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Faglig mundtlighed og
dialogisk undersøgelse
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Det er svært at forestille sig en hverdag, der ikke indeholder tale og lytning. Mundtlighed er centralt i alle livets forhold. I artiklen præsenteres
bogen ’Mundtlighed og fagdidaktik’,
der sætter fokus på tale og lytning i en
institutionel kontekst, herunder skolen,
for at give et bud på den faglige mundtlighed. Fagområdet mundtlighed bliver
dels beskrevet i et bredt perspektiv,
hvor mundtlighed forstås som en del
af den menneskelige natur, dels som
et læringsmedie, altså mundtlighedsdidaktik og undervisning i mundtlighed
i praksis.
Bogen Mundtlighed og fagdidaktik
(Høegh, 2018) tager afsæt i den brede
forståelse af mundtlighed, der handler
om at være menneske i et samfund og
en kultur, der er funderet på kommunikation. Hvad sker der, når vi møder
hinanden og forhandler (om) mening?
Og da udgangspunktet er uddannelse
og fagsprog lægges vægten på mundtlighedsdidaktik, klasserumsdialog og
praktiske forslag til støtte af elevens
mundtlige produktion. Bogen er derfor inddelt i tre hoveddele: Beskrivelse
af det faglige felt talesprog og lytning,
fagdidaktik i mundtlighed som støtte
til læreren og forslag til faglig praksis
til lærerens støtte af elevens mundtlige produktioner. Når det drejer sig om
støtte af elevens mundtlige produktion,
er et af formålene med bogen at give
redskaber til elevens mundtlige produktion af forskellige mundtlige genrer,
mens mundtligheden bl.a. pågår ved
hjælp af responskriterier og gennem
undersøgende dialog.
Mundtlighed i første-, anden- og
tredjepersonsperspektiv
For at kunne skelne vores responskriterier er vi nødt til også at skelne
mellem, hvilket perspektiv af mundtligheden vi er i gang med: Tale fra et
førstepersonsperspektiv (”jeg taler”)
handler om den talende elevs intentioner, og hvordan man kan støtte disse
intentioner, så de tydeliggøres. Tale i

andenpersonsperspektiv (”du og jeg
taler sammen”) handler om vores samtaler og reaktioner, fx klasserumsdialogen, og tale i tredjepersonsperspektiv
(”tale som tekst”) handler om studiet af
objekter, dvs. undersøgelse af mundtlige tekster. Det kan fx være analyse
af mundtlige oplæsninger, kendte taler
gennem historien, tv-debatter, realityshows eller mundtligheden på film.
Her er kun en kort introduktion til en
lille del af mundtlighedsdidaktikken i
andenpersonsperspektivet, samtalen,
i form af helklassedialogens to grundlæggende former.
Klassesamtalen: ”Lærerens faglige
sti” og ”Dialogisk undersøgende
former”
I moderne undervisning foregår en
stor del af læringen gennem dialoger,
diskussioner og gruppearbejder af
forskellig art. Længere tids forskning
viser, at elevernes interaktion, fælles
refleksion og egne produktioner i forskellige modaliteter for at finde svar er
afgørende for læring. Men forskning,
både nationalt og internationalt, viser
også, at megen dialog i klasserummet
er lærerstyret (ikke mindst i gymnasiet)
og derfor ikke støtter elevernes egne
undersøgelser som motor for læringsprocesser tilstrækkeligt. Dette dilemma
har været undersøgt og diskuteret de
sidste 50 år, selvfølgelig fordi der ikke
findes entydige svar på, hvad ”god undervisning” er. Det afhænger altid af
målet med undervisningen. Men det,
som i overvejende grad kan påvirke
elevernes læring negativt, er, hvis læreren lægger op til, at eleverne selv
skal undersøge, men derefter styrer
en lukket pseudodialog i klassen (Hetmar, 2017). Der opstår med andre ord
en diskrepans mellem tilskyndelse til
dialogisk afsøgning og den i virkeligheden lærerstyrede pseudodialog. Undervisningsformen bliver i stedet en ”gæt
hvad læreren tænker-dialog” og kan
lukke for elevernes engagement, refleksion og aktive vurderinger.
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I Mundtlighed og fagdidaktik skelnes de
to målsætninger med en helklassedialog tydeligt.
Lærerens faglige sti: IRE-samtaleformen
Den ene mulighed for helklassedialog
kaldes i bogen for ”lærerens faglige sti”,
hvor hele pointen med at spørge og
aktivere eleverne i den faglige dialog
med læreren er at give dem lærerstyret
”tænketid” og en pause til at tænke med
lærerens tankerække. Målet med denne samtaleform er især at vise, hvordan
denne lærer tænker og beskæftiger sig
med dette faglige emne. For det er eleverne naturligvis meget interesserede i
at deltage i og tillære sig. Denne samtaleform har ofte struktur af IRE: lærerens
Initiativ og spørgsmål, elevens Respons direkte til læreren og lærerens
Evaluering af svaret. Interaktionen
foregår altså med læreren som omdrej-

ningspunkt og med læreren som den
mest talende, ofte to tredjedele af tiden. Undervisningsformen er en mellemting mellem et lærerforedrag og en
dialog. Det er en typisk skolesamtaleform, men den findes også i familiens
samtale med det lille barn, hvor forældrene håndterer den sproglige læring
gennem spørgsmål- og svarformer.
Disse præparerer, hvordan der samtales – netop for at ”strække” det lille
barns sprog i små doser. Det er med
andre ord en form, vi kender rigtig godt.
Dialogisk undersøgelse
Ønsker læreren derimod at vise eleverne, hvordan de selv finder vej i materialer og emner samt selv reflekterer
over faglige spørgsmål og argumenterer for deres faglige vurderinger, må
læreren benytte en anden dialogform.
Den dialogiske undersøgelse. Den
praktiseres sjældnere, fordi vi som ele-
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ver ikke selv har været eksponeret for
den. Vi har som undervisere altså ikke
nogen at efterligne. Vi må lære den fra
bunden, og formen stiller bestemte krav
til læreren.
Først og fremmest skal eleverne i den
undersøgende dialog ikke forvente, at
læreren kommer med svarene. Det ved
eleverne kun, hvis læreren tidligere har
vist, at det er sådan, det forholder sig,
når læreren inviterer til undersøgelse.
Forskning har vist, at det kan lukke for
elevernes motivation for at undersøge,
hvis de ikke har denne viden. Den undersøgende dialog beskæftiger sig med
komplekse problemstillinger og etiske
spørgsmål (og disse findes i alle fag),
der ikke findes entydige svar på. Altså
spørgsmål, der er relevante at have en
dialog om, fordi det er nødvendigt at
forholde sig til flere forskellige perspektiver.
Læreren processuelt stærk, men
substantielt svag
Et andet kendetegn ved denne dialogform er, at læreren er stærkt styrende i
processen (Reznitskaya, 2012: ?). Det
betyder, at læreren holder elevernes
fokus på emnet, så dialogen ikke går i
alle retninger, hjælper med at holde positionerne (standpunkterne) adskilte, tydeliggør elevernes meninger og husker
eleverne på at lave optag fra hinandens
taleture. Det vil sige, at eleverne lytter
grundigt til hinanden og bruger hinandens tale. Læreren kræver, at eleverne
spørger kritisk undersøgende til andres
svar og søger efter at få uddybet argumenter, som andre elever bidrager
med. Det vil med andre ord sige, at vurderinger underbygges fagligt, ikke af
læreren, men gennem elevernes fælles
refleksioner.
Læreren er samtidig indholdsmæssigt
og substantielt svag. Læreren leverer
ikke svar, men sørger for at holde fokus
på den dialogiske undersøgelses pointer, løsningsforslag og problemkarakte-

ristikker og at stille disse op for eleverne
med jævne mellemrum, så de fremstår
tydeligt. Eleverne vænnes til at lytte til
hinanden, fx hvis de indledningsvist i deres eget bidrag skal forklare, hvem og
hvad de i dette indlæg vil kommentere
på. Det vil sige, at de skal tage stilling til
hinandens udsagn og ikke skifte retning
i samtalen uden at tage del i argumentationsrækken. Elevernes opgave i denne samtaleform er i modsætning til lærerens faglige sti-samtale at spørge ind
til de andre elevers argumentationer for
at sikre en god forståelse. Læreren beder også eleverne om at forholde sig til
argumenterne og erklære sig enige eller
uenige. Det er helt acceptabelt at skifte
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mening undervejs, når en anden elev
har så godt et argument, at det faktisk
begynder at ligne ”det bedste argument”
(Wilkinson et al., 2017: ?). Undersøgelsen handler altså om i fællesskab at finde det bedste og klogeste svar, ikke at
debattere. Man gransker i fællesskab og
tilføjer kontinuerligt forskellige overvejelser som gruppen bør medtage. Målet
er den dialogiske granskning af faglige
og etiske problematikker eller at opfinde
metoder til at undersøge et fagligt felt.
Samtaleformen er vigtig for at opnå
synlighed i fagsproget, når det gælder
elevernes egen refleksionsform: Hvad
tæller, og hvad kan bruges som argumentation, vurdering og undersøgelse
i et fag? Eleverne kan få ejerskab over
fagets arbejdssprog og faglige vurderinger. Og den undersøgende samtale
er desuden vigtig som kulturskabende
samværsform i en klasse og på en skole.
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Reform 2017 er et forskningsprojekt, der
følger 37 gymnasieskoler over en 4-årig periode. Projektet undersøger, hvordan reformen
udvikler og udfolder sig såvel på det enkelte
gymnasium som i gymnasiet generelt set.
Dette sker i lyset gymnasiernes aktuelle
praksis belyst igennem både kvantitative og
kvalitative undersøgelser samt de sidste 2025 års udviklinger og forandring.
Målet er at skabe solid viden om den aktuelle
situation i det danske gymnasium.
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