10) Det er en forsimplet tilgang, som kræver en højere grad af nuancering idet socialkon-

struktivismen udspringer af tanken om at:  

 

”.. (sand) viden er et socialt fænomen.” (Esmark, Laustsen, & Andersen, 

2005, s. 11) 

 

Det er et mål at forsøge at beskrive hvordan den sociale virkelighed konstrueres gennem iagttagelse 

af praksis. Jeg har ligeledes anvendt denne videnskabsteoriske tilgang til min opgave for at beskrive 

hvordan interaktion imellem mennesker kan skabe mere (virkelighed), end det individet selv er i 

stand til. (Redaktionen, 2020) 

Hele min undersøgelse og dermed også denne opgave er også bygget op omkring en Design Based 

Research-tilgang. Design Based Research handler om:  

 

”..at ny viden genereres gennem processer, som samtidig udvikler, afprøver 

og forbedrer et design.” (Christensen, Gynther, & Petersen, 2012) 

 

Min proces har været dynamisk og jeg har oplevet at have en plan, der har vist sig at kræve 

justeringer. Jeg er flere gange undervejs blevet klogere, og har hele tiden haft behov for at justere på 
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den virkelighed, jeg troede jeg kendte. Under Design Based Research har Thomas Reeves udviklet 

en forskningsmodel med fire faser: (Christensen, Gynther, & Petersen, 2012, s. 10)  

 

Fase 1 – Problemidentifikation 
Fase 2 – Udvikling af løsningsforslag 

Fase 3 – Iterative forløb 

Fase 4 – Refleksion 

 

Disse fire faser beskriver, hvordan jeg kan bruge Design Based Research som forskningsmetode til 

at kaste lys over min problemstilling. Problemidentifikation fandt jf. Universitetsskoleprojektet og 

forløb med Eva Dam Christensens Ph.d. sted i to 9. klasser, hvor det hurtigt blev klart for mig, at 

mundtlighed ofte anskues som en selvfølgelighed. (Universitetskolen, u.d.) (JydskeVestkysten, 

2017) Udvikling af løsningsforslag blev konkrete undervisningsaktiviteter (Bilag 7+8), der skulle 

hjælpe eleverne på vej til en nuanceret samtale. Iterative forløb blev afprøvningen af disse i praksis. 

Refleksion førte i nogle tilfælde til ændringer i fase 2 og fase 3, men er også endt ud med at kunne 

belyse elementer, af hvad der er på spil i mundtligt fortolkende gruppefællesskaber. 

Ydermere vil mine undersøgelser og beskrivelsen af disse nogle steder bære præg af en fænomenlo-

gisk tilgang til behandling af data. Fænomenologien er optaget af at beskrive: 

 

”.. virkeligheden som den fremstår gennem menneskers oplevelser og 

erfaringer.” (Mottelson & Muschinsky, 2017, s. 42)  

 

F.eks. vil dette komme til udtryk gennem mine interviews. (Bilag 9+10) 

 

I denne opgave har jeg anvendt både observationer, transskriptioner og interviews som 

undersøgelsesmetoder. Jeg har i mine undersøgelser tilstræbt en induktiv tilgang, for at se på prak-

sis som den er, men jeg er bevidst om, at jeg naturligvis ikke kommer helt uden forventninger og 

ideer til hvad der kan komme til at ske. Det gør det svært at have en ren induktiv tilgang, så derfor 

anvender jeg formuleringen ”tilstræbt”. (Aagerup & Willaa, 2016, s. 34-35)   
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Reliabilitet og validitet 

Opgavens reliabilitet er baseret på hvorvidt opgavens data er pålidelige. (Aagerup & Willaa, 2016, 

s. 28-29) Da de undersøgte data ikke er kvantitative og vil kunne gennemføres igen med samme re-

sultat, hviler opgavens reliabilitet på metodebeskrivelsen og systematikken i mine undersøgelser. 

Opgaven baserer sig på gruppesamtaler, hvor grupperne (næsten – se forskel på bilag 5+6) har fået 

de samme opgaver stillet, og disse samtaler er efterfølgende blevet transskriberet.  

I begge interviews har jeg anvendt samme interviewguide, mens forskellige opfølgende spørgsmål 

har bragt de to interviews i forskellige retninger. Jeg vurderer derfor opgavens reliabilitet til at være 

forholdsvis høj. 

Opgavens validitet baserer sig på, om det jeg ønsker at undersøge, også er det som mine under-

søgelser rent faktisk har undersøgt. (Aagerup & Willaa, 2016, s. 29-30)  

Transskriptionerne giver opgaven en høj validitet, fordi de beskriver hvad og hvordan eleverne 

snakker sammen. Ud fra det, bør min indsamlede empiri anses for valid i kombination med teorien.  

Observationer 

Jeg har i forbindelse med min empiriindsamling lavet semistrukturerede observationer. Jeg har væ-

ret en kendt observatør, så eleverne har godt været klar over, at jeg har observeret på dem. 

(Kristiansen & Krogstrup, 2015, s. 54) Observationerne er foregået i elevernes naturlige 

omgivelser, nemlig deres klasselokale hvor jeg primært har været observatør med partiel deltagelse. 

(Kristiansen & Krogstrup, 2015, s. 52) Det er kommet til udtryk ved f.eks. opklaring af spørgsmål 

til opgaven.  

Hvor ovenstående primært er kvalitativt data, har jeg gennem et sociogram (Bilag 3) observeret 

kvantitativt på hvor mange henvendelser (svar, kommentarer og spørgsmål) en gruppe havde, og til 

hvem disse var rettet. (Gjøsund & Huseby, 2000) Sociogrammet vil jeg kommentere yderligere på i 

min analyse.  

Transskriptioner af lydoptagelser 

De transskriberede lydfiler har jeg lavet talesprogsnære, da det giver det mest reelle billede af hvor-

dan samtalen er foregået. En transskriptionsnøgle er at finde i bilag 2. Der vil i transskriptionerne 

fremkomme steder hvor jeg har meningskondenseret indholdet, fordi jeg har vurderet, at de kon-

krete dele af samtalen ikke var relevante, men kan bruges til et blik på konteksten. (Brinkmann, 
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2014, s. 89) Både i bilag og i opgaven vil der kun fremgå uddrag af fulde transskriptioner, grundet 

opgavens omfang.  

Interview 

Den sidste metode jeg har anvendt, er det semistrukturerede kvalitative interview. (Brinkmann, 

2014, s. 38-39) Det har jeg gjort, fordi jeg er interesseret i at lade eleverne beskrive de fænomener 

de oplever, men også ”..fremkalde beskrivelser af livsverdenen.” (Brinkmann, 2014, s. 41)  

Jeg valgte at interviewene skulle være gruppeinterview med min. to af medlemmerne fra hver af de 

to grupper, som danner baggrund for resten af min empiriindsamling. (Brinkmann, 2014, s. 45)  

Informanterne er valgt ud fra mit kendskab til eleverne.  

Mediet til gruppesamtalen var grundet samfundets omstændigheder med Coronavirus en Skype-for-

bindelse. (Sundhedsstyrrelsen, u.d.) På den måde kunne jeg stadig lave et mundtligt ansigt til 

ansigt-interview (Brinkmann, 2014, s. 48), selvom der stadig går en del gestik, mimik og fornem-

melse for timing tabt i det digitale univers.  

Interviewstilen jeg anvendte i begge interviews var med en receptiv tilgang, hvor jeg lod informan-

terne tale ud og hvor jeg forsøgte at gribe de bolde eleverne kastede op, for at stille opklarende 

spørgsmål. (Brinkmann, 2014, s. 51) Det betyder også, at jeg har været det der kan beskrives som 

den rejsende (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 77-78). Jeg har ladet samtalen tage en anden retning, og 

jeg har haft fokus på at samtalen i virkeligheden var lige så vigtig, som resultatet af samtalen. 

(Kvale & Brinkmann, 2015) 

Jeg vil i min analyse af de to interviews meningsfortolke på det eleverne siger, og sætte det i forbin-

delse med andre elementer fra hhv. teori og analyse. (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 271-272)  

 

Metodekritik 

Den videnskabsteoretiske tilgang kunne i lige så høj grad godt være en mere udpræget fænomenolo-

gisk tilgang, men begrundelserne for den socialkonstruktivistiske tilgang jf. ovenstående forklarin-

ger er, at den skaber en anden sammenhæng blandt andet til min probelemformulering. (Mottelson 

& Muschinsky, 2017)  

Jeg kunne ydermere have arbejdet mere i dybden med Design Based Research.   

 

I forhold til metodekritik af at bruge semistrukturerede observationer som metode, kan man sige, at 
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det er svært at tilrettelægge. En kritik kan være, at jeg burde have haft en mere struktureret tilgang 

til observationen, for at kunne sige noget generelt, baseret på kvantitativ data og derved sikre en 

endnu højere reliabilitet. Graden af deltagelse som observatør kan der også rettes en kritik af.  

 

I forsøget på at fastholde mundtligheden ved at skrive det ned, vil der komme en tolkning i forhold 

til hvordan jeg hører en bestemt situation. Det er derfor ikke 100% muligt at være helt objektiv i 

mine transskriptioner, men jeg har tilføjet noter undervejs, hvor jeg skriver når jeg tolker. (Aagerup 

& Willaa, 2016, s. 126-127)  

Ovenstående kritik har jeg forsøg at imødekomme gennem sammenholdelse af observationer og 

transskriptioner. 

 

En kritik af de digitale interviews kan være, at de netop er digitale. Meget går her tabt, men det var 

den bedste løsning under Corona-omstædighederne. Det er også begrundelsen for, hvorfor jeg kun 

har valgt nogle informanter i forhold til de oprindelige grupper.  

 

Jeg er klar over, at jeg har udvalgt uddrag fra lydfiler/transskriptioner som indgår som uddrag i 

bilagene og i analysen. Jeg noterer mig, at det er en subjektiv vurdering, som enhver forsker bør 

have i mente.  

Udvalgt forskning 

Undervisning i mundlighed er stadig ikke noget af det der inden for det danskfaglige område er be-

lyst allermest. Derfor vil hovedvægten af min opgave basere sig på Marie Dahl Rasmussens Ph.d. 

som er ny forskning, der forsøger at afdække hvordan mundtlighed spiller en stor rolle i kollektive 

fortolkningsprocesser. (Rasmussen, 2019)  

Ligeledes vil min opgave også basere sig på Karen Littleton og Neil Mercers bog Interthinking – 

putting talk to work, som beskriver hvordan vi tænker sammen, og hvad det betyder for gruppe-

samtalen. (Littleton & Mercer, 2013)  

Yderlige uddybninger af teorien vil være næste jeg tager fat på.   
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Teori 

Fortolkningsfællesskaber 

Først vil jeg tage fat i begrebet fortolkningsfællesskaber, da dette blandt andet er et begreb der ind-

går som en central del i min problemformulering.  

Stanley Fish er ophavsmanden til begrebet fortolkningsfællesskaber, som er oversat fra det engelske 

Interpretive communities som kort kan opsummeres til:  

 

”..groups of readers who share a set of conventions for understanding 

literary works in certain ways.” (Rivkin & Ryan, 2004, s. 217) 

 

 På dansk er begrebet fortolkningsfællesskaber senere beskrevet som:  

 

”..karakteriseret ved at de enkelte individer deler en forforståelse der 

indebærer at de kan fortolke automatisk.” (Møller, Poulsen, & Steffensen, 

2010, s. 28)  

 

Stanley Fish beskriver hvordan teksten skabes, idet den møder et fortolkningsfællesskab fordi læ-

serne har en forforståelse og en viden om verden, som de bringer i spil i forhold til teksten. En tekst 

er nødt til at forstås i en kontekst og det er altså konteksten, som et fortolkningsfællesskab skaber. 

(Møller, Poulsen, & Steffensen, 2010)  

Fish’ tilgang knytter sig til en receptionsteoretisk tilgang til litteraturlæsning, som jeg ikke vil gå 

dybere ned i, da det ikke er læsning jeg her vil beskæftige mig med, men derimod mundtlighed.  

Jeg har i denne opgave har valg at definere et fortolkningsfællesskab som: en gruppe der sammen 

skaber mening og fortolkning.    

En anden der også har forsøgt at beskrive fortolkningsprocesser i mundtlighed indenfor danskfaget 

er Marie Dahl Rasmussen, som jeg i det kommenende vil redegøre for.   
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Kollektive fortolkningsprocesser - Marie Dahl Rasmussen 
Marie Dahl Rasmussen arbejder i hendes afhandling med det hun kalder for kollektive fortolknings-

processer. Ordet i sig selv beskriver hvad der er tale om, nemlig fortolkningsprocesser i samspil 

med andre. (Rasmussen, 2019) 
Herunder har Rasmussen valgt engagement som et centralt fokuspunkt, da hun mener, at dette er 

afgørende for beskrivelsen af den kompleksitet, som hun har oplevet i skolen og dermed også be-

skrivelsen af de kollektive fortolkningsprocesser. (Rasmussen, 2019, s. 9)  

Engagement i denne sammenhæng definerer Rasmussen som: 

 

”..en mere neutral kategori, som beskriver, hvor eleverne retter 

opmærksomheden hen, på hvilken måde de gør det, og hvordan de gør det 

sammen i gruppearbejdet som arbejdsform i faget.” (Rasmussen, 2019, s. 

37)  

 

På den måde binder Rasmussen også begrebet op på eleverne som aktører, selvom hun også aner-

kender, at undervisningen i mere eller mindre grad kan være tilrettelagt så det lægger op til kollek-

tive fortolkningsprocesser. Det er altså eleverne der engagerer sig på forskellig vis i undervisningen 

og/eller de kollektive fortolkningsprocesser. (Rasmussen, 2019, s. 38) 

De to former for engagement opdeler Rasmussen som hhv. tekstlig engagement og interpersonel 

engagement, som jeg vil beskrive i det kommende.   

 
Tekstligt engagement 

Det tekstlige engagement er koblet op på det der sker mellem tekst og læser i samtalen og bygger 

derfor på en receptionsteori og en fænomenologisk teori. (Rasmussen, 2019, s. 38) Jeg vil i denne 

opgave ikke gå dybere ned i det teoretiske grundlag for Rasmussens måde at definere dette på, men 

overordnet set bygger det tekstlige engagement på det, der sker i mødet mellem tekst og læser, men 

også det der sker i kollektive fortolkningsprocesser med det tekstligt omdrejningspunkt. 

(Rasmussen, 2019, s. 39)    

 

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Bachelorprojekt Læreruddannelsen Lise Bennetsen, Le160018 

UC SYD Esbjerg 25/5-2020 Side 15 af 59 

Interpersonelt engagement  

Det interpersonelle engagement er rettet imod hvordan eleverne samarbejder i gruppearbejder om 

litterære tekster og herunder hvordan de taler og lytter til hinanden. (Rasmussen, 2019, s. 60) 

Rasmussen beskriver også hvordan elevernes interpersonelle engagement kommer til udtryk i den 

måde hvorpå eleverne interagerer med hinanden i gruppesamtalerne. Hvordan eleverne: 

 

”..skaber rum i samtalen for udforskning og fortolkning af teksterne og 

hinandens perspektiver.” (Rasmussen, 2019, s. 60) 

 

Alt dette skal i det interpersonelle engagement ifølge Rasmussen skabe et indblik i, hvordan 

eleverne samarbejder om at skabe forståelser og fortolkninger og dermed indgår i kollektive fortolk-

ningsprocesser i danskundervisningen. (Rasmussen, 2019, s. 63) Rasmussen beskriver under det 

interpersonelle engagement den teoretiske ramme med forskellige teoretikere og forskere, hvoraf 

jeg vil udvælge nogle af disse, som jeg anser for relevante ind i mit projekt. Jeg vil blandt andet ar-

bejde videre med Lev Vygotsky og Neil Mercer. Først vil jeg præsentere Interthinking, som er et 

begreb Neil Mercer i samarbejde med Karen Littleton har beskrevet.    

Interthinking 

Karen Littleton og Neil Mercer introducerer i deres bog “Interthinking. Putting talk to work” det 

begreb de kalder for interthinking. Begrebet har de skabt, for derigennem at forsøge at forklare hvad 

det er der sker, når elever arbejder i grupper og tænker sammen. (Littleton & Mercer, 2013)  

Tina Høegh har i hendes bog Mundtlighed og fagdidaktik også bragt begrebet samtænke i spil i for-

bindelse med det hun også kalder for intertænke. (Høegh, 2018, s. 237) Dette er en hendes bud på 

en dansk udgave af Littleton og Mercers interthinking, som bruges til at beskrive det der sker når vi 

sammen:  

 

”undersøger problemer og finder kreative ideer og løsninger sammen.” 

(Høegh, 2018, s. 237)  
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Det at tænke i fællesskab bygger ifølge Littleton og Mercer på en sociokulturel teori, som står på 

fundamentet af Lev Vygotskys arbejde. (Littleton & Mercer, 2013, s. 12) Lev Vygotsky vender jeg 

tilbage til lidt senere.   

Neil Mercer beskriver hvordan han i en anden undersøgelsessammenhæng tilbage i 1980’erne lagde 

mærke til hvordan eleverne ”tænkte sammen”. (Littleton & Mercer, 2013, s. 15) Vi ved derfor også, 

at det at ”tænke sammen” ikke et nyt fænomen, men måske i virkeligheden et fænomen der ikke er 

beskrevet lige så godt, som så mange andre facetter af gruppearbejdet.  

Ud fra disse observationer og analyser gjorde Dawes, Fisher og Mercer sig i 1992 de erfaringer, at 

de opdelte gruppearbejdets måder at tale sammen i tre kategorier. (Littleton & Mercer, 2013, s. 15)  

Disputational talk, cumulative talk og exploratory talk. I det følgende vil jeg beskrive disse tre for-

mer for samtaler, som baggrund for at vende tilbage til pointerne for Interthinking.  

Disputational Talk  

En konkurrenceorienteret tilgang til samtalen hvor eleverne ikke nødvendigvis er enige, men heller 

ikke forsøger på at forstå hinanden. Her er fokus på at frembringe sit eget synspunkt og meget sjæl-

dent at bidrage med konstruktiv kritik eller nuancer til samtalen. (Mercer, 2008, s. 1)  

Cumulative Talk 

I denne tilgang til samtalen deles der viden og eleverne accepterer hinandens input men på en ukri-

tisk måde. Det er her, at samtalens ideer gentages på forskellige måder uden nogen form for evalu-

ering eller nærmere stillingstagen. (Mercer, 2008, s. 1)  

Exploratory Talk 

I den sidste tilgang til samtalen er det i fokus, at alle lytter aktivt, deltager og bringer forskelligt og 

relevant information ind i samtalen. Det er også i denne samtaleform, at vi oplever, at eleverne ud-

fordrer hinandens ideer og udsagn. Det er en grundsten, at forskellige argumenter og synspunkter 

behandles med respekt, og at gruppemedlemmerne internt er trygge ved hinanden. På den måde bli-

ver der plads til forskellige argumenter, der kan være med til at nuancere samtalen. (Mercer, 2008, 

s. 1)  

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Bachelorprojekt Læreruddannelsen Lise Bennetsen, Le160018 

UC SYD Esbjerg 25/5-2020 Side 17 af 59 

Fælles for disse tre samtaletyper som Mercer bringer i spil er, at de ikke nødvendigvis optræder i en 

helt ren form i gruppearbejdet. Der vil som oftest være flere forskellige elementer fra forskellige  

samtaletyper i en samtale. Alt dette vil jeg vende tilbage til hvordan jeg har set i min empiri i selve 

analysen.  

Nu vil jeg vende tilbage til Interthinking, men først vil jeg lige forklare hvorfor jeg mener, at de tre 

typer af samtaler var et vigtigt sidespring i denne sammenhæng.  

Først og fremmest er det vigtigt at huske på, at forskellige samtaletyper kan være hensigtsmæssige i 

forskellige sammenhænge. Jf. Marie Dahl Rasmussen kan det hun kalder den udforskende samtale, 

oversat fra Mercers exploratory talk, være et ideal for undervisningen i gruppemæssige sammen-

hænge. (Rasmussen, 2019, s. 10-11)  

Det betyder det ikke, at de andre samtaletyper er ubrugelige, for de kan bringe noget andet med sig.  

Littleton og Mercer peger på at grundlæggende regler for en samtale er nødvendige for, at samtalen 

kommer til at kunne fungere og lykkedes. Udfordringen kan være, at de overordnede regler kan 

skabe normer der gør, at eleverne ikke nødvendigvis får udnyttet samtalens potentiale, fordi etable-

rede kulturer i grupper kan være svære at ændre på. (Littleton & Mercer, 2013, s. 19-22)  

 

Dette leder mig tilbage til hele pointen omkring interthinking. Nemlig at tænke sammen. For hvad 

vil det sige når elever tænker sammen, og hvorfor bør det anses som et mål med gruppearbejde, hvis 

det gør det? 
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Littleton og Mercers pointer er, at når vi tillader os at stille kritiske spørgsmål til hinandens udsagn, 
så kan det gå to veje. Hvis ikke gruppen har en respekt og forståelse for hvad et sådant spørgsmål 
kan bringe, bliver gruppearbejdet ikke konstruktivt. Målet er, at alle bringer de informationer til 
bordet, som de har, for at styrke gruppens fælles viden og danne et bredere grundlag for den forsatte 
problemløsning. Der skal være en respekt for hinanden og hinandens udsagn, såvel som det er alle 
gruppemedlemmernes forpligtigelse kun at kritisere hvis det kan skabe en værdi for diskussionen. 
(Littleton & Mercer, 2013)
Udfordringen ved gruppearbejde er, at det kan ende i det begreb der hedder ”groupthink”. 
Groupthink er umildbart først beskrevet af den amerikanske journalist William Whyte i 1952, og er 
så sidenhen et begreb psykologen Irving Janis har arbejdet videre med. (Littleton & Mercer, 2013, s. 
24) Janis siger om groupthink, at det som oftest optræder i sammenhænge hvor det at blive enige på 
en effektiv måde er ønskligt. Janis opremser otte tegn på groupthink hvor det blandt andet er punkter 
som:
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”3. kollektiv rationalisme, 4. stereotyper udenfor gruppen, 5. selv-

censur.”(Min oversættelse) (Janis, 1991, s. 239) 

 

Groupthink er i højere grad koblet op på det sociale i at være en del af en gruppe og især frygten for 

ikke længere at være en del af gruppen. (Janis, 1991) 

 

Det at tænke sammen og have etablerede regler for gruppearbejde har altså stor betydning.  

I det følgende vil jeg vende tilbage til Lev Vygotsky, for igennem hans teorier og tanker at belyse 

gruppearbejdets berettigelse og individets potentielle udviklingszone.  

 

Lev Semyonovich Vygotsky 

Den russiske psykolog Lev Vygotsky har interesseret sig meget for børns læring. Et af de centrale 

ting som Vygotsky peger på er, at al læring og dermed også børns udvikling bør betragtes som en 

social proces. (Kristensen & Laursen, 2016, s. 740)   

Det er en socialkonstruktivistisk læringsteori som Vygotskys tanker tilslutter sig. For Vygotsky er 

sproget en afgørende faktor for at individet kan lære, udvikle sig og tilegne sig egenskaber. 

Vygotsky påpeger kultur som en afgørende for individets udvikling af kundskaber. (Imsen, 2015, s. 

53) Det er også her barnets sprog udspringer fra. (Trond) Det er når sproget og handlig mødes: 

 

“..the most significant moment in the course of intellectual development, 

which gives birth to the purely human forms of practical and abstract 

intelligence, occurs when speech and practical activity, two previously 

completely independent lines of development, converge.” (Vygotsky, 1978, 

s. 24)  

 

Allerede dengang beskrev Vygotsky, hvordan tankesamarbejde eller tankefællesskab kan være med 

til at styrke elevernes vidensudvikling. (Bråten, 2006, s. 32-33) Det var især tankesamarbejdet eller 

tankefælleskabet mellem børn og voksne, som Vygotsky så som en stor force for elevernes potenti-

elle vidensudvikling. Hos Vygotsky starter læring i fællesskabet hvorefter det bevæger sig i en mere 

individorienteret retning. (Imsen, 2015) Han formulerede det der blev til teorien om den nærmeste 

udviklingszone.  
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Zonen for nærmeste udvikling 

Lev Vygotsky præsenterer på baggrund af studier det kan kalder for: ”The zone of proximal 

development” eller som den betegnes på dansk: ”Zonen for nærmeste udvikling.” (Bråten, 2006, s. 

126)  

Zonen for nærmeste udvikling beskriver hvad et barn kan lære selv og hvad et barn kan lære med 

hjælp fra f.eks. en voksen. Disse to bliver opdelt i forskellige niveauer, der beskriver grænsen for 

hvad eleven selv kan magte uden hjælp, og hvad eleven kan magte med hjælp fra en voksen. 

Imellem disse to niveauer opstår det græseområde som Vygotsky kalder for den nærmeste 

udviklingszone. (Imsen, 2015, s. 225)  

At arbejde i elevens nærmeste udviklinszone kræver en høj grad af voksenstøtte og da folkeskole-

klasserne er med mange elever, er det derfor relevant at se på, hvilke andre initiativer vi kan gøre, 

så eleverne hele tiden lærer og udvikler sig, på trods af, at de ikke hele tiden har en lærer ved hån-

den.  

I praksis opleves dette blandt andet gennem tiltag som gruppearbejde, differentiering og stilladse-

ring. I det kommende vil jeg kort introducere stilladsering som begreb. Grundet opgavens omfang 

vil jeg ikke gå mere ned i differentiering. 

Stilladsering 

Lev Vygotsky beskriver hvordan eleverne har brug for hjælp for at kunne lære noget i deres 

nærmeste udviklingszone. Det er her centralt, at det kun er en voksen, eller en der kan mere som kan 

være denne hjælper (Imsen, 2015, s. 226). 

Det leder mig videre til brugen af det vi på dansk kalder på stilladsering. (Høegh, 2018, s. 146) Op-

rindelsen af stilladsering stammer tilbage fra artiklen: ”The role of tutoring in problem solving” 

(Wood, Bruner, & Ross, 1976). Her introducerer de begrebet ”Scaffolding” som oversat til dansk 

betyder stillads eller stilladsopsætning. Teorien beskriver hvordan vi som lærere skal ”bygge et stil-

lads” omkring eleverne for, at de kan lære og udvikle sig, for så på sigt at ”fjerne stilladset”, når 

eleverne magter opgaven selv (Dysthe, 1995, s. 60). Her fandt de frem til at interaktionen mellem 

eleven og læreren eller en der kan mere gav eleven mulighed for at løse nogle opgaver, som 

han/hun ikke kunne løse på egen hånd. (Helgevold, 2011, s. 33-34)  

Olga Dysthe hævder, at denne form for stilladsering er vanskelig at bruge i lærestyrede dele af 

undervisningen, såsom tavleundervisning, fordi eleverne vil være på forskellige niveauer og udvik-

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Bachelorprojekt Læreruddannelsen Lise Bennetsen, Le160018 

UC SYD Esbjerg 25/5-2020 Side 20 af 59 

lingszoner. Det er lige så mislykket at støtte elever på et for lavt niveau som, på et for højt niveau, 

hævder Dysthe. (Helgevold, 2011, s. 34)   

Måske er disse argumenter grundlag for gruppers berettigelse. Jeg vil i det følgende afsnit beskrive 

to forskellige og typiske måder hvorpå gruppearbejde kan opleves.  

Gruppearbejde – kollaboration og kooperation 

Gruppearbejde anvendes meget i folkeskolen. Et tilbagevendende argument for gruppearbejde som 

Littleton og Mercer også beskriver er, at det er en helt essentiel læring, som vi alle kommer til at 

støde på i vores liv. (Littleton & Mercer, 2013) 

Måden hvorpå der arbejdes i grupper er vigtig at forholde sig til, for et fortolkningsfællesskab vil 

ikke have mulighed for at udfolde sig i et kooperativt gruppearbejde.  

Et kooperativt gruppearbejde beskrives som:  

 

”I kooperation løser hvert individ af gruppen en adskilt del af problemet.” 

(Pedersen, Martiny, Birkegaard, & Wested, 2019, s. 25) 

 

Her ses altså en tendens til, at eleverne uddelegerer opgaven imellem sig og derefter løser deres del. 

Denne form for gruppearbejde bærer ikke præg af samarbejde og skaber ikke mulighed for, at 

eleverne kan fortolke, stille spørgsmål eller tænke sammen. Overordnet set kan kooperativt gruppe-

arbejde være meget resultatorienteret.  

 

Vender vi blikket mod det kollaborative gruppearbejde, så beskrives det som: 

 

”..indebærer kollaboration, at gruppen løser problemer i tæt interaktion 

mellem gruppens medlemmer.” (Pedersen, Martiny, Birkegaard, & Wested, 

2019, s. 25)   

 

Vi kan her se en højere grad af reel samarbejde fordi gruppen er fælles om at løse en given pro-

blemstilling. Det er også her, der bliver skabt mulighed for, at eleverne kan indgå i et fortolknings-

fællesskab. I det kollaborative gruppearbejde er processen en vigtig del af opgaven.  
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Taksonomi og mundtlighed som en grundlæggende færdighed 

I mit arbejde med denne bachelor fik jeg mulighed for at deltage i et oplæg ved den norske doktor-

gradsstipendiat Johanne Ur Sæbø, der fortalte os om hendes projekt med arbejdet i vilkårene for 

mundtlighed. Derigennem vakte hun min interesse for en væsentlig forskel der er på det norske og 

danske skolesystem. I Norge har de mundtlighed som en grundlæggende færdighed, som undervis-

ningen er forpligtet på at leve op til. Under beskrivelsen og motivationen for hvorfor mundtlighed 

bør være en grundlæggende færdighed, som skolerne er forpligtet på, står der blandt andet:  

 

”Muntlige ferdigheter er en forutsetning for utforskende samtaler der vi 

skaper og deler kunnskap med hverandre.” (Utdanningsdirektoratet, u.d.)  

 

De grundlæggende færdigheder er alle delt i forskellige niveauer. Hver grundlæggende færdighed 

har nogle færdighedsområder som er delt i forskellige niveauer. Niveauerne er ikke delt efter klas-

setrin, men skal følge en logisk progression gennem hele elevernes skolegang. 

(Utdanningsdirektoratet, u.d.) 

Færdighedsområderne følger ikke helt Blooms taksonomi (Føge & Hegner, 2020)(Figur 1), men jeg 

ser alligevel en sammenhæng i den progression Utdanningsdirektoratet har ønsket at opnå og takso-

nomien. (Utdanningsdirektoratet, s. 2)  

 

Ferdighetsområder for muntlige ferdigheter 

som grunnleggende ferdighet:  

(Utdanningsdirektoratet, s. 2)  

 

Forstå og vurdere 

Utforme 

Kommunisere 

Reflektere og vurdere 

 

Ovenstående udsnit viser, at færdighedsområderne ikke er taget direkte fra taksonomien og i den 

samme orden, men at der er nogle betydelige gentagelser på forskellige taksonomiske niveauer, 

f.eks. forstå og vurdere.  

 

Figur 1 (Føge & Hegner, 2020) 
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I virkeligheden vil det i nogle tilfælde være mere et spørgsmål om ord end indhold. F.eks. vil jeg 

argumentere for, at det at utforme kan sammenholdes med taksonomiens anvendelse og i enkelte 

tilfælde også syntese.   

 

Det jeg ønsker at belyse med denne sammenholdelse er, at de grundlæggende færdigheder kan være 

et værktøj til at gøre arbejdet med mundtlighed mere synligt.  

Eleverne skal mestre forskellige dele af mundtligheden og derved opnå kompetencer som giver 

eleverne optimale betingelser for f.eks. at kunne indgå i et gruppearbejde, arbejdslivet mm.   

 

For at nuancere dette, mener jeg det er vigtigt at belyse det faktum, at det ikke er fordi, at vi i den 

danske folkeskole eller specifik i faget dansk, ikke har mål for kommunikation. Det er opstillet i 

Fælles Mål for dansk under Kompetenceområderne og Viden- og Færdighedsmålene. (Børne- og 

Undervisningsministeriet, 2019) Under Fagets formål stk. 2 står der blandt andet:  

 

”Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme 

deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.” 

(Børne- og Undervisningsministeriet, 2019, s. 3)  

Metakommunikation 

Metakommunikation beskrives ofte som ”kommunikation om kommunikation”. (Fabricius & 

Bütow, 2012, s. 6) Der er tale om en høj grad af refleksion og selvindsigt, som kan være med til at 

kvalificere gruppesamtalen. F.eks. vil samtalen ofte have præg af at være en exploratory talk, fordi 

eleverne vil være undersøgende, udforskende og stille kritiske og konstruktive spørgsmål til hinan-

den og hinandens bidrag. Det vil ligeledes befinde sig under punktet for vurdering i taksonomien, 

som kan skabe rum for læring og udvikling både socialt som fagligt.  

 

Hvordan eleverne fra min empiri metakommunikerer, vil jeg også analysere på i det kommende 

analyseafsnit. Jeg kommer ikke til at følge de teoretiske nedslag slavisk, men jeg kommer til at an-

vende dem i de sammenhænge hvor teorien kan beskrive hvad der sker i praksis.   
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Analyse  

Før jeg analyserer mit indsamlede empiri i forlængelse af ovenstående teori, vil jeg først redegøre 

for og beskrive de to grupper, som danner grundlag for empiriindsamlingen. Grupperne går i 7. 

klasse og er ved begyndelsen af min dataindsamling nyligt sammensat.  

 

Gruppe 1 

Gruppe 1 består af D1, D2, P1, P2, P3, P4. Alle forkortelserne med D er drenge og forkortelserne 

med P er piger. P3 er kun med i den første observation, da hun sidenhen skiftede skole.  

Mit valg af denne gruppe udspringer sig af et sociogram jeg lavede over gruppen (Bilag 3). Her ses 

det meget klart hvordan D1 sørger for hele tiden at være omdrejningspunktet. Situationen var en 

klassegennemgang, hvor eleverne ind i mellem skulle diskutere noget ved deres borde.  

På sociogrammet er der pile som illustrer hvor personen henvender/responderer til. Ud for disse pile 

har jeg skrevet numre, som er antallet af gange dette sker.  

Det er i denne sammenhæng også relevant at tage i betragtning, at P4 slet ikke selv deltager, men 

heller ikke aktivt bliver budt ind i samtalen.    

Jeg vurderede ud fra denne observation, at det var en gruppe der kunne være meget interessant at 

arbejde videre med, grundet elevernes høje faglighed, stor mundtlig deltagelse og deres sociale 

dynamikker.  

Den betragtning havde jeg senere i forløbet oppe til revurdering, efter jeg havde lyttet til deres før-

ste gruppesamtale, hvor det faglige blev stærkt nedprioriteret. 

Jeg skrev følgende i min logbog fra praktikken:  

 

”Grundet del 1-optagelserne med gruppe 1, har jeg været meget i tvivl om 

hvorvidt jeg kunne og skulle forsætte med den gruppe eftersom jeg ikke 

synes, at de var særlig faglige i deres samtale.”   

 

Jeg vil vende tilbage med konkrete eksempler fra transskriberede gruppesamtaler, efter jeg har 

præsenteret den anden gruppe.  
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Gruppe 2 

Gruppe 2 var en gruppe, som jeg havde observeret på for min medstuderende Nanna Lykke 

Madsen, i forbindelse med hendes bachelorprojekt. Her så jeg et stort potentiale for gruppen både i 

forhold til det faglige og sociale, samt deres måde at snakke sammen på. Jeg besluttede mig for 

også at tage denne gruppe med i mit projekt for at se, hvordan det hele ville udvikle sig. Jeg vil i det 

kommende pointere ligheder og forskelle fra de to grupper.  

Forkortelserne i gruppe 2 er lavet ligesom i gruppe 1 og består i mit projekt af tre piger og to 

drenge: P5, P6, P7, D3, D4.  

 

Nu vil jeg vende tilbage til at give nogle konkrete eksempler fra transskriptionerne af del 1 i mit 

undersøgelsesdesign. Gruppe 2 var på dette tidspunkt ikke en del af mine undersøgelser, så der er 

derfor forskel i den opgave gruppen har fået.  

 

Del 1 af undersøgelsesdesign – gruppe 1 

Bilag 5 

Medvirkende: Gruppe 1: D2, P1, P2, P4, Lise Bennetsen 

Dato: 3/1-20 

Tid på hele transskriptionen: 47.15 minutter 

Undersøgelsesdesign del: 1 

Sted: Klasselokale på Bøgeskolen 

Andet: P3 flyttet skole, D1 fraværende. Eleverne har forinden arbejdet med oplæsning, fortælling 

osv. 

Opgaven: Dette er en gruppesamtale hvor eleverne skal lave om i en mundtlig overleveret fortæl-

ling og bagefter fortælle fortællingen igen, men nu med den nye ændring i forhold til det de selv har 

digtet.  

 

4.00  
P1: Der var brevet..(LB: De snakker alle sammen i munden på hinanden) Okay, hvad skal der stå?..  
P2: ..At han er øhh er øhh en forfærdelig person og at han ikke kan lide nogen som helst… BUM. 
D2: hmm 
P1: Wow, ja det kan jeg godt se, alle vil smide ham væk for det der.  
D2: Han er en forfærdelig person (LB: Bliver igen bare en kommentar i baggrunden)  
P2: Og det skal stå i brevet.. 
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P1: Kan der ikke bare stå at han er bøsse eller sådan noget og så alle de har imod at han er bøsse? 
D2: Nej! 
P1: Hvorfor ikk? (griner) 
D2: NEEEJ.. 
P1: ..for så bliver hende jo rigtig ked af det og det er så forfærdeligt at hun ikke sårn at hun ikke kan 
holde ud af være sammen med ham. Og moren hun kan ikke lide bøsser, så derfor er hun sådan der: 
Skrid!  
(LB*)P2: Ja 
P1: og ham der han er sårn..  
D2: Nej.. 
 
4.30 
P1: også imod bøsser  
D2: Nej.. 
P2: Ja.. 
P1: det er bare alle.. (LB: De snakker i munden på hinanden fra * og hertil) 
P2: Ja, fordi han er bange for at ømm han bliver forelsket i ham (LB: Deres uenighed uddybes 
ikke. De udfordrer ikke hinanden på en faglig måde med faglige argumenter, det hele bliver 
understøttet af synsninger. Alligevel skaber de tekst/fortælling i fællesskaber) 
P1: Ja! 
P2: Bum! 
P1: Bum-barda-bum-bum… 
P1: Aaaav (LB: lavmælt) 
D2: Nej en dårlig  
P2: Men det er alligevel dig der skal læse det højt.  
D2: neeeeeej 
P1+P2 i kor: Jooo 
P1: Jo det er D2!  
D2: Jeg kan godt læse noget af det… men fucking ikke det hele. (LB: Der er mange sociale "for-
handlinger" på spil. Gad vide om situationen havde været den sammen hvis ikke de skulle op og 
fremlægge?) 
 

Ovenstående uddrag fra transskriptionen har jeg udvalgt fordi jeg synes, at det på mange måder 

meget godt indrammer de elementer der er i gruppesamtalen. Den stillede opgave ligger ligesom op 

til, at eleverne selv skal finde på et twist i fortællingen og dermed næsten får skabt en ny fortælling.  

Kollektive fortolkningsprocesser og et tekstligt engagement 

I den første del bliver der jf. Marie Dahl Rasmussesn kortvarigt skabt rum for en kollektiv fortolk-

ningsproces idet P1 siger: ”Okay, hvad skal der stå?..”(Bilag 5) (Rasmussen, 2019)  

Men nærmest inden hun når at sige det færdigt, bliver hun afbrudt af P2 der i en sætning meget hur-

tigt svarer, hvorefter hun lukker sætningen med ”BUM”. Det kommer i den sammenhæng til at 

virke definitivt og inviterer ikke de andre til at komme med andre bud. Faktisk gentager de to piger 

”BUM”, da de senere er blevet enige om mere af handlingen. Herefter starter forhandlingen om 
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hvem der skal fortælle fortællingen til klassen som en fremlæggelse.  

De første par linjer i uddraget afspejler det tekstlige engagement som her er den indgangsvinkel 

eleverne har til opgaven. Det interpersonelle engagement der beskriver hvordan eleverne samarbej-

der er ikke noget der her træder eksemplarisk frem idet eleverne ikke rigtig samarbejder alle sam-

men. Hvis det var tilfældet, havde jeg nok set en større grad af samarbejde i form af lytning, reflek-

sion og spørgsmål – i virkeligheden en større grad af interthinking eller samtænkning. (Littleton & 

Mercer, 2013) (Høegh, 2018)    

Interthinking  

Netop interthinking og det at tænke sammen udspiller sig i en interessant form i dette uddrag. P1 og 

P2 gør det lidt, ved at færdiggøre hinandens sætninger og opdigte brevet mens de ikke er enige med 

D2. Kobler vi det sammen med de tre typer af samtaler som Neil Mercer beskriver, kan en analyse 

lyde som følgende. (Mercer, 2008)  

P1 og P2 befinder sig en i form for cumulative talk fordi de færdiggør hinandens sætninger, stiller 

ikke spørgsmålstegn ved noget, men accepterer bare de forslag modparten kommer med.  

Omvendt kan man sige, at P1 og P2 står på samme side i den disputational talk der udspiller sig 

mellem dem og D2. De konkurrer om at få ret. Pigerne siger ja til hinandens forslag men bruger det 

også som et argument mod D2, der bare svarer nej. P1 prøver faktisk i begyndelsen med at spørge 

”hvorfor ikk?” til det D2 svarer nej til. Han argumenterer og uddyber ikke, så derfor bliver samta-

len meget unuanceret og meget lidt kritisk. P1 inviterer til exploratory talk fordi hun forsøger at få 

og forstå et argument. Eftersom D2 ikke har, eller i hvert fald ikke fremlægger et argument ender 

samtalen hurtigt med at være orienteret mod et mål, nemlig at finde på hvad der skulle stå i brevet 

fremfor at bruge tid på processen.  

Til sidst i uddraget siger D2, at han synes, at den beskrivelse af hvad der skal stå i brevet er dårlig, 

men han byder ikke selv ind med andet, eller forsøger at være konstruktiv omkring det.  

Del 1 af undersøgelsesdesign – gruppe 2 

Jeg vil nu give nogle eksempler fra gruppe 2, hvor den optagelse jeg har, er en jeg har fået fra 

Nanna Lykke Madsen og fungerer som en del 1-opgave, da gruppen som nævnt ikke var med i mit 

oprindelige undersøgelsesdesign. (Bilag 6)  
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P5: Hvad er vigtigt.. Nej.. Hvad får billedet..billederne i novellen til.. dig til at tænke/føle?  
 
1.29 
P6: Der med den der hund der hopper ind i manden. 
P5: Jaer, hvilken side? Der.. jeg har ikke engang lagt mærke til at der er billeder i, faktisk. 
D3: Jeg har bare sovet.  
P7: Og senere der er der også denne her hvor brur(LB: Uklart) at fodre hunden med. selvom det lig-
ner en kat.  
P6: Se, er den ikke flot? 
P5: Jo 
D3: Nårh ja, dræbte hun nogensinde hunden? 
P5: Naarj, vi vi har ikke nået at læs..læse det endnu. 
D3: Nårh ja.  
P5: Hvad skal jeg skrive?  
D3: Jeg håber hun døde. Hun skal ikke dræbe en hund 
P5: ka.. Hvad kan man skrive? 
 
Jeg har valgt ovenstående uddrag af bilag 6, som siger lidt om denne gruppes måde at arbejde på. 

P5 skriver ned, og er dermed også den der styrer tempoet for gruppen. Der skabes små glimt for, at 

eleverne selv fortolker sammen, for som D3 siger: ”Jeg håber hun døde. Hun skal ikke dræbe em 

hund”. Her ligger en klar forventning om, at de andre reagerer på det. I stedet for ignorer de den 

kommentar. D3’ kommentar kunne have været en starter for en exploratory talk, da det jf. Lyn 

Dawes kan være et udsagn, som burde få eleverne til at reagere fordi det er noget historien lægger 

ud til fortolkning. 

Ovenstående er et godt eksempel på hvordan eleverne har fokus på at besvare spørgsmålet fremfor 

at diskutere forskellige aspekter af spørgsmålet. Dette ses tydeligt til sidst hvor P5 siger: ”Hvad 

skal jeg skrive?” og en kommentar senere: ”Ka.. Hvad kan man skrive?”  

Taksonomi 

Starten af bilag 6 belyser også, at eleverne i dette gruppearbejde arbejder på et meget lavt taksono-

misk niveau. Uddrag fra bilag 6:  

 

”P5: Øhh okay hvad er vigtigt at fremhæve i novellen? Det det det er ham det det er hende der pigen 
der. Hvad fanden er det nu pigen hedder? ……  Det. Hallo D3!... Jaer. Hvad er vigtigt at fremhæve i 
novellen? Det er ham der Hr. Hansen.”  
 
 Det kan naturligvis være nødvendigt og basalt, at eleverne har behov for at få nogle informationer 

afklaret, men med ovenstående uddrag bevæger de sig på det laveste taksonomiske niveau, nemlig 

kendskab. (Føge & Hegner, 2020) De søger informationer.  
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Spørgsmålet gruppen bliver stillet, nemlig: ”Hvad er vigtigt at fremhæve i novellen?” skaber ellers 

mulighederne for, at eleverne kan bevæge sig på taksonomiske niveauer såsom analyse og 

vurdering. (Føge & Hegner, 2020) Med spørgsmålet lægges der op til, at eleverne skal udvælge no-

get de synes er vigtigt, og i den eksemplariske version af gruppesamtalen, ville det have skabt en 

mulighed for en exploratory talk, hvor eleverne kunne fremsætte deres argumenter for en given 

holdning, og forholde sig kritiske til de andres. (Mercer, 2008) I stedet for får samtalen karakter af 

at være en cumulative talk ligesom i gruppe 1, hvor det virker som om, at alle svar er bedre end 

ingen.   

Delkonklusion 

Inden jeg går videre til at se på nogle nedslag fra transskriptionerne af del 2 og del 2.1 i mit under-

søgelsesdesign, vil jeg lige kort opsummere på de centrale punkter af analysen af del 1 fra både 

gruppe 1 og gruppe 2.  

Begge samtaler har elementer af spørgsmål eller kommentarer der gør, at der kan opstå en 

exploratory talk. (Mercer, 2008) I begge grupper ser jeg en tendens til, at de andre gruppemedlem-

mer ikke griber den bold et medlem kaster op, men derimod vælger en nemmere og mere resultat-

orienteret tilgang som gør, at samtalerne får mere præg af at være en cumulative talk. (Mercer, 

2008) 

I samtalerne ses også en grundlæggende lav taksonomi, ligesom de kollektive fortolkningsprocesser 

her har præg af at bevæge sig en kooperativ retning. (Rasmussen, 2019) (Pedersen, Martiny, 

Birkegaard, & Wested, 2019) Eleverne arbejder primært kollaborativt, men når jeg alligevel skriver, 

at de bevæger sig mod en kooperativ retning, er det grundet elevernes informationssøgende tilgang 

til teksten kombineret med den resultatorienterede tilgang. (Pedersen, Martiny, Birkegaard, & 

Wested, 2019)     

Del 2  af undersøgelsesdesign  

I del 2 af mit undersøgelsesdesign (Bilag 1) har eleverne læst novellen: ”Hvad ønsker du dig?” af 

Kenneth Bøgh Andersen. (Andersen, 2010, s. 19-32) Herefter får de stillet opgaven: Snak om 

personerne i fortællingen. (Bilag 7)  

Den givne opgave var for at skabe så åben en opgave som mulig. For gruppe 1 kan jeg i min empiri-

indsamling se, at den opgave blev for åben, for på de 12.11 minutter jeg har optaget dem, er der 

ikke noget fagligt substans, udover P1 der enkelte gange forsøger at tage fat i opgaven, men hurtigt 
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opgiver, da andre har en anden ikke-faglig samtale.  

Derfor vil jeg nu koncentrere mig om elementer fra gruppe 2.  

Gruppe 2 

Bilag 7 er et udsnit af den samtale som gruppe 2 har om novellen: ”Hvad ønsker du dig?”. Jeg har 

udvalgt dette stykke fordi jeg ser træk i deres samtale, der er ret eksemplariske og som vil være det 

der må betragtes som idealet for et fortolkningsfællesskab hvor eleverne samtænker. (Høegh, 2018) 

Gruppen diskuterer den åbne slutning som novellen ender med.  

 

P5: det står… ”Jeg vil ønske at mor var hos os igen, sagde stemmen” (LB: læses op) 
D3: Jaer! Faren er jo død. 
P6: Nej, faren er ikke død.. 
D3: Det sidste der står, at han ligger stille på jorden, han vågner ikke op - død! (LB: toneleje lyder 
lidt irriteret) Og det er jo ønsket. Han ønskede at faren var død, og at moren kom tilbage, dermed 
må moren jo være kommet tilbage og faren død. 
P5: Ja… Hallå, er det ikke rigtigt at moren kommer tilbage og faren dør til sidst? (LB: henvendt til 
Lise) 
 

Her har eleverne en exploratory talk, hvor de diskuterer, men lytter. (Mercer, 2008) De søger fakta i 

teksten, og faktisk ender P5 med at svare ja til det argument D3 fremlægger. Alligevel henvender 

hun sig til mig for at afprøve om det svar var det ”rigtige”. De er i deres kollektive 

fortolkningsproces ved at skabe en mening med teksten. (Rasmussen, 2019) Eleverne er drevet af et 

tekstligt engagement, idet de er optaget af at forstå teksten og af at få den til at give mening.  

Det interpersonelle engagement kommer til udtryk i den måde hvorpå de samarbejder. Her skaber 

de rum for at høre hinandens argumenter, og det virker som om, at de alle sammen er indforstået 

med, at en samtale har nogle regler, såsom f.eks. lytning og respekt, der skal overholdes hvis de 

skal nå frem til noget konstruktivt. (Littleton & Mercer, 2013) 

Den henvendelse P5 retter mod mig, kan betragtes som et udtryk for at hun befinder sig i hendes 

nærmeste zone for udvikling og har behov for at blive støttet i, at hun er på rette vej. (Imsen, 2015) 

Hun har ikke selv den tillid til egne evner eller for den sags skyld til D3, selvom hun køber hans ar-

gument i første omgang. I bilaget kan I se hvordan hun senere anfægter et nyt af hans argumenter, 

fordi dette ikke er begrundet i teksten.  
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Del 2.1 af undersøgelsesdesign  

Jeg ønskede med Lyn Dawes perspektiver på hvordan jeg som lærer kan skabe bedre 

forudsætninger for en exploratory talk, at undersøge hvordan det ville udfolde sig i praksis. Del 2.1 

er lavet umildbart efter del 2, og kredser om den samme novelle. (Andersen, 2010)  

 

Gruppe 1 

I gruppe 1 var kun P1, P2 og P4 tilbage og da jeg kom hen til gruppen for at tænde for optagelsen 

sagde de, at de allerede var færdige. Som P1 siger det: ”Jo, vi sagde sikkert!”. Pigerne havde svaret 

”sikkert” til alle udsagn og på trods af, at jeg forsøgte at få dem til at svare ja eller nej og argumen-

tere for dette, så viser lydoptagelserne, at da jeg går fra gruppen, falder samtaleemnet på noget 

andet som ikke er fagligt relateret.  

Som jeg ser det, har eleverne nok manglet stilladsering, måske har de haft svært ved at se hvorfor 

de skulle lave opgaven, og slutteligt mener jeg, at kunne pege på at dele af det gruppearbejde jeg 

har set i gruppe 1, kan anses for at være groupthink. (Janis, 1991) Eleverne i gruppe 1 har travlt 

med at være en del af gruppen på den sociale front, som bliver på bekostning af den faglige front.  

 

Gruppe 2 

I gruppe 2 er der igen interessante passager, som ikke bærer præg af helt er så meget samtænkning 

eller exploratory talk som i del 2, men som alligevel giver os et indblik i gruppens dynamik og re-

spekt for hinanden (Bilag 8). 

P6: jeg tror måske lidt at hun har begået selvmord 
P5: På en måååde ja, for det er det de.. 
D3: ..Men på den anden side så så så kunne hun jo også have levet så… 
(Døren går op og en skriger i baggrunden) 
P7: Jeg tror altså ikke at hun har begået selvmord.  
P5: på en på en.. jeg tror altså heller ikke selv.. 
P6: ..Jeg tror heller ikke at det er selvmord 
 

Eleverne når ikke at argumentere for hvorfor de svarer som de gør, men måske ses her også en ten-

dens af groupthink, hvor man kunne anklage P6 for at skrifte mening, for ikke at være den eneste 

der står udenfor. (Janis, 1991) Hun bliver i hvert fald ikke mødt af et godt argument, men omvendt 
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bliver hun heller ikke direkte presset til at skrifte holdning eller forsvare sin holdning, som Dawes 

ellers siger, at eleverne er nødt til når de bliver forholdt forskellige typer af udsagn. (Dawes) 

 

Metakommunikation 

En sidste ting jeg vil kommentere på her er det metakommunikative. (Fabricius & Bütow, 2012) For 

som det fremgår senere i bilag 8 udspiller følgende sig:  

P5: Vi har bare svaret ja/nej, for vi kan godt selv forklare det.. vi gider ikke til at skrive forklaringen 
ned.. Vi er færdige. (LB: henvendt til mig) 
Lise: Da vel ikke med dem alle sammen? 
P5+D3: Jo.  
P5: Every single one! 
Lise: Har I snakket om hvorfor? 
D3+P5: Jaer! 
P6: Vi var helt enige! Ved alle, vi sagde bare ja.. det gjorde vi alle sammen.. 
  

Grunden til at jeg vil fremhæve ovenstående er, at hvis det er P6’ metakommunikative refleksion 

over gruppens samtale, så vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, om hun har lyttet. For givetvis 

blev de enige, men undervejs var de ikke helt enige.  

Dette bekræfter mig i, at uden øvelse i den metakommunikative samtale, kan det være svært for 

eleverne at have denne refleksion.  

  

Interview 

Som afrundingen på min analyse vil jeg i dette afsnit inddrage citater og pointer fra de to inter-

views, som jeg har lavet med nogle af medlemmerne fra de to grupper.    

Af bilag 9 og 10 fremgår spørgsmålene fra min interviewguide med fed. Jeg har i interviewene både 

spurgt ind til mundtlighed og gruppearbejde (Bilag 9, bilag 10). 

For P1 og P2 fra gruppe 1 er det tydeligt, at det sociale har en stor betydning. Ud fra deres svar kan 

jeg jf. Janis på rimeligvis lave en kobling mellem den måde jeg har set gruppearbejdet på, den måde 

eleverne beskriver gruppearbejdet på og Janis’ teori om groupthink. (Janis, 1991) Det fremstår som 

en betydelig faktor for de to piger og deres vurdering af succes for gruppearbejdet, at de selv vælger 

grupperne. Da jeg spørger hvorfor lyder svaret (Bilag 9):  
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P2: Det er hyggeligt.. 

P1: ..og jeg tror også at jeg lærer mest al.. altså fordi.. ja bare fordi vi kender hinanden godt. Jeg tør 

for eksempel godt at sige noget der måske kan være forkert. 

 

Med D3, P5 og P6 fra gruppe 2 udviklede interviewet sig i en retning, hvor vi kom til at snakke om 

elevernes fokus på resultatet fremfor processen (Se bilag 10). P5 fortæller blandt andet, at det både 

er en styrke og en svaghed for gruppearbejdet, at det er nemt for grupperne at dele arbejdet ud. 

Dette beskriver de kooperative tendenser jeg før har set dele af. (Pedersen, Martiny, Birkegaard, & 

Wested, 2019).  

 

Herefter kom vi til at snakke om målet med gruppearbejdet, hvor P5 kom med et bud på hvorfor det 

er vigtigt at blive færdig med et gruppearbejde:  

 

Lise: Jamen skal man altid nå at blive færdig? 

D3: ja.. 

P5: ..ja, det synes jeg.  

Lise: Jamen hvorfor? 

P5: fordi at så føler jeg ikke at jeg har lavet opgaven.  

Lise: Men er det ikke lige meget hvis nu ikke I skal gennemgå eller fremlægge det? 

P5: Jo lidt, men alligevel er der noget man mangler at lære og så er der måske nogle grupper der når 

at lære meget mere..  

 

For hende er det at nå i mål med en opgave direkte lig med læring. Det er der naturligvis en grad af 

fornuft forbundet med, ellers ville opgaverne ikke give mening, men for mig fremstår det tydeligt, 

at hun endnu ikke har viden om den potentielle læring der kan komme ud af en exploratory talk, 

hvor der skabes muligheder for de kollektive fortolkningsprocesser. (Mercer, 2008) (Rasmussen, 

2019)  

Det er derfor dette projekt har sin berettigelse og elementer bør implementeres i praksis.   

Det er blandt andet noget af det, som jeg i de næste afsnit vil prøve at binde en sløjfe om.   
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Diskussion med et handleperspektiv 

Ovenstående analyse af mit indsamlede empiri rejser nogle spørgsmål som det vil være oplagt at 

diskutere. 

Det er blandt andet spørgsmål som: Hvad stiller vi op med gruppearbejdet og hvilke didaktiske 

overvejelser bør jeg som lærer gøre mig i forhold til at planlægge konkrete undervisningssekvenser?  

 

Først og fremmest mener jeg, at analysen beskriver hvorfor gruppearbejde kan have en værdi. Som 

lærer er det vigtigt at forholde sig til hvordan gruppearbejdet kan tilrettelægges, hvem grupperne 

skal bestå af, hvad skal de have ud af det og hvorfor skal de arbejde i grupper. Mange lærere gør al-

lerede dette, for det er nogle af de daglige didaktiske overvejelser en lærer bør gøre sig.  

Når både Marie Dahl Rasmussen, Karen Littleton og Neil Mercer beskæftiger sig med det at tænke 

sammen på forskellige måder, handler det om, at gruppearbejdet og tanke- og fortolknings-

fællesskabet har kæmpe potentialer. (Rasmussen, 2019) (Littleton & Mercer, 2013)  

Rasmussen, Littleton og Mercer peger på nogle ”spilleregler” for gruppearbejdets samtaler. 

(Rasmussen, 2019, s. 113) (Littleton & Mercer, 2013, s. 25)  

”Spillereglerne” skal være med til at skabe tryghed for deltagelse, så gruppen får de optimale be-

tingelser for have en exploratory talk. (Mercer, 2008) På den måde kan eleverne blive mere 

diskuterende og vurderende i deres samtaler fremfor informationssøgende.  

Med ovenstående kan man diskutere om jeg i samarbejde med eleverne, allerede inden jeg gik i 

gang med mit undersøgelsesdesign, skulle have etableret regler for gruppearbejdet og dets samtale. 

Jeg var optaget af at afdække elevernes formåen og mundtlighedens tilstand i gruppearbejdet, for 

bagefter at komme med nogle bud på hvordan det hænger sammen og hvad der kan gøres ander-

ledes.  

 

Derfor har jeg i punktform listet nogle handlemuligheder op, som jeg som lærer kunne arbejde 

videre med: 

• I samarbejde med eleverne etablere regler for gruppearbejdet og gruppesamtalerne. 

• Skabe bevidsthed og tidlig kendskab til Blooms taksonomi med ofte brug og repetition. 

(Føge & Hegner, 2020)(Figur 1) 

• Jf. Dawes kan jeg arbejde aktivt med udsagn og andre påstande som grundlag for gruppe-

samtalerne. (Dawes) 
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• Lade elever optage og transskribere egne samtaler, for at skabe en større bevidsthed om 

egen og andres kommunikation.  

• Elevproducerede mundtlige logbøger, hvor eleverne f.eks. reflekterer over dagens undervis-

ning. 

• Rollelæsning i gruppearbejde. 

 

Nogle af ovenstående handlemuligheder vil være relevante at begynde at arbejde med allerede på 

mellemtrinnet, for at skabe de bedste forudsætninger for elevernes udvikling.  

 

Jeg kan kun lave et meget lille nedslag i to forskellige grupper og ud fra det kommentere på en sam-

menhæng mellem mundtlighed, gruppearbejde og fortolkningsfællesskaber.  

Netop begrebet fortolkningsfællesskaber er også en diskussionen værdig. For som beskrevet i teori-

afsnittet udspringer begrebet fra Stanley Fish. (Rivkin & Ryan, 2004) (Møller, Poulsen, & 

Steffensen, 2010) Stanley Fish repræsenterer med sin receptionsteoretiske position en yderfløj 

indenfor litteraturlæsning, hvor teksten først skabes i mødet med læseren. (Møller, Poulsen, & 

Steffensen, 2010) Derfor kan jeg på den ene side argumentere for, at ved anvendelse af det begreb, 

kobles det sammen med Fish, mens jeg på den anden side kan forstå begrebet som et fortolkende 

fællesskab i ordets forstand. Som beskrevet har jeg i denne opgave den sidstnævnte tilgang til 

begrebet.  

 

Konklusion 

Først og fremmest vil jeg gerne lige vende tilbage til den norske tilgang til mundtlighed, nem-

lig:”Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet” (Utdanningsdirektoratet, u.d.) 

Jeg mener, at jeg ud fra dette projekt kan konkludere, at mundtlighed bør blive prioriteret på lige 

fod med afleveringer, mobbefrie skoler og frikvarterer. Vi må ikke tage mundtligheden for givet el-

ler med største selvfølgelighed kun anvende den som en måde at kommunikere på.  

 

Elevernes måder at arbejde i grupper på, er meget forskellige fra den ene gruppe til den anden. 

Opgaven har vist hvordan nogle grupper kan have meget brug for stilladsering mens andre grupper 

ikke helt har det samme behov. Det efterlader mig som lærer i et paradoks mellem hvor meget eller 

lidt lærestyring og stilladsering jeg skal give eleverne.   
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Jeg kan gennem min analyse flere steder se, at der opstår elementer af en exploratory talk og mulig-

heder for fortolkningsfællesskaber. Alligevel ser jeg de fleste steder hvordan disse muligheder hur-

tigt forsvinder igen, hvis ikke andre gruppemedlemmer griber bolden. Det er et meget tydeligt ek-

sempel på, hvordan den socialkonstruktivistiske tilgang til læring ikke bare kommer (og bliver) af 

sig selv.  

Gennem opgaven og opgaveformuleringen, kan der skabes potentialer eller barrierer for 

interthinking eller samtænkning. (Littleton & Mercer, 2013) (Høegh, 2018) F.eks. kan jeg med Lyn 

Dawes didaktiske tilgang, hvor udsagn danner grundlaget for gruppearbejdet, se et stort potentiale 

for at stilladsere og fordre en exploratory talk. (Dawes) (Mercer, 2008) Jeg oplevede også hvad der 

sker med sådan en opgave, hvis der ikke er lavet regler for samtalen og gruppearbejdet. (Littleton & 

Mercer, 2013)  

Uden, at jeg er i stand til at generalisere tror jeg, at en selvstændig pointe ved gruppearbejdets 

potentialer og barrierer lidt karikeret kan opsummeres til: Gruppearbejdet kan både være genialt 

men nogle gange også ende virkelig galt.  

 

Exploratory talk og samtænkning kan betyde, at samtalerne befinder sig på et højere taksonomisk 

niveau og derved kan de kvalificere elevernes samtaler og muligvis også deres metakommunikative 

niveau.   

 
Hele opgaven er bygget op omkring problemformuleringen der lød:  

 

”Hvordan kan fortolkningsfællesskaber i mundtlighed i dansk kvalificere elevernes 

gruppesamtale?”  

 

Det findes der ikke kun et svar på, men vigtigheden af undervisning i mundtlighed bør betragtes 

som en grundlæggende forudsætning. Desuden kan fortolkningsfællesskaber gennem samtaler på et 

højere taksonomisk niveau være med til at kvalificere elevernes gruppesamtaler. Før jeg kan nå der-

til, er jeg nødt til at forholde mig til at skabe rammerne for opbyggelse af selvsamme fortolknings-

fællesskaber. Disse kan ligesom mundlighed heller ikke betragtes som en selvfølge i og for gruppe-

arbejdet.  
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Perspektivering  

Dette projekt belyses ikke fra alle vinkler, da dette vil være for omfattende. Jeg har forsøgt at bringe 

flere forskellige perspektiver ind til at analysere mit empiri, men der er naturligvis meget andet jeg 

kunne have valgt, men som her er fravalgt grundet opgavens omfang.  

 

F.eks. kunne jeg have arbejdet mere i dybden med Olga Dysthes perspektiver på mundtlighed og 

dialogisk undervisning. (Penne & Hertzberg, 2015)  

 

Jeppe Bundsgaards teorier om det han kalder for kommunikationskritisk kompetence kan i samar-

bejde med det 21. århundredes kompetencer belyse hvilke egenskaber det kræver for eleverne at 

kunne begå sig i samfundet men også i skolske sammenhænge. (Bundsgaard, et al., 2013) (Centre 

for undervisningsmidler, u.d.)    

 

Slutteligt kan begrebet situeret læring på et almendidaktisk grundlag jf. Jean Lave og Etienne 

Wenger også være med til at afdække hvordan læring er situationsbestemt. (Lave & Wenger, 2003)  

 

På et fagfagligt niveau kan jeg dykke ned i hvilke nyere didaktiserede læremidler med fokus på un-

dervisning i mundtlighed der eksisterer, for herefter at vurdere om disse kan kvalificere elevernes 

mundtlighed og gruppearbejde.  
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Bilag 1 – Undersøgelsesdesign  

Mit undersøgelsesdesign: 

1. Observation på en typisk gruppearbejdsgang - herunder optagelse på lyd.  

• Hvordan arbejder eleverne sammen? – evt. lave et sociogram  

• Hvordan forholder de sig til opgaven? Mål eller proces? 

• Kig på opgaven - er det lærerstillede spørgsmål, hvordan er de stillet, på hvilket taksonomisk 

niveau befinder de sig? 

• Hvad når eleverne frem til? 

• Transskribere for at se hvordan eleverne taler sammen og hvor de befinder sig i taksonomien.  

  

2. Observation på en undervisningsgang hvor opgaven er mere frit formuleret - optagelse på lyd. 

Det kunne f.eks. være: ”Snak om faren i fortællingen” 

• Hvordan arbejder eleverne sammen?  

• Hvordan forholder de sig til opgaven? Mål eller proces? 

• Hvad når eleverne frem til? 

• Hvor befinder eleverne sig på taksonomien i deres samtale? 

• Transskription 

  

3. Bagefter kunne det måske være relevant at se op om jeg ikke skulle undervise eleverne i det at 

arbejde i grupper: 

• Hvorfor arbejder vi i grupper? 

• Hvordan ser et godt gruppearbejde ud for jer? 

• Hvordan er I gode gruppemedlemmer? (lytning, aktiv deltagelse) 

• Introduktion til den forsimplede taksonomi. 

• Hvor ligger kvaliteten i samtalen?  

  

Afslut hele forløbet med et interview, hvor eleverne skal kommentere på hvordan de anskuer grup-

pearbejdet.  
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Bilag 2 – Transskriptionsnøgle 

 
• Talesprogsnær - skriv det så tæt på den måde hvorpå det er skrevet. Tager ikke hensyn til 

grammatikken.  

• Tiden markeres for ca. hver halve minut. 

• Afbrudte sætninger afsluttes med .. (2 prikker)  

•  Korte pause … (3 prikker)  

• Længere pauser…… (6 prikker)  

• Dele af transskriptionerne skrevet i kursiv referer til passager fra den formulerede opgave. 

• Noter til betoning, beskrivelser og refleksioner skrives med rød i parentes som (LB:…) 

Bilag 3 – Sociogram 
Medvirkende: Gruppe 1: D1, D2, P1, P2, P3, P4, lærer, Lise Bennetsen 
Dato: 1/11-19 
Tid: Noteret over 17 minutter.  
Sted: Klasselokale på Bøgeskolen 
Andet:  
Repetition fra sidste 
undervisningsgang. 
Korte sekvenser af 
gruppesamtale. 
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Bilag 4 – En forsimplet udgave af Blooms taksonomi 
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Bilag 5 – Uddrag fra transskription, del 1 af 

undersøgelsesdesign – gruppe 1 

Medvirkende: Gruppe 1: D2, P1, P2, P4, Lise Bennetsen 
Dato: 3/1-20 
Tid på hele transskriptionen: 47.15 minutter 
Undersøgelsesdesign del: 1 
Sted: Klasselokale på Bøgeskolen 
Andet: P3 flyttet skole, D1 fraværende. Eleverne har forinden arbejdet med oplæsning, fortælling 
osv. 
Opgaven: Dette er en gruppesamtale hvor eleverne skal lave om i en mundtlig overleveret fortæl-
ling og bagefter fortælle fortællingen igen, men nu med den nye ændring i forhold til det de selv har 
digtet.  
 
 
4.00  
P1: Der var brevet..(LB: De snakker alle sammen i munden på hinanden) Okay, hvad skal der stå?..  
P2: ..At han er øhh er øhh en forfærdelig person og at han ikke kan lide nogen som helst… BUM. 
D2: hmm 
P1: Wow, ja det kan jeg godt se, alle vil smide ham væk for det der.  
D2: Han er en forfærdelig person (LB: Bliver igen bare en kommentar i baggrunden)  
P2: Og det skal stå i brevet.. 
P1: Kan der ikke bare stå at han er bøsse eller sådan noget og så alle de har imod at han er bøsse? 
D2: Nej! 
P1: Hvorfor ikk? (griner) 
D2: NEEEJ.. 
P1: ..for så bliver hende jo rigtig ked af det og det er så forfærdeligt at hun ikke sårn at hun ikke kan 
holde ud af være sammen med ham. Og moren hun kan ikke lide bøsser, så derfor er hun sådan der: 
Skrid!  
(LB*)P2: Ja 
P1: og ham der han er sårn..  
D2: Nej.. 
 
4.30 
P1: også imod bøsser  
D2: Nej.. 
P2: Ja.. 
P1: det er bare alle.. (LB: De snakker i munden på hinanden fra * og hertil) 
P2: Ja, fordi han er bange for at ømm han bliver forelsket i ham (LB: Deres uenighed uddybes 
ikke. De udfordrer ikke hinanden på en faglig måde med faglige argumenter, det hele bliver un-
derstøttet af synsninger. Alligevel skaber de tekst/fortælling i fællesskaber) 
P1: Ja! 
P2: Bum! 
P1: Bum-barda-bum-bum… 
P1: Aaaav (LB: lavmælt) 
D2: Nej en dårlig  
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P2: Men det er alligevel dig der skal læse det højt.  
D2: neeeeeej 
P1+P2 i kor: Jooo 
P1: Jo det er D2!  
D2: Jeg kan godt læse noget af det… men fucking ikke det hele. (LB: Der er mange sociale "for-
handlinger" på spil. Gad vide om situationen havde været den sammen hvis ikke de skulle op og 
fremlægge?) 
 
 
(LB: Jeg springer her i transskriptionen. Her imellem snakker gruppen om klassekammerarter, der 
nævnes navne og steder, de snakker ligeledes om en der har udgivet noget musik, som de afspiller 
et klip fra.) 
 
P1: Det kan også være at der ikke stod noget i det brev. Det var så forfærdeligt, for så havde havde 
nogen fremtid.. 
P2: Nej, der skal stå at alle der læser det her brev vil dø ømm, efter to dage hvis man stadig er sam-
men med personen hvis man stadig er sammen med ham der Per der.  
D2: Ja, det skal der! 
P2: Er jeg ikke bare god, hva’? (Fniser) 
…… 
D2: Ja, hov, undskyld. Alle… der…(LB: Remser langsomt op så det kan skrives ned)  
 
6.30 
P2: læser.. 
D2: læææser… dededede... (mumler) dette brev.. 
P2: Vil dø indenfor to dage, hvis de stadigvæk er sammen med Per. (fniser) 
D2: Han hedder Peter og ikke Per.  
P2: Hedder han Peter?.. (LB: Ubetydelig detalje at diskutere. Meget lavt taksonomisk niveau) 
P1: Se, allerede der, der kunne du huske mere end os 
P2: hedder han ikke Per, blev vi ikke enige om Per? 
P1: Nej, det var Peter 
P2: Nej, det var altså Per 
P1: og Lena 
D2: Og Lena 
D2: Er vi enige om at det er Peter, ikke også Lise? (LB: Henvender sig til mig, da jeg sidder ved et 
andet gruppebord i lokalet og observerer) 
Lise: Hva? 
D2: Det var Lena og Peter 
P1: LenA og Peter? 
Lise: Hed hun ikke LenE? 
P1: Det ved jeg ikke, hun sagde lidt begge dele 
D2: ja 
 
7.00 
Lise: Så vælger I bare det I synes lyder bedst 
D2 + P1 i kor: Jamen hvad med Peter, var det ikke Peter? 
. (LB: Jeg nikker og siger ”jo” meget lavt) 
D2: Kom igen P2! 
P2: Ej, du vådt hår. 
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P1: Ja, hvorfor tror du? Det er nok fordi jeg har været ude og stå skolepatrulje.. 
D2: Du har været i bad.. 
P1: Ja, det har jeg oss.. 
… (lidt uro i baggrunden) 
P1: meeeeeeed Peeeeeeter…(LB: lyder som om hun skriver imens) Sådan der! 
D2: Kæft et langt brev, hva? 
P2: “Alle der læser dette brev kan dø indenfor to dage hvis de stadig er sammen med Peter” (LB: 
læses op) 
D2: Tror I det her er en tunet en? 
P2: Prøv! 
…… 
 
7.30 
(De griner) 
P1: Der er satme (uklar) bange… ej… 
……. 
(De griner) 
(uklart) 
P1: Hvis det kommer sårn til forældrene og så de rigtig har tunet.. 
(De griner højt) 
D2: Kom videre! 
P1: Jamen jeg er jo færdig! (LB: D2 taler med P2 i baggrunden - uklart)  
... 
D2: Det er bare mig 
P2: Nårh, det er bare jakken eller benene  
…  
P1: Nå.. 
D2: Okay..  
P1: Var det det?.. 
D2: Det var brevet.  
 
8.00 
P1: Jaer, så skal du så lige kunne.. prøv lige at genfortælle det.. (LB: P1 forsøger at hjælpe D2) 
D2: “Alle der læser dette brev”.. 
P1+P2: NEEEIJ! 
P2: Ikk det! 
P1: Idiot! historien. 
D2: “Der var en pige der hed Lena, der var en dreng der hed Peter. De ville..” Så kan jeg ikke mere  
P1: De skulle snart købe et hus sammen.. 
P2: De skulle i tivoli! 
P1: Tivoli! 
D2: Ogøhhh så ville de købe et hus sammen.. (LB: taler i munden på hinanden) 
P2: Jeg tror altså mente cirkus.. (LB: taler i munden på hinanden) 
D2: Øhmm 
P1: jamen hvem sætter bare lige pludselig et tivoli op, sådan sådan inde i et hus? Ej, inde i en by 
hedder det, ikke inde i et hus, idiot. 
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LB – meningskondenseret: 

Herefter taler eleverne lidt videre om det faglige indhold men resten af samtalen er i høj grad også 

præget af at eleverne taler om andre private ting. Blandt andet sætter de sig også til at tage billeder 

af sig selv og hinanden på P1s computer. D2 insisterer flere gange på at de skal øve, men bliver 

flere gange fejet af med besked om at ”det gør du bare”. De diskuterer endvidere flere gange hvem 

der skal fremlægge.    
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Bilag 6 – Uddrag fra transskription, del 1 af 

undersøgelsesdesign – gruppe 2 

Jeg gør lige opmærksom på, at der kan være sammenfald med Nanna Lykke Madsen, eftersom det 

følgende der står markeret i kursiv er uddrag af den opgave som hun stillede eleverne. Lydfilen 

stammer lige såvel fra Nanna Lykke Madsen, jeg har selv transskriberet nedenstående, men der kan 

naturligvis være sammenfald. 

 
Medvirkende: Gruppe 2: D3, D4, P5, P6, P7, Nanna Lykke Madsen, Lise Bennetsen 
Dato: 14/1-20  
Tid på hele transskriptionen: 11 minutter 
Undersøgelsesdesign del: 1 
Sted: Klasselokale på Bøgeskolen 
Andet: Lydfil fra Nanna Lykke Madsen, der kan forekomme sammenfald i vores opgaver. I den op-
rindelige opgave er der stillet 6 spørgsmål mere, som her er udeladt grundet pladsmangel. 
Opgaven: Gruppen blev stillet denne opgave efter at have læst et uddrag af Stilhedens hav af 
Sørens Jessen. (May, 2004, s. 13-30)  
 
Spørgsmål til Stilhedens hav 

  
·       Hvad er vigtigt at fremhæve i novellen? 
·       Hvad får billederne i novellen dig til at tænke / føle? – hvorfor?  
·       Hvordan virker det til, at Sofie har det?  

 
I skal ikke kun skrive svaret på spørgsmålene, men I skal notere alt det ned, som I snakker om 
undervejs om spørgsmålene 
 
 
0.00 
P5: Skal jeg gøre det? 
P7: Ellers skal vi bare gør det inden på det andet? 
P5: Må vi egentlig godt skrive det herinde på det dokument I har tildelt til os? Må vi godt skrive 
sås..(LB: Henvendt til Nanna eller Lise)  
Nanna eller Lise svarer: Ja 
P5: Okay.  
(LB: rumsterer - der snakkes i baggrunden) 
P5: Øhh okay hvad er vigtigt at fremhæve i novellen? Det det det er ham det det er hende der pigen 
der. Hvad fanden er det nu pigen hedder? ……  Det. Hallo D3!... Jaer. Hvad er vigtigt at fremhæve 
i novellen? Det er ham der Hr. Hansen.  
 
0.36 
D3: Hr. Hansen.. (LB: Siges meget staccato) 
P5: Og hvad fuck hedder hende der pigen der?  
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D3: Ømmmm…. 
P5: Hvad er det nu hende der pigen hedder?  
P7: I den her historie?  
P5: Ja 
D3: Sofie. 
P5: Hedder hun Sofie?  
D3: Ja, hun hedder Sofie. Det står det står lige her. Sofi.. 
P5: Jeg synes det er vigtigt (LB: resten drukner fordi D3 bare snakker højere).. 
D3: Sofie, Sofie har haft fødselsdag, SOFIE, det er Sofie.  
P5: Jeg synes det er vigtigt at fremhæve Sofie og Hr. Hansen, for Sofie vil dræbe hans dyr.. eller 
hans hund.  
 
1.00 
D3: Sofie og hendes familie, Sofie! Det er Sofie.  
P7: Sofie og Hr. Hansen synes jeg at man skal fremhæve sådan rigtig meget, for det er sårn dem, 
det handler om. 
P6: Wow  
D3 (LB: mumler svagt): Skal du kigge på mig, skal du kigge på mig, du skal ikke kigge på mig. jeg 
slår.  
D4: Hva? 
D3: Jeg slår 
D4: Det tænkte jeg nok.  
P5: Hvad er vigtigt.. Nej.. Hvad får billedet..billederne i novellen til.. dig til at tænke/føle?  
 
1.29 
P6: Der med den der hund der hopper ind i manden. 
P5: Jaer, hvilken side? Der.. jeg har ikke engang lagt mærke til at der er billeder i, faktisk. 
D3: Jeg har bare sovet.  
P7: Og senere der er der også denne her hvor brur(LB: Uklart) at fodre hunden med. selvom det lig-
ner en kat.  
P6: Se, er den ikke flot? 
P5: Jo 
D3: Nårh ja, dræbte hun nogensinde hunden? 
P5: Naarj, vi vi har ikke nået at læs..læse det endnu. 
D3: Nårh ja.  
P5: Hvad skal jeg skrive?  
D3: Jeg håber hun døde. Hun skal ikke dræbe en hund 
P5: ka.. Hvad kan man skrive? 
 
2.00 
D3: Det var sjovt hvis det var (LB: uklart) at hun kom til at fodre familien gift.. giftfri.. så familien 
døde.. 
P5: Hva.. hvad fuck er det nu det hedder? Ene.. Det.. 
P7: Nej, hunden er ikke død  
P6: Jeg vil kun lave hovedet. Det er sådan lige i midten(LB: Der snakkes en del i baggrunden) 
P5: Man ser at.. 
P6: Den er også gået i stykker, hvad fanden er det? 
P5: ja, det ved jeg godt.  
P6: Hvem har ødelagt den? 
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P5: Mig selv.. 
D3: Vidste du godt..(LB: Synger det nærmest) 
P5: Men så Sofie..  
 
2.30 
P5: Hvad hedder det, Sofie prøver at få..(LB: Læser op – lyder som om hun skriver imens/dikterer 
for sig selv) Hed..hed han ikke King ham der dyren?  
P7: Det var Hr. Hansen der blev forgiftet i stedet for hunden.  
P5: Ej, var det? 
P7: Øhh ja han havde spist øhh det ved jeg ikke.  
P5: Men øhh på bi..på billederne ser man så ikke at ha..hun prøver at fordre øhh King?  
P7: Jo, men det gør hun ikke, hun lægger det bare et sted, for at prøve at lokke den.  
P5: hmm… nååårh, Sofie prøver at.. 
D3: Har I nogensinde set brandmand Sam?(LB: D3 larmer med uklar tale, sang, lyde i baggrunden) 
 

LB – meningskondenseret: 

I det efterfølgende forsætter samtalen om både arbejdsspørgsmålene, men der opstår også en større 

irritation mellem D3 og især P5, fordi D3 bliver ved med at komme med ikke-faglige indspark til 

samtalen.  
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Bilag 7 – Uddrag fra transskription, del 2 af 

undersøgelsesdesign – gruppe 2 

Medvirkende: Gruppe 2: D3, D4, P5, P6, P7, Lise Bennetsen 
Dato: 17/1-20 
Tid på hele transskriptionen: 2.17 
Undersøgelsesdesign del: 2 
Sted: Klasselokale på Bøgeskolen 
Andet:  
Opgaven: Beskriv personerne i novellen 
 
0.00 
Snakker om hvem der skal skrive 
 
0.45 
P5: Okay, så vi skriver moren.. moren (LB: der hamres i baggrunden) har ikke kontakt med dem så 
meget.. 
P6: Nej, hun havde da kontakt! Moren døde ved at hun faldt, fordi hun havde høje hæle på. 
P5: Men D3 siger jo at moren ikke er død.  
P6: Må jeg lige skrive? 
 
1.00 
D3: Ikke i det sidste… det sidste der er moren jo kommet tilbage igen men der er faren død.. 
P7: Nej, hun er jo ikke!  
P5: det står… Jeg vil ønske at mor var hos os igen, sagde stemmen (LB: læses op) 
D3: Jaer! Faren er jo død. 
P6: Nej, faren er ikke død.. 
D3: Det sidste der står, at han ligger stille på jorden, han vågner ikke op - død! (LB: toneleje lyder 
lidt irriteret) Og det er jo ønsket. Han ønskede at faren var død, og at moren kom tilbage, dermed 
må moren jo være kommet tilbage og faren død. 
P5: Ja… Hallå, er det ikke rigtigt at moren kommer tilbage og faren dør til sidst? (LB: henvendt til 
Lise) 
 
1.32 
Lise: Det ved jeg ikk. Står der noget om det? 
P5: Jamen, det siger D3! 
D3: Faren ligger stille på jorden og er død, og ønsket var at faren dør. At at han ønskede at sin far 
skulle dø og at moren skulle komme tilbage. Faren er død, så burde moren jo være kommet tilbage.  
Lise: Det kan jo være en måde at se det på. (LB: taler samtidig) 
P7: Det er jo ikke sikkert at faren er død, det kan jo være at han bare er besvimet. (LB: taler 
samtidig) 
P5: Det er jo.. det er jo ikke sikkert.  
D3: Han ligger stille på jorden.. (LB: P5 afbryder - D3 forsætter) trækker ikke vejret.. 
P5: ..Man får ikke, man får ikke decideret.. Man får jo ikke decideret at vide at han dør. 
D3: Nej, men han ligger stille på jorden, og han trækker ikke vejret.  
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2.01 
P5: Det får man ikke at vide. Man får ikke at vide at han ikke trækker vejret… Men vi kan jo godt 
sige, at faren dør til sidst... 
P6: Nu skriver vi om moren. Moren kommer tilbage til sidst. 
P5: Jaer. 
P6: Mor kommer tilbage fra de døde! (LB: betoning som var det en stor overskrift hun læste op) 
P5: Ej, det er min computer… 
 
2.17 
Gruppen skriver ned og P7 forsøger at finde informationer om personerne i teksten.  
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Bilag 8 – Uddrag fra transskription, del 2.1 af 

undersøgelsesdesign – gruppe 2 

 
Medvirkende: Gruppe 2: D3, D4, P5, P6, P7, Nanna Lykke Madsen, Lise Bennetsen 

Dato: 17/1-20 
Tid på hele transskriptionen: 3 minutter 
Undersøgelsesdesign del: 2.1 
Sted: Klasselokale på Bøgeskolen 
Andet: 
Opgaven: Diskuter og argumenter for følgende udsagn: 
 

• Moren tog livet af sig selv 
• Jonas behandler sin far dårligt 
• Moren vender tilbage i slutningen 
• Mandslingen opfylder begge Jonas’ ønsker 
• Du kan få alle dine ønsker opfyldt 
• Faren dør til sidst 
• Joans fortryder sit ønske 

 
 
(Vi kommer lidt skævt ind i samtalen og der tales indover hinanden) 
 
0.00 
P7: Men jeg synes at hun havde et godt liv, at hun havde et barn og en mand.. og hun står med pak-
ken i hånden. 
P6 (LB: Henvendt til Nanna): Altså kan vi godt sårn få jer som lærere næste år? (LB: Parallel sam-
tale P6 + Nanna >< P7 + P5 og resten af bordet.) 
P5: Ja, var det ikke med den hun snublede? 
Nanna: Jo, altså hvad tænker du? At der er en risiko for det?  
D3: Jo, men hvis hun var snublet, så er hun jo ikk.. så taber man jo for det meste pakken i hånden… 
Såååå. 
P6 siger noget til Nanna i baggrunden.  
Nanna: Det kommer jo an på om vi får arbejde herude, jo.  
P6: jeg tror måske lidt at hun har begået selvmord 
P5: På en måååde ja, for det er det de.. 
D3: ..Men på den anden side så så så kunne hun jo også have levet så 
(Døren går op og en skriger i baggrunden) 
P7: Jeg tror altså ikke at hun har begået selvmord.  
P5: på en på en.. jeg tror altså heller ikke selv.. 
P6: ..Jeg tror heller ikke at det er selvmord 
 
0.30 
P5: Skal jeg skrive det ned nogen steder? 
P6: Jaer - bare skriv det derind.  
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P5: Jeg skriver bare.. så tager jeg bare sårn hvor der står 1… Ømm okay så gør jeg lige sådan 
her.(LB: Kikker rundt på computeren) Øh, nej hun begik ikke selvmord.(LB: taster imens) Okay, 
2’eren: Jonas behandler sin far dårligt. 
P6: Det synes jeg oss! 
P5: Altså ja, ja, det gør han.. 
P6: Men samtidig er det også omvendt, fordi at.. 
P5: ..han er jo træt af ham.. 
P6: Ja, fordi at.. ja...   
P5: Bar.. Jeg skriver bare ja. 
P7: Jaa, okay.. Moren vender tilbage i slutningen. 
D3: Ja! 
P5+P6+P7: Ja! 
 
1.01 
D3: Tak! 
P5: Mandslingen opfylder begge hans ønsker. (LB: læses op) 
P7: Nej!.. 
D3: ..Ja.. 
P6: ..Nej.. 
D3: Jo! 
P5: Nårh jo, ja det er rigtigt fordi.. faren.. nårh jo, det er sku da rigtigt nok!.. 
P7+P6 taler også men i munden på hinanden og P5..   
D3: Faren dør! s.. Tak!... 
P5: Du kan få alle dine ønsker opfyldt.. (LB: læses op) Ja, det kan man jo, ja, for det.. det har han jo 
fået.. 
P6:..faren der dør til sidst.. (griner) 
P7 i baggrunden: Er det ikke om vi kan?.. (LB: overhøres eller ignoreres) 
P5: Jonas fortryder sit ønske. (LB: læses op) 
P5+P6+D3: Neeeej.  
P7: Jo, det gør han da!.. 
D3: Nej.. 
 
1.30 
P6: Nej, han fortryder da ikke det der med faren.. 
P5: Nej han fortryder ikke, han er glad for at han dør 
D3: Han har ikke fortrudt noget som helst. 
P7: Han er glad for at moren er kommet tilbage.. 
P5: Vi har bare svaret ja/nej, for vi kan godt selv forklare det.. vi gider ikke til at skrive forklaringen 
ned.. Vi er færdige. (LB: henvendt til mig) 
Lise: Da vel ikke med dem alle sammen? 
P5+D3: Jo.  
P5: Every single one! 
Lise: Har I snakket om hvorfor? 
D3+P5: Jaer! 
P6: Vi var helt enige! Ved alle, vi sagde bare ja.. det gjorde vi alle sammen.. 
P5: Okay, vi kan godt lige.. Jonas (LB: uklart) at sin far har drukket..  
D3: Ja.. 
P5: ..Ja, det gør han, fordi han er træt af ham, han gider ham ikke mere.. 
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P6 griner  
 
2.01 
(LB: Andre elever kommer ind i klassen og der opstår mere larm. Samtalen drejer sig om en 
adapter) 
 
2.21 
P5: Og moren vender tilbage i slutningen, jaa 
P7: Gør hun? 
(LB: larm) 
P5:..At faren dør, og moren vender tilbage hvor.. (LB: Sidder og taster samtidig med at hun læser 
op/dikterer for sig selv. Inden deltager.) 
3.00 
 
(P5 fortsætter med at skrive lidt men grundet andet larm kan man ikke høre hvad hun siger. De an-
dre samtaler er ikke faglige og handler om adaptere, covers og nye computere.) 
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Bilag 9 – Interview med en delvis gruppe 1  

Alt med lilla skrift er mine kommentarer og spørgsmål undervejs. 
Medvirkende: P1, P2, Lise Bennetsen (som interviewer) 
Dato: 14/5-20 
Tid: 2.38 minutter 
Sted: Online 
Jeg præsenterer projektet.  
Jeg ridser lige del 2 og del 2.1 op for eleverne.  
 
0.00 
Hvordan oplever I mundtlighed i undervisningen? Hvilke eksempler kan i komme på fra 
undervisningen? 
P1: Hmm. At læreren snakker meget. Nogle gange når vi næsten ikke at, altså sårn.. at få lov til at 
komme i gang med at lave noget inden timen er slut.. eller vi laver jo noget, men bare ikk’ sårn 
selv.   
0.34 
P2: Ja, det tror jeg oss. (fniser)  
P1: Er det f.eks. oss når vi snakker? 
Lise: Ja, det kan det f.eks. være - hvornår gør I det? 
P1: I pauserne og når vi laver noget.. altså i grupper og bare sårn’ hvis vi sidder sammen og arbej-
der, var det det du mente? 
1.02 
Lise: Ja, for eksempel.  
 
Beskriv det perfekte gruppearbejde: 
P2: Når vi selv må vælge! 
P1: Ja, jeg vil også gerne selv vælge. 
Lise: Hvorfor? Hvorfor er det det bedste? 
P2: Det er hyggeligt.. 
P1: ..og jeg tror også at jeg lærer mest al.. altså fordi.. ja bare fordi vi kender hinanden godt. Jeg tør 
for eksempel godt at sige noget der måske kan være forkert. 
Lise: Tør du ikke det i andre grupper? 
P1: Jooo… men ikke helt på samme måde. 
 
1.30 
Hvad er styrkerne og svaghederne/fordele og ulemper ved gruppearbejde? 
P1: Det er meget sjovere. Men altså kun hvis de andre laver noget, så så man ikke bare sådan helt 
selv skal lave det hele. Så er det ikke sjovt. 
P2: Nej.. Jeg synes også at det er meget rart.. godt at man er flere om at lave det… altså om 
opgaven. 
1.59  
Lise: Hvorfor? 
P2: Fordi hvis der er noget man ikke forstår, så ja.. så kan de andre hjælpe.  
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Hvordan kan I bedst lide at arbejde med f.eks. en novelle? Med en liste med spørgsmål til no-
vellen eller som vi prøvede dengang med f.eks. udsagn i forhold til novellen. F.eks. Moren 
begik selvmord.  
P1: Jeg kan bedst lide spørgsmålene, så ved vi hvad vi skal svare på. 
P2: Ja, det er rarest  
 
2.38 
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Bilag 10 – Interview med en delvis gruppe 2 
Alt med lilla skrift er mine kommentarer og spørgsmål undervejs.  
Medvirkende: P5, P6, D3, Lise Bennetsen (som interviewer) 
Dato: 14/5-20 
Tid: 5.04 minutter 
Sted: Online 
Jeg præsenterer projektet.  
Jeg ridser lige del 2 og del 2.1 op for eleverne.  
 
0.00 
Hvordan oplever I mundtlighed i undervisningen? Hvilke eksempler kan i komme på fra 
undervisningen? 
P5: Altså tænker du på når nogen snakker? 
Lise: Ja, altså hvornår oplever I f.eks. at der snakkes i løbet af jeres skoledag? 
0.30 
P5: nååårh. Når læreren snakker..  
D3: Ja, og når vi svarer. eller når vi skal fremlægge. 
Lise: ja, andre tidspunkter?... 
P6: I pauserne (griner) 
P5: ÅH og i grupper eller når vi hjælper hinanden. 
Lise: Ja, okay - det leder mig videre til næste spørgsmål. 
 
1.03 
Beskriv det perfekte gruppearbejde: 
P5: Det er hvor alle laver noget, og hvor vi hjælper hinanden, men også hvor vi hygger os. 
Lise: Hvem laver grupperne i det perfekte gruppearbejde? 
 
1.31 
P6: Os selv! 
P5: Ja, jeg vil også helst lave dem selv. 
… 
D3: Det vil jeg også.. nogl.. men nogle gange kan også nogle gange komme noget godt ud af grup-
per som I laver.  
Lise: Ja, hvordan det?  
 
1.56 
D3: fordi så laver folk det nogle gange hurtigere.. altså så er det..eller..altså måske snakker man 
bare ikke om så meget andet.. men nogen gange vil jeg hellere bare sidde på gangen med dem jeg 
selv.. eller dem jeg vælger. 
 
Hvad er styrkerne og svaghederne/fordele og ulemper ved gruppearbejde? 
P5: svaghederne og styrkerne er at det meget nemt kan blive delt op så nogen laver det og nogle an-
dre laver noget andet og så er man færdig.  
2.34 
Lise: Hvad så hvis man f.eks. ikke er enig i det en anden har lavet? 
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P5: Så må man lave det om. Hvis man deler det op, så er den der laver det.. det den synes.. er det 
der kommer til at stå. 
Lise: Hvad betyder det for gruppearbejdet?  
P5: At man lærer ikke altid alt men så kan man må at blive færdig  
3.00 
Lise: Jamen skal man altid nå at blive færdig? 
D3: ja.. 
P5: ..ja, det synes jeg.  
Lise: Jamen hvorfor? 
P5: fordi at så føler jeg ikke at jeg har lavet opgaven.  
Lise: Men er det ikke lige meget hvis nu ikke I skal gennemgå eller fremlægge det? 
P5: Jo lidt, men alligevel er der noget man mangler at lære og så er der måske nogle grupper der når 
at lære meget mere..  
3.35 
D3: Og hvis man ikke har lavet det færdigt så kan man ikke svare på det når læreren spørger. 
Lise: Skal I blive enige i et gruppearbejde? 
P5: Ja, for ellers ved vi ikke hvad man skal sige..el..hvis nu du kom hen og spurgte os om noget og 
ellers må vi jo bare sige at vi ikke er enige.  
4.00 
D3: Ja, for vi behøver ikke at være enige.  
Lise: Okay, men tager i altid en diskussion i grupperne?  
P6: Nej 
P5 + D3 i kor: Nej 
Lise: Hvorfor ikke? 
P6: Jeg gider ikke.  
P5: fordi hvis det bliver nogen gange.. man kan godt blive klogere.. at jeg havde ikke lige tænkt det, 
men jeg tror de har ret når de siger det.   
 
4.30 
Hvordan kan I bedst lide at arbejde med f.eks. en novelle? Med en liste med spørgsmål til 
novellen eller som vi prøvede dengang med f.eks. udsagn i forhold til novellen. F.eks. Moren 
begik selvmord.  
 
P5: Spørgsmålene, helt sikkert! 
Lise: Hvorfor? 
P5: Så ved jeg hvad jeg skal skrive. 
D3: Jeg synes også at det er spørgsmålene der er bedst, men det andet gør også at man skal.. at man 
ska argru..argumentere for det. Det er nogle gange svært.  
5.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling


