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Projektintroduktion 
På Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS har der i undervisningsåret 2009/2010 været fokuseret på 

udviklingsarbejde under overskrifterne ’Uddannelsesudviklere’ og ’Varierede undervisningsformer’. 

Projektet ’Cooperative Learning i læreruddannelsen’ er stablet på benene inden for temaet ’Varierede 

undervisningsformer’ og har til hensigt at undersøge, eksperimentere og indsamle erfaringer med 

undervisningsmetoderne fra ’Cooperative Learning’ (forkortet ’CL’ i den resterende del af teksten) sådan 

som de fremgår af bogen af samme navn (Kagan & Stenlev, 2006). I denne sammenhæng bygger 

anvendelsen af CL således specifikt på Spencer Kagans strukturelle tilgang til metoden (Ibid.: 12). 

Nærværende rapport indledes med en opstilling af arbejdsgruppens målsætninger og 

problemformuleringer efterfulgt af en kortere afklaring af væsentlige begreber og hensigtserklæringer, når 

det kommer til Kagan og Stenlevs udlægning af CL. Derefter præsenteres eksempler og erfaringer fra 

undervisning ved inddragelse af CL i hhv. hjemkundskab (af Lektor Kirsten Palmvang) og de pædagogiske 

fag (af Adjunkt Tobias Heiberg) i læreruddannelsen. Rapporten afsluttes med en overordnet 

projektsammenfatning. 

Arbejdsgruppens målsætninger for projektet 

Bag projektet står en arbejdsgruppe bestående af undervisere i læreruddannelsen. I undervisningsårets 

begyndelse samledes arbejdsgruppen om udarbejdelsen af en fælles projektplan og målsætning.  

Formålet er at indsamle en diversitet af erfaringer, der angiveligt må være mellem anvendelsen af CL-

metoderne i de forskellige fag, som underviserne i arbejdsgruppen repræsenterer. Dette gøres blandt 

andet med henblik på at videndele med kolleger, som kan anvende vores erfaringer som inspiration i deres 

eget arbejde med CL i deres undervisning. Arbejdsgruppen gør sig ingen forestillinger om at opnå decideret 

videnskabeligt belæg eller om at kunne frembringe repræsentative undersøgelsesresultater, når det 

kommer til videreformidlingen af arbejdsgruppens erfaringer. Hensigten er så at sige blot at give et 

umiddelbart indblik i, hvorledes anvendelsen af CL kan fungere i undervisning på læreruddannelsen og 

efter-/videreuddannelsen af blandt andet lærere. I bestræbelserne på at opnå ovenstående mål har 

arbejdsgruppen udarbejdet følgende problemformulering, der skal fungere som fælles fundament for 

udviklingsarbejdet: 
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Projektets problemformulering 

Hvordan kan Cooperative Learning anvendes i undervisningen i læreruddannelsens fag, og hvori består 

anvendelsens fordele og ulemper? 

Hvori består utilstrækkeligheder eller problematiske forhold i relation til den praktiske anvendelse i 

undervisningen? 

Cooperative Learning – begrebs- og hensigtsafklaring 

Som forudsætning for beskæftigelsen med CL finder vi det indledningsvis nødvendigt at afklare en række af 

de væsentligste begreber i CL. I de følgende afsnit præsenteres begreberne strukturer, par, teams og ’SPIL-

principperne’. I øvrigt viderebringes en kortere beskrivelse af målene med CL sådan som de kommer til 

udtryk i bogen CL af Kagan og Stenlev (Ibid.). 

Strukturer 

Det centrale i CL-metoden er det, som forfatterne kalder strukturerne. Bogen beskriver ca. 45 strukturer 

(Ibid.: 83-171). Strukturerne er at opfatte som de samarbejdsmønstre, som undervisningsmetoden baserer 

sig på (Ibid.: 9). 

”CL-strukturer er interaktionsmønstre, der foregår imellem eleverne, som oftest i teams eller par. Hver 

struktur består af en række trin, som hver definerer, hvordan eleven går i dialog med andre og med stoffet.” 

(Ibid.: 13). 

Som det fremgår, er teorien blevet til med henblik på grundskolesammenhænge. Strukturerne kan ikke 

altid gennemføres på samme måde på læreruddannelsen på grund af andre forhold, som det vil fremgå 

senere af denne rapport og af vores anvendelse af strukturerne. 

Overordnet set har strukturerne hver især forskellige forcer og fremmer i teorien forskellige former for 

læring og medlæring. Strukturerne refererer som udgangspunkt til seks domæner, som inddeles under 

kategorierne ’Faglige læreprocesser’ og ’Sociale og kommunikative medlæringsprocesser’: 

 

Faglige læreprocesser – tre domæner: 

1. Viden og færdigheder 

2. Tænkefærdigheder 

3. Videndeling 
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Sociale og kommunikative medlæringsprocesser – tre domæner: 

4. Classbuilding 

5. Teambuilding  

6. Kommunikative færdigheder 

Hver CL-struktur dækker således i teorien et eller flere af disse seks domæner. 

Teams og par 

CL-strukturerne baseres på arbejde i teams eller par. Hvor par i sagens natur udgøres af to personer, 

udgøres teams af fire. I det teoretiske forlæg fremlægges den ideelle teamsammensætning som udgjort af 

hhv. en svag, to middel og en stærk elev (Ibid.: 24). Kagan og Stenlev beskriver en sådan sammensætning af 

heterogene teams som mest befordrende for teamets gensidige støtte ift. den enkelte elevs zone for 

nærmeste udvikling. Ideen er, at de af læreren sammensatte teams er den grundlæggende instans i CL-

undervisningen, og disse teams bliver således den klasseinddeling, som de enkelte strukturer tager sit 

udgangspunkt i. Et team sidder ved et dobbeltbord med ansigterne vendt mod hinanden, så der 

opretholdes kontakt og dynamik i teamet. I de forskellige CL-strukturer ses ofte på forhånd klart definerede 

rollefordelinger blandt teamets medlemmer. 

’SPIL-principperne’ 

Kagan og Stenlev beskriver CL som baseret ’SPIL-principperne’ (Ibid.: 19). Der er her tale om fire principper, 

der er tænkt som underliggende fundament for metoderne i CL. Undervisningen i CL baserer sig således på: 

Samtidig interaktion 

Positiv indbyrdes afhængighed 

Individuel ansvarlighed 

Lige deltagelse 

 

Efter ovenstående begrebspræsentation fokuseres der i det følgende på et udpluk af Kagans og Stenlevs 

hensigtserklæringer i relation til CL. 

Kagan og Stenlev har et tosidet mål med CL. De angiver, at anvendelsen af metoden giver: Større fagligt 

udbytte både for stærke, middel og svage elever - og sociale kompetencer. Dvs. nogle mål er fx større 

tolerance hos eleverne over for kammerater med en anden social eller etnisk baggrund, hurtigere 

sprogudvikling, bedre selvværd og større glæde ved at gå i skole (Ibid.: 11 og 15). 
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Læringssynet i CL er socialkonstuktivistisk (baseret på Vygotsky) (Ibid.: 12). Dvs. forfatterne til bogen forstår 

læring som en social proces, der finder sted i interaktion med andre og sproget er centralt: Via sproglig 

formulering og dialog med andre opstår erkendelse (Ibid.: 12-13). CL kan ifølge forfatterne styrke såvel 

faglige som sociale kompetencer, samtidig med at den er individorienteret og således sætter eleven/den 

studerende i centrum (Ibid.: 15). Elever, som ikke sædvanligvis er aktive, vil blive aktiveret, ligesom elever, 

der sædvanligvis er aktive i forvejen, stadigvæk vil få muligheden herfor, idet der totalt, når 

studerende/elever arbejder i små grupper, bliver mere taletid til alle. Ifølge Kagan og Stenlev kan CL give 

den enkelte elev op til 20 gange mere taletid, end der er mulighed for i almindelig klasseundervisning (Ibid.: 

68). Det giver engagement, når der så at sige på denne måde skabes ejerskab til problemstillingerne, når 

der arbejdes med ’zonen for nærmeste udvikling’. Når der skabes rum for, at alle på skift kan ’være på’, få 

feedback og bekræftelse, opleves undervisningen nærværende og anerkendende – hvilket giver mulighed 

for også at kunne huske det lærte (Ibid.: 14). I tryghed i en lille gruppe kan egen viden prøves af i mødet 

med andre elever/studerende i en mere intim situation end udelukkende i ’det åbne’ klasserum.  

Filosofien er, at italesættelse af stoffet samtidig vil give en større forståelse for et svært stof:  

”Her opstår det følelsesmæssige engagement nemlig ikke først og fremmest på grund af undervisningens 

indhold, men på grund af samspilsprocesserne i strukturerne.” (Ibid.). 

Og 

”Fordi eleverne oplever arbejdet som følelsesmæssigt stimulerende, styrkes både læreprocesserne og 

hukommelsen, og eleverne bliver i stand til at arbejde længere og mere fokuseret også med stof, der i andre 

undervisningsformer forekommer eleverne kedsommeligt.” (Ibid.). 

Efter ovenstående uddrag fra det teoretiske grundlag for arbejdet med CL rettes perspektivet i de følgende 

afsnit mod anvendelsen og inddragelsen af CL i hhv. linjefaget hjemkundskab og i de pædagogiske fag. 
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CL i et linjefag – hjemkundskab 

Hjemkundskab hører ind under de praktisk-musiske fag i folkeskolen – om end faget historisk har været 

forankret i naturvidenskaberne (Benn, 1996). I dag karakteriseres faget som tværvidenskabeligt (Benn, 

1996(1): 147, Hedegaard og Pedersen 2009, BK Studieordning 2010 og jf. Bekendtgørelsen). Dette 

indikerer, at det er et teoritungt fag. 

Som et praktisk/musisk fag har hjemkundskab mange virksomhedsformer (erkendeformer, jf. Nielsen 

1994). Schnedler et al. (1991) formulerer fem virksomhedsformer for de praktisk/musiske fag, som hver 

især betegner en lærings- aktivitet og et kompetenceområde: Disse er: ”analytisk, eksperimentel, 

videnskabelig virksomhed”, dvs. den teoretiske side af faget, ”håndværksmæssig virksomhed”, dvs. 

opdagelse og erkendelse igennem egne erfaringsdannelser (jf. Dewey 1996), ”kommunikativ virksomhed og 

dialog” - det sprogligt/sociale felt, og endelig: ”den skabende/udtryksmæssige virksomhed” - hørende til 

det musisk/kropslige felt, sanserne og æstetik (den sidste virksomhedsform er den oplevelsesmæssige 

virksomhedsform, som rummes i de øvrige). De giver tilsammen et hele af ”erfaringsmæssige, 

færdighedsmæssige og sociale aspekter i en given tilrettelæggelse af undervisning” (Schnedler et al 

1991:52). Disse virksomhedsformer kom ind i faghæftet for hjemkundskab med 1993-loven1 – og de går 

igen i fagets studieordninger (senest 2010).  

Det er vanskeligt for de studerende at få integreret teori-praksisdimensionen forstået som teori-praktik2. 

Men det gælder også, at det er vanskeligt at få koblet teorien på de praktiske øvelser, som en del af faget. 

Til trods for – eller måske netop fordi – faget rummer en bred vifte af ’fagligheder’, er det vanskeligt for de 

studerende at integrere teori og praksis – i begge forståelser.  

Hjemkundskab er et dannelsesfag. Det tager udgangspunkt i det enkelte menneskes hverdagsliv. Det 

gælder både eleverne i skolen og de studerende på læreruddannelsen. For såvel elever som studerende vil 

der på forhånd være en hverdagslivsviden – måske fra medierne (jf. Ziehe – fx 2004) – om sundhed, 

fødevarer, forbrug og tilberedning osv., ligesom der vil være forskellige kulturelle og sociale tilgange til 

disse emner (Bourdieu 1984 og Groth/Fagt 2003). Dvs. de studerende vil også have nogle sanselige 

erfaringer, som ikke nødvendigvis er noget, de kan sætte ord på, og slet ikke faglige begreber. De har en 

tavs, kropslig viden, som skal så at sige fra maven op til hovedet. Kunsten er at få hverdagslivsviden 

sprogliggjort – og fagliggjort. Dette kan virksomhedsformerne og arbejde med æstetiske læreprocesser 

                                                           
1
 Og de er i det seneste faghæfte kommet ind som den fjerde CKF i en lidt omskrevet form. 

2
 Det er ikke enestående for hjemkundskab, men et generelt problem på professionsbacheloruddannelserne. Bl.a. viste EVA-rapporten (Danmarks 

Evalueringsinstitut 2003) at det på læreruddannelsen er meget vanskeligt at få etableret sammenhæng mellem pæd.fagene, linjefagene – altså 
teorien – og praktikken. Tiltag på den nye læreruddannelseslov forsøger som bekendt med diverse tiltag at imødegå dette.  
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medvirke til. ”At arbejde praktisk (håndværksmæssig virksomhed) er central, når ’tavs viden’ skal frem.  

Tavs viden er uløseligt knyttet til kropslig aktivitet og kan derfor ikke løsrives fra praksis” (Bourdieu og 

Carlsen (2002:138). I Palmvang 2007:50). ”Via praktiske handlinger kan tavs viden, som ikke altid kan 

italesættes - begrebslig- og sprogliggøres. Derved kan opnås ”en kobling mellem det teoretiske og det 

praktiske, så der kan opnås en sammenhængsforståelse” (Benn 2006:110. I Palmvang 2007:50).  

Jeg ser bl.a. CL som en mulighed i denne proces. I en fagdidaktisk sammenhæng og overført til skolen f.eks. 

for problemet ”hvordan får vi ’bevidstløs’ madlavning i skolens hjemkundskabsundervisning fagliggjort” 

kunne samme metode være aktuel: I praktiske øvelser med fokus på sanser og æstetik kan italesættelse 

også af disse følelser så at sige medvirke til, at (tavs) viden kommer fra de ubevidste til det bevidste og 

dermed til erkendelse.  

Eksempler på anvendte strukturer i hjemkundskab 

Følgende strukturer har været anvendt i hjemkundskabsundervisningen: 

 Tænk-par-del 

 Ekspert-puslespil 

 Karrusel-feedback 

 Par-sammenligning 

 Ordet rundt 

 Svar-bazar  

 

Nedenfor vil vi trække eksempler frem. Først på anvendelse af Svar-bazar til Classbuilding med henblik på 

at opnå specifikt sociale mål. Men den fremmer som sagt også kommunikative: fx øves i at spørge ind til en 

persons viden og holdninger (Kagan & Stenlev: 68). Dernæst eksempler fra anvendelsen af Ekspert-

puslespil, Bordet rundt, Karrusel-feedback og Tænk-par-del /Par-sammenligning, som i alt dækker faglige 

læreprocesser indenfor mestring af viden, mestring af tænkefærdigheder og mestring af videndeling. De 

medvirker alle ligeledes samtidig til udvikling af sociale og kommunikative færdigheder.  

Classbuilding med Svar-bazar 

Svar-bazar er anvendt med god effekt i introen på nye hold på linjefaget (og i EVU). Der er mange 

anvendelsesmuligheder, og jeg har nok udviklet min egen version: De studerende får et skema med 

overskriften: Find en der… og så i et skema i kolonne forskellige muligheder. Formålet er at få bragt 
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gruppen sammen, hvorfor målet er at de studerende kontakter hinanden og taler sammen. Der kan 

anvendes lukkede eller åbne spørgsmål. Bogen nævner som lukkede spørgsmål: Find en der har en kat. Find 

en, hvis yndlingsfarve er gul. Til åbne spørgsmål gives eksemplerne: Hvad er dit yndlings TV-program? I 

hvilken måned er du født? I alle tilfælde gælder det om at få så mange underskrifter som muligt. I de åbne 

spørgsmål skal de studerende først selv svare. Derefter finde en, som har samme svar, og bede om dennes 

underskrift. Hvilket giver en følelse af ansvar overfor de svar, de giver (Ibid.: 151). 

På læreruddannelsen må spørgsmålene naturligt nok have en anden karakter. I introen til hjemkundskab 

har jeg anvendt følgende spørgsmål: Hvad motiverer dig til valget af linjefaget. Jeg har brugt lukkede 

kategorier (plus ét åbent: ’andet’?). Kategorierne har jeg fundet tidligere år ved at tage spørgsmålet på 

tavlen. På EVU har jeg ligeledes brugt metoden først og fremmest som classbuilding, men også for at få 

oplysning om uddannelsesbaggrund – som kunne være: Sygeplejerske, lærer (plus linjefag) eller pædagog. 

Dvs. jeg har brugt den sociale dimension i kombination med at indsamle for mig nyttig viden i forhold til at 

tilpasse min undervisning efter målgruppens uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund og 

forudsætninger. 

Metoden kan medvirke til at skabe tryghed og lyst til at samarbejde. Svar basar kan anvendes også løbende 

med utallige andre spørgsmål, som tilpasses situationen, hvis det vurderes, at de studerende meget holder 

sig til faste makkere. Den sociale interaktion i kombination med muligheden for at få viden om og kendskab 

til hinanden er befordrende for at opløse evt. tendens til klikedannelse. Den kan afhængigt af situationen 

anvendes med fagligt eller ikke fagligt indhold. I førstnævnte tilfælde kan der arbejde også med viden og 

færdigheder (Ibid.: 150). Det må gerne være sjovt også, så der gives mulighed for at grine sammen. 

Bevægelse er også godt – at bytte plads eller i det hele taget bevæge sig i rummet giver ny energi og er 

godt fx sent på aftenhold, når de studerende er trætte. 

Metoden har virker helt efter hensigten. Der bliver en summen og aktivitet i rummet, når de studerende 

bevæger sig rundt imellem hinanden.  

Jeg har ikke direkte gået efter teambuilding. Men som del af classbuilding har jeg bevidst gjort ’det 

modsatte’ så at sige af teambuilding: Jeg har bevidst skilt grupperne. 

De studerende vælger selv teams til øvelser og opgaver i hjemkundskab – jeg ønsker ikke at blande mig i 

det – jeg blander mig kun, hvis jeg bliver bedt om det (hvilket jeg altid siger, at jeg gerne gør, hvis der er 

behov, og de beder mig om at gøre det). Jeg mener, at det er voksne mennesker og at den største 

motivation til at få arbejdet til at fungere og samle op med hinanden – før og efter øvelser og i forbindelse 

med opgaver - er den bedste, når de selv har valgt samarbejdet.  
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Somme tider betyder det ujævne fremmøde, der kan være på læreruddannelsen, at det er nødvendigt at 

danne uformelle og skiftende teams til øvelser. Men af og til sker det, når de studerende selv vælger 

gruppe, at disse bliver sammenspiste. Jeg laver derfor andre strukturer mhp. classbuilding blot ved bevidst 

at skille grupperne og pege ud, hvem der skal gå i (midlertidige) arbejdsgrupper. Dette har jeg fx gjort i den 

næste struktur.  

Ekspert-puslespil sammen med Ordet rundt 

Ekspert-puslespils mulighed er, at al den viden, der arbejdes med i rummet/i de forskellige teams kan deles, 

samtidig med at der trænes i samarbejde og præsentation. Og ikke mindst: Alle kommer som sagt fagligt til 

orde. Jeg har brugt den sammen med ’ordet rundt’ og i flere sammenhænge. Den er god til at læse svært 

stof - fx om vitaminer og mineraler – deres funktion i kroppen, hvilke fødevarer de findes i, hvor meget vi 

skal have af dem, om vi på befolkningsniveau får for lidt/meget af dem osv. osv. Jeg har også anvendt den i 

stedet for fremlæggelse på klassebasis af praktikopgaver. I begge disse tilfælde har der være forberedelse 

hjemme. Nogle gange har flere studerende forberedt det samme, andre gange har de haft forskelligt 

materiale at arbejde med.  

Den kan også anvendes uden forberedelse. Vi har f.eks. arbejdet med anmeldelse af 

undervisningsmateriale eller med tekster. En fra hver gruppe går sammen i ekspertteams, de hjælper 

hinanden med at blive ’eksperter’ i hver deres materiale/tekst og hjælper ligeledes hinanden med at 

forberede fremlæggelse. ’Hjemme’ i eget team præsenterer hvert medlem den nye viden om det givne 

materiale i Ordet rundt, leveret i en struktureret (mundtlig) fremstilling (evt. fra noget skriftligt formuleret) 

til de øvrige team-medlemmer. Dvs. Viden fra hvert ekspertteam (3-5) udarbejdet af hver 3-5 personer 

bliver formidlet tilbage i teamet (Ibid.: 55). 

Denne øvelse giver også summen i lokalet – også en sen aftentime. De studerendes arbejder meget 

koncentreret. Følgende er kommentarer fra et aftenhold. Jeg skrev deres kommentarer til den 

efterfølgende mundtlige evaluering ned:  

Godt: ”Ud af egne grupper.” ”Trygt.” ”Alle får sagt noget, det formuleres til eget sprog.” ”Mindre farligt at 

sige noget selv, også for elever.” ”Godt at folk sættes i gang. Tvinges til at være aktive.” ”Kommer hurtigt 

omkring noget, der kunne tage længere tid.”  

Én - måske - negativ bemærkning: ”Man når ikke det hele.” Se afsnittet ”Sammenfatning og afrunding.” 
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Karrusel feedback 

Denne struktur har jeg anvendt bl.a. i praktikforberedelsen, fx med UV-forløb/årsplan. Dvs. i hvert team har 

alle samme viden fra det, de sammen har udarbejdet. Formålet er, at de studerende skal få inspiration af 

hinanden og samtidig øve sig i at forholde sig og give respons. I undervisningen starter de med at lave en 

anskuelig planche med stikord til det skrevne i overblik, som de sætter op i lokalet. Hvert team starter foran 

egen planche og roterer derefter rundt til de andres plancher. Ved hvert ophæng diskuterer de reaktionen 

på planchen – som sammenlignes med kriterierne for udarbejdelsen (som er lavet af mig og som også er sat 

med tape ved siden af planchen). Hver gruppe bliver enige om reaktioner og kommentarer til hver planche 

– gruppens medlemmer skiftes til at skrive dem ned på et stykke papir, som bliver sat ved siden af 

planchen. Alle grupper går igennem alle ’ophæng’ og ender ved eget. Her diskuterer gruppen de andres 

reaktioner på deres ophæng og tager stilling til: Skal noget ændres på baggrund af responsen?  

Her er et eksempel på at vi måtte tilpasse øvelsen på et hold, fordi der manglede studerende fra grupperne. 

En studerende fra dagholdet skriver i evalueringen:  

”Fin øvelse” () øvelsen (havde) nok fungeret bedre ved et større fremmøde hos de studerende..” 

På aftenholdet forløb det meget bedre: ”Meget effektivt da man lærer at tage og give respons på en god 

måde, og give sine studiekammerater ideer.”  

Tænk-par-del med og uden Par-sammenligning 

Tænk-par-del- strukturen anvender jeg jævnligt til mange formål. Den er god til at få sat tankevirksomhed i 

gang. Med den sættes de studerende til at ”analysere, fortolke, lave beregninger, kategorisere og 

kombinere, løse problemer, udvikle nye ideer osv.” (Ibid.: 54). Når de gengiver andres synspunkter og 

opsummerer pointer fx, opnås kommunikative og sociale færdigheder (Ibid.: 167). Jeg oplever at den især 

er god til at få de ’stille’ studerende til at deltage aktivt og dermed forholde sig til og få sat ord på stoffet. 

Den svagere studerende har svært ved selv at ’finde ord’. I øvelsen får denne så at sige ’ord’ fra partneren 

eller fra, hvad de i fællesskab fandt frem til (Ibid.: 76). 

De studerende får et spørgsmål eller en opgave som har relation til dagens tekst (Fx: Hvad er sundhed for 

dig?). Først får de et par minutter til at tænke selv og tage stikord. Dernæst diskuterer de to og to nogle 

minutter med skulderpartner og finder ud af, om de har nogle fællesopfattelser eller ej. Til sidst fremlægger 

de to i plenum, hvad de har diskuteret. Jeg skriver det i stikord på tavlen (hvor svarene fx for 

sundhedsbegrebet sættes ind i teorien efter vidensformerne/videnskaberne). Øvelsen kan også kombineres 

med Par-sammenligning. I stedet for – eller evt. - før plenum – kan de to og to diskutere og sammenligne 

hinandens ’løsninger’ og finde frem til, hvad de prioriterer at fremlægge. 
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En studerende skriver om øvelsen i evalueringen (uden par-sammenligning): 

”Fungerer godt, da det somme tider kan være lettere at ytre mening m.v. på tomandshånd frem for 

klassevis. Ved at diskutere egne holdninger m.v. skabes desuden en større indsigt i hvad det er, man 

egentlig mener...” 

Jeg har også i EVU – efteruddannelse af pædagoger til sundhedsambassadører (resursepersoner i 

daginstitutioner) - anvendt en modificeret udgave af Tænk-par-del som ’stopstrukturer’ i mit oplæg (Ibid.: 

175). I undervisningen igen af svært naturvidenskabeligt stof anvendte jeg den bl.a. som del af 

undervisningen i de energigivende næringsstoffer, som kan være et tungt, svært – og teoretisk stof, som 

der ikke i denne sammenhæng er tiden til at gå i dybden med. De fik udleveret forskellige tomme 

emballager – en mælkekarton, spegepølsepapir – alm. og ernæringsforbedret, økologisk og ikke økologisk 

o.lign. Skulle diskutere, hvordan eller ’om’ de ud fra pakkens varedeklaration kunne vurdere om varen var 

sund eller usund. Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Her et par udtalelser fra evalueringen: 

”Gode små øvelser.” ”Godt med de små sedler og tidsrammen.” ”Det er stof der er formidlet på en fin 

måde så man ikke går død. Syntes det har været en spændende og dejlig dag. Kan gå herfra med god 

energi. TAK.” ”Godt at der var ’opgaver”/ting, vi skulle reflektere lidt over i gruppen.” ”God undervisning 

som har gjort emnet spændende og interessant.” ”Det har været interessant at høre hvordan man skal 

tænke med hensyn til, hvordan indtage fedt. Det har givet nogle gode tanker. Teksterne har givet bedre 

mening i form af oplægget. Ikke så tungt som teksten.”  

Opsummerende for CL i hjemkundskab 

Jeg synes det er meget berigende at anvende metoden. Jeg tager nye strukturer ind i det omfang, jeg har 

fået prøvet ’de gamle’ tilstrækkeligt af, så jeg synes, de fungerer. Det giver en helt fantastisk summen af 

aktivitet, når de studerende går i gang med dem. Som også beskrevet er det ikke altid det lykkes, og somme 

tider er det mere end en ’tilpasset’ version af den givne struktur, der kører, på grund af at de studerende på 

læreruddannelsen kan have et ujævnt fremmøde. Jeg er kun ’lige begyndt’ at anvende CL- metoden, og der 

skal øvelse også fra min side til at få det til at fungere. Når jeg bliver lidt mere trænet, skal den inddrages 

mere aktivt også ift. de studerendes egen undervisning i skolen.  Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt 

vurdere, om de studerende oplever en overførselsværdi. 
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CL i de pædagogiske fag 

I de pædagogiske fag er det nærliggende at tilgå CL i en kombination af to perspektiver. På den ene side kan 

undervisningsmetoderne i CL behandles fra et tilrettelæggelsessynspunkt, hvor vi som 

læreruddannelsesundervisere dels anvender strukturerne som et element i gennemførelsen af vores egen 

undervisning af de studerende, dels vinkler metoderne fra CL til de studerendes øvelse i 

undervisningsplanlægning og lignende (fx praktikplanlægning mm.). En sådan relativt normativ tilgang kan 

så på den anden side kombineres med et mere kritisk analyserende perspektiv, der har sit fokus på CLs 

placering og position inden for fx pædagogisk teori samt hensigter bag, dets potentialer og så fremdeles. 

Relevansen af at tematisere CL i de pædagogiske fag kan blandt andet findes i det forhold, at vi har kunnet 

iagttage omsiggribende udbredelse i grundskolesammenhæng og massiv tilslutning fra en mangfoldighed af 

lærere. Det virker derfor væsentligt, at vi på læreruddannelsen beskæftiger os med en sådan pædagogisk 

strømning, og bestræber os på at få de lærerstuderende til at forholde sig reflekteret og analytisk til 

metoderne. I det følgende videreformidles udvalgte eksempler på anvendelsen af CL i de pædagogiske fag, 

samt hvilke erfaringer anvendelsen af disse har medført. 

Erfaringer med CL som en del af undervisningen i de pædagogiske fag 

Rent praktisk har CL været inddraget som fundament for en række undervisningssessioner i løbet af 

undervisningsåret i såvel pædagogik som almen didaktik. Fokus har i sådanne sammenhænge ligget på at 

lade CL-strukturerne fundere en række af de øvelser, hvor hensigten var, at det teoretiske stof fra den 

givne undervisningssession skulle behandles af de studerende i en eller anden form for plenumsituation. I 

de pædagogiske fag har følgende strukturer været afprøvet: 

 Dobbeltcirkler 

 Ekspert-puslespil 

 Fang en makker 

 Giv en – få en 

 Møde på midten 

 Quiz og byt 

 Rollelæsning 
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Den umiddelbare erfaring fra anvendelsen af CL er positiv. De studerende responderer indledningsvist 

særdeles positivt på at arbejde i de valgte strukturer, og behandlingen af stoffet fungerer overordnet set 

efter hensigten. Når det eksempelvis kommer til diskussion af pædagogisk/didaktiske grundspørgsmål, viser 

strukturer som ’Dobbeltcirkler’, ’Fang en makker’ og ’Møde på midten’ sig ganske velegnede. De 

studerende giver udtryk for, at det er rart med klare retningslinjer for det makker- eller gruppebaserede 

arbejde, og at der er klare dogmer for, hvorledes man skal nå fra A til B. 

I det følgende eksemplificeres anvendelsen af strukturen ’Møde på midten’ (Ibid.: 120) som et element i 

pædagogikundervisningen på merituddannelsen. Ved årets første undervisningssession beskæftigede 

holdet sig blandt andet med spørgsmålet: ’Hvorfor bliver vi egentlig lærere?’. Hensigten var at få de 

studerende til at reflektere over egne motivationer for valget af lærerstudiet samt at give holdet mulighed 

for at få indsigt i de øvrige studerendes tanker om formålet med valget af lærergerningen. Desuden var det, 

da det var første undervisningssession på det givne hold, et delmål, at de studerende kom til at kende 

hinanden bedre. I strukturen ’Møde på midten’ noterer de enkelte teammedlemmer først egne 

refleksioner, hvorefter de individuelle motiver diskuteres i plenum for til sidst at udfærdige en række fælles 

spidsformuleringer, der besvarer det grundlæggende spørgsmål. Nedenstående er et eksempel på, hvordan 

opgaven formuleres for de studerende (sat ind i PowerPoint og synlig via projektor under hele øvelsen): 

 

De studerende gav udtryk for, at de via ’Møde på midten’ dels fik mulighed for at gøre sig egne refleksioner 

over spørgsmålet, dels fik mulighed for at spejle og vinkle disse i en styret plenumsituation, hvor den øvrige 

del af fællesskabet havde gjort sig lignende overvejelser. At teamet afslutningsvis skulle finde frem til en 

fælles besvarelse af spørgsmålet gav en række gode og udfordrende diskussioner, hvor de studerende gav 

udtryk for en oplevelse af udfordrende nuancering og positiv refleksion i forhold til deres egne 

indledningsvise besvarelser. De gav desuden udtryk for, at tidspresset (jf. opgavebeskrivelsen oven for) var 

en positivt befordrende faktor i deres refleksioner over og besvarelse af det givne spørgsmål. ”Vi bliver 

Gruppeopgave ’Møde på midten’: 

 Arbejd sammen i grupper af fire 

 Besvar på skift spørgsmålet ’Hvorfor bliver vi lærere?’ 

 Svarene skrives hurtigt og ’derudaf’ på hver jeres område (1 minut) 

 1 minut til hvert gruppemedlem til at præsentere sine udsagn 

 3 minutter til at finde frem til 2-3 ’konsensusudsagn’ 

 Skrives på et separat papir (husk overskrift) – og præsenteres for de øvrige grupper  
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presset til at tænke hurtigt, og der går ikke langstrakt pseudodiskussion i den”, var en af reaktionerne efter 

øvelsen. Desuden var det som underviser en positiv oplevelse at iagttage, hvorledes alle studerende i 

rummet fik mulighed for at komme til orde i diskussionen og besvarelsen af det givne spørgsmål. CL-

metoderne synes i sit udgangspunkt at rumme et element af systematiseret inklusion, når det kommer til 

tildelingen af taletid til alle medlemmer i de enkelte teams. Alle får med andre ord mulighed for at ytre sig 

og bliver på samme tid udfordret til at komme ud af busken. Desuden undgås det, at det er det samme 

snævre udsnit af diskussionslystne studerende, der tager ordet og fører diskussionen hen over hovedet på 

den resterende del af holdfællesskabet. Erfaringerne fra det bragte eksempel er således ganske positive, og 

der var en tydelig tendens til, at arbejdet med ’Møde på midten’ desuden havde en ikke ubetydelig effekt 

på opnåelsen af det mere classbuilding-orienterede delmål. 

Det lyder jo alt sammen aldeles forrygende, og hvis man ikke viste bedre, kunne man jo være tilbøjelig til at 

afkræve indskrivelse af anvendelsen af CL i samtlige af studieordningerne for fagene i læreruddannelsen(!). 

Det viser sig dog, at træerne ikke vokser sig helt ind i CL-himlen, hvilket afsnittet ’CL-udmattelse?’ senere 

har til hensigt at problematisere. Forinden rettes blikket mod et eksempel på, hvorledes et mere analytisk 

perspektiv kan kombineres med inddragelsen af CL i undervisningen i almen didaktik. 

CL-projekt i faget almen didaktik 

Når det kommer til det analytiske perspektiv på CL i de pædagogiske fag, har dette blandt andet været 

forsøgt integreret som en del af et projektforløb i almen didaktik på tredje årgang. Hensigten var, at de 

studerende via undervisningstilrettelæggelse ud fra valgte CL-strukturer skulle præsentere CL-metodernes 

teoretiske forlæg, som de tager sig ud i bogen ’Cooperative Learning’ (Ibid.). I den forbindelse skulle de 

studerende forholde sig til fordele og ulemper ved dels CL som metode, dels de givne strukturer, som 

grupperne havde valgt som grundlag for den tilrettelagte undervisning af deres medstuderende. Projektet 

afsluttedes med en række skriftlige refleksioner over den gennemførte undervisning samt over hvilke 

potentialer og forhindringer, der kunne ligge i anvendelsen af CL. Nedenfor indsættes projektbeskrivelsen, 

som de studerende arbejdede ud fra: 
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Erfaringerne fra ovenstående forløb er ligeledes positive. De studerende arbejdede engageret med 

projektet og formåede at få stablet en række glimrende undervisningssekvenser på benene. Hvis man 

forsøger at se bort fra faktorer som holdsammensætning, forskelle i de studerendes faglige niveau og 

lignende, som i sagens natur kan være indflydelsesrige forhold i relation til, hvorledes et sådant projekt 

forløber, synes der at være en vis ræson i at lade de studerende arbejde selvstændigt og 

undervisningstilrettelæggende med CL. Dels giver de studerede udtryk for, at de oplever en vis 

overførselsværdi i relation til deres tilrettelæggelse af undervisning i deres praktik, dels udtrykker de sig 

positivt i relation til det forhold, at de i plenumsammenhænge får mulighed for at afprøve og 

eksperimentere med en række strukturer – både som undervisere via CL og som underviste via CL. De 

oplever med andre ord, at de i mere udstrakt grad får arbejdet metoderne ind under huden og desuden får 

mulighed for at diskutere og sparre med såvel hold som underviser. 

Efter de studerendes CL-undervisningssekvenser blev netop overståede undervisning taget op til fælles 

feedback og diskussion. Dette gav sig udslag i en række interessante didaktiske plenumdrøftelser, hvor 

såvel den uforbeholdne begejstring som den sunde skepsis over for metoderne fik lov at komme til udtryk. 

Sådanne plenumdiskussioner viste sig ganske befordrende for de studerendes afprøvning af en mere 

kritisk/analytisk tilgang til undervisningsmetoderne. 

Mål: 

At de studerende får indsigt i Cooperative Learning som undervisningsform, og at de får mulighed for at afprøve forskellige 

Cooperative Learning-strukturer med henblik på at kunne anvende dem i folkeskolen. 

Indhold:  

Ved udvalgte undervisningsgange står grupper af studerende på skift for planlægningen af 30-45 minutters undervisning. Indholdet 

i undervisningen er et kapitel i bogen ’Cooperative Learning’. Gruppen skal planlægge en undervisning, hvor der gennem brug af 

en eller flere af CL-strukturer (som beskrevet i kapitel 8), arbejdes med indholdet i det pågældende kapitel.  

Evaluering og dokumentation: 

Hver undervisningsgang afsluttes med fælles refleksion over hvilket udbytte, holdet har fået af undervisningen samt over hvilke 

muligheder og begrænsninger, der er i de anvendte strukturer.  

Desuden optager hver gruppe en mindre videosekvens af en del af den gennemførte undervisning. Denne lægges i holdet 

konference samt i de studerendes egen præsentationsportfolio. Videosekvensen skal være ledsaget af: 

1) Redegørelse for målet med undervisningen 

2) Begrundelse for valg af strukturer samt beskrivelse af indholdet i strukturerne. 

(udarbejdet af Lene Greisen, lektor i de pædagogiske fag i Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS) 

3) Refleksioner over holdets udbytte af undervisningen samt over muligheder og begrænsninger i de anvendte strukturer. 
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Endnu en gang kunne det altså lyde som en særdeles fornuftig ide at integrere anvendelsen af CL i sin 

undervisning i så vid udstrækning som muligt. Men, som det vil fremgå af det følgende afsnit, viser det sig, 

at der visse begrænsninger i anvendelsen af CL i undervisningen på læreruddannelsen. 

CL-udmattelse? 

Selv om de studerende umiddelbart responderer ganske positivt på arbejdet med CL, viser det sig, at der 

med tiden opstår en vis udmatning. Dette er en ganske væsentlig faktor, når det kommer til arbejdet med 

CL. De studerende udtrykker: ”Åhh, skal vi nu lave CL igen” og ”Kan vi ikke bare selv styre det, og lave 

almindeligt gruppearbejde?”. Det lader altså til, at de dogmer og den relativt stramme tidsstyring, som 

tidligere har været italesat som et positivt element i det makker-/gruppebaserede arbejde, ved gentagelser 

opleves som anstrengende og begrænsende. ”Vi når jo ikke at få snakket det ordentligt igennem”, siger de 

studerende blandt andet. Det synes dermed at være en tendens til, at man som underviser i 

læreruddannelsessammenhænge må lægge fokus på at moderere ’styringsfordelingen’ mellem underviser 

og studerende samt rette opmærksomheden mod mængden af CL-strukturer, så de ikke går hen og bliver 

decideret trættende og uhensigtsmæssige i relation til de tilrettelagte undervisningssessioner. 

Et element i den beskrevne CL-udmattelse kan meget vel tænkes at være, at de voksne lærerstuderende i al 

sin enkelthed reagerer over for at blive undervist som børn. Et middel mod udmattelsen kan derfor være en 

vis voksenmoderation i anvendelsen af CL-metoderne, der jo i sit udgangspunkt er tiltænkt elever i 

grundskolealderen. Jeg har gode erfaringer med at lade strukturerne fungere med en større grad af 

ansvarsoverdragelse til de lærerstuderende, så de i højere grad tildeles tids- og strukturstyring i de enkelte 

teams. Det beskrevne projektforløb er et udmærket eksempel på dette, idet de studerende så at sige 

tildeles en anden og mere tungtvejende form for ansvarlighed i forhold til arbejdet med CL. Dermed ikke 

sagt at en sådan ansvarsforflyttelse er den endelige løsning på den beskrevne CL-udmattelse. De 

studerende oplever nemlig som nævnt en vis gentagelsestræthed, når det kommer til inddragelsen af CL i 

undervisningen, så løsningen bliver måske snarere en mere drypvis dosering af undervisning, hvor CL-

metoderne inddrages. En del af løsningen kunne således ligge i at variere sin undervisning, så CL ikke 

kommer til at stå som eneste bud på de anvendte undervisningsmetoder. På den måde vil CL formodentlig 

virke som det forfriskende og anderledes pift i undervisningen, som de studerende gav udtryk for at opleve, 

da de indledningsvis blev udsat for metoderne. Et andet element bestræbelserne på at undgå den 

beskrevne CL-udmattelse kunne ligge i, at vi som undervisere øver os i at personliggøre og 

læreuddannelsesmoderere undervisningsmetoderne fra CL. 
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Personliggørelse og moderation af CL 

Efter nogen tids arbejde med metoderne får man som underviser mod på at eksperimentere med det 

udgangspunkt, som bogen af Kagan og Stenlev (Ibid.) lægger op til. I bestræbelserne på at skabe et vist 

overraskelseselement i programmet for undervisningen, har jeg blandt andet eksperimenteret med at 

omdøbe visse strukturer. Når programmet for den pågældende dags eller aftens undervisning præsenteres 

for de studerende, kan titler som fx ’Møde på midten’ eller ’Dobbelcirkler’ lyde en anelse flade. I stedet kan 

man afveksle ved fx at lægge op til programpunkter som ’Spejlæg’ (dobbeltcirkler – tænk på, hvorledes 

dobbeltcirkler tager sig ud ved kridttegning på gulv; ja, et spejlæg), eller man kan måske fange en fløjlsbusk 

i stedet for blot en makker, når nu vi er blandt kommende lærere. Det viser sig, at hvis man eksempelvis 

kombinerer det, vi nu kunne kalde ’Fang en fløjlsbuks’, med overskriften ’Cocktailparty’, sætter en gang 

diskussionsunderliggende og cocktailpartyassocierende musik på (kunne fx være ’Club Tropicana’ med 

WHAM, hvis der desuden skal skrues lidt op for kitsch- og nu-mindes-jeg-med-glæde-min-

ungdomsfaktorerne), så opstår der en særlig positiv stemning i undervisningsrummet. Der ligger 

tilsyneladende et vist potentiale i en sådan voksenmoderation af CL-strukturerne, så de studerende ikke 

oplever øvelserne som forfladigede og i værste fald for barnlige. Vi har altså som undervisere mulighed for 

at gå de voksne studerende mere i møde og på den måde facilitere øvelser, der i mere udstrakt grad bliver 

båret af lyst, spænding og humør. Det kan forekomme som mindre og måske umiddelbart uvæsentlige 

detaljer, men erfaringerne viser, at det har forbløffende stor effekt. Overraskelsesmomentet og den 

undren, som fx de ændrede titler og strukturmoderationen afstedkommer, viser sig særdeles virkningsfuld, 

og de studerende har gentagne gange givet udtryk for, at netop sådanne modererede 

øvelsessammenhænge var en betydningsfuld faktor i relation til deres lyst til deltagelse i undervisningen og 

oplevelsen af den sociale dimension af undervisningsrummet. 

Opsummerende for CL i de pædagogiske fag 

Det har været interessant at eksperimentere med inddragelsen af CL i de pædagogiske fag. Helt 

grundlæggende kan bogen ’Cooperative Learning’ (Ibid.) beskrives som et metode- og øvelseskatalog, der 

er særdeles let at gå til. Man kan uden videre anstrengelser gå direkte til strukturerne i CL og inddrage dem 

i sin undervisning ud fra de overskuelige og simple strukturbeskrivelser, som findes i bogen. CL er i sit 

udgangspunkt en usædvanlig let tilgængelig samling af bud på, hvorledes især gruppebaseret undervisning 

kan tilrettelægges og håndteres. Man kan således få veltilrettelagt inspiration til sammensætningen af 

gruppeøvelser, og der er dermed gode muligheder for at ’springe et par led over’, når det kommer til 

udviklingen af sådanne socialt baserede læringssekvenser. I læreruddannelsen må anvendelsen dog 

eksekveres med en række forbehold. Det er som bekendt voksne mennesker, vi har med at gøre, og 
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strukturerne må modificeres, så de i højere grad retter sig mod målgruppen. Desuden bør man overveje at 

variere sin undervisning, så omfanget af CL ikke bliver for omfattende, da studerende giver udtryk for en vis 

CL-udmattelse, hvis der for ofte stilles krav om arbejde og undervisning ved inddragelse af CL. 

Sammenfatning og afrunding 

Som det også står skrevet andetsteds i rapporten, har det været interessant og lærerigt, at arbejde og 

eksperimentere med CL. Efter at vi har tilegnet os et mere indgående kendskab til metoderne, er der 

opstået en vis forståelse for deres popularitet og stadig mere omfattende udbredelse. Sammenlignet med 

en række af de øvrige pædagogiske strømninger, der fra tid til anden har gjort sine indtog på 

grundskoleområdet, er CL helt usædvanligt gennemført, velkomponeret og helt ud i detaljen velbeskrevet. 

Det er derfor til at forstå, hvorfor man fx som ny lærer kan få en vis forkærlighed for metoderne, da de 

ganske enkelt er lige til at hente ned fra hylden og trække med sig ind i klasselokalet. Man kan både vælge 

at overgive sig totalt og indrette al undervisning, klasserum osv. efter CL, eller man kan lade være med 

’købe hele pakken’ og kan blot bruge det lidt i flæng, når det synes at kunne bidrage eller optimere. På den 

måde er CL i sin grundform usædvanligt vidtrækkende og bredspektret i sine mulighedsudbud. Uanet hvad 

man vælger, kan CL med sine simple og velbeskrevne strukturer medvirke til struktureringen af de til tider 

vanskeligt strukturærbare skolesammenhænge, og heri ligger selv sagt et kolossalt udbredelsespotentiale. 

Det kan i hvert fald forekomme ufornuftigt at takke nej til et løsningsforslag, der tilbyder den ’virkning i den 

virkelige verdens praksis’, som de lærerstuderende så ofte efterspørger. 

Når det er sagt, må vi henlede opmærksomheden på, at der er forskel på anvendelsen af CL i grundskolen 

og på læreruddannelsen. Erfaringerne fra arbejdet med CL i læreruddannelsen, som her i rapporten er 

eksemplificeret ved med fokus på de pædagogiske fag og linjefaget hjemkundskab, viser ikke desto mindre 

samme anvendelige og effektfulde enkelthed i ’metodeopskrifterne’, som et langt stykke hen ad vejen viser 

sig at holde de løfter, de stiller den eksekverende underviser i udsigt. I rapporten har vi derfor formuleret 

arbejdet med undervisning via CL det som præget af høj grad af tydelighed, dynamik, ’summen i rummet’ 

og af en ganske sympatisk og relativt ligelig fordeling af undervisningsrummets taletid. Begrænsningerne i 

læreruddannelsessammenhænge ligger dog i de forhold, at de lærerstuderende oplever en vis udmattelse, 

hvis CL bliver for dominerende et element i undervisningen, ligesom der synes at være tendenser til at CL 

kan forekomme en tand for børnefokuseret i sit udgangspunkt, og derfor synes at ramme en anelse ved 

siden af, når det kommer til undervisning af voksne studerende. Desuden kan man på læreruddannelsen 

ikke altid regne med stabilt fremmøde på de enkelte hold, hvorfor gennemførelsen af tilrettelagte CL-

øvelser til tider bliver vanskeliggjort.  
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