
 4 

 

AF STEEN BECK 

CL bygger på ideen om det højt strukturerede 

teamarbejde, hvor elever på højt og lavt niveau 

arbejder sammen. CL lægger op til forholdsvis 

korte læringssekvenser med klare anerkendelses-, 

gruppebelønnings- og rosningsritualer. Samtidig 

er de fleste af de såkaldte strukturer udformet 

således, at alle teammedlemmer bliver aktive og 

dermed tager del i den fælles konstruktion af 

viden.  

Det er ikke for meget sagt, at der er tale om en 

hel industri med dertil hørende kurser og særlige 

CL-konsulenter, som valfarter rundt i det ganske 

danske land for at opmuntre nye disciple ud i 

kunsten at skabe aktiv læring. Fundamentet er  

CL-bogen (1), hvor grundlæggeren Spencer Ka-

gan og hans danske medforfatter Jette Stenlev 

udlægger samarbejdslæringens grundideer. De 

præsenterer på manualagtig manér de i alt 46 

strukturer, som er lige til at hoppe ud i for den 

lærer, som har brug for alternativer til tavleunder-

visningen og det relativt løse gruppearbejde. 

Denne artikels forfatter har ved selvsyn konstate-

ret, at der kan være ræson i at bruge de såkaldte 

CL-strukturer i undervisningen – også på gymna-

siale uddannelser. Det er imidlertid også nødven-

digt at diskutere det menneske- og læringssyn, 

som CL implicerer.  

Tidens tegn 

CL imødekommer utvivlsomt et behov i tiden. 

Den kulturelle frisættelse og de tendenser, der er 

fulgt i kølvandet i retning af individualisering og 

informalisering, har skabt en moderne skole, hvor 

det i stigende grad er blevet svært at få samarbej-

de og aktiv læring til at fungere. Eleverne selv 

vurderer ofte gruppearbejde lavt, og det ser ud til, 

at alternativerne til en undervisning, hvor læreren 

er den der er på er svære at finde, på trods af de 

pædagogiske teoriers vedholdende og nærmest 

monotone udsagn om, at kun den, der arbejder, 

lærer. Der er gjort diverse forsøg på ikke bare 

diskursivt at opvurdere projektarbejdets velsig-

nelser, men også at udvikle deciderede projekt-

værktøjer for elever. Men individualiseringen har 

skabt en situation, hvor forestillingen om den 

unikke elev med sine særlige rettigheder har væ-

ret markant. Inden for pædagogikken har strøm-

ningen givet sig udtryk i mere eller mindre svær-

meriske forestillinger om individuelle læringssti-

le. Informaliseringen har bevirket, at regel- og 

normbestemte socialformer i stigende grad er 

eroderet bort, og den har efterladt både lærere og 

elever i en situation, hvor det kan være svært at 

gennemskue, hvad reglerne skal være i det of-

fentlige rum, som en klasse er.  

Thomas Ziehe har i snart mange år gjort op-

mærksom på, at der i denne situation er brug for 

”god anderledeshed”, fx en mild ritualisering og 

en vis regelkultur, som kan afbøde de værste 

effekter af individualisering og informalisering. 

Der er brug for en (klasserums)kulturel tænkning, 

som ikke tager udgangspunkt i det højt besungne 

- og måske også overeksponerede - ”individ”. 

Den skal tage udgangspunkt i kollektivet og kol-

lektivets udfordring af individet som ”borger” og 

som medlem af et fællesskab, der rummer mere 

end blot det, der kan ses på spidsen af ens egen 

næsetip.  

at det f.eks. lidt for ukritisk antages at kollektiv 

læring har allehånde fordele og ingen ulemper 

eller omkostninger. F.eks. hævdes det at kreati-

vitet stimuleres ved at ”dele med hele klas-

sen” (107) eller gennem brainstorming. Mere 

seriøs forskning i gruppekreativitet er imidlertid 

nået til mere blandede eller negative resultater. 

Brainstorming er ikke nødvendigvis så effektiv 

til at frembringe nye gode ideer som hvis man 

lader eleverne arbejde enkeltvis; dens populari-

tet bygger til dels på en ”illusion om gruppeef-

fektivitet” (Nijstad et al. 2003). Visse former for 

kreativitet findes især hos asociale personlig-

hedstyper og i miljøer der ikke er specielt har-

moniske eller demokratiske. Det rokker ikke 

ved at der er rigeligt med gode grunde til at 

lægge mere vægt på samarbejde i undervisnin-

gen, og som sagt er manglen på nuancer og 

egentlig forskningsbasering ikke nogen tungtve-

jende indvending mod bogen. Det understreger 

blot hvilken genre der er tale om. Cooperative 

Learning gør os ikke klogere på den kollektive 

lærings natur eller dybere rationale, den kan 

dårligt nok siges at præsentere en særlig under-

visningsform. Den er først og fremmest et prak-

tisk idékatalog, hvilket der også kan være god 

brug for.  

Cooperative Learning  
i teori og praksis  

Anmeldelse 2. CL skal hilses velkommen som et bud på, hvordan man som læ-

rer kan udvide sit repertoire i forhold til den praktiske pædagogik. CL løser ikke 

alle problemer, men nogle problemer. Og det er vel også godt nok. 
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CL kan ses som en pædagogisk idé, som på en-

kel vis imødekommer sådanne behov i tiden. I CL 

tages der udgangspunkt i team’et og dermed i sam-

arbejdslæring. Der bygges gennemstrukturerede 

læringssekvenser op, som skal skabe netop den 

ritualisering og regelsætning af læringen, som kan 

imødegå den tiltagende forvirring. Også læringsteo-

retisk synes CL at være i god samklang med tidens 

fordring. Kigger man sig omkring i det læringsteo-

retiske landskab, opdager man hurtigt, at forestillin-

gen om den skabende elev og samarbejdslæring er i 

centrum inden for diverse socialkonstruktivistiske 

retninger, der orienterer sig mod teoretikere som 

Vygotsky og Lave & Wenger. Hvor en strømning 

som Ansvar For Egen Læring (AFEL) betonede den 

individuelle elevs (moralske) ansvar, der tager CL 

udgangspunkt i, at kognitivt understrukturerede 

elever med affektive behov for at 

høre til et fællesskab har brug for 

høj procedurestyring. Denne sty-

ring forbindes traditionelt med 

lærerens aktiviteter ved tavlen, men 

her er det, at CL har lagt et lille 

guldæg. Her kombineres nemlig 

virksomhedspædagogikken, som 

får den enkelte elev på banen, med 

den højt strukturerede undervis-

ning, hvor læreren sætter dagsorde-

nen. Det sker ved, at alle elever i 

teamet får tildelt opgaver og på den 

måde suges ind i læreprocessens 

centrum. Med andre ord: Læreren 

strukturerer - eleverne arbejder. Og 

det affektive og kognitive inddrages i kraft af struk-

turerne, som på én gang gøres spændende, konkur-

renceprægede, inddragende og fagligt lærerige.  

CL i praksis 

Som bekendt skal pædagogiske ideer stå deres prø-

ve i praksis. I et aktuelt projekt på Randers HF & 

VUC har jeg observeret undervisning og interview-

et elever og lærere, som bruger CL i deres undervis-

ning (2).  

Observationer og interviews peger i retning af, at 

lærere med fordel kan lade sig inspirere af CL-

strukturerne. I en klasse, som var præget af flerkul-

turalitet og dermed manglende bevidsthed om den 

kollektive læringsproces’ betydning, har brugen af 

CL haft en entydigt positiv betydning, også selv om 

det har været en kamp for lærerne at få enkelte ele-

ver til at acceptere, at man skal samarbejde – ja 

måske ligefrem være i team – med klassekammera-

ter, som man ikke bryder sig om og normalt går i en 

stor bue uden om. CL kan i dén forstand give nogle 

håndfaste hjælpemidler til at tø en klasserumskultur 

op, som er stivnet i klikedannelse og flerkulturalitet.  

Det er også tydeligt, at mange kursister på hf har 

det godt med arbejdsmåder, som er overskuelige, 

som aktiverer dem, og som giver ”hurtige” resulta-

ter i den forstand, at de føler, at de har lært noget. 

Der lyder dog også kritiske røster. I en skoleform, 

hvor fravær ikke er et ukendt fænomen, er det et 

stort problem, at mange team ofte er hullede således 

at forstå, at nogle af teammedlemmerne mangler. 

Dette er en reel trussel overfor en arbejdsform, som 

bygger på ideen om det forpligtede teammedlem. 

Omvendt er der også kursister som taler om, at de 

faktisk har et mindre fravær nu, hvor 

deres team har brug for dem; deres 

ansvarlighed er steget som følge af, at 

de betyder noget for andre. Et andet 

problem er, at nogle kursister synes, 

at det kan forekomme kunstigt med 

alle CL’s regler, ritualer og indimel-

lem også stressende sekvenseringer. I 

CL bliver den enkelte konstant 

”prajet” af andre teammedlemmer, 

hvilket nogle synes er irriterende – 

hvis de gerne vil have lov til at tænke 

selv. 

I praksis løses dette problem dog ved, 

at man kun bruger CL-strukturerne 

indimellem. Den halvdogmatiske idé 

om CL som pædagogikken, der løser alt – og som 

faktisk promoveres i CL-bogen – deles ikke af de 

lærere, jeg har stiftet bekendtskab med. De bruger 

snarere CL-strukturerne som (endnu) et redskab i 

variationen, selv om selve teamtankegangen ofte 

bringes med ind i andre arbejdsformer.   

Vygotsky mig her – og Vygotsky mig der 

Som det forhåbentlig er fremgået af det ovenståen-

de, kan denne artikels forfatter se mange mulighe-

der i CL. Jeg mener dog på ingen måde, at der er 

tale om et mirakelmiddel, og derfor kan det være en 

anstrengende oplevelse at læse specielt de første 80 

sider af CL-bogen, hvor Kagan og Stenlev på vær-

ste sælger-manér promoverer de på mange måder 

lavpraktisk orienterede strukturer, som om det var 

et didaktisk vidundermiddel. Argumentationen er 

sine steder mere religiøs og vækkelsesagtig end 

rationel. (Gør dette eller hint, og alting – som i al-

ting, som min datter siger – bliver bedre). Det er 

ikke rar læsning – og man spørger sig selv, om der 

da ikke er nogen, der kan fortælle forfatterne, at de 

med denne selvfede fremstillingsform mere frem-

står som brugtvognsforhandlere end som seriøse 

didaktikere. Nok om retorikken! Mine Randers-

erfaringer fortæller mig, at lærerne griner ad mani-

pulationsløjerne og iler til den noget mere sobre 

gennemgang af de 46 strukturer. Så lad mig ikke 

bruge mere krudt på det, men i stedet vende mig 

mod det langt mere interessante spørgsmål om læ-

ringssynet i CL. 

Når Kagan og Stenlev skal forklare deres tilgang 

til læring og undervisning, henviser de til Lev Vy-

gotsky og socialkonstruktivismen. Spørgsmålet er 

imidlertid, om det ikke er falsk varebetegnelse. I CL 

er det stort set altid læreren, der stiller spørgsmålene 

og eleverne, der svarer. Eleverne lærer således det, 

som læreren ønsker, at de skal lære, samtidig med at 

der udvikles en række positive ”stimuli” og aner-

kendelsessystemer, der kan motivere den enkelte 

elev. Man kan derfor spørge, om der ikke snarere er 

tale om en sofistikeret form for socialbehaviorisme, 

hvor eleverne i kraft af diverse positive stimuli 

bringes i situationer, hvor de lærer det, læreren 

ønsker, at de skal lære. Vygotsky selv havde stærke 

bånd til reflexologien, den russiske variant af beha-

viorismen. Det er derfor ikke så underligt, at man 

kan kalde en pædagogisk retning med stærke beha-

vioristiske rødder for ”socialkonstruktivistisk” – en 

forveksling, som Kagan og Stenlev ikke er de ene-

ste, der laver i disse år. 

I det hele taget er det interessant at overveje 

forbindelsen mellem CL og Vygotsky (3). Vygotsky 

interesserede sig for indlæringens udviklingsmæssi-

ge aspekt og mente, at internaliseringen af sociale 

former måtte rette sig mod højere mentale processer 

og dermed den enkelte elevs selvstændighed og 

evne til ”i morgen” at kunne det, som man kun kun-

Jeg mener dog på ingen 

måde, at der er tale om 

et mirakelmiddel, og der-

for kan det være en an-

strengende oplevelse at 

læse specielt de første 

80 sider af CL-bogen, 

hvor Kagan og Stenlev 

på værste sælger-manér 

promoverer de på mange 

måder lavpraktisk orien-

terede strukturer, som 

om det var et didaktisk 

vidundermiddel.  

Steen Beck 
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ne sammen med andre i dag. Han interesserede 

sig med andre ord for progressionen i undervis-

ningen. I denne forbindelse er det interessant, at 

progression ikke ser ud til at interessere CL-

tænkerne synderligt. Spørgsmålet til CL bliver 

derfor: Hvis CL skaber stærke stilladser i en art 

sofistikeret stimulus-respons-aktivitet, hvilket 

der ikke er grund til at tvivle på, hvad skal der 

så til, for at stilladserne falder og den enkelte 

kursist bliver selvstændigt lærende? 

Også et andet spørgsmål, som relaterer sig til 

teorien bag CL, må rejses. Som tidligere nævnt 

er grundideen, at både de mindre dygtige og de 

dygtige får noget ud af et samarbejde med hin-

anden. Forfatterne henviser også her til Vy-

gotsky og hans populære (men som regel mis-

forståede) begreb, zonen for nærmeste udvikling 

(ZNU). Spørgsmålet er imidlertid, om der med 

de teamstrukturer, der dannes i CL, skabes no-

gen nærmeste udviklingszone for de dygtigste 

kursister, eller om disse vil få svært ved at ud-

vikle sig, når deres opgave bliver at arbejde 

sammen med elever, som kan mindre, end de 

kan. Vygotsky selv udviklede faktisk idéen om 

den nærmeste udviklingszone på baggrund af 

empiriske studier, som viste, at netop de fagligt 

dygtigste kursister ikke fik noget ud af under-

visningen, når de ikke fik opgaver, som matche-

de deres niveau (Vygotsky 1934/1997). Se, 

dette er en interessant diskussion, som måske 

peger i retning af behovet for undervisningsdif-

ferentiering. Men den problematik tager CL-

bogen på ingen måde højde for. Her kan man 

blot læse, at CL ”er mindst ligeså ambitiøs på 

de stærke elevers vegne. Mange dygtige elever 

sidder inde med ressourcer og potentialer, der 

aldrig mobiliseres”. Men man finder aldrig ud 

af, hvordan de dygtigste elevers zone for nær-

meste udvikling udfordres, når de skal arbejde 

sammen med de mellemgode og svage elever – 

hvilket skriger til himlen al den stund, at det 

lige netop var det problem, der optog den Vy-

gotsky, og hvis fjer Kagan og Stenlev låner til at 

smykke sig med.  

Dette betyder på ingen måde, at jeg vil afvise 

CL’s styrker, men blot, at det her - som i alle 

andre forhold - handler om at være kritisk over 

for pædagogiske ideologier, der lover guld og 

grønne skove, men som har svært ved at disku-

tere grænserne for deres bidrag. Hvis der skal 

være tale om progression i uddannelsesforløb, 

hvor man bevæger sig fra høj lærerstyring til 

mindre høj lærerstyring, forekommer det mig 

afgørende at udvide og endda forlade CL, efter-

hånden som eleverne kommer til at beherske 

denne form for teamarbejde til fordel for fx et 

mere selvstændigt gruppearbejde. Hertil kom-

mer, at jeg aldrig rigtig har forstået, hvorfor 

tavleundervisning som sådan skal tales ned 

under gulvbrædderne. Det handler jo om at 

hjælpe elever til også at kunne tackle forelæs-

ninger. Det er en studiekompetence, som man 

ikke kan se bort fra på de videregående uddan-

nelser, hvor undervisningen skal være forsk-

ningsbaseret, og derfor også må rumme elemen-

ter af forskningsformidling. Man skulle da hel-

lere spørge, hvordan man kan kvalificere tavle-

undervisningen som farve på variationens palet 

frem for at gå i byen med simplificerende diko-

tomiske udsagn om modsætningen mellem CL 

og klasseundervisning. 

Min konklusion er, at CL et bud på, hvordan 

man som lærer kan udvide sit repertoire i for-

hold til den praktiske pædagogik. CL løser ikke 

alle problemer, men nogle problemer. Og det er 

vel også godt nok. 

 


