Arne Nikolaisen Jordet

ANERKJENNELSE I SKOLEN
En forutsetning for læring

Særtrykk av kapittel 15:
Dialogisk utforskende samspill

340

A n e r k j e nn e l s e i s ko l e n

KAPITTEL 15

Dialogisk utforskende samspill

Skolens samfunnsoppdrag og skolens språklige praksiser
Læringsfremmende dialogisk samspill bygger på anerkjennelse
I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvordan lærerne kan styrke elevenes
faglige og sosiale læring og deres selvverd gjennom sin kommunikative
praksis. Det sentrale spørsmålet er hvordan lærerne snakker med elevene
i opplæringen, og hva slags kommunikativ praksis de etablerer i klassefellesskapet. I lys av Vygotskijs sosiokulturelle perspektiv på læring skal vi
utforske den dialogiske samtalens betydning for barns tenkning og læring.
Gjennom de kommunikative praksisene lærerne etablerer i skolen, legges et
viktig grunnlag for faglig og sosial læring, og det gir elevene også grunnlag
for å forstå og håndtere eget liv i den fysiske og sosiale virkelighet de inngår
i (Säljö 2001:98). Jeg vil undersøke hva lærerne må gjøre for at elevene skal
kunne stå fram som deltakere i klassefellesskapet og utvikle kunnskaper og
kompetanser gjennom språklige ytelser, gjennom det Habermas (1999) kaller
kommunikativ handling.
Alt språklig samspill bygger på en etikk som bør artikuleres eksplisitt. For
det eksisterer noen normer for hvordan man bør forholde seg til hverandre
og snakke sammen. Den gode samtalen stiller moralske krav til deltakerne
(Wittek 2012:165). Disse moralske kravene knytter jeg til anerkjennelse. Vi
skal altså se nærmere på hvordan barns dialogiske samspill og faglige og
sosiale læring i skolen er relatert til anerkjennelse. Erfaringen av kjærlighet,
rettigheter og sosial verdsetting er forutsetninger for at elevene vil involvere
seg som deltakere i samspillet, og slik vil de også lære å møte andre på tilsvarende måte. Jeg vil prøve å identifisere sentrale betingelser for et læringsfremmende og dannende dialogisk samspill i skolen, og jeg vil undersøke hva
lærerne kan gjøre for å legge til rette for elevenes deltakelse i anerkjennende
dialogiske praksiser, og hvordan dette legger grunnlaget for elevenes faglige
og sosiale læring og for utvikling av et trygt selvverd.
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Dialogens samfunnsmessige og psykologiske betydning
Språklig samspill som forutsetning for demokratiets utvikling
Betydningen av tale ligger på to plan: På den ene siden er språklig samspill
avgjørende for utviklingen av demokratiske samfunn og på den andre siden
er det en forutsetning for all faglig og sosial læring i skolen. La oss først se på
den betydning det har for demokratiets utvikling.
I kapittel 11 omtalte jeg filosofen og sosiologen Habermas’ (1999) demokratiforståelse. Han har en insisterende tro på det fornuftsmessige potensialet
i menneskets språklige samhandling, i den kommunikative handling (Eriksen og Weigård 1999:14). Habermas hevder at kommunikativ handling er
menneskets primære handlingsform, og grunnlaget for moderne demokratiske samfunn. Når vi taler, handler vi, hevder han. Det er slik kunnskap og
forståelse etableres og utvikles, og det er slik mening skapes. Derfor er det å
lære barn å tale og delta i ulike former for samtaler så viktig for samfunnsutviklingen. Det er et av skolens sentrale samfunnsoppdrag. Formålsparagrafens dannelsesmål om at barn skal få kunnskaper, ferdigheter og holdninger
slik at de kan mestre livet sitt og bli aktive deltakere i arbeid og fellesskap
i samfunnet, forutsetter undervisningspraksiser som stimulerer elevene til
språklig samhandling som deltakere i fellesskapet. Å tale er noe individet
gjør, og en samtale er noe individet deltar i sammen med andre. Samtale er det
mest grunnleggende uttrykk for aktørskap (Bandura 1997, Giddens 1984).
Samtidig er måten vi snakker på et uttrykk for hvordan vi er sammen som
mennesker. Språklig samspill er dermed en moralsk handling. Det legger
grunnlaget for læring, og det former vår identitet. Gjennom våre dialogiske
praksiser legges også et grunnlag for demokratiets videre utvikling og overlevelse (Honneth 2015).
Språklig samspill som forutsetning for all faglig og sosial læring i skolen
Den andre betydningen av tale handler om den rolle språklig samspill har for
faglig og sosial læring i skolen og for individets sunne psykologiske utvikling
og selvutvikling. Den sentrale teoridanneren her er Lev Vygotskij (1974) og
hans sosiokulturelle forståelse av læring. Vygotskijs (1974) sentrale bidrag er
erkjennelsen av at evnen til å tale og tenke går fra det sosiale til det individuelle
(Leontjev & Lurija 1974:421). Gjennom deltakelse i ulike sosiale aktiviteter
internaliserer individet de begreper, tenkemåter og normer som preger de
sosiale fellesskap det inngår i, først i familien, deretter i andre sosiale sammenhenger. Talen har en avgjørende funksjon i denne prosessen, ikke bare de ord
og setninger vi alle lærer å bruke, men enda viktigere: Gjennom deltakelse i
sosiale praksiser tilegner vi oss de dypere meninger som ordene representerer. Det skjer gjennom de erfaringer vi gjør i måten ordene brukes på, og de
meninger de tillegges i de sosiale og kulturelle kontekster ordene inngår i.
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I sin teori viser Vygotskij det gjensidige samspillet mellom språk og tenkning. Her berører vi en kjerne i hans teori: Vi tenker gjennom språket, og
når vi bruker språket for å sette ord på en tanke, utvikles også tanken. Med
andre ord: Språklig aktivitet forutsetter tenkning, samtidig som språklig aktivitet utvikler tanken. Vygotskij utdyper relasjonen mellom tenkning og tale
i hovedverket Tenkning og tale.33 Forholdet mellom tenkning og tale lar seg
ikke fange i en enkel formel. Relasjonen er dynamisk og i stadig bevegelse.
Vygotskij bruker «kjolen» som en metafor for å illustrere dette:
Språkets struktur representerer slett ikke en enkel avspeiling av tankens struktur.
Derfor kan man heller ikke bare henge språket over tanken som en ferdigsydd kjole.
Språket tjener ikke som uttrykk for den ferdige tanken. En tanke som blir omsatt i
språk, blir omstrukturert og forandret. Tanken blir ikke uttrykt i ordet, den utvikler
seg gjennom ordet (Vygotskij 1974:353, min oversettelse).

Derfor er språklig samhandling så avgjørende for barns faglige og sosiale
læring i skolen. For gjennom språklig aktivitet (muntlig og skriftlig) får man
muligheter til å betrakte tanken. Og når man betrakter tanken og setter ord
på den, blir tanken samtidig klarere, man oppdager at tanken rommer mer,
den favner videre og bredere. Slik utvikler tanken seg når man prøver å sette
ord på den. Når barn skal utforske skolens vitenskapelige begreper, er både
skriving og muntlig tale viktig som aktivitet fordi det understøtter denne
refleksive oppmerksomheten og bidrar til at individet kan få kontroll over
egen bevissthet. Derfor er språklig samspill i skolen så grunnleggende for
barns faglige og sosiale læring.
Anerkjennelse stimulerer elevenes tenkning og tale
Selv om både muntlig tale og skriving er viktig for å kunne utvikle elevenes
tenkning og er en forutsetning for all faglig og sosial læring, retter jeg i dette
kapitlet oppmerksomheten mot den muntlige, dialogiske samtalen fordi den står
i en særstilling i opplæringen: Den enkeltes tenkning og tale kan ikke sees
uavhengig av anerkjennelse i klassefellesskapet. Begrunnelsen er enkel. Elevens tale skjer ikke i et sosialt vakuum. Tvert imot er all tale sosial og dermed
«offentlig» ved at den har et «publikum». Noen ganger er talen en monolog,
for eksempel når eleven skal presentere et tema i et forberedt innlegg. Men
oftere inngår talen i en dialog. Den enkeltes individuelle bidrag i monologer
og dialoger har dermed mottakere som i ulik grad vil ta imot og verdsette det
som sies, eller avvise og devaluere det. Dette har store konsekvenser.
Slik representerer de sosiale omgivelsene, lærere og medelever, talens og
tenkningens «vekstmedium». Det er det sosiale klimaet eller atmosfæren i
33 Boka ble oversatt til engelsk i 1962 med tittelen: Thought and Language. En dansk oversettelse med
tittelen Tænkning og sprog forelå i 1974, og en bearbeidet norsk oversettelse kom i 2001 med tittelen
Tenkning og tale.
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læringsfellesskapet som avgjør om den enkelte elev våger å eksponere sine
tanker ved å sette ord på dem gjennom å tale (Barnes 2008). Når individet
erfarer at de tanker det deler blir tatt imot og verdsatt i fellesskapet, vil det
speile seg i de positive tilbakemeldingene og den sosiale verdsettingen det
mottar. Det gir individet frimodighet til å fortsette å tenke og tale og slik
utvikles tanken. Samtidig styrkes individets tro på seg selv og sin evne til å
si noe fornuftig og bra. Det fremmer opplevelsen av at «Jeg har noe å bidra
med!» og «Jeg kan!». Slik blir det mulig for den enkelte «… å forholde seg
positivt til sine konkrete egenskaper og ferdigheter» (Honneth 2008:130), i
dette tilfellet evnen til å artikulere sine kunnskaper og ferdigheter muntlig.
Eleven erfarer at han eller hun mestrer, og slik bygger eleven også en framtidig mestringsforventning (Bandura 1997). Det er slik individets selvtillit
utvikles på de områder det får utfolde seg på og lærer å mestre. Det fremmer
muligheten for den enkeltes frie selvrealisering («human agency»).
Dette resonnementet gjelder i særlig grad de utrygge elevene, elever med
lav selvfølelse og lav faglig selvtillit, de som snakker med svak og skjelvende
stemme. Det er kun i et sosialt miljø hvor elevene bryr seg om hverandre,
og hvor de erfarer at deres bidrag blir tilrettelagt for, etterspurt og verdsatt,
at også disse elevene får de rammene de trenger for å kunne tale og dermed
tenke og lære. «Caring Circle» (jf. kapittel 12) er et eksempel på en metode
og tilhørende praksis som legger til rette for at alle elevene får muligheter til
å utvikle sin tenkning og sine kommunikative ferdigheter fordi de erfarer
at de inviteres til deltakelse i et varmt og omsorgsfullt læringsmiljø. Sosial
verdsetting er dermed en etisk fordring lærerne stilles overfor: Det handler
altså om å skape et psykososialt læringsmiljø hvor alle elever erfarer at deres
bidrag og ytelser blir tilrettelagt for, etterspurt og tatt imot og verdsatt i
klassefellesskapet.
Skoleforskeren Robin Alexander (2008b) har vist empirisk hvordan dialogisk undervisning er nært relatert til anerkjennelse. Han har vist hvordan
dialogiske praksiser engasjerer barn, utvikler deres tenkning og fremmer
deres læring. Han hevder at når lærerne ser elevene, lytter til dem, forstår
dem, aksepterer dem og etablerer et undrende, åpent dialogisk samspill med
dem, vil det også stimulere og utvikle elevenes tenkning og faglige forståelse.
Nøkkelen til å forstå dette er at dialogiske praksiser i seg selv representerer
en invitasjon til aktiv deltakelse. Det er et uttrykk for at lærerne tar elevenes
perspektiver – tanker, meninger og følelser – på alvor, og at de ønsker at
elevene skal delta i et språklig sosialt samspill som del av et fellesskap. Det er
ikke klart hva som kommer først – den anerkjennende grunninnstillingen
eller den dialogiske tilnærmingen. Det er sannsynlig at dialogiske praksiser
er en konsekvens av en grunnleggende anerkjennende innstilling til elevene.
Dialogisk samspill er motivert av et ønske om å ta elevens perspektiv – å se
læringen gjennom elevens øyne.
Utdrag fra Anerkjennelse i skolen av Arne Nikolaisen Jordet © Cappelen Damm 2021
Kopiering og distribusjon, ikke tillatt

343

344

A n e r k j e nn e l s e i s ko l e n

Dialogisk undervisning framstår som et paradigmeskifte i skolens praksis
hvor fokus dreies fra lærers snakk til elevers deltakelse. Det er en av Hatties
(2013b) sentrale konklusjoner: Lærerne må snakke mindre og lytte mer. Det
er kun ved å lytte til elevene at lærerne kan ta elevenes perspektiver og se
faglige og sosiale oppgaver og utfordringer med elevenes øyne.
Er man redd for å bli latterliggjort og devaluert, våger man ikke å tale,
og tanken får ikke samme mulighet til å utvikle seg. Derfor er det så viktig
å skape et sosialt klima hvor den enkelte kan snakke fritt og uten frykt. Det
har avgjørende følger for den enkeltes læring. Er man trygg på at det man
sier blir tatt imot og verdsatt, åpner det «et rom» for tanken. Da våger man å
tale. Talen kan være nølende, usikker og springende, men poenget er at det
som sies, blir tatt imot. Slik fremmes eller hemmes all faglig og sosial læring
i skolen av atmosfæren i læringsfellesskapet, alt etter i hvilken grad elevene
erfarer sosial verdsetting.

Dialogisk og utforskende undervisning – sentrale
kjennetegn
Hva er dialogisk og utforskende samtale?
Dialogisk, utforskende samtale som del av dialogisk undervisning har stått
sentralt i fagdidaktisk forskning og teoridanning siden årtusenskiftet. Tenkningen er relevant i alle fag. Dette er dialoger hvor undring er sentralt. Det
betyr at lærere og elever utforsker et spørsmål eller et tema sammen ved å dele
tanker og respondere på hverandres innspill, slik at samtalen drives videre.
Det den ene sier, utfyller og kommenterer det en annen har sagt. Utforskende
samtaler kan dermed også kalles «topologiske» når de har som mål å undersøke og utforske et faglig «område» – et «topos» (jf. kapittel 10). Filosofiske
samtaler kan forstås som topologiske samtaler hvor målet er å etablere et
undersøkende fellesskap (Breivik og Løkke 2007:10). Samtalen har dialogens
preg. Den foregår primært mellom elevene, men bygger på noen kommunikative regler som at elevene lytter til hverandre, at en og en snakker om gangen, at de argumenterer åpent og seriøst, og at de begrunner sine påstander.
Lærerens rolle er å fasilitere samtalen. Ved at det skapes et tidsmessig,
psykologisk og emosjonelt rom som åpner opp, inviteres elevene inn i en fri,
utforskende og undrende dialogisk modus i et anerkjennende læringsmiljø.
Når den enkelte vet at ens tanker blir tatt imot og verdsatt av de andre, inviterer det alle til å delta, også de utrygge. De psykososiale forutsetningene for
et slikt samspill etablerer læreren gjennom anerkjennende væremåter. I et
slikt fellesskap er faglig usikkerhet eller feil ikke bare noe læreren vil tolerere,
men ønske velkommen (Hattie 2009:112). Hattie minner om at foreløpige,
usikre og feilaktige forestillinger er en naturlig del av all læring. Det er slik
ny kunnskap konstrueres. I et fellesskap preget av sosial verdsetting er det
med andre ord trygge rammer for en dialog som alle kan lære noe av.
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Forskningen rundt denne typen samtaler (filosofiske samtaler) tyder
på at de har betydelige faglige og kognitive effekter (Topping og Trickey
2007:285). For det første utvikler elevene bedre språkbeherskelse og begrepsforståelse og blir flinkere til å ordlegge seg. Dernest bidrar de til at elevene
oppdager kompleksiteten i sentrale etiske spørsmål og blir bevisst på sine
egne holdninger. I tillegg får elevene trening i å tenke kritisk, systematisk
og kreativt, og de blir bedre rustet til å løse intellektuelle problemer. Det ser
også ut til at filosofiske samtaler har betydelig overføringsverdi ved at elevene
oppnår bedre resultater i andre fag. Elever som har arbeidet med filosofi i
skolen, gjør det for eksempel bedre i fag som matematikk og språkfag (ibid.).
Ifølge Alexander (2008b:105) har dialogisk undervisning 5 kjennetegn.
Den er:
• Kollektiv: Lærere og elever arbeider med læringsaktiviteter sammen, dels
i grupper og dels i samlet klasse.
• Gjensidig: Lærere og elever lytter til hverandre, de deler ideer og vurderer
alternative oppfatninger.
• Støttende: Elevene artikulerer sine ideer fritt, uten frykt for å bli ydmyket
og brakt i forlegenhet over «feil» svar. De hjelper hverandre til å komme
fram til felles forståelse.
• Kumulativ: I dialogen bygger lærere og elever på sine egne og hverandres
ideer, og slik knytter de ideene sammen.
• Målrettet: Læreren planlegger og leder samtalen med klare dannelsesmål
for øye. Dette illustrerer hvordan lærere kan agere i rollen som støttende
stillas for elevene (Wood et al. 1976).
I læringsmiljøer som tar opp i seg disse kvalitetene, blir samspillet mellom
lærer og elev og elevene imellom mer sensitivt, omsorgsfullt og sofistikert –
mer anerkjennende. Forskningen viser at elevene har mer øyekontakt, lytter
mer aktivt til hverandre og viser større evne til å vente på tur (Alexander
2008b:107). De utvikler også evne til å håndtere medelever som dominerer,
de støtter de elevene som er usikre og tilbaketrukne, og de utvikler evne
til å engasjere seg i andres perspektiver framfor bare å ville høre sin egen
stemme. Dette beskriver samspillsformer som ligger nært opp til anerkjennende væremåter (jf. kapittel 10).
En kunnskapsbyggende pedagogikk
Et slikt læringsmiljø er læringsfremmende fordi ideene ikke bare utveksles
i et oppmuntrende og støttende klima, men ideene blir i tillegg akkumulert
ved at de bygger på hverandre, i samsvar med det konstruktivistiske perspektivet på læring (Alexander 2008b:112). Å se læring som kunnskapsutvikling på denne måten gjør at vi, med Scardamalia og Bereiter (2006:98),
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gogy»). De mener at læring ikke primært bør sees som reproduksjon av etablert kunnskap, men som kunnskapsbygging hvor elevene videreutvikler de
kunnskaper de finner i lærebøkene ved å anvende dem på konkrete oppgaver
i den aktuelle (situerte) læringskonteksten de inngår i. På den måten kan det
foregå mye autentisk og kreativ kunnskapsutvikling i skolen (ibid.). «Læring
gjennom nyskaping», som jeg omtalte i forrige kapittel, representerer en
kunnskapsbyggende pedagogikk.
Denne tenkningen gjør at elevene kan utvikle en helt annen læringsidentitet. I stedet for å være overveldet av ærefrykt for etablert kunnskap, lærer
elevene å se seg selv som deltakere i et større kunnskapsfellesskap («members
of a knowledge building community») hvor de er med på å utvikle ny kunnskap sammen. Dette representerer en radikal dreining i synet på læring:
Fra å være en individuell aktivitet hvor det er enkeltelevens læring som er
det sentrale, etableres det en fellesskapskultur hvor elevene blir deltakere i
et læringsfellesskap. Det samsvarer med Honneths forståelse av solidariske
fellesskap, som jeg omtalte i kapittel 12. I et solidarisk kunnskapsbyggende
fellesskap erkjenner elevene at hver enkelt elevs bidrag er viktig, og at alle
har en rolle å spille i fellesskapet. I et fellesskap preget av en slik lagånd vil
elevenes (distribuerte) kunnskaper bli aktivisert, og alles bidrag vil framtre
som betydningsfulle for den felles praksisen. Elevenes fokus er rettet mot å
undersøke et gitt faglig innhold på en utforskende måte, og elevene samspiller ved hele tiden å ta utgangspunkt i hverandres tanker og bygge videre
på disse (ibid.). I et læringsmiljø der den enkelte opplever å bli sett og hørt
i faglige dialoger, og hvor ens synspunkter blir forstått og akseptert av de
andre, vil elevene også være mottakelige for innspill og være åpne for andres
synspunkter. Slik rustes de også til å håndtere uenighet. Dette er kjennetegn ved en inkluderende og anerkjennende pedagogikk. Utvikling av slike
inkluderende og kunnskapsbyggende læringsfellesskap må skje gjennom
skolebaserte utviklingsarbeid.
Ulike former for samtale
Det er viktig å skjelne utforskende dialogisk samtale fra andre former for
tale. Begrepet tale brukes gjerne om ulike former for monologisk tale. Men
dialogisk samtale handler ikke om monologer. For elevene snakker ikke til
hverandre, men med hverandre. Pierce og Gilles (2008:51) har identifisert 5
samtalesjangere det er viktig å skjelne mellom. Alle sjangere har en naturlig
plass i opplæringen (ibid.:52). Vårt fokus er rettet mot utforskende samtale
som har en særlig viktig funksjon i elevenes læring. De 5 samtaleformene er:

• Sosial samtale: Dette er en samtaleform som brukes for å knytte mennesker
sammen, og som bidrar til samhold i en gruppe. Elever som bryr seg om
hverandre, kan også motiveres til å handle på vegne av andre ved å støtte
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•

•

•

•

og oppmuntre dem som ikke våger å stå fram fordi de er utrygge eller er
redde for ikke å mestre.
Utforskende samtale: Dette er en tale som er nølende, ufullstendig og med
stadig endring av retning fordi elevene arbeider med sin egen forståelse.
Elevene tenker høyt, sammen med andre, ved å prøve ut og sortere sine
egne tanker og ideer gjennom å sette ord på dem i et fellesskap. Ved at de
hører sin egen stemme blir også tankene ført videre.
Presentasjon: Dette er en forberedt tale (monolog) hvor eleven har planlagt
innholdet, og hvor eleven demonstrerer kunnskap. Ordvalget er påvirket
av hva eleven tror læreren forventer å høre, og talen har en kunnskapsrefererende form. Det er ikke tiden for å prøve ut nye ideer. Målet er å si
det som ansees som riktig.
Kritisk samtale: Dette er samtale som sikter mot å kritisere deltakernes
utsagn, egne eller andres, eller forhold i samfunnet. Da læres de opp til å
stille spørsmål til hvordan noe er, og tenke over hvordan noe kunne være,
som grunnlag for å foreslå tiltak som kan skape endring.
Metasamtale: Dette er samtale om det som sies. Da trer elevene ett skritt
tilbake og reflekterer sammen over det som er blitt sagt. Det krever en
kritisk, utforskende tilnærming til hva som egentlig ble sagt i det som
ble sagt. Det kan hjelpe elevene til å bli mer bevisst på hva en faktisk har
uttrykt. Det kan hjelpe til dypere forståelse.

Disse taleformene er viktig i individets og elevgruppens meningsdannelse.
Det er likevel ikke skarpe grenser mellom dem. I praksis vil de kunne gli
over i hverandre. Men bevissthet om de ulike sjangere gjør det også mulig for
lærerne å bevege samspillet mellom ulike sjangere, alt etter hva som er formålet med samtalen. Det er særlig viktig å skille mellom utforskende samtale
og presentasjoner, hevder Barnes (2008). Utforskende samtale er viktig i all
dialogisk undervisning. Lærerne bør derfor vente med å la elevene presentere
et faglig innhold. Mens formålet med den utforskende samtalen er å utforske ideer, er presentasjon en måte å sammenfatte kunnskap og vise den fram
på. Elever blir for ofte og for tidlig bedt om å presentere stoff, skriftlig eller
muntlig, mens de enda er i en fase av å fordøye et lærestoff (ibid.:7). Det er å
be om forvirret tekst og tale. Det hindrer elevers læring. Presentasjoner har
en mer naturlig plass som avslutning på et læringsforløp. Lærere må derfor
være bevisst på å skille mellom disse talesjangerne i undervisningen fordi de
har ulike funksjoner i elevenes læring. La oss se nærmere på den utforskende
dialogiske samtale.
Utforskende dialogisk samtale må læres
Pierce & Gilles (2008) framhever betydningen av å utvikle en kultur for
samtale («culture of talk») i klassen. Forskning viser at når lærere og elever
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snakker sammen, knytter de bånd, og de begynner å bry seg om hverandre
og stole på hverandre (ibid.:40). En slik samtalekultur må læres. Det er ikke
noe elevene intuitivt kan og gjør på en god måte. En samtalekultur har flere
kjennetegn. Jeg vil framheve følgende:
Grunnregler for dialoger
Forskning viser at elevdiskusjoner som ledd i for eksempel gruppearbeid,
ofte ikke fungerer. De er gjerne fulle av digresjoner og assosiasjoner og kan
være lite målrettede. De kan dermed bli lite konstruktive og læringsfremmende (Mercer & Dawes 2008:65). Elevene vet altså ikke uten videre hvordan
gruppediskusjoner bør gjennomføres slik at alle har utbytte av det. En slik
samtalekultur må derfor læres, både gjennom lærerens modellering og ved at
elever og lærere tar det opp som tema. Lærere og elever må arbeide målrettet
med det om de skal kunne utvikle en samtalekultur som fremmer læring, og
som inviterer alle elevene til deltakelse.
I det engelske «Thinking Together»-prosjektet er dialogisk undervisning og
det intime samspillet mellom tenkning og tale undersøkt empirisk gjennom en
lang rekke kontrollerte studier34 (Littleton & Mercer 2013, Mercer & Littleton
2007). Denne forskningen viser at elever som blir trenet i dialogisk samspill
med lærer og medelevene, utvikler sin bevissthet om og evne til å bruke samtale som et verktøy for tenkning. De lærer ikke bare å snakke sammen («interact»), men de lærer også å tenke sammen («interthink»). Denne forskningen
viser at dialogisk utforskende samtale utvikler elevene på flere måter:

• Gruppearbeid fungerer bedre. Elevene arbeider mer målrettet, og alle
elevene deltar mer aktivt i diskusjonene.
• Elevenes språklige ferdigheter blir bedre. De resonnerer bedre og begrunner sine tanker bedre.
• Elevenes faglige og sosiale læring styrkes.
Forskningen viser at ferdigheter i utforskende dialogisk samtale utvikles på
tre måter. For det første må det modelleres av læreren gjennom måten læreren
samtaler med elevene på i undervisningen (Mercer & Littleton 2007:74).
Modellæring er en viktig kilde til læring (Bandura 1997). For det andre må
det tas opp som tema i undervisningen. Det må undervises eksplisitt av læreren. For det tredje må elevene få anledning til å øve slik at de kan utvikle sine
ferdigheter i det daglige samspillet. Læreren må hele tiden veilede elevene
slik at de kan videreutvikle sine ferdigheter. Dialogisk utforskende samtale
er dermed både en måte lærere og elever er sammen på, og det er en måte
elevene lærer på, helt i samsvar med Vygotskijs ideer (1974).
34 https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/about/ (sist oppdatert 2019)
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Nøkkelen til å lykkes med denne typen dialoger er at lærer og elevgruppen sammen utvikler noen regler for det dialogiske samspillet («ground
rules»). Dette fungerer som symbolske verktøy for dialogisk samspill (Lambirth 2009:426). Erfaringene i denne forskningen er at en ikke bør innføre
et sett med kommunikative regler som tres ned over elevene. Derimot bør
elever og lærere sammen utvikle noen kjøreregler for hva som er gode og
hensiktsmessige måter å snakke sammen på. Det som skjer, er at det munner
ut i noen allmenne prinsipper for kommunikasjon som gjelder i alt mellommenneskelig samspill. Punktene nedenfor er et eksempel på grunnregler for
elever i 4. og 5. klasse (Mercer & Littleton 2007:71):
•
•
•
•
•
•
•

Vi deler våre ideer og lytter til hverandre.
Vi snakker bare en og en om gangen.
Vi lar alle slippe til.
Vi respekterer hverandres meninger.
Vi begrunner våre synspunkter.
Hvis vi er uenige, ber vi den andre begrunne sine synspunkter.
Vi prøver å bli enige.

Dette er måter å være sammen og snakke sammen på som minner om anerkjennende væremåter. Når reglene er etablert, blir de også overvåket, sanksjonert og respektert av elevene (ibid.:72). Det betyr at elevene utvikler evnen
til å se, lytte, forstå og akseptere hverandre og å undre seg sammen. «Thinking Together» stimulerer altså elevenes læring gjennom en positiv samarbeids- og fellesskapskultur i klassen. Det er et kommunikativt samspill som
er nært relatert til alle tre anerkjennelsesformer i Honneths teori.
• Kjærlighet: Elevene møter hverandre med omtanke og empati. Man verd
setter hverandre uavhengig av hva man presterer. Det styrker elevenes
selvfølelse.
• Rettigheter: Elevene møter hverandre som likeverdige subjekter, og de
respekterer hverandres tanker og innspill. Elevene lærer å behandle hverandre som moralsk ansvarlige medmennesker. Slik styrkes den enkeltes
selvrespekt.
• Sosial verdsetting: Elevene etterspør, tar imot og verdsetter hverandres tanker og forslag. Det åpner for den enkeltes ytelser. Slik styrkes elevenes
selvtillit.
Hva kommer først: anerkjennelse eller det dialogiske samspillet preget av
anerkjennende væremåter? Her gir ikke forskningen entydig svar. Sannsynligvis går sammenhengene begge veier: Lærer og elevgruppen må arbeide
målrettet med måten man behandler hverandre på ved å møte hverandre
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med en grunnleggende aksepterende, empatisk innlevende og bekreftende
holdning. De må arbeide med sitt verdisyn; «den andre» er et likeverdig subjekt hvis menneskeverd er ukrenkelig. Det er et valg. Denne måten å se «den
andre» på får et konkret uttrykk og blir mulig å håndtere i praksis gjennom
de grunnreglene man etablerer for dialogen. Når man praktiserer dem, skjer
det også noe med holdningen elevene utvikler til hverandre. Varme, omsorg
og respekt vokser fram.
Lambirth (2009:427) har i en diskusjon med Neil Mercer kritisert ideen
om grunnregler («ground rules») (jf. Mercer & Littleton 2007:70). Han hevder at grunnreglene representerer en «dannet» samtalekultur som favoriserer barn fra hjem med høy kulturell kapital fordi denne type samtaleregler
bekrefter disse elevenes sosiale og kulturelle bakgrunn – og dermed deres
«funds of identity». Tenkningen er dermed ikke ideologisk nøytral, hevder
han (Lambirth 2009:433). Kan man altså forstå slike samtaleregler som et
uttrykk for en symbolsk vold overfor barn fra hjem med lav kulturell kapital? Dette framstår som en interessant kritikk i en prestasjonsorientert skole,
hvor elevene i mindre grad samarbeider. I en slik kultur vil «ground rules»
kunne understøtte læringen til elever fra hjem med høy kulturell kapital som
dermed vil klare seg bedre enn barn fra hjem med lav kulturell kapital fordi
«ground rules» representerer samtaleformer de førstnevnte elevene er fortrolige med hjemmefra. Men i en læringsorientert skolekultur og i et anerkjennende læringsmiljø, mener jeg kritikken mister sin relevans. Forklaringen er
at elevene i et anerkjennende og inkluderende psyko-sosialt miljø, hvor man
også har en bevissthet om elevers ulike forutsetninger for læring, vil man
etterspørre og verdsette hverandres bidrag solidarisk, fordi lærere og elever vil
hverandre vel. Da vil «ground rules» stimulere alle elevers tenkning og læring.
I en anerkjennende skolekultur framstår dermed slike samtaleregler («ground
rules») snarere som et symbolsk verktøy som alle elever vil ha glede av.
Å arbeide med sin forståelse og å prøve ut ideer
Gjennom utforskende dialogisk samtale lærer elevene å håndtere uenighet
for å kunne utvikle sine egne tanker og ideer. Dette er kjernen i konstruktivismen, hevder Barnes (2008):
De fleste av våre ideer – kall dem skjemaer, modeller eller begreper – gjennomgår
en historisk utvikling i våre sinn. Noen av dem endrer seg kontinuerlig gjennom
hele livet (Barnes 2008:4, min oversettelse).

Læring krever at evnen til å håndtere kognitiv dissonans må utvikles. Det
er en naturlig del av all læring. Det er en viktig del av den kognitive sosialisering i skolen. Læring er en pågående prosess som aldri tar slutt. Dette
pågående arbeidet med egen forståelse kaller Barnes for «working on understanding». Det innebærer: «… the reshaping of old knowledge in the light of
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new ways of seeing things» (Barnes 2008:4). Det er denne typen kognitive
prosesser Scott et al. (2011) omtaler som «pedagogical link-making», hvor
det etableres forbindelse mellom det eleven kan fra før og den nye kunnskapen. Jo mer elevene opplever at faglig uenighet er «normalt» og at ulike
oppfatninger aksepteres og verdsettes, desto mer vil de også våge å engasjere
seg og våge å «ta feil» i ulike situasjoner – fordi de erfarer at det er slik man
lærer og utvikler seg. Nøkkelen er å stimulere elevene til å teste ut («trying
out») ideer og tanker:
Denne utprøvingen av ideer gjør det mulig for oss å finne ut hvor langt en ny idé vil
bringe oss, hva den kan eller ikke kan forklare, hvor den motsier andre oppfatninger
vi har, og hvor den åpner nye muligheter (Barnes 2008:5, min oversettelse).

Det er en helt annen måte å tenke læring på enn å være opptatt av å «ha rett»
eller å være den som vet. For i et åpent, anerkjennende klima vil alle lære
ved stadig å utvikle ny og dypere forståelse. Elever som arbeider med sin
forståelse, må også møtes av lærere og medelever med forståelse. For talen er
flytende og ordene forsvinner fort. Pierce og Gilles (2008:43) gir eksempler
på hvordan lærere kan hjelpe elever som nølende prøver å utforske en tanke,
ved å si ting som: «Hold fast ved denne ideen, for den er akkurat innenfor
rekkevidde» eller: «Har du tanken nå? Er den like under overflaten? Hva
skal til for at du skal se det klarere?». Slik kan elevene få hjelp og trygghet til
å utforske tanken.
Om å tenke sammen
Språket er imidlertid ikke bare et individuelt verktøy hvor individet prøver
ut egne ideer (Mercer & Dawes 2008:66). Språket er også et kulturelt verktøy som mennesker kan bruke for «å tenke sammen» («Thinking Together»),
og dette er en sentral tanke hos Vygotskij (1974). Det skjer når to eller flere
individer utforsker ideer ved å dele tanker, som ofte kan være uklare, i en
felles utforskende samtale. «Å sam-tale er å sam-tenke» (Säljö 2001:195). Når
elever tenker høyt sammen på denne måten, utfyller og supplerer de hverandres innspill på en konstruktiv måte. Kunnskap akkumuleres når alle deltar.
Det krever at man behandler hverandres innspill med respekt. Da kan man
også utfordre hverandre og be andre utdype hva de mener. Dette krever også
tillit mellom elever og respekt for hverandres bidrag. Utforskende samtale
fungerer altså best der man verdsetter hverandres bidrag (sosial verdsetting).
Når elevene tenker sammen på denne måten, arbeider de med sin forståelse.
Kritisk tenkning og kritisk samtale
Utforskende samtale krever også at elevenes evne til kritisk tenkning og kritisk samtale må utvikles (Pierce & Gilles 2008). Kritisk tenkning innebærer
å se seg selv, andre mennesker og ulike situasjoner i omgivelsene utenfra, fra
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ulike synsvinkler. Ordet kritikk kommer fra det gammelgreske krinein som
betyr å bedømme eller «å skjelne» (Ferrer et al. 2019:12). Det er nødvendig
for å lære. Å kritisere er altså ikke å være negativ, men det er nødvendig
for å avsløre usannhet og urett, for å utvikle etisk bevissthet og for å kunne
engasjere seg i handling for å skape endringer til det bedre. Det er en viktig
ferdighet å utvikle i et postfaktuelt samfunn (Wikforss 2018). Eksisterende
forståelse må alltid utfordres. Det er en viktig del av skolens dannelsesoppdrag, slik formålsparagrafen framhever: «Elevane og lærlingane skal lære å
tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst» (§ 1-1, 6. ledd). Kritikk er en
av tenkningens og samtalens sentrale dimensjoner. Utforskende samtaler er
dermed alltid kritiske samtaler.
Hva kan lærerne gjøre for å fremme elevenes evne til kritisk tenkning?
Pierce og Gilles (2008) peker på følgende forutsetninger: For det første krever det et trygt sosialt miljø. Elevene må være trygge på at egne tanker blir
tatt imot og verdsatt i fellesskapet. Da vil de kunne dele sine tanker og også
utfordre andres tanker og handlinger uten frykt for å bli misforstått og avvist,
fordi de kjenner tilhørighet til fellesskapet. I slike rammer vil man også
kunne ta imot innspill fordi man vet at det som sies, kommer fra noen som
vil en vel. Dette er viktig i all læring. For det andre er det viktig med gode
regler for samtaler i klassen. Reglene sikrer et godt og hensynsfullt samtaleklima preget av anerkjennende væremåter (jf. «Caring Circle»). For det tredje
må lærerne utvikle en tydelig innholdsmessig progresjon i opplæringen slik
at elevenes ideer hele tiden blir utfordret av ny kunnskap (begreper, teorier,
modeller osv.). Det er i klassemiljøer preget av en samtalekultur hvor elevene arbeider med sin forståelse, hvor elever og lærere diskuterer og tester ut
kunnskaper og forståelse, at kritisk tenkning og samtale kommer til sin rett.
Slik vil elevene lære at all forståelse er foreløpig, provisorisk, og at kritikk av
ideer og praksiser er en naturlig del av erkjennelsesprosessen, og at det er en
forutsetning for et levende demokrati (Arendt 1996). Det er slik man lærer.
Diskusjon og argumentasjon
I utforskende undervisning hvor elevene arbeider med sin faglige forståelse
og tenker høyt sammen og kritisk utforsker tanker og ideer, vil det underveis i forløpet stadig være behov for å diskutere ulike sider av arbeidet, for
eksempel for å avklare forståelsen av et faglig innholdsområde, hvordan de
skal legge opp en undersøkelse, eller hvordan de skal komme fram til løsning på en utfordring. Forskning viser at diskusjon og argumentasjon har
stor betydning for elevenes forståelse (Mork 2016:94, Mork & Erlien 2017).
Når elevene diskuterer og kritisk reflekterer, må de kunne argumentere for
og begrunne sine synspunkter i møte med andres synspunkter. Da må de
for det første klargjøre rammene for diskusjonen: De må avklare om de diskuterer hvordan noe er i virkeligheten (empiriske perspektiver), eller om de
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diskuterer virkeligheten slik de mener den bør være (normative perspektiver).
Dernest må de avklare hva de bygger sine argumenter på; legger de fram faglig
forankret kunnskap eller er det hverdagsforestillinger (myter, fordommer)
basert på egne eller andres erfaringer de legger til grunn?
Når elevene diskuterer, setter de med andre ord sine kunnskaper og sin
forståelse på spill i møte med de andre elevene og læreren. I en samtalekultur
preget av anerkjennende væremåter hvor elevene lytter aktivt til hverandre
og anstrenger seg for å forstå hverandres argumenter, vil ikke poenget være «å
vinne» diskusjonen. Tvert imot lærer elevene at poenget er å få flere perspektiver på et tema eller en problemstilling, veie disse opp mot hverandre og så
la seg overbevise av kraften i det bedre faglige argumentet (Habermas 1999).
Det vil kjennetegne et læringsmiljø preget av sosial verdsetting. Elever som
tilegner seg slike ferdigheter, vil utrustes til å delta i den offentlige meningsdannelsen i samsvar med Habermas’ (1999) ideer. Wentzel (1997:415f ) har gitt
et empirisk bidrag til å forstå dette. Han kaller de omtalte samtaleferdighetene for «democratic interaction styles», som han oppfatter som kjernekompetanser i et demokratisk ordskifte.
Dialogisk utforskende plenumsamtale: hovedmønstre
Utforskende, åpent samspill etter et IRF-mønster
I kapittel 5 beskrev jeg det som i forskningen kalles IRE-mønsteret i lærer–
elev-samspill, og som ifølge norsk og internasjonal forskning har en framtredende plass i plenumsamtaler i skolen (Alexander 2008b, Hattie & Yates 2014,
Haug 2012a). Samtaleformen er preget av lukkede spørsmål hvor elevenes
rolle primært er å demonstrere kunnskap framfor å utvikle ny kunnskap.
Det er en måte å kommunisere på som jeg har knyttet til begrepet trange
interaksjonsmønstre. Det er en kommunikasjonsform som vanskelig lar seg
forene med anerkjennelse.
IRE-mønsteret kan imidlertid modifiseres og få en helt annen funksjon i elevenes læring om læreren har etablert det jeg ovenfor har kalt en
anerkjennende samtalekultur. Dialogiske kollektive samtalesekvenser kan
da ta en helt annen retning enn i IRE-mønsteret. En viktig forskjell er
lærerens holdning til det elevene sier. I en anerkjennende samtalekultur vil
læreren ikke være så opptatt av å evaluere (E) det eleven sier. En anerkjennende lærer vil snarere gi eleven en tilbakemelding, eller feedback (F), som
tar opp i seg og speiler det eleven har sagt, for å invitere eleven til å utdype
sitt syn og avklare sin egen posisjon eller forståelse. Det gir eleven muligheter til å utvikle tanken videre. Dette mønsteret kan kalles et IRF-mønster
hvor F står for feedback (Mortimer & Scott 2003). Dette samspillsmønsteret
vil ofte utløse en kjede av samspill. Inspirert av lærerens feedback (F) vil
eleven komme med en ny respons (R) og slik kan det utvikles en sekvens
av feedback (F) og respons (R) mellom lærer og elev. Dette kan kalles et
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IRFRF++-mønster (ibid.:41). I denne dialogen vil ofte andre elever melde
seg på med ønske om å dele sine tanker om det aktuelle spørsmålet. Slik
kan en faglig utforskende samtale foregå i plenum hvor elevene stimuleres
til videre tenkning tilskyndet av lærerens og de andre elevenes innspill og
tanker (feedback). Dette gir læreren muligheter til å tre inn i rollen som
stillasbygger («scaffolding») for å stimulere elevenes videre læringsprosess.
Her er det viktig at læreren legger vekt på å være undrende i sine tilbakemeldinger – ikke konstaterende, men nysgjerrig og åpen for det elevene
kommuniserer, i samsvar med de prinsippene for utforskende samtaler som
jeg har presentert ovenfor.
Elevens respons (R) kan forstås som en tilbakemelding til læreren i den
forstand at det gir læreren «et vindu» inn i elevens tenkning og faglige forståelse. Det er samtidig en tilbakemelding som speiler lærerens egen undervisning. Det gir læreren den kunnskap han eller hun trenger for å kunne
korrigere kursen i sitt samspill med elevene, avhengig av hva elevene forstår
og hvor de befinner seg i læreprosessen, i lys av målene for opplæringen. Det
er slik Hattie (2009) forstår begrepet tilbakemeldinger (feedback). Tilbakemeldinger er primært noe elevene gir lærerne. Han uttrykker det slik:
Når lærerne forstår, eller i det minste er åpne for, tilbakemeldinger fra elevene som
et uttrykk for hva elevene kan, hva de forstår, hvor de gjør feil, når de misforstår
noe, når de ikke er engasjerte – da kan undervisning og læring synkroniseres og
bli bedre. Slik bidrar [elevenes] tilbakemeldinger til å gjøre læringen synlig (Hattie
2009:173, min oversettelse).

Slik blir dialogisk utforskende samtale en dynamisk interaksjonsprosess mellom lærer og elev som ikke tar slutt. Begge gir hverandre tilbakemeldinger
(feedback). Og slik får læreren hele tiden muligheter til å justere sin opplæring og gi elevene nye innspill som bedre er tilpasset den enkelte elevs
faglige forutsetninger.
Utforskende, åpent samspill etter et IDRF-mønster
En variant av IRF-mønsteret får vi om læreren legger inn en elevdiskusjon
(D) mellom lærers spørsmål (I) og elevenes respons (R). Det omtales som et
IDRF-mønster (Mercer & Dawes 2008:61). Tanken bak dette er at en god
respons på et spørsmål ofte krever at elevene får tid til å tenke og diskutere
med hverandre (D) før de svarer (R). En variant av dette vil være en aktivitet som i norsk fagdidaktikk ofte omtales som «tenk–par–del» (Sørvik
2016:59):

• Tenk innebærer at elevene får anledning, individuelt, til først å tenke
igjennom spørsmålet i stillhet. Slik kan de komme i kontakt med sine
tanker (førforståelse) om problemstillingen eller spørsmålet som læreren
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har løftet fram, før de deler det med andre. Denne ettertanken kan være
kort (1–2 minutter). Nå er elevene klare for neste skritt.
• Par innebærer at elevene deler sine tanker i par eller i små grupper hvor
de lytter til hverandres innspill i samsvar med prinsippene for utforskende
samtaler som jeg har omtalt ovenfor. Da får elevene del i hverandres tanker om det aktuelle spørsmålet. Denne samtalen behøver det heller ikke
settes av lang tid til.
• Del innebærer at elevparene eller -gruppene sammenfatter tankene sine
og deler dem med resten av klassen i en plenumssamtale. Alle parene eller
gruppene deler sine tanker.
Tenk–par–del representerer D og R i utforskende samtale. Fordelen med en
tenk–par–del-sekvens er at den mobiliserer alle elever kognitivt for å delta i
den videre plenumssamtalen som læreren leder. Da er de klare til å forholde
seg til lærers feedback (F). Det kan utløse en ny kjede av dialogisk samspill
etter et IDRF ++-mønster til et innholdsområde er godt belyst.
Scardamalia (2002) kritiserer IRE-, IRF- og IDRF-mønstrene fordi de
ikke gjør elevene til ansvarlige aktører i læringen. Alt er fremdeles styrt av
læreren. Gjennom begrepet «Collective Cognitive Responsibility» har hun
lansert en annen tilnærming til læring som overlater mer av ansvaret for
læringen til elevene kollektivt i et kunnskapsbyggende fellesskap («knowledge building pedagogy») (Scardamalia & Bereiter 2006). Dette kan være
en relevant innvending om det er denne typen samspill som dominerer
undervisningen og det er lite rom for andre mer handlingsrettede, skapende
og utforskende tilnærminger, for eksempel inspirert av de fire stadiene i
«Teaching for understanding» og «Læring gjennom nyskaping».

Lærerens rolle i dialogisk og utforskende undervisning
Om å ta imot det eleven sier – betydningen av «opptak»
I den dialogiske, utforskende kommunikasjonsformen er det én dimensjon
i lærerens måte å kommunisere med elevene på som vies mye oppmerksomhet i klasseromsforskningen, og det er hvordan lærerne forholder seg
til elevers utsagn, det vil si hvordan de responderer på svar elevene gir på
lærerens spørsmål. Her har vi et bredt spekter av løsninger fra ignorering,
ved at læreren overser eller neglisjerer elevens utsagn på den ene siden, til
situasjoner hvor læreren bygger videre på elevens svar. I faglitteraturen kalles
dette opptak (Dysthe 1995, Nystrand et al., 1997). «Opptak» handler altså om
hvordan læreren «tar opp i seg» og speiler det eleven sier i sin tilbakemelding.
Gjennom «opptak» følger læreren opp elevens kommentarer ved å bruke det
eleven har sagt i sin påfølgende tilbakemelding (Dysthe 1995). Slik akkumuleres kunnskap. Lærere kan gjøre «opptak» på ulike måter, ved å bekrefte
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matikkdidaktikken legger opp til, som jeg utdyper nedenfor. «Opptak» er en
viktig ressurs i samtalen fordi det legger grunnlaget for en felles forståelse av
det man diskuterer, og det gir elever en opplevelse av å bli psykologisk sett
og bekreftet (Gullestad og Killingmo 2013).
Nøkkelen til gode dialogiske samspill ligger i åpne, utforskende og autentiske spørsmål. Det er spørsmål hvor målet er å avdekke elevers kunnskaper, forståelse og erfaringer, ikke å kontrollere hva elevene vet og ikke vet
(Nystrand et al., 1997:7). Autentiske spørsmål med påfølgende dialoger åpner
en dør for læring preget av utforskning, utdypinger og justeringer (Gamlem
2015:51). Kvaliteten på lærerens «opptak» speiler dennes evne til å møte eleven
med anerkjennende væremåter. Dette vil prege samspill der læreren møter
elevene som likeverdige subjekter i en subjekt–subjekt-relasjon hvor han
eller hun lytter aktivt til det den enkelte eleven sier, prøver å forstå det og så
prøver å speile det i en undrende tilbakemelding til eleven.
Denne tenkningen kommer tydelig til uttrykk i en fagartikkel fra Utdanningsdirektoratet om leseopplæringen. Her legges det vekt på språklig samhandling etter at elevene har lest en tekst, for at elevene skal få muligheter til
å artikulere sine leseerfaringer. Det uttrykkes slik:
Den sosiale dimensjonen innebærer at elevene får oppleve gleden av å dele en teksts
innhold med andre. I samtaler om tekst er det viktig for elevenes motivasjon at læreren stiller autentiske spørsmål, der en spør fordi en ikke vet, ikke for å kontrollere
om elevene har det rette svaret. Elevenes svar kan følges opp med høy verdsetting
og opptak (Lillesvangstu et al. 2007). Ved høy verdsetting tar læreren det eleven sier
på alvor og bruker det videre i undervisningen, og ved opptak løfter læreren fram
elevenes innspill og tydeliggjør dem (Utdanningsdirektoratet 2015).

Avsnittet illustrerer betydningen av lærerens anerkjennelse (verdsetting) av
eleven. Det legges vekt på en dialog etter et IRF-mønster, og vi gjenkjenner
flere av elementene i den dialogiske, utforskende samtalen omtalt tidligere i
dette kapitlet. Betydningen av at læreren oppmuntrer og stimulerer elevene
i det sosiale og språklige samspillet i leseopplæringen og i dialogen rundt
tekster, er godt dokumentert i leseforskningen (Guthrie et al. 1997a).
Måten lærere følger opp elevers utsagn på, avdekker lærerens holdning
til elevene og synet på læring. Bae (2004) illustrerer dette i sitt skille mellom
det hun kaller trange og romslige interaksjonsmønstre i dialogiske praksiser.
Dialoger preget av trange interaksjonsmønstre har jeg omtalt i kapittel 6. Her så
vi hvordan dette er samspill preget av «lukkede spørsmål» hvor elevene opplever seg oversett og devaluert fordi det de sier ikke blir validert eller bekreftet av læreren. Da lukker de seg. Det hindrer elevenes tenkning og dermed
muligheten for læring, og elevens selvverd svekkes (Bae 1994:54). Motsatt
vil det være i et kommunikativt klima med romslige interaksjonsmønstre preget
av «åpne» eller «autentiske» spørsmål.
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Romslige interaksjonsmønstre
Bae (2004) har altså beskrevet et samspillsmønster mellom lærer og barn
som hun kaller «romslige interaksjonsmønstre» hvor lærerne møter elevene
som likeverdige subjekter i dialoger. Vi skal se nærmere på hvordan slike
romslige interaksjonsmønstre er preget av anerkjennende væremåter, og
hvordan dette påvirker samspillet mellom elevens tenkning og tale, og dermed elevens faglige og sosiale læring, og hvordan dette også styrker elevens
selvverd. Erfaringer av romslige interaksjonsmønstre kan lede elever inn i
gode og selvforsterkende lærings- og identitetsforløp. Selv om Baes (1992)
funn bygger på forskning i barnehage, har funnene stor relevans for lærer–
elev-interaksjonen i skolen.
«Romslige interaksjonsmønstre» kjennetegnes av den voksnes velvillige tilstedeværelse i det elevene sier og gjør ved at læreren gir elevene muligheter til å
uttrykke sine egne tanker, opplevelser og følelser samtidig som læreren anstrenger seg for å se, lytte, forstå og akseptere elevene og inngå i undrende samspill.
Det foregår en intersubjektiv deling. Romslige interaksjonsmønstre baserer seg
på åpne (rike) spørsmål eller oppgaver hvor det ikke finnes ett rett svar, men flere
mulige. Det gir elevene muligheter til å hente fram kunnskaper og erfaringer
fra eget liv og gjennom fantasi og kreativitet utforske spørsmålet eller oppgaven.
Gjennom sin anerkjennende respons på det eleven sier, bekrefter læreren
eleven som subjekt. Denne typen anerkjennende samspill stimulerer elevens frie, trygge tenkning og refleksjon. Bae (2004:100) identifiserer følgende
varianter av romslige interaksjonsmønstre:

• Gjensidig glede ved å dele en opplevelse: Eleven deler en tanke, en erfaring eller en opplevelse. Læreren oppmuntrer, understøtter og stimulerer
eleven til å fortelle det eleven har lyst til å dele, ved å ha fokus på elevens
perspektiv.
• Fokus på mestring med rom for å vise hva eleven kan og så uttrykke det på sin måte:
Eleven presterer noe ved å dele en tanke, vise en ferdighet eller vise fram
noe han eller hun har gjort eller laget. Læreren gir positiv oppmerksomhet ved å la eleven dele sine tanker rundt det han eller hun har sagt eller
gjort. Slik understøtter og bekrefter læreren det eleven gjør eller sier uten
å vurdere det.
• Å søke og dele kunnskap i gjensidig kunnskapsutveksling: Elevene deler kunnskaper og stiller spørsmål i en utforskende dialog. Læreren tar del i dialogen
som en gjensidig samtalepartner, er lyttende og åpen for elevenes innspill,
responderer tilbake, stiller spørsmål og er undrende mer enn vurderende.
• Selvrepresentasjon: Det er greit å markere eget synspunkt og egne behov: Eleven
uttrykker eget standpunkt eller formidler et behov. Læreren møter dette
behovet med akseptasjon, forståelse og velvilje uten unødvendige avgrensende vurderinger.
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Romslige interaksjonsmønstre kjennetegnes altså av en dialogisk atmosfære
hvor den enkelte elev har frihet og rom til å dele sine egne tanker og refleksjoner og gjennomføre aktivitetene ut fra sitt subjektive ståsted. Læreren gir
autonomistøtte. Læreren aktiverer alle elementer i anerkjennende væremåter
i samspillet. Det betyr at læreren respekterer elevenes ulike oppfatninger og
tanker og lar dem få ha sine oppfatninger og tanker uten for mye vurderinger
(ibid.:113). Lærerens måte å møte elevene på modellerer samtidig for elevene
hvordan de skal behandle hverandre i samspillet. Under slike kommunikative betingelser vil elevene erfare at egen individualitet går hånd i hånd med
å vise solidaritet med andre og deres oppfatninger og bidrag. Over tid vil
erfaringer med romslige interaksjonsmønstre gi barn muligheter til å trekke
følgende konklusjoner om seg selv:
-

Jeg behøver ikke være redd for å slippe fram det som bor i meg.
Jeg er en som er verdt å lytte til, både for barn og voksne.
Jeg har tanker som er interessante for andre.
Jeg er en som kan få andre til å lytte til meg.
Jeg har noe å gi til andre.
De andre liker meg (Bae 1992:47).

Slik kan barnet utvikle et trygt selvverd i møte med voksne og medelever
som behandler det som et likeverdig subjekt, som viser det anerkjennelse,
og som åpner opp for og gir legitimitet til barnets subjektive forståelse av det
som skjer i de mange samspillsituasjonene. Alle tre anerkjennelsesformer og
tilhørende selvforhold er i spill samtidig:
• Kjærlighet: Erfaringen av kjærlighet, av å bli sett og elsket som den man
er, uavhengig av hva man presterer, styrker barnets selvfølelse: «De andre
liker meg!», «Jeg er verdifull!».
• Rettigheter: Erfaringen av å bli behandlet med respekt som et likeverdig
subjekt med rettigheter styrker barnets selvrespekt: «Jeg er verdt å bli lyttet
til!»
• Sosial verdsetting (solidaritet): Erfaringen av at ens kommunikative bidrag
blir verdsatt i fellesskapet styrker barnets selvtillit: «Jeg har noe å gi til
andre!», «Jeg kan noe som betyr noe for andre!».
Under slike betingelser får eleven muligheter til å bruke sine kunnskaper
og ferdigheter, tilegne seg ny kunnskap og stå fram med sine prestasjoner og
ytelser. Dette er mulig fordi elevens ytelse blir etterspurt, lagt til rette for, tatt
imot og solidarisk verdsatt av lærere og medelever. Da blir det «… mulig for
subjektene å forholde seg positivt til sine konkrete egenskaper og ferdigheter»
(Honneth 2008:130) og utvikle selvtillit på de områder de mestrer, og som de
erfarer blir verdsatt i fellesskapet. Men under ligger anerkjennelsesformene
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kjærlighet og rettigheter. På denne måten er anerkjennende samtalekulturer
basert på anerkjennelse av hele barnet og dets behov for kjærlighet, rettigheter og sosial verdsetting. Dialogisk utforskende undervisning som vokser ut
av en anerkjennende samtalekultur, vil derfor styrke hele mennesket – dets
selvverd. Det er grunnlaget for en human skole.
Å anerkjenne barn betyr imidlertid ikke at læreren ikke skal yte dem
motstand. De trenger å bli utfordret og noen ganger korrigert, og de trenger
hjelp til å tenke igjennom sine tanker, følelser og reaksjoner også i situasjoner
som har blitt vanskelige, og der de kanskje har erfart at de er blitt oversett,
avvist eller ikke lyttet til. Dette er krenkelseserfaringer alle mennesker vil
oppleve, men det er avgjørende at barnet i slike situasjoner møter voksne
som viser en genuin interesse for barnets subjektive opplevelse av situasjonen.
Romslige interaksjonsmønstre identifiserer en type samspill på et overordnet plan som vil kunne «… ha en dyp, forstyrrende og forandrende effekt»,
slik Åmot og Skoglund (2019:30) uttrykker det. Det handler om å bli sett og
møtt der man er her og nå. Da kan barnet oppleve seg anerkjent også i slike,
for barnet, vanskelige situasjoner. Da kan det utvikle sin refleksive evne og
gradvis lære å innordne seg et fellesskap. Det kreves pedagogisk klokskap og
kjærlighet til barnet om lærerens inngripen skal oppleves anerkjennende av
barnet. Det er denne dialektikken mellom kjærlighet og grenser som ivaretas
av lærere, som omtales som «warm demanders» (Evertson & Weinstein 2011).
Et eksempel: Utforskende samtale i matematikkopplæringen
I matematikkdidaktikken er det i dag bred enighet om at det er viktig å
stimulere elevene til utforskende dialogiske samtaler for å fremme matematikkfaglig forståelse. Chapin et al. (2013:xv) påpeker at dialogiske samtaler
gjør at læreren kan avdekke både hva elevene forstår, og hva de misforstår.
Det er med andre ord en inngang til elevenes nærmeste utviklingssone.
Samspillet mellom språklig aktivitet og matematisk tenkning understøtter dermed både elevenes matematikkfaglige læring og bidrar til å styrke
elevenes språkutvikling i sin alminnelighet. I tillegg hevder de at dette
også utvikler elevenes sosiale ferdigheter (ibid.). Begrunnelsene underbygger det jeg har framhevet i dette kapitlet. De har dermed relevans i alle fag.
Gjennom det som kalles «samtaletrekk» («Talk Moves») er det utviklet en
metode som hjelper lærerne til å lede slike samtaler. Begrepet «samtaletrekk»
er å forstå som grep eller strategier lærere kan bruke for at samtalene skal
bli fruktbare og læringsfremmende. Det er identifisert i alt 7 grep lærere
kan bruke med sikte på å stimulere elevenes tenkning og faglige forståelse
(Kazemi & Hintz 2019, Wæge 2015).
Chapin et al. (2009) understreker at betingelsen for at disse samtalegrepene
skal fungere læringsfremmende, er at lærerne har etablert et anerkjennende
klassemiljø med tydelige regler for respektfulle samtaler. Begrunnelsen for
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dette bekrefter det jeg har framhevet ovenfor: Det er bare i et trygt, anerkjennende psykososialt klima elever vil våge å tenke høyt og dele tanker som de
er usikre på, fordi de ikke er redde for devaluerende reaksjoner fra lærer eller
medelever. Slik blir anerkjennelse talens, tenkningens og dermed læringens
«vekstmedium». De 7 grepene («samtaletrekk») lærerne kan bruke er disse:
• Gjenta: Læreren gjentar deler av eller alt det eleven sa, og ber eleven
bekrefte om det er riktig oppfattet. Det er en måte å bekrefte og forsterke
et faglig innholdselement på.
• Repetere: Her ber læreren en annen elev om å gjenta med sine egne ord det
en elev sa. Det er en måte å bli værende i en viktig idé på slik at elevene
kan reflektere mer rundt den.
• Resonnere: Her ber læreren elevene om å sammenligne ulike elevutsagn
og slik engasjere seg i hverandres ideer. Elevene utfordres til å ta utgangspunkt i den andres tanke når de sier noe.
• Tilføye: Læreren ber elevene om å supplere det som er sagt for å utdype en
idé. Slik kan perspektivet utvides.
• Tenketid: Læreren venter uten å si noe slik at elevene får tid til å tenke. Det
tilfører samtalen en ro som stimulerer tenkningen.
• Snu og snakk: Elevene blir bedt om å snakke med en medelev. Læreren
beveger seg rundt og lytter til elevene, og ber så et av parene om å dele
det de snakket om.
• Endre: Elevene blir spurt om det de har snakket om har fått dem til å tenke
annerledes om ideen. Slik får elevene muligheter til å utvikle nye kognitive skjemaer (ny forståelse) (Kazemi & Hintz 2019:33, Wæge 2015:23).
Norsk forskning tyder på at samtaletrekk er et redskap som stimulerer elevene til å involvere seg i matematiske samtaler. Det som framheves som
læringsfremmende, er at elevene stimuleres til å begrunne løsninger og se
sammenhenger mellom ulike framgangsmåter (Wæge 2015:27). Det er altså
de mulighetene de 7 samtaletrekkene gir elevene til å betrakte tanken som
framheves. Det er en kjerne i Vygotskijs tenkning: Når elevene betrakter
tanken og setter ord på den, oppdager de nye ting. Tanken klarner og gradvis
vil de kunne forstå bedre.

Dialogisk undervisning i en postfaktuell samtid
Dialogiske, utforskende samtaler hvor elevene arbeider med sin forståelse,
tenker sammen, prøver ut ideer sammen, kritiserer hverandres innspill og
diskuterer og argumenterer, er kjennetegn ved læringsmiljø som er preget av
en anerkjennende samtalekultur («culture of talk») innenfor rammene av en
kunnskapsbyggende pedagogikk (Scardamalia & Bereiter, 2006). Læreren er
«mesteren» som fasiliterer samspillet. Ved å lære seg dette tilegner elevene seg
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ferdigheter i det som har kjennetegnet menneskets erkjennelseshistorie helt
siden antikken: De lærer at all erkjennelse er et uttrykk for søken etter sannhet
(kunnskap), godhet (det etiske) og skjønnhet (det estetiske) (Platon 1994). Dette
er også kjernen i skolens samfunnsoppdrag. Dette har fått ny aktualitet i dagens
samfunn i det som omtales som et postfaktuelt («post-truth») samfunn hvor
objektive fakta og rasjonalitet kan se ut til å ha mindre innflytelse på offentligheten enn appell til følelser og personlig overbevisning (Wikforss 2018).
Betydningen av dette understrekes av den såkalte Dunning-Krugereffekten som er oppkalt etter psykologene David Dunning og Justin Kruger. De viste i en artikkel i Journal of Personality and Social Psychology i 1999 at
mennesker har en tendens til å feilvurdere sine egne sosiale og intellektuelle
evner. Jo mindre kompetent man er, desto større er tilbøyeligheten til å overvurdere sin egen kompetanse. Det er dette som er Dunning-Kruger-effekten.
Forklaringen er at personer som er inkompetente, mangler metakognitive
ferdigheter til å forstå at de er sosialt eller intellektuelt inkompetente (Kruger
& Dunning 1999:1130). Situasjonen for de mer kompetente er motsatt. De
har en tilbøyelighet til å undervurdere sin kompetanse. De forstår at det er mye
de ikke vet. Sagt med andre ord: Jo mer man kan, jo mer erkjenner man at
man ikke kan. Løsningen på dette problemet må være å etablere åpne dialoger med mennesker som kan gi ærlige tilbakemeldinger i fellesskap preget av
en samtalekultur innenfor rammene av en kunnskapsbyggende pedagogikk,
slik jeg har vist ovenfor. Dernest er det viktig stadig å søke ny kunnskap.
Begge deler vil styrke individets metakognitive ferdigheter, og en vil få en
mer realistisk vurdering av sine egne kunnskaper og sin forståelse (ibid.). Det
bidrar både til mer kunnskap og en større ydmykhet og større evne og vilje
til å åpne seg for ny innsikt. Det er dette all dialogisk undervisning i skolen
må sikte mot: å engasjere elevene til å bli aktive deltakere i opplæringen
(«agency») og slik stimulere deres faglige og sosiale læring og metakognitive
ferdigheter.
Scardamalia & Bereiter (2006) illustrerer hvordan denne åpne og ydmyke
holdningen til egen kunnskap kan komme til uttrykk i en kunnskapsbyggende pedagogikk. En utbredt oppfatning blant barn, hevder de, er at jo
mer de kan, jo mindre er det igjen å lære og forstå, motsatt av hva DunningKruger-effekten postulerer. I en kunnskapsbyggende pedagogikk preget av
en samtalekultur vil elevene kunne utvikle et helt annet syn på seg selv, slik
en fjerdeklasseelev uttrykte det:
Ved å utforske det [et bestemt kunnskapsproblem] kan du finne nye ting som du vil
finne ut av. Og så skjønner du at det er flere og flere og flere ting du ikke vet ... så,
først vet du så mye [gestikulerer en liten sirkel], og så vet du at det er så mye [gestikulerer en stor sirkel] som du ikke vet. Så forstår du så mye [gestikulerer en større
sirkel], men du vet at det er så mye [gestikulerer en enda større sirkel] som du ikke
vet, og så videre og så videre (Scardamalia & Bereiter 2006:100, min oversettelse).
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Dunning-Kruger-effekten underbygger altså betydningen av dialogisk
utforskende samtale i en kunnskapsbyggende læringskultur. I dialogisk
undervisning lærer elevene å utforske ulike forståelser og kunnskaper ved å
tenke høyt sammen med andre. De erfarer at de kan være uenige om ting.
Men ved å lære å snakke med hverandre og samtidig prøve å tolke motparten
i beste mening, vil uenighet og uklarhet være noe de lærer å tåle. Dette kjennetegner samspill preget av anerkjennende væremåter. I stedet for å hamre
løs på hverandre med egne standpunkter lærer de å bidra til en konstruktiv
diskusjon, som vil gi ny innsikt og forståelse og mer empati.
Slik lærer de å avsløre myter, å skille sannhet fra usannhet og det gode fra
det onde, ved å møte uenighet med kunnskapsbaserte argumenter, ikke ved
å utdefinere samtalepartnerne. Anerkjennende væremåter bereder grunnen
for et herredømmefritt ordskifte (Habermas 1999). Gjennom en slik praksis
lærer elevene at det er slik man lærer i et sosialt fellesskap, og det er slik man
kan utvikle sin egen forståelse. Dette er en samtaleform som læres over tid
gjennom erfaring ved at den modelleres i skolens daglige praksis. Slik kan
skolen utvikle et lærende fellesskap. Cazden (2008) kaller det «fostering a
community of learners» (Cazden 2008:153). Sentralt i denne forståelsen av
læring er elevenes bevissthet om betydningen av den dialogiske, utforskende
og kritiske samtale, ikke bare for egen læring og utvikling, men også for
utviklingen av et demokratisk samfunn.
Brown et al. (1993) har gjennom begrepet distribuert læring («distributed
cognition») vist hva som skjer i et fellesskap med et kommunikativt klima
hvor elever deler og utvikler tanker og ideer i fellesskap, med læreren som
«regissør». Utgangspunktet er at elevene bidrar med ulike perspektiver, men
alle har noe å bidra med. Noen har mange tanker og ideer, andre litt færre
– kunnskapene er distribuert mellom elevene. Dette er en sentral idé i det
sosiokulturelle perspektivet på læring (Dysthe 2001). Det normative grunnlaget for en slik praksis finner vi i Honneths idé om sosial verdsetting som
solidaritet: Elevene kan ulike ting, men når alle bidrar, blir gruppens samlede
kunnskaper tilgjengelig for alle elevene, og alle vil lære mer. I et slikt samspill utvikler deltakerne ideer som ingen av dem kunne funnet på alene. Den
psykososiale kvaliteten som er nøkkelen til et slikt «community of learners»,
er erkjennelsen av at man er medlemmer av et fellesskap hvor hver deltaker
er likeverdig. Det er solidaritet i praksis.
I kapittel 8 knyttet jeg dette til begrepet dyadisk og kollektiv bevissthetsutvidelse hvor mennesker som er trygge på hverandre, deler og utveksler
tanker: lærer og elev i dyaden og lærer og elever i kollektive utforskende
samtaler. Gjennom intersubjektiv deling hvor læreren gjennom anerkjennende væremåter åpner et kommunikativt rom med elevene og slik vinner
elevenes tillit, lærer elevene hvordan de skal behandle hverandre gjennom
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spør, tar imot, verdsetter og, om nødvendig, utfordrer en medelevs nølende
forsøk på å artikulere en tanke i et miljø preget av anerkjennelse. Barnes
(2008:6) påpeker samtidig at utforskende tale er risikofylt. En gjør seg sårbar.
Elever vil derfor kun innlate seg på det om de kjenner seg trygge i klassemiljøet og ikke er redde for å bli straffet, kritisert eller latterliggjort for sine
innspill. Utforskende tale er med andre ord avhengig av et godt psykososialt
læringsmiljø hvor elevene vet at ens bidrag blir etterspurt og sosialt verdsatt.
Det er derfor anerkjennelse (kjærlighet, rettigheter og sosial verdsetting) er
en nøkkel til faglig og sosial læring i skolen: Det gir individet den trygghet
det trenger for å artikulere tanker som deltaker i dialogiske samtaler i fellesskapet. Slik utvikles både språket og tanken. Det er slik man lærer.
Gjennom løpende erfaringer med dialogiske og utforskende samtaler lærer
elevene også grunnleggende spilleregler for meningsdannelsen i et demokratisk samfunn (Habermas 1999). Lærerens oppgave er å skape en samtalekultur
hvor meningsbrytningen skjer i et herredømmefritt ordskifte hvor elevene
lærer at alle individer er legitime, fullverdige og likeverdige medlemmer av
fellesskapet. Dette må barn få opplæring i, både i teori og som erfart praksis
(Honneth 2015). I et miljø preget av sosial verdsetting vil elevene lære å ta
imot og verdsette hverandres meninger. Slik kan barn fra tidlig skolealder
trenes til å håndtere uenighet – ikke som noe truende, men som muligheter
for å vinne ny innsikt. Dette er et ideal skolen og lærerne må anstrenge seg
for å realisere i en dialogisk, utforskende undervisning. Det er skolens sentrale
bidrag for å stå imot de krefter som søker å underminere det frie og åpne ordskiftet, og for å motvirke en utvikling mot et postfaktuelt samfunn.
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