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Kære læser  
I tidsskriftet Gym.Pæd 2.0 præsenterer vi et udsnit af forskningen inden for uddan-
nelse, didaktik og ledelse. Tidsskriftet udgives af Institut for Kulturvidenskaber ved 
Syddansk Universitet og rummer den nyeste forskning med fokus på ungdomsud-
dannelserne. 

I dette nummer præsenterer forskere og mastere i gymnasiepædagogik emner 
som skoleledelse, mundtlighed i fagene og skriftlighed i danskfaget.

Lektorerne Lars Frode Frederiksen og Jakob Ditlev Bøje fra Institut for Kulturvi-
denskaber har i deres artikel fokus på de politiske og diskursive betingelser for at 
udøve skoleledelse og på paradokserne i arbejdet med at kvalificere og professio-
nalisere denne i Forskning i skoleledelse.

I artiklen Skriftlighedsudfordringer hos unge med autismespektrumforstyrrelser 
skriver Anne Yde Vestergaard og Jakob Bak-Thomsen, som begge er mastere i 
gymnasiepædagogik, på baggrund af en undersøgelse på masteruddannelsen, om 
de skriftlige udfordringer, unge med autismeforstyrrelser møder i danskfaget.

Lektor Tina Høegh fra Institut for Kulturvidenskaber præsenterer sin bog Mundtlig-
hed og fagdidaktik fra 2018 og en række didaktiske bud på at arbejde med mundt-
lighed i klassesamtaler i sin artikel Faglig mundtlighed og dialogisk undersøgelse. 

Vi ønsker læserne god fornøjelse med de tre artikler.
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Faglig mundtlighed og 
dialogisk undersøgelse  

Det er svært at forestille sig en hver-
dag, der ikke indeholder tale og lyt-
ning. Mundtlighed er centralt i alle li-
vets 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 mundt-
lighed. Fagområdet mundtlighed bliver 
dels beskrevet i et bredt perspektiv, 
hvor mundtlighed forstås som en del 
af den menneskelige natur, dels som 
et læringsmedie, altså mundtligheds-
didaktik 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 kommu-
nikation. Hvad sker der, når vi møder 
hinanden og forhandler (om) mening? 
Og da udgangspunktet er uddannelse 
og fagsprog lægges vægten på mundt-
lighedsdidaktik, klasserumsdialog og 
praktiske forslag til støtte af elevens 
mundtlige produktion. Bogen er der-
for 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 mundtli-
ge produktioner. Når det drejer sig om 
støtte af elevens mundtlige produktion, 
er et af formålene med bogen at give 
redskaber til elevens mundtlige pro-
duktion 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 respon-
skriterier er vi nødt til også at skelne 
mellem, hvilket perspektiv af mundt-
ligheden vi er i gang med: Tale fra et 
førstepersonsperspektiv (”jeg taler”) 
handler om den talende elevs intenti-
oner, og hvordan man kan støtte disse 
intentioner, så de tydeliggøres. Tale i 

andenpersonsperspektiv (”du og jeg 
taler sammen”) handler om vores sam-
taler og reaktioner, fx klasserumsdialo-
gen, og tale i tredjepersonsperspektiv 
(”tale som tekst”) handler om studiet af 
objekter, dvs. undersøgelse af mundt-
lige tekster. Det kan fx være analyse 
af mundtlige oplæsninger, kendte taler 
gennem historien, tv-debatter, realitys-
hows eller mundtligheden på film. 

Her er kun en kort introduktion til en 
lille del af mundtlighedsdidaktikken i 
andenpersonsperspektivet, samtalen, 
i form af helklassedialogens to grund-
læggende 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 for-
skellige 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 lærings-
processer tilstrækkeligt. Dette dilemma 
har været undersøgt og diskuteret de 
sidste 50 år, selvfølgelig fordi der ikke 
findes entydige svar på, hvad ”god un-
dervisning” er. Det afhænger altid af 
målet med undervisningen. Men det, 
som i overvejende grad kan påvirke 
elevernes læring negativt, er, hvis læ-
reren lægger op til, at eleverne selv 
skal undersøge, men derefter styrer 
en lukket pseudodialog i klassen (Het-
mar, 2017). Der opstår med andre ord 
en diskrepans mellem tilskyndelse til 
dialogisk afsøgning og den i virkelighe-
den lærerstyrede pseudodialog. Under-
visningsformen bliver i stedet en ”gæt 
hvad læreren tænker-dialog” og kan 
lukke for elevernes engagement, re-
fleksion og aktive vurderinger. 
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I Mundtlighed og fagdidaktik skelnes de 
to målsætninger med en helklassedia-
log tydeligt. 

Lærerens faglige sti: IRE-samtalefor-
men
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 den-
ne samtaleform er især at vise, hvordan 
denne lærer tænker og beskæftiger sig 
med dette faglige emne. For det er ele-
verne naturligvis meget interesserede i 
at deltage i og tillære sig. Denne samta-
leform har ofte struktur af IRE: lærerens 
Initiativ og spørgsmål, elevens Re-
spons 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 ti-
den. Undervisningsformen er en mel-
lemting mellem et lærerforedrag og en 
dialog.  Det er en typisk skolesamtale-
form, men den findes også i familiens 
samtale med det lille barn, hvor foræl-
drene håndterer den sproglige læring 
gennem spørgsmål- og svarformer. 
Disse præparerer, hvordan der sam-
tales – 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 ele-
verne, hvordan de selv finder vej i ma-
terialer og emner samt selv reflekterer 
over faglige spørgsmål og argumen-
terer for deres faglige vurderinger, må 
læreren benytte en anden dialogform. 
Den dialogiske undersøgelse. Den 
praktiseres sjældnere, fordi vi som ele-

Abonnement på skriftserien, 
der udkommer 4-5 gange år-
ligt, kan opnås ved  at skrive til 
gymnasiepeadagogik@sdu.dk. 

Prisen for abonnementet er 
kr. 400 årligt. Dette dækker 
instituttets udgifter til admini-
stration og forsendelse. Det er 
muligt at få tilsendt en enkelt 
publikation pris kr. 125). 
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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 un-
dersøgende 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 perspek-
tiver. 
Læreren processuelt stærk, men 
substantielt svag
Et andet kendetegn ved denne dialog-
form 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 po-
sitionerne (standpunkterne) adskilte, ty-
deliggør elevernes meninger og husker 
eleverne på at lave optag fra hinandens 
taleture. Det vil sige, at eleverne lytter 
grundigt til hinanden og bruger hinan-
dens tale. Læreren kræver, at eleverne 
spørger kritisk undersøgende til andres 
svar og søger efter at få uddybet ar-
gumenter, som andre elever bidrager 
med. Det vil med andre ord sige, at vur-
deringer 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 poin-
ter, 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 de-
res 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 argumen-
tationsrækken. Elevernes opgave i den-
ne samtaleform er i modsætning til læ-
rerens faglige sti-samtale at spørge ind 
til de andre elevers argumentationer for 
at sikre en god forståelse. Læreren be-
der 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: ?). Undersøgel-
sen handler altså om i fællesskab at fin-
de det bedste og klogeste svar, ikke at 
debattere. Man gransker i fællesskab og 
tilføjer kontinuerligt forskellige overve-
jelser 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 argu-
mentation, vurdering og undersøgelse 
i et fag? Eleverne kan få ejerskab over 
fagets arbejdssprog og faglige vurde-
ringer. Og den undersøgende samtale 
er desuden vigtig som kulturskabende 
samværsform i en klasse og på en skole. 
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Temadage 2019
Inspiration til din undervisning 

I foråret udbyder SDU på ny en række fag-
lige temadage, hvor du kan møde forskere 
og få input og inspiration til brug i din un-
dervisning – baseret på nyeste viden. Em-
nerne spænder fra Ghettolitteratur og Glo-
bal Change til Tværfaglige perspektiver på 
velfærdsstaten og Tyrkiets rolle på kanten 
af Europa.

opdateres løbende   

Reform 2017 er et forskningsprojekt, der 
følger 37 gymnasieskoler over en 4-årig peri-
ode. 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 20-
25 års udviklinger og forandring. 

Målet er at skabe solid viden om den aktuelle 
situation i det danske gymnasium. 

www.facebook.com/Reform2017SDU/
www.linkedin.com/company/reform-2017-syddansk-universitet

Følg Reform 2017
Løbende formidling af resultater og opdateringer


