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Hasse, Anders og Martin fra 2.A sidder foran com-

puterskærmen og har i længere tid skrevet på deres

fælles historie Den lange rejse. Martin sidder ved ta-

sterne, for han er bedst til at skrive. Anders, der ikke

er så fagligt stærk, sidder ved siden af Martin, mens

Hasse med forbløffende overblik både formår at le-

vere nye idéer til historien og holde øje med, hvad

der sker i de andre grupper. »Hvad skal jeg skrive?,«

spørger Martin. »Det ved jeg ikke,« svarer Anders,

mens Hasse straks foreslår en ny sætning. Anders

bakker op, men Martin er åbenbart ikke helt tilfreds.

»Hasse, er det bare lige meget, at alle aberne sprang

ud af buret?,« spørger han med henvisning til den

forrige sætning, de skrev. »Nej, så prøvede han at

fange dem,« forklarer Hasse. Imens har Anders set,

at der er et mellemrum for meget. Han gør op-

mærksom på det og viser Martin, hvordan han skal

rette fejlen på tastaturet. »Undtagen én,« lyder det

fra Hasse, som stadig sidder og grunder over aberne,

som sprang ud af buret.

Det kræver et godt overblik at følge med i de tre

drenges diskussion, og for en dansklærer, som skal
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holde opsyn med seks eller syv grupper på én gang,

er det praktisk talt umuligt. Imidlertid er eleverne

vældig gode til at organisere deres arbejde, og hi-

storierne, som kommer ud af det, er både kreative

og velskrevne. Det taler umiddelbart for, at gruppe-

arbejdet er både motiverende og fagligt udviklende

for den enkelte elev. Spørger man Bettina Perre-

gaard, lektor på Institut for curriculumforskning på

Danmarks Pædagogiske Universitet, er der dog tale

om en succes med modifikationer. Gennem et år har

hun fulgt arbejdet i 2. A med sin båndoptager, og re-

Social status er lige så afgørende som faglig
dygtighed, når det gælder om at få indflydelse
på gruppearbejdet i skolen.
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sultaterne af de mange timers båndudskrifter har

hun samlet i bogen Må vi skrive vores historie, som

udkom i foråret på Akademisk forlag. Konklusionen

er, at selv om eleverne ofte er gode til at samarbejde,

er det langt fra alle, som får noget ud af det. De so-

cialt og fagligt stærke elever kan have stort udbytte,

hvis de får lov at slippe kreativiteten løs, mens det

kan være vanskeligt at få øje på et fagligt udbytte for

de svagere elever. De bruger deres kræfter på at gøre

sig socialt gældende og er på den måde med til at

udelukke sig selv fra det fagligt relevante.

Mønsteret

Gruppearbejdet har sin egen dynamik, og det er en

dynamik, som kan virke udviklende i forhold til bør-

nenes tekstforståelse. Bettina Perregaard observe-

rede nemlig, at eleverne skabte et mønster – helt på

eget initiativ uden lærerens indblanding.

»Det er her, den udviklingspsykologiske pointe lig-

ger. Idet eleverne blev bedt om at skrive en historie

sammen, udviklede de et interaktionsmønster, som

var meget konsistent, og som gik på tværs af de for-

skellige historier og sammensætningen af elever, og

som blev benyttet gennem hele skoleåret. Eleverne

havde en meget stærk fornemmelse for genre og for

at skabe sammenhæng i teksten. De var nødt til hele

tiden at læse det højt, som de havde skrevet, for at

den sidste sætning skulle hænge sammen med det

nye forslag. Gentagelsen gjorde, at de nogle gange

kunne se, at hvis de lavede lidt om på teksten, ville

det blive bedre. På den måde udviklede de deres

sans for rytme og stilistisk variation.«

At udvikle sans for rytme og variation forudsætter

imidlertid, at man er med, og det var det langt fra alle,

som var. Også i denne del af arbejdet gjorde der sig

et mønster gældende, fortæller Bettina Perre-gaard.

»Eleverne opbyggede og fastholdt hinanden i for-

skellige roller i gruppearbejdet. Det var ofte roller,

som de svagere elever indtog frivilligt, fordi de er-

kendte, at de ikke havde den hurtighed og de stave-

mæssige færdigheder, der gjorde, at de kunne skrive

utvungent. Bare det at få formuleret sætningen på

papiret var så stort et problem for dem, at de ikke

havde overskud til den kreative proces. De fandt hur-

tigt ud af, at de ikke kunne bidrage til, at samarbej-

det kørte videre.« 

For de elever som ikke magtede at følge med, var

der en række forskellige strategier for at slippe ud af

den ubehagelige situation. En strategi var, at man ac-

cepterede en underordnet plads og blot bidrog til

samarbejdet ved at bakke op om de andres idéer. En

anden strategi var oprøret. Man kunne protestere

over ikke at få indflydelse på historien. I reglen en

dårlig fremgangsmåde, for det betød, at eleven ville

bruge al sin energi på at sætte sig igennem mundt-

ligt og ikke få skrevet noget. Endelig var der elever,

som slet ikke var interesserede i at deltage i det

skriftlige arbejde, men først og fremmest betragtede

gruppearbejdet som en mulighed for at få kontakt

med de andre elever. Disse elever hørte ofte til

blandt de socialt udsatte i klassen.

Gør det, du er god til

Samarbejdet mellem Hasse, Anders og Martin bærer

præg af en tydelig arbejdsdeling. Martin er god til at

skrive, så han har naturligt taget pladsen ved tas-

terne. Det er også ham, som er garant for sammen-

hængen i teksten, og han er den, som bringer Hasse,

den kreative idémand, til orden. Anders, som ikke er

så stærk fagligt, nøjes derimod med at bakke op om

de to andres forslag, og hans bidrag til samarbejdet

begrænser sig til det mere tekniske. 

»Anders kommer bare med kommentarer til, hvor-

dan de kan rykke rundt med computersiden. Han

Gruppearbejde kan være stimulerende, men det er en myte, at fagligt stærke elever hiver de svagere elever op. Snarere tværtimod

siger lektor Bettina Perregaard, som i et år har fulgt gruppearbejdet i en 2. klasse.

har fundet sig en god rolle, hvor han kan gøre sig

nyttig med det, han kan, for han ved noget om com-

putere. I sammenhængen gælder det jo bare for

børnene om at være med, at være sammen om no-

get og gøre sig socialt gældende. De er fuldstændig

ligeglade med, om de lærer at skrive en god historie

– det er lærerens målsætning, ikke børnenes. Så An-

ders vil i situationen gøre, hvad han kan for at gøre

sig socialt gældende, og det betyder faktisk, at han

er med til at marginalisere sig selv fra det fagligt vig-

tige, nemlig det at formulere sig, skrive og gøre op-

mærksom på, når der er stavefejl og manglende

sammenhæng i teksten. Anders har sagt til sig selv, at

det er Martin og Hasse gode til, og derfor holder jeg

mig til det, jeg er god til,« siger Bettina Perregaard.

En anden dagsorden 

At være fagligt dygtig er imidlertid ikke ensbety-

dende med, at man også får stor indflydelse i grup-

pearbejdet. Det er Anna et godt eksempel på.

»I dag der glæder jeg mig rigtig meget til efter

skole,« siger Anna midt i gruppearbejdet. »Hvorfor?,«

spørger Jasmin, en af de andre piger. »Fordi så skal

jeg i kirke,« forklarer Anna. Desværre vækker oplys-

ningen ingen interesse, så et par minutter efter

prøver hun igen: »Ej, hvor har du egentlig sjovt hår,«

siger hun. Heller ikke denne gang er der respons, så

hun fortsætter: »I går havde jeg en hel masse flet-

ninger i håret, så i dag til morgen så havde jeg sådan

nogle rigtigt små bølger i håret.«, Denne gang har

Anna mere held med sit forehavende, og pigerne

snakker lidt videre om bølgerne i håret, indtil de at-

ter vender tilbage til historien.

Anna får om muligt endnu mindre ud af gruppe-

arbejdet end Anders. Hun er ellers en dygtig elev; >

»De er fuldstændig ligeglade med, om de
lærer at skrive en god historie – det er
lærerens målsætning, ikke børnenes.«

»Eleverne er godt klar over, at der er
noget, de ikke kan, og derfor bruger de
forskellige strategier til at melde sig ud
af den faglige udvikling.«
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> skriver og staver godt og laver sine lektier, så hendes

stilehæfter hører til de mest udfyldte i klassen. Hen-

des svaghed er ikke i første omgang faglig, men so-

cial. Hun skiller sig ud fra de andre piger ved at have

en anden baggrund: Hun kommer fra et østland og

tilhører et kirkesamfund, som de andre elever ikke

rigtig kender. For Anna har gruppearbejdet et helt

andet privat formål end at skrive en historie, nemlig

at gøre opmærksom på sig selv.

»Selvom man fagligt er nogenlunde med, er det

ikke sikkert, at man får lov at gøre sin faglighed gæl-

dende eller udvikle den, hvis man ikke har nogen

social status. Det er en vigtig pointe, at der er for-

skellige måder at være svag på. I uddannelsesforsk-

ningen fastholder man en forståelse af, at hvis man

er en svag læser eller svag til at stave, så er det deri,

ens svaghed består. Men det er meget vigtigt at få

gjort klart, at det også er en over tid konstrueret mar-

ginalisering fra det vigtige i undervisningen. Eleverne

er godt klar over, at der er noget, de ikke kan, og der-

for bruger de forskellige strategier til at melde sig ud

af den faglige udvikling. Det, der er utroligt vigtigt, er,

at der er mange måder at være svag på, for ellers kan

man ikke gå ind at hjælpe de svage elever,« siger

Bettina Perregaard.

Fagligheden fortaber sig

Bettina Perregaard har benyttet sig af etnografisk

metode i projektet. Båndoptagelser og ‘feltarbejde’ i

klasseværelset har gjort det muligt at komme helt

tæt på den enkelte elev. Modsat den almindelige

pædagogiske forskning, som fokuserer på gruppen,

klassen eller forholdet mellem klassen og læreren,

har Bettina Perregaard kunnet iagttage gruppearbej-

det fra det enkelte barns perspektiv. Det perspektiv

har naturligvis også sine begrænsninger. Der er tale

om en undersøgelse af én klasse med 15 elever,

som ikke udgør noget repræsentativt grundlag. Alli-

gevel tør Bettina Perregaard godt vove et øje og

hævde, at de strategier og samarbejdsformer, hun

har iagttaget, har mere generel karakter.

»Motivationen for at skrive er afgørende for, om

gruppearbejdet fungerer. Hvis eleverne har en idé og

er gode til at udvikle den sammen, kan man godt

tale om et godt samarbejde – også selvom eleverne

har forskellige funktioner i det og ikke har lige stor

indflydelse på produktet. Men der ligger en potentiel

fare i gruppearbejdet, for med en eller to meget ak-

tive, motiverede og produktorienterede elever, ser

læreren kun det færdige produkt og får ikke indblik

i, hvordan den enkelte elev har bidraget eller ikke bi-

draget,« siger Bettina Perregaard.

Hvad er det bedste faglige argument for at lade

eleverne arbejde i grupper?

»Det klassiske argument er, at det udvikler børne-

nes samarbejdsevne, selvstændighed og ansvars-

følelse over for det færdige produkt. Det gør det

også, hvis de stærke elever kan få frisat deres kreati-

vitet og kan få lov at gøre det, de allerede kan.« 

Men er samarbejdsevner, selvstændighed og an-

svarsfølelse ikke sociale kompetencer? 

»Jeg tror ikke, at færdigheder som at lære at læse,

stave og formulere sig godt er noget, man alene kan

lære i gruppearbejde. Jeg tror heller ikke, at lærerne

har en intention om at benytte gruppearbejdet til

den del af undervisningen. Man kan sige, at det hjæl-

per læreren til at skabe variation i undervisningen,

men det sociale bliver ofte så stor en del af gruppe-

arbejdet, at det tager energi fra det, der skulle resul-

tere i faglig udvikling.« 

Gruppearbejdets styrke skal findes i den kreativitet

og det engagement, eleverne udviser, mener Bettina

Perregaard. Desuden ligger der et stort potentiale i

at udnytte elevernes eget interaktionsmønster. De-

res skriftlige færdigheder ville blive forbedret, hvis de

ligesom i gruppearbejdet vænnede sig til at læse,

hvad de selv har skrevet for at sikre sammenhæng

og fremdrift i teksten, at gentage formuleringer for at

undersøge deres rytmiske og stilistiske kvaliteter el-

ler at argumentere for den indholdsmæssige konsi-

stens af det, de skriver.

»Man kan uddrage en reel undervisningsmetode

af den måde, børnene samarbejder på. Hvis ele-

verne løbende opfordres til at følge disse enkle ret-

ningslinjer, så ville man kunne forhindre mange af

de problemer, der i dag ses i de større elevers stile,«

siger Bettina Perregaard. y
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