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I n d l æ g

LVUfagbladet bringer i dette nummer sidste del af  udgivelsen “Nyt  fokus på ung-
domsskolernes heltidsundervisning anno 2008”. Hele teksten kan downloades i 
pjeceform på www.lvu.dk/HLFU 

Heltidsundervisningens fornemmeste opgave bliver 
altså dels at ruste eleverne til de faglige krav, der stil-
les af samfundet, og på samme tid at hjælpe dem til 
at få opbygget de sociale kompetencer, som de ofte 
mangler, når de kommer til ungdomsskolen. Dette 
dobbelte fokus er vigtigt, da et ensidigt fokus på et 
af de to aspekter vil virke marginaliserende eller 
stigmatiserende. I tilrettelæggelsen af undervisnin-
gen gælder det derfor om at finde en passende ba-
lance mellem udviklingen af de forskellige kompe-
tencer. Sociale kompetencer og faglighed skal ikke 
ses som to strengt adskilte færdigheder, men som 
kompetenceområder, der skal udvikles sideløbende 
med hinanden. 

Det kan være svært for den enkelte lærer at opret-
holde denne hårfine balance mellem udvikling af de 
to kompetenceområder. I det følgende præsenteres 
forslag til, hvordan kompetencerne kan udvikles hos 
eleverne, og hvordan balancen opretholdes. 

 
Den ny læringskultur
Vi befinder os i dag i et spændingsfelt mellem en ny 
og en gammel læringskultur. Det “gamle” paradigme, 
som repræsenteres ved faglig indlæring og envejs-

kommunikation fra lærer til elev, er under pres. I 
modsætning hertil står en ny læringskultur, hvor so-
ciale relationer, dialogiske processer og et holistisk 
menneskesyn er nye stikord. Mens det gamle para-
digme reducerer marginaliserede elever til “problem-
børn” eller “utilpassede unge”, giver den moderne til-
gang til læring nye muligheder for de marginalisere-
de elever – en mulighed for, at de selv igen kan tage 
styringen over deres liv.

Det gamle paradigme karakteriseres ved, at lære-
ren placerer sig foran tavlen og formidler viden til 
eleven, som er mere eller mindre modtagelig. I denne 
traditionelle forståelse af undervisning, hvor læreren 
har vidensmonopol, forstås læring som en indre 
mental kapacitet hos individet. Læring bliver en pro-
ces, der foregår i hovedet på den enkelte elev som føl-
ge af det stof, læreren formidler. 

I denne opfattelse af læring er fokus udelukkende 
placeret på elevens faglige udvikling, og elever for-
ventes at have samme muligheder for at få noget ud 
af uddannelsen. Det kan være problematisk, når læ-
ring opfattes på denne måde, da det i sidste ende gi-
ver marginaliserede elever skylden for deres egne 
problemer. 

Kompetenceudvikling  
hos eleverne - del 3
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“Det synes bydende nødvendigt at afsø-
ge nye måder at forstå læring på, som 
ikke naturaliserer og understreger vort 
samfunds eksisterende opdeling og so-
ciale ulighed. En omtænkning af læring 
som et socialt, kollektivt snarere end et 
individuelt psykologisk fænomen udgør 
den eneste vej til at overskride de nuvæ-
rende forhold”.

Lærerens funktion i dag er dog meget me-
re vidtfavnende end blot at være formidler 
og naturlig autoritet. I det nye paradigme 
forstås læring ikke som noget, der finder 
sted i et indre psykisk rum med en interna-
lisering og lagring af viden, men som noget, 
der sker gennem deltagelse i social praksis. 
Ved at anlægge en mere holistisk tilgang til 
læring håber man på at kunne få øje på de 
potentielle kompetencer, der kan udvikles 
hos eleverne. Læring forstås som noget, der 

opstår i relationer – ikke blot som en over-
førselsproces af viden fra lærer til elev. 

Praksisfællesskaber
Både sociale og faglige kompetencer udvik-
les hos eleverne gennem læring. En af de 
vigtigste arenaer for læring er praksisfæl-
lesskaber.  Et praksisfællesskab karakterise-
res som et fællesskab, hvor deltagerne er 
samlet om et fælles foretagende, og hvor de 
er engagerede og gensidigt forpligtede over 
for hinanden. I fællesskabet skabes en fæl-
les fortælling og en fælles jargon, som for-
stærker fællesskabets identitet. Ved at de 
unge indgår i en sammenhæng, som synes 
meningsfuld, og hvor de føler sig nyttige, 
får de opbygget en stærk identitetsfølelse. 
Når de unge indgår i konstruktive sammen-
hænge, er der ligeledes større sandsynlig-
hed for, at en destruktiv løbebane brydes – 
at de ændrer deres negative “vaner” med fx 
mobning, kriminalitet m.m. 

Lærerens rolle bliver derfor at skabe et rum, 
hvor et konstruktivt fællesskab kan opstå.

“Social kompetence kommer til udfol-
delse gennem planlagte pædagogiske 
forløb, som tager højde for, at det helt 
centrale for læringsprocessens succes er 
at skabe fællesskaber om ”noget”.

I praksisfællesskabet gælder princippet om 
mesterlære. Personerne i fællesskabet starter i 
en perifer position, hvor de observerer de mere 
øvede deltagere i fællesskabet. Efterhånden 
som de føler sig mere sikre på deres rolle i fæl-
lesskabet, begynder de selv at deltage ved at 
prøve sig frem og derved finde ud af, hvilke 
regler der gælder for netop det fællesskab. 
 Læring skal altså for-
stås som personens 
forandrede deltagel-
se i fællesskabet – 
som en dynamisk be-
vægelse fra perifer til 
fuld deltagelse.  

Dette temahæfte er blevet til på baggrund 
af en temadag for medlemmer af Landsfor-
eningen af Voksenundervisere (LVU), afholdt 
i april 2008. Temaet var “Udslusning fra ung-
domsskolen – om ungdomsskolens indsatser 
i kampen for en uddannelse til alle unge”. 
Deltagerne drøftede, hvordan pædagogiske og 
didaktiske metoder bedst muligt kan ruste ele-
verne i heltidsundervisningen til samfundet. 
Der blev givet eksempler på mentorordninger, 
vejledningsmetoder, samarbejde med produk-
tionsskoler m.m. Også heltidsundervisningens 
rummelighed var et tema, der ofte var oppe 
at vende. 
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Heltidsundervisningen har de ideel-
le rammer for at skabe sådan et inklu-
derende praksisfællesskab ved at en-

gagere eleverne i et projekt, der interesserer 
dem. Ved fx at samles hver morgen til mor-
genmad, til værkstedsundervisning eller no-
get tredje skaber eleverne relationer til hinan-
den og til lærerne og bevæger sig fra en mar-
ginal position til perifer deltagelse for til sidst 
at deltage fuldt i fællesskabet. De kan spejle 
sig i de andre elever og i lærerne og derved få 
en forståelse for, hvordan det forventes, de 
handler i fællesskabet.  

Et eksempel på et praksisfællesskab
Et eksempel på et konstruktivt praksisfælles-
skab kan være madlavningskurser. I en hel-
tidsklasse blev eleverne undervist i madlav-
ning og afsluttede året med at lave en fest-
middag for skolens bestyrelse. Projektperio-
den bestod af en konkurrence mellem elever-
ne, opdelt i fire hold. Hvert hold skulle stå for 
madlavningen en uge ad gangen. 

Eleverne stod selv for planlægning, indkøb, 
madlavning, oprydning og rengøring, bord-
dækning, initiativ, servering, samarbejde, 
skrivning af huskeseddel, budgettering etc. 
og fik point, alt efter hvor godt de klarede 
hver enkelt ting. Det gav minuspoint at bede 
de voksne om hjælp. Den detalje betød, at ele-
verne i langt højere grad forsøgte at løse pro-
blemerne i fællesskab eller ved at kigge i ko-

gebøgerne. De resterende elever og lærerne 
bedømte maden. Den øjeblikkelige feedback, 
de fik af de andre ved middagsbordet, virkede 
befordrende for arbejdet. 

Ved projektets afslutning stod eleverne for 
at lave en middag til bestyrelsen. De dække-
de fint bord, sendte formelle invitationer ud 
og knoklede en hel dag for at lave en tre-ret-
ters menu til de fornemme gæster. De præ-
sterede alle en større koncentration under 
arbejdet, end de på noget tidspunkt havde 
vist før. Til selve serveringen havde de klædt 
sig i sorte bukser og hvide skjorter og så me-
get præsentable ud. Middagen var en stor 
succes, og eleverne var pavestolte, da aftenen 
var forbi . 

Nyttig værkstedsundervisning
Sådan et projekt viser klart, hvordan en fæl-
lesskabsfølelse opstår, når eleverne tages ud 
af deres normale “skole”-kontekst og placeres 
i en ny, som de magter. Eleverne oplever for-
løbene som livsnære og meningsfulde, og et 
projekt som dette har givet værdifulde ople-
velser og erfaringer, som skaber fællesskabs-
følelse, udfordrer elevernes viden og færdig-
heder, styrker deres selvtillid og udvikler dem. 
Gennem projektet får eleverne succesoplevel-
ser og oplever, at de kan noget, som anerken-
des. Eksemplet er ligeledes egnet til at belyse, 
hvordan skolefaglige færdigheder ikke nød-
vendigvis er noget, man opnår ved at sidde 

stille og lytte til læreren. Ved selv at skulle 
lægge budgetter og skrive huskelister er ele-
verne i nævnte eksempel blevet trænet i både 
matematik og dansk. Et praksisfællesskab 
som i eksemplet må derfor siges at være kon-
struktivt på flere niveauer og udvikler både 
elevernes faglige og sociale kompetencer. 

Heltidsundervisningens muligheder for at 
arrangere projekter som det nævnte skaber 
potentiale for, at konstruktive relationer mel-
lem eleverne kan dannes. På samme måde 
kan værkstedsundervisning være en god are-
na for læring hos denne gruppe unge. De un-
ge udtaler sig generelt positivt om værksteds-
undervisningen og anser det som noget be-
tydningsfuldt. Elevernes arbejde i værkstedet 
er målbart. I værkstedet produceres konkrete 
produkter, som kan vises frem og imponere, 
og de føler tilsyneladende selv en stor til-
fredshed ved at fremstille noget brugbart . I 
værkstedsundervisningen har eleverne også 
mulighed for at samarbejde om et praktisk 
projekt, hvorved fællesskabet styrkes. Hel-
tidsundervisningens udbud af alternative fag 
er derfor en vigtig del i udviklingen af 
praksis fællesskaber. 

At anerkende elevernes alternative ressourcer
Den nye læringsform er specielt gavnlig for 
marginaliserede elever, da den giver mulig-
hed for at ændre den negative fortælling, der 
ofte findes om eleverne i heltidsundervisnin-
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Model fra Allan Simonsen 2007:40

gen, og som hindrer eleverne i at udvikle sig. 
En stor del af skolens opgave er at give eleven 
troen tilbage på sig selv. Det lyder enkelt, 
men er en lang og hård proces. Når først ele-
ven har fået troen tilbage på sig selv, er en 
stor del af opgaven løst, og et afgørende 
skridt mod målet er taget. Ved at fokusere på 
elevernes ressourcer kan læreren i skolen væ-
re med til at ændre elevens fortælling til en 
positiv fortælling. 
 

“Vores handlinger er naturligvis valgt 
af os selv og er derfor styret af vores per-
sonlighed. Men vi skabes og defineres i 
et samspil med andre og altså i relation 
med andre mennesker. Denne relation 
baseres på og opretholdes gennem kom-
munikation – gennem vores sprog. At 
være med til at skabe historier og der-
med at være med til at beskrive sig selv 
er også med til at definere de handlin-
ger, vi vælger.” 

Det første skridt på vejen mod elevens gen-
vundne selvtillid tages, når eleven oplever, at 
læreren møder ham med anerkendelse og re-
spekt, og at læreren tror på ham. Først da kan 
eleven begynde at tro på sig selv igen. En po-
sitiv italesættelse af eleven kan hjælpe eleven 
til at flytte sig fra en marginal position til en 

legitim perifer position – blandt andet ved at 
eleven får omdannet sin selvopfattelse i en 
positiv retning.

Modellen illustrerer, hvordan elevens 
handlinger i høj grad påvirkes af, hvilke for-
ventninger han eller hun mødes med, og hvil-
ken fortælling der eksisterer om eleven – bå-
de den fortælling, som eleven fortæller om 
sig selv, og som fortælles om eleven af fx læ-
rere. Derudover påvirker elevens handlinger 
også fortællingen. For at ændre et destruktivt 
handlingsmønster er en ændret fortælling 
derfor et oplagt sted at starte. 

Af samme grund kan et kontekstskifte vir-
ke kompetenceudviklende for de marginali-
serede unge. Eleverne får mulighed for at vise 
nye sider af sig selv, når de sættes i situatio-
ner, som de magter. Derfor er heltidsunder-
visningens mulighed for at skifte kontekst fra 
klasseværelset til et andet læringsmiljø opti-
mal for eleverne, da de derigennem får mu-
lighed for at vise de ressourcer, som måske 
overses i klasseværelset. 

Den højere lærernormering i heltidsunder-
visningen gør det i højere grad muligt at tage 
udgangspunkt i den enkelte elev og at finde 
frem til de styrker, som eleven har. Ofte gem-
mer eleverne på alternative ressourcer, som 
ikke er blevet værdsat i folkeskolen. I heltids-
undervisningen er det vigtigt at finde frem 
til disse ressourcer og anerkende dem. Eleven 
skal i skolen mødes af et alternativ, hvor 

strukturen og indholdet er afstemt efter hans 
forudsætninger, hvor opgaverne og kravene 
passer til hans udgangspunkt, og hvor han 
kan føle sig udfordret og opleve sejre. Det er 
lærerens rolle at lære af eleven, hvem eleven 
er – hvad der interesserer ham, hvad der er 
hans stærke sider og hans potentialer, hans 
forhåbninger og drømme – og at hjælpe ham 
til at anvende de ressourcer, han har til at rea-
lisere disse forhåbninger.  

Et eksempel på en positiv fortælling
Et eksempel på et projekt, hvor de unges al-
ternative ressourcer anvendes og anerkendes, 
er det 3-årige gadeplansprojekt i Københavns 
Kommune, “De Vilde Unge”. Projektets kon-
cept er, at “vilde” unge kommer for at hjælpe 
andre vilde unge. De marginaliserede unge er 
vant til at møde socialpædagogiske projekter 
for at få behandling eller blive hjulpet – de er 
vant til at være objekter for intervention. Pro-
jekt “De Vilde Unge” gør op med den opfattel-
se af de unge og forsøger i stedet at anerken-
de og inddrage de unge i projektet. Målet er 
at få de unge til selv at formulere ønsker og 
behov, og projektet 
skal tage udgangs-
punkt i den enkelte 
unges behov og res-
sourcer. De unge mø-
des med en forvent-
ning om, at de er kom-
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petente, og de gives ansvar for egne 
opgaver. Deres sagsakter bliver ikke 

læst af medarbejderne, og de mødes derfor så 
fordomsfrit som muligt, og ikke med en nega-
tiv forventning. 

Helt konkret fungerer projektet således, at 
marginaliserede unge engageres i forskellige 
små projekter, der handler om et emne, der 
berører dem. I nogle projekter modtager de 
unge en “arbejdsdusør” for at medvirke. 

Ungdomskonferencen “Hjerter i sovs” kan 
bruges som eksempel. Konferencen blev ude-
lukkende kørt af de unge selv og handlede 
om temaer, som de unge fandt relevante. 
Konferencen blev en stor succes og fik masser 
af mediedækning. I konferencen blev de un-
ges store viden om ungdomsproblemer i et 
marginaliseret miljø anvendt på en konstruk-
tiv måde. På samme måde kan de unge blive 
“ledere” for små projekter og få ansvar for de-
res egen gruppe. Fordelen ved at anvende un-
ge, der selv færdes i det hårde miljø, som le-
dere er, at de unge har kendskab til andre un-
ges problemer i miljøet. De kan bedre sætte 
sig i de unges sted og har kendskab til lokal-
området. Pga. deres netværk i miljøet kan de 
stoppe konflikter tidligere .

Denne positive anvendelse af de “tidligere 
rødders” problematiske baggrund har en 
enorm betydning for de unges selvværd og 
selvforståelse. Ved at gøre målgruppen til en 
del af arbejdsstyrken føler de unge sig nød-
vendige. De føler, at de gør noget, der nytter. 

Ved yderligere at anvende en arbejdsdusør 
signalerer projektmedarbejderne meget ty-
deligt, at de unges arbejde er værdsat, og at 
det har betydning. Projektet er, med andre 
ord, med til at ændre den negative fortælling, 
der findes om de marginaliserede unge. Ved 
at omdanne de unges svaghed til en styrke 
ændres forventningsmønstret – både fra de 
unges eget synspunkt, fra forældrenes og fra 
medarbejdernes. 

 
Heltidsundervisningens muligheder for at ud-
vikle sociale og faglige kompetencer
Et læringsmiljø, hvor både sociale og faglige 
kompetencer bedst muligt kan udvikles, er et 
miljø, hvor eleverne har mulighed for at opret-
te et konstruktivt praksisfællesskab. Hvor de 
kan samles om et projekt, der producerer en 
fællesskabsfølelse, og hvor de kan lære af hin-
anden, hvilke regler der gælder i netop det fæl-
lesskab. Ved at deltage i sådan et fællesskab 
udvikles sociale kompetencer, hvilket er forud-
sætningen for, at fagligheden også kan udvik-
les.

Med et kontekstskifte fra det “normale” 
klasseværelse kan lærerne give eleverne mu-
lighed for at vise sider af sig selv, de ikke nor-
malt ville have mulighed for at vise. Dermed 
kan lærerne være med til at opfange ressour-
cer hos eleverne – eller måske at vende nogle 
af elevernes svagheder til styrker – og vise 
dem, at de kan noget, der anerkendes. 

At ændre de marginaliserede unges negati-

ve fortælling til en positiv er altafgørende i 
de unges udvikling og har stor betydning for 
deres selvopfattede kompetence og dermed 
for deres sociale evner. Samtidig er det dog 
også vigtigt, at de unge får styrket deres fag-
lige evner. Ofte vil sociale problemer hos de 
unge blokere for deres evner til at udnytte de 
faglige egenskaber, de allerede besidder. Der-
for kan deltagelse i et konstruktivt socialt 
fællesskab i nogle tilfælde være tilstrækkeligt 
til, at de marginaliserede unge formår at ud-
nytte deres allerede eksisterende faglige res-
sourcer. 

I mange tilfælde vil de unge dog være så 
dårligt rustet, rent fagligt, fra folkeskolen, at 
de også har behov for at styrke deres faglige 
kompetencer for at kunne begå sig i samfun-
det efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at hel-
tidsundervisningen sørger for også at fokuse-
re på det faglige aspekt ved undervisningen. 

Når dette er sagt, skal det pointeres, at et 
fokus på faglighed ikke er ensbetydende med 
undervisning ud fra “det gamle paradigme”. 
Fokus på faglighed kan sagtens udføres i 
praksisfællesskaber – som eksemplet med 
madlavningskurset viste. Ved at skabe miljø-
er, hvor praksisfællesskaber kan opstå, kan 
lærerne være med til at fokusere både på fag-
lige og sociale aspekter ved elevernes udvik-
ling og dermed opretholde heltidsundervis-
ningens særlige position som et socialpæda-
gogisk undervisningstilbud.
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