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Karen Borgnakke  

Etnografiske studier i læring  �–  mellem 
klassiske metoder og senmoderne 
udfordringer  
Der er mærkbar interesse for de etnografiske metoder. I forlængelse heraf diskuteres 
det klassiske feltarbejde for sine særlige styrker, ikke mindst i studier af pædagogisk 
praksis og læreprocesser. Men selv om klassisk feltarbejde fortsat er et metodologisk 
godt svar skal det både nytænkes og reformuleres. Den senmoderne skolevirkelighed 
og uddannelsessystemets nye størrelsesordener gør begge dele påkrævet. I artiklen 
udfoldes problemstillingerne i lyset af tidligere og aktuelle forskningsprojekter. Den 
pædagogiske feltforskning, fremlagt i Borgnakke 1996, danner baggrund for at 
reformulere spørgsmålet om forskning i skole- og pædagogikudvikling og nye 
læringsstrategier. I forlængelse heraf diskuteres afslutningsvist det intensive 
feltarbejde i relation til EU-projektet CLASP – Creative Learning in a Student 
Perspective.  
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De klassiske metodiske træk: feltarbejdet, det langvarige 
ophold og deltagende observation  

Med termen feltarbejde mindes man om klassiske etnografiske 
traditioner og feltarbejdets fader, Bronislaw Malinowski, 1922. 
Forskeren er på årelangt ophold i felten og studerer de fremmede 
kulturer. Man mindes om de særlige træk ved det forskningsmæssige 
forehavende, som drejer sig om: kortlægning af feltet, feltopholdet og 
den deltagende observation. Herigennem afdækker man feltets 
mikro- og makroniveauer og er optaget af en helhedsorienteret 
forståelse af den sociale og kulturelle praksis. I forhold til pædagogisk 
forskning viser det langvarige feltarbejde og den deltagende 
observations særlige forcer sig i studiet af de praktiske processer, 
undervisnings- og læreprocesser. Sådanne processer kan kun 
iagttages ‘over tid’ og kræver tilstedevær over tilsvarende lang tid af 
forskningen.  

Feltarbejdets indplacering i dansk forskning vidner mærkbart om 
øget interesse for metoden og for (etno-) metodologien. Vi er 
imidlertid stadig relativt få forskere, der har foretaget feltarbejdet 
med det langvarige ophold på en skole eller et uddannelsessted; så få 
at det blot svarer til et eller to forskningsprojekter pr. 
uddannelsesniveau, jf. f.eks. Borgnakke 1985, 1996, Hasse 2000, 
Madsen 19941. Til gengæld bliver rækken af forskningsprojekter 
lang hvis vi henviser til metodebrugen i spektret fra deltagende 
observation, samtaler/interviews til materiale- og 
produktindsamlinger, og desuden henviser til 
uddannelsesforskningens retninger i termer som aktionsforskning, 
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klasserumsforskning eller evaluering af forsøg og udviklingsarbejde2. 
Disse forskningstyper er empirisk forskning i et pædagogisk 
praksisfelt (eller i uddannelsesfeltet) og kan derfor naturligvis 
betragtes som feltstudier, eller casestudier. Forskningsinteresserne 
står dog klarest ved at fastholde at f.eks. termen klasserumsforskning 
bruges for at genkalde sig traditionen for at udforske klasserummet, 
lærer/elev interaktion og undervisningens indre arbejde3.  

Hvis vi opholder os en stund ved de metodiske træk så gør 
feltarbejdet og klasserumsforskningen begge brug af de kvalitative 
metoder i udforskningen af den undervisnings- og læringsmæssige 
praksis. Men der er markante forskelle i størrelsesordener og 
tidsperspektiver. Enhver der har arbejdet på 
klasserumsforskningsmanér ved hvor meget materiale (og 
båndudskrifter) optagelser af 8 undervisningstimer resulterer i. Men 
for feltarbejdet og den deltagende observation er ‘8 timer’ for ingen 
tid at regne. I mine langvarige feltarbejders observationsintense 
perioder er det bare en dag ud af mange andre dage, uger, måneder 
og halve år! Og klasserumsforskningens fokus på ‘en klasse’ og f.eks. 
‘dansktimer i 1.x’ er i feltarbejdet allerede erstattet af mere 
bredspektrede undersøgelser og blik for skoleliv/hverdagsliv, hele 
skoledagen – eller blik for ugen og året der gik.  

Hvis udgangspunkt tages i feltarbejdet genkaldes imidlertid ikke blot 
en metode og en tradition for årelange feltophold. Der genkaldes 
også en tradition for i det hele taget at tænke i ‘tid’. Tilsvarende 
opdeles også forskningsprocessen i tid og faser, hvor hver enkelt fase 
er af en betragtelig varighed. Langtidsperspektiver og faseopdelinger 
spiller således en markant rolle i selve feltarbejdet, men også i 
metodelitteraturen der knytter sig hertil.4  
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Man kan nok se det rimelige i dette tidsperspektiv når det årelange 
feltophold relateres til studier i fremmede kulturer. Der skal være tid 
at lære de fremmede kulturers sprog og levevis at kende, ligesom der 
skal være tid nok til både at opleve begyndervanskeligheder og leve 
sig ind i de hverdagslige rutiner, samt afkode årets ritualer. Relateres 
det årelange feltophold derimod til studier i de hjemlige kulturer kan 
man, med rette, mene at det er urimeligt lang tid at operere med. 
For det første kender vi som forskere allerede sprog, kultur og levevis. 
For det andet opererer vi, som forskere i det pædagogiske 
forskningsfelt, i et felt som allerede har et metodologisk reflekteret 
forhold til studier i de hjemlige kulturer. Det er til gengæld 
refleksioner som snarere knytter sig til psykologi og sociologi end til 
antropologi og etnografi. Metodologisk kan argumentationen endog 
raffineres ved at knytte an til discipliner som f.eks. sprogpsykologi, 
sociolingvistik eller som kultur- og uddannelsessociologi og gå direkte 
til deres metodiske svar på feltarbejdet i form af casestudier, 
fokuserede observationer eller interviewundersøgelser af forskellig 
beskaffenhed. Inden for de respektive discipliner er der tillige 
relevante varianter af diskussionen om tidsperspektivet. I psykologi er 
psykoanalysen eksempel på en klassisk tidskrævende metode, hvor de 
analytiske forløb tænkes i måneder og år. Indenfor den kvalitative 
forskningsmetodologi omgærdes de enkelte undersøgelsesmetoder, 
f.eks. interview, tilsvarende med karakteristiske udgaver af 
spørgsmålet om tids- og tekst-længder og mængder. Når f.eks. 
Steiner Kvale, 1997, fremlægger faser og trin i arbejdet med det 
kvalitative forskningsinterview, som inden for sin genre er ‘det 
langvarige interview’, reflekteres samtidig omfanget og det 
fortvivlende ‘1000-siders spørgsmål’ (som ville svare til den 
udskrevne tekstmængde fra ca. 35 timers interview)5. Og med et 
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sidste eksempel: I mit første store feltarbejde, hvor jeg flytter ind på 
en basisuddannelse på et af de projektorganiserede universiteter var 
dækningsgraden af de observerede forløb så høj (ligesom perioderne 
med dag-til-dag observationer var så langvarige) at ikke blot 
karakteristiske styrker, men også karakteristiske risici måtte 
reflekteres.  

Stillet over for de karakteristiske størrelsesordener og tidslængder 
hører det således med til diskussionen at ‘tid’ i sig selv gøres til 
genstand for overvejelser, ligesom man konstant overvejer om 
proceduren kan forandres, forkortes – og fortsat forsvares. Pointen er 
imidlertid at selv om de tidskrævende metoder problematiseres, 
tænkes de ikke pludselig gennemført i en superkort variant. Super- 
korte varianter af et feltarbejde, et analytisk forløb eller en kvalitativ 
undersøgelse af hverdagsliv er krænkende kunne man sige. 
Superkorte varianter krænker nemlig det kvalitative grundlag, måske 
krænkes endog selve (hverdagslivs-)grundlaget. Ikke desto mindre 
sætter de korte versioner sine præg på den aktuelle debat, f.eks. i 
forbindelse med evalueringer, der gennemføres over de kvalitative 
metoder men sammentrængt til en minimums udgave. Dermed 
fremprovokeres spørgsmålet om de klassiske metoder og krav 
trænger til at blive nytænkt og gen-fremsat. Problemer i de aktuelle 
evalueringsstrategier peger f.eks. påny på det klassiske feltarbejdets 
tidsperspektiv, dets helhedsorienterede optik og nærvær til den 
sociale og kulturelle praksis. På denne baggrund må krav til 
forsknings- og analysestrategierne (gen-)rejses, ligesom der fordres 
diskussion af hvilke forskningstraditioner og kategorier, der skal 
fornyes og nytænkes.  
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Nødvendigheden af fornyelse  

En i sammenhængen interessant artikel af amerikaneren Margaret 
Eisenhart (2001) hedder Educational Ethnography Past, Present, and 
Future: Ideas to Think With. Artiklen en slags state of the art. Eisenhart 
er samtidig (selv-)kritisk og beder antropologer og etnografer 
overveje gamle standpunkter og basiskategorier om kultur, køn, 
klasse, etnicitet og se dem i lyset af de senmoderne (livs-)betingelser. 
Argumentets basale logik synes at være at når vi iagttager en verden i 
forandring må forskningen, dens metoder og epistemologier ændres i 
samme takt. Jeg er på sin vis enig, men som også Eisenhart noterer 
sig, har forskningen allerede ændret sig på flere måder. I dag finder 
vi f.eks. kvalitativ forskning, der anvender de nye medier i 
udforskningen af de nye generationer og den moder- niserede skole 
og uddannelseskultur. Videooptagelser, med lyd-, billed-, tekst-
sekvenser, der passer til dagen og sagen. Derfor er det ikke alene et 
spørgsmål om metodefornyelsens nødvendighed. Spørgsmålet er 
også substantielt og fordrer afklaring af hvad stof den nye kulturelle 
diversitet og moderniseringsprocesserne i skole- og 
uddannelsessystemet er gjort af. Forbindelsen mellem de 
metodologiske potentialer og de empiriske problemstillinger, der 
knytter sig til læring og den sociokulturelle kontekst, skal her 
fastholdes. I sammenhængen betyder det f.eks. at fastholde den 
klassisk etnografiske og potentielt procesorienterede attitude i kon- 
trast til de nyeste, væsentlig mere produktorienterede tilgange i 
evalueringsforskningen.  

Lidt for ivrig efter at forny etnografien har Eisenhart overset stadigt 
virksomme potentialer i den klassiske fremgangsmåde. Det er 
tænkeligt at konventionelle antropologer/etnografer trænger til 
Eisenharts opfordring om at tænke moderne, øge fleksibiliteten, 



	   7	  

mobiliteten og komme op i tempo. Men det er næppe sådanne 
opfordringer der aktuelt er de nødvendige i pædagogik og 
uddannelsesfeltet. Dér skulle det måske snarere lyde som følger: Hvis 
forskere skal producere dokumentative analyser af senmoderne 
(skole-) liv og læring, der forventes at være dybtgående og kvalitativ 
udforskning, men det forlanges at vi gør det hurtigt og effektivt via 
IT, video, et par enkelte interviews og visitter, er det på tide at vi 
insisterer på et langsommere tempo. Næsten som praksisfeltet selv og 
i realistisk kontekst.  

I et feltarbejde nødsages vi af forskningsmæssige grunde til at udføre 
(forsknings-)arbejdet i samme kontekst, rytme, tid og hverdagsrutine 
som de observerede aktører. Vi er nødt til at følge de faktiske 
uddannelses- og læringsforløb og her iagttage at læreprocessen og det 
‘at lære noget’ fremfor at være en enkel, hurtig og nem affære snarere 
er en langsommelig affære med en betragtelig kompleksitetsgrad. 
Intet er formentligt mere komplekst sammensat end uddannelses- og 
læreprocesser betragtet i deres reale (og sociale) kontekst.  

Netop spørgsmålet om ‘den sociale kontekst’ er dernæst afgørende 
for den etnografisk inspirerede læringsforskning. Eisenhart 
fremhæver tilsvarende, at en af de vigtigste metodologiske 
problemstillinger drejer sig om:  

»(...) how to investigate »context« in ethnographic research. In conventional 
ethnographies, including many school ethnographies, there was a tendency to 
view the immediate context (e.g. a school, a classroom) as if it were almost 
completely determined by the unidirectional influence of wider, outside forces 
(community norms, school districts politics, federal regulations, etc.).«  

(Eisenhart 2001) 
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Overvejelser over hvordan vi anskuer den sociale og politiske 
kontekst er vigtige, men i forhold til uddannelsesforskningen er 
Eisenhart ikke præcis nok. Eisenhart mister også vigtige pointer, 
f.eks. de, der knytter sig til analyser af den uddannelses- og 
kønspolitiske dagsorden, eller til f.eks. ‘den skjulte læreplan’ (The 
hidden curriculum)6. For den kritiske uddannelsesforskning gælder 
desuden, at de empiriske analyser viste at der ikke er en direkte vej 
eller determinering fra makro- til mikroniveauer, fra 
uddannelsespolitik til undervisnings- og lærehandlinger, eller fra 
‘uden for’ til ‘inden for’ klasseværelsets fire vægge. Forbindelserne og 
hele forholdet mellem praksisfelter, niveauer og aktører, er meget 
mere kompleks. Den komplekse situation mindes 
uddannelsesforskningen i øvrigt om i forbindelse med 
implementering af de store udviklingsprogrammer. Flere sociale 
kontekster øver indflydelse på implementeringen, og vejen fra de 
politiske niveauer til de undervisningspraktiske niveauer, 
repræsenterer i sig selv kompleksiteten.  

Skal de omtalte træk perspektiveres, skal pædagogisk forskning og 
uddannelsesforskningen træde i karakter som empirisk forskning. Det 
drejer sig om, at  

• hvis forskningen skal producere ny viden om læring og lærings-
 �kontekster må krav om ‘tid’ (til at studere praktisk kompleksitet) 
og ‘nærvær’ (til de levende interaktioner, handlemønstre og 
praktiske resultater) genrejses. � 

• hvis forskningen skal skabe det analytiske overblik kræves et nyt blik 
for de senmoderne skole- og uddannelsesvilkår, samt overblik 
over ‘de nye størrelsesordener’. � 
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Udtrykt i forhold til læring drejer det sig om blikket for den nye 
spændvidde: fra det lærende subjekt til den lærende organisation. 
Udtrykt i forhold til de store udviklingsprogrammer drejer det sig 
om overblikket over implementeringsprocessen. Og 
endeligt, �udtrykt i forhold til skole- og uddannelsessystemet drejer 
det sig om blikket for den senmoderne tour de force ‘fra 
børnehaveklasse til universitet’.  

Udvikling af det jeg betegner som pædagogisk feltforskning har været 
rettet mod indfrielse af disse krav7. Lad mig derfor, omend det bliver 
kort, eksemplificere krav og potentialer for at tydeliggøre a) hvordan 
det klassiske feltarbejde – det langvarige ophold – i mine projekter 
blev nytænkt som praksis- og processtudier og som en del af en 
bredere feltforskning, b) hvordan jeg i det intensive feltarbejde 
fortætter metoderne, men også retter procedurerne ind efter de nye 
størrelsesordener.  

Nytænkning af feltarbejdets potentialer: praksis- og 
processtudier  

Mit første feltarbejde blev koncentreret om projektpædagogikkens 
gennemslag i den uddannelses- og læringsmæssige praksis8. Det var 
omfattende og kontant i sit kortlæggende sigte. Derfor havde jeg også 
kontante svar på de prækære spørgsmål om hvor meget tid, hvor 
mange niveauer og aktører feltarbejdet skulle dække. Da jeg skulle 
følge det etårige basisuddannelsesforløb, fra start til slut, var den 
relevante tidsramme altså ‘1 år’. Desuden var det vigtigt for 
feltarbejdet at følge ‘årets gang’. Derfor flyttede jeg ind på 
basisuddannelsen, deltog i alle programsatte aktiviteter, fra lærernes 
planlægning, den første officielle velkomst (og ruskursus) gennem 
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semestrenes projekt- og kursusperioder til og med de afsluttende 
eksterne evalueringer (eksamen).  

Med feltarbejdet gennemført på denne måde og i originale 
tidsdimensioner, fulgte jeg interessen for detaljerede praksisstudier. 
Observationen af miljøets to vigtige parter blev desuden skærpet 
gennem synsvinkelskift mellem: lærerparts færden i funktion som 
undervisere og vejledere og studenterparts færden i projektarbejdet, i 
funktion som de lærende. Samtidig blev feltarbejdets kendemærke, 
den deltagende observation nytænkt og optimeret. Gennem rækker 
af ‘dag-til-dag-observationer’ blev der i bogstavelig forstand tale om 
studier i de levende forløb og (lære-) processer. De empiriske 
datasamlinger repræsenterer derfor en høj dækningsgrad i forhold til 
forløbene. Ligeledes dækker datasamlingerne hvad jeg kaldte 
processuelle milepæle i læringsforløbene (jf nedenfor).  

Praksis- og forløbsstudierne var hovedundersøgelsen. Men dertil 
knyttede jeg fokuserede delundersøgelser, møntet på dokumentative 
næranalyser af alternativets institutionelle arrangement og interaktive 
mønstre. Undersøgelserne omfattede:  

• Idealtypiske undervisningsformer – fra den klassiske forelæsning til 
det senmoderne projektarbejde. Diskurs- og 
interaktionsanalyser på baggrund af båndoptagelser af 
Forelæsningen/ Klasseundervisningen/Projektgruppemødet og 
Storgruppemødet. � 

• Projektarbejdets rapporter/deltagernes skriftlige egen-produktion. 
Tekstanalyser af periodernes projektrapportsamlinger. � 

• Eksamensdiskurser: alternativitetens »Eksterne evaluering«. 
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Interaktionsanalyser af periodernes evalueringsforløb – mellem 
den traditionelle eksamensdiskurs og alternativitetens kritiske 
diskurs � 

• Deltagernes skole- og uddannelsesmæssige forudsætninger, 
spørgeskema-, samtale-, samt interview-undersøgelser.  

I Pædagogisk feltforskning gennemgår jeg feltarbejdets undersøgelser 
og anvendelse af de kvalitative metoder i detaljer9. Det 
principielle ved min nytænkning af forholdet mellem feltarbejdet 
og de øvrige kvalitative metoder, skal imidlertid understreges. Når 
kortlægning af ‘hele feltet’ er et empirisk ærinde for forskningen, er 
metodisk mangefold ikke blot en mulighed, men en nødvendighed. 
Ligeledes regnede jeg metodekombination for en 
forskningspraktisk nødvendighed. Herigennem fastholdes 
referencen ikke blot til den klassiske attitude fra Malinowski, men 
også til andre fremstillinger af etnometodologien, som f.eks. hos 
Garfinkel, ligesom kortlægning af feltet via metodisk mangefold 
giver meningsfyldte associationer til Bourdieu. Foruden den 
gennemgående etnografiske fremfærd drejer det sig også om en 
fremfærd, der svarer til klasserumsforskningen, f.eks. med nidkære 
studier i interaktionen mellem ‘lærer’ og ‘elev’, ligesom det drejer 
sig om, som aktionsforskningen, at have blikket for det innovative, 
forandringen. Endelig er der slægtskaber 
med �evalueringsforskningen, med dens karakteristiske 
retrospektive blik på de studerede processer.  

De forskningsstrategiske understregninger er nødvendige af flere 
grunde. For det første fordi metodekombination og synsvinkelskift i 
sig selv er et svar på spørgsmålet om hvordan det klassiske feltarbejde 
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bibeholdes, styrkes og nytænkes. For det andet fordi udvikling af 
feltforskningens strategier dernæst er konkret afhængig af, hvilke 
metoder der kombineres, hvornår i forskningsprocessen.  

 

Nytænkning af analysestrategierne: procesanalytik i lyset 
af senmodernitet  

Feltarbejdet og dets metodekombinationer viser den klassiske 
indstillings potentialer og kvalificerer de empiriske studier som 
praksis- og processtudier. I Procesanalytisk metodologi understreger jeg 
de metodologiske konsekvenser og viser hvordan analysestrategierne 
kvalificerer den empiriske analyse som procesanalyse. At udvikle en 
empirisk baseret procesanalytik er en krævende udfordring (og for 
mig nærmest hovedudfordringen). Det kræver nemlig nytænkning og 
fornyelse af enhver af de konventionelle procedurer for analyse af 
den sociale og kulturelle praksis. Jeg gennemgår i detaljer det 
kommunikations- og handlingsteoretiske grundlag og kan referere til 
såvel en diskurs-, tekst-, interaktions-, som receptionsanalytisk tilgang 
(Borgnakke 1996, bd. 2: Del I og II). På denne baggrund er 
procesanalysens styrke at den overkommer hele spektret fra 
diskurs/diskursiv praksis til den sociale praksis, følger bevægelser og 
skift fra ‘tekst til tale’ og forløb fra ‘afsender til modtager’. I den 
analytiske praksis overskrider procesanalysen således de respektive 
analysetraditioners eksklusive bindinger til en del-komponent. I 
procesanalysen betragtes konsekvent alle komponenterne, i den 
praktiske kontekst. Heri består procesanalysens horisontudvidelse. 
Gennem procesanalysen står man så at sige ansigt til ansigt med nye 
senmoderne størrelsesordener. Sine steder skal processerne udtrykkes 
i implementeringstermer, som f.eks. hvis det drejer sig om de store 



	   13	  

udviklingsprogrammer og reformers implementering. Andre steder 
skal de udtrykkes i evalueringstermer, hvis det f.eks. drejer sig om de 
store evalueringer af uddannelser, fag, organisationer – eller 
reformprogrammer. Men uanset om det drejer sig om 
implementeringen eller evalueringen, anskues de over 
procesanalysens komponenter og praktiske relationer til det 
grundlæggende spørgsmål om forholdet mellem pædagogik, 
uddannelse og læring. Lad mig derfor opsummere med reference til 
kortet, hvor feltet og processen der følges, er tegnet op.  
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Kortet  

Udgangspunktet er ideer og principper indlejret i institutionen, eller 
implementeret overinstitutionelt i f.eks. love, bekendtgørelser, 
læreplaner etc. På tekstsiden svarer dette til et spektrum af 
institutionelle og officielle tekster, skriftlige og mundtlige 
redegørelser. Pointen er at institutionens repræsentanter (og dernæst 
lærerne i selve funktionsudøvelsen) italesætter ideer og principper på 
særlige undervisningsrelevante måder.  

På næste niveau iagttages forløbet serielt, som en række 
undervisnings- og læringsaktiviteter og projektgruppeforløb over de 
originale tidsfølger. Empiriske materialer finder også deres plads som 
svar på feltarbejdets basale forskningsspørgsmål: ‘hvordan og blandt 
hvem’ ideer, principper og planer blev praktiseret, ved at blive (re-
)placeret korrekt, dvs. på storgruppe-, eller projektgruppeplan, hos 
lærerpart, eller studenterpart. De relevante datasamlinger er meget 
store og har her høj dækningsgrad. Med en anden formulering, brugt 
i forlængelse af Hammersley og Atkinson: datasamlingerne er 
økologisk valide.  

Bevæger vi os til næste niveaus centrale processer, læreprocesserne, 
er der nye træk at hæfte sig ved. Når feltforskningens genstand er 
læringsforløb og læreprocesser har vi at gøre med serier af (lære-) 
aktiviteter og serier af tale, tekst og produkter fra de lærende. Men 
derudover understreges, at vi samtidig har at gøre med de lærendes 
egne refleksioner over gøremål og læreområder. Forskeren indsamler 
og analyserer derfor refleksioner og fortolkninger givet i processen, 
om processen, af processens aktører. Det betyder også, at samtlige 
forskningsspørgsmål (/eller ‘alt’ hvad der er påtegnet på kortet) i 
feltforskningens afsluttende faser kan fortolkes og ses fra de lærendes 
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point of view. Procesanalysens sidste spørgsmål er således 
læringsspørgsmålet, ligesom processen kan rekonstrueres i lyset af 
læringens sociale og institutionelle kontekst.  

Rekonstruktion af grundlaget – i lyset af senmodernitet  

Ved at rekonstruere hele processen skærpes analysen af ideer og 
reformer konfronteret med den institutionelle kontekst. Dermed 
skærpes også analysen af konflikter i skole- og pædagogikudviklingen, 
der går igen som traditionskonflikter. Dagens udviklingsprogrammer 
er tydeligt mærket af konflikten mellem de traditionelle og de 
reformpædagogiske traditioner og principper. Det betyder igen at 
den senmoderne skole- og uddannelseskultur er mærket i 
bogstaveligste forstand.  

Man kunne forfægte argumentet: kultur er ikke noget en skole (eller 
en gruppe i uddannelsessystemet) ‘har’. Kultur er snarere hvad en 
skole ‘er’, og hvad den ‘betyder’ og udtrykker som ‘vores skole’10 . 
En skole, eller et uddannelsessted, kan (i repræsenteret form) 
udtrykke sig selv på meget konkret vis, men også bringe hele 
systemet, det være sig det traditionelle system eller alternativet i 
erindring. I feltarbejdet beskrevet ovenfor udtrykte de 
projektorganiserede centre RUC og AUC sig som det moderne 
alternativ – i alle betydninger af ‘modernitet’ og ‘alternativitet’. Hele 
universitetet var præget af projektorganiseringen fra ledelsesniveau til 
undervisningsniveau, fra arkitektur og ydre rammer til interaktion og 
det indre arbejde. Projektpædagogikken og dens principper satte sig 
spor i de omkringliggende bekendtgørelser, læreplaner, såvel som i 
den konkrete iværksættelse af semestrenes kursusundervisning og 
projektperioder.  
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I alle disse henseender kan man iagttage hvordan den moderne 
universitetskultur rodfæstes i reformpædagogiske ideer og kritiske 
konstruktivitet. Idé og tankegodset kan spores tilbage til John Dewey 
og William Kilpatrick i det forrige århundrede. Op gennem 
århundrede fornys tankegodset jævnligt, bl.a. i 1970’erne med 
yderligere koblinger til kritisk teori. I Danmark er denne alernative 
eller progressive uddannelseskultur tillige praktisk koblet til 
højskoletraditioner og skolebevægelser, eksempelvis de såkaldte 
‘lilleskoler’, uddannelseseksperimenter og udviklingsarbejde. 
(Borgnakke 1996, 2002, Salling Olesen & Højgaard 1996).  

På denne baggrund understreges at interessen for ideer og principper 
koncentreres om deres virksomhedshistorie snarere end om deres 
idéhistorie eller plads i den pædagogiske filosofihistorie. Når denne 
interesse følges betyder det at forskeren kommer tæt på spørgsmålet 
om hvordan aktørerne så at sige handler med, og taler om idé og 
principper. De pædagogiske ideer og principper transformeres til 
karakteristiske gøremål, ligesom de italesættes. For feltforskeren er 
der således ud over den egentlige observation, betydningsfulde 
tekster, fortællinger og erfaringer at indsamle. Det leder igen til 
feltets/aktørernes egne konflikter og debatter om de nye 
uddannelses- og læringsstrategier som forandringsstrategier. Det 
leder også til spørgsmål om alternativets praktiske indflydelse på 
uddannelseskulturerne – i konflikt med indflydelsen fra de gængse 
konventioner og traditioner.  

Klassisk feltarbejde og deltagende observation har i den forbindelse 
den styrke at hverdagslig færden, aktørernes gøremål, men også 
drivende konflikter og deres konsekvenser iagttages og dokumenteres 
som ‘en faktisk praksis’. Dernæst indrammes kortlægningen og den 
samlede procesanalyse f.eks. af de overordnede og store programmer 
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for udvikling af uddannelsessystemet og dets sektorer.  

Når sådanne udviklingsprogrammer satser, som ‘10 punkts 
programmet’ på voksenudddannelsesområdet, ‘7 punkts 
programmet/FUR-projektet’ på folkeskoleområdet og senest 
‘Udviklingsprogrammet for ungdomsuddannelserne’, skal vi netop 
notere os størrelsesordenen. Udviklingsprogrammet er møntet på en 
hel sektor. Dernæst er det møntet på forskellige aspekter ved skole- 
og pædagogikudviklingen.  

Intensive feltstudier i skolen i forandring  

Lad mig på denne baggrund koncentrere kommentarerne om de 
intensive feltstudier som i mine forskningsprojekter blev kombineret 
med evaluering af skoleudvikling. De feltstudier, der her skal 
beskrives var knyttet til et af de store udviklingsprogrammer, nemlig 
programmet under Folkeskolens Udviklingsråd (FUR). Det 
omhandlede 14 udvalgte skoleudviklingsprojekter, gennemført på 
skoler, der tilsammen repræsenterer både by – og landskoler, store 
og små skoler, private og offentlige skoler. Et af de 14 projekter 
omfattede et helt skolevæsen, hvorfra der deltog 3 skoler.  

Evalueringen blev foretaget på baggrund af materiale-
produktindsamlinger, skolebesøg (observation af undervisning), 
interviews med skoleledere, lærere og elever, samt spørgeskemaer, 
hvor de ialt ca. 200 skoleudviklingsarbejder, der indgik under FUR-
programmets Helhedsskole-tema, deltog. Projektets første mål var: 
Skolebeskrivelser med oversigter over de involverede forsøg og 
skoleudviklingsarbejder. Projektets andet mål var en tematisk 
bearbejdning af de empiriske materialesæt efter temaerne: Læring, 
faglighed, lærersamarbejde og struktur i Helhedsskolen. Undervejs 
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blev der holdt konferencer med alle involverede deltagergrupper. 
Projektet blev afsluttet med flere typer evalueringsrapporter og 
artikler11.  

De forsknings- og evalueringsstrategier, der knytter sig til Projekt 
Helhedsskolen er interessante, fordi de relaterer sig direkte til den 
nye størrelsesorden og mangfoldighed, der skal udforskes og 
evalueres. Det gjaldt jo mange skoler (endog et helt skolevæsen), 
meget forskellige typer af skoler og udviklingsarbejder og en 
mangfoldighed af skole- og undervisningskulturer. I relation til de 
enkelte skoler gjaldt endvidere, at såvel et ledelses-, et lærer-, som et 
undervisningsniveau skulle dækkes. Dernæst skulle både flere 
lærergrupper (/fungerende lærerteams) og elevgrupper/forskellige 
børnegrupper dækkes. Evalueringsopgaver af sådanne 
størrelsesordener og mangfoldigheder kan næppe løses af 
eneforskere, kun af forskerteams. For forskningen er den nye 
størrelsesorden og det potentielle teamwork i høj grad en empirisk 
udfordring. Forskerteamet kommer ikke alene tæt på et stort og 
ambitiøst udviklingsprogram, men dækker tilsammen også de 
vigtigste tendenser i praktisk skoleudvikling. Forskerteamet kan dog 
ikke løse evalueringsopgaverne uden tæt kontakt til feltet og dets 
aktører, dvs. til skolerne og lærerne. Derfor medvirker også feltets 
aktører i diskussioner og afgørelser af hvilke skoleprojekter (eller 
klasser, lærerteams og faglig-pædagogiske udviklingsarbejder), der 
skal foretages tættere observationer af og interviews/samtaler med. 
For den forskningsbaserede evaluerings gennemførelse er pointen for 
det første, at den bliver kritisk dialogisk i alle faser, for det andet, at 
feltets egne diskussioner og evalueringer bliver en vigtig del af 
udviklingsarbejdet og dernæst af empirien. Denne type evaluerings- 
og forskningsopgave influeres således frugtbart af den tætte 
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forbindelse til feltet og udviklingarbejdet og skabte for så vidt 
‘dialogforskning’ med integrerede ‘selvevalueringer’ fra de 
implicerede parter – før forskningen satte disse temaer på 
dagsordenen som ‘den nye’ forsknings- og evalueringsstrategi.  

Men desværre måtte vi også sande, at tæt forbindelse til et aktuelt 
udviklingsprogram og politisk eksterne faktorer samtidig kan 
minimere forskergruppernes indflydelse og de empiriske 
ambitioner12. Det samlede FUR-projekt og hovedrapporterne skulle 
ironisk nok afsluttes før behandlingen af det empiriske materiale var 
tilendebragt. Men de dele af empirien, som jeg selv havde indsamlet, 
kunne jeg naturligvis arbejde videre med og derfor også inddrage i 
mine gennemgående studier i pædagogiske forandringsstrategier.  

Da ‘min’ skole var en reformpædagogisk og forsøgserfaren skole, 
med, bl.a., flere års erfaringer med projekt- og problemorienteret 
undervisning, kunne jeg i dette projekt give mine undersøgelser og 
analyser af ‘den reformpædagogiske skole’ dens kultur og alterna- 
tive ordninger en komparativ dimension og et ekstra perspektiv. Set i 
sammenhæng med mine tidligere feltarbejder strakte mine empiriske 
materialer og perspektivet sig – også i mere kontant forstand – nu 
‘fra børnehaveklasse til universitet’. Desuden kunne jeg studere, 
hvordan projektarbejdets ‘indre arbejde’ og de arbejds- processuelle 
kardinalpunkter tog sig ud i børnehøjde og hvordan de tog sig ud for 
de professionelle voksne, som klasseundervisere og projektvejledere.  

Projektorganiserede forløb i børnehøjde er forskellige fra tilsvarende 
forløb i ungdoms- og voksenhøjder. Derfor var det faktisk også en 
overraskelse for mig, at de tidligere observerede markante 
kardinalpunkter i læringsforløbet viste samme basale vanskeligheder 
og udfordringer blandt børn i en 3. klasse, som blandt de AUC-unge 
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og JÅU-voksne studerende. Tilsvarende gjaldt at tidligere 
observerede konflikter i undervisnings- og læringsforløbet (især 
konflikter der vedrørte konsekvensen af hhv. de traditionelle fag- og 
emneorienterede og projektorganiseringens problemorienterede 
udgangspunkter) gav genoptræden. Ydermere viste de ka- 
rakteristiske funktionelle forskydninger på lærerside, nemlig fra 
‘kateder- og klasseunderviser’ til ‘projektvejleder’, at være belagt med 
de samme udfordringer, basale vanskeligheder og konfliktindhold for 
folkeskolelærere, som for universitetslærere og voksen- undervisere.  

Jeg har også senere vist, hvordan netop læringsforløbets 
kardinalpunkter og de processuelle forskydninger af 
lærerfunktionerne kommer til at høre til de nye kernespørgsmål – 
både i organisatorisk, teoretisk og i læringspraktisk henseende. Når 
betingelserne for såvel ‘lærer’ i funktion, som ‘elev’ og ‘de lærende’ i 
aktion, er under tilstræbt forandring, anes ikke blot konturerne af det 
institutionelle grundlag for lærer-elev interaktion, men også 
konturerne af de grundlæggende træk ved forholdet mellem 
undervisning og læring. Således at være tæt på forholdet mellem 
undervisning og læring, er samtidig at komme tilbage til 
feltforskningens centrale studier i læring og dens sociale kontekst. 
Men det har også skærpet fornemmelsen for det intensive feltstudies 
potentialer i relation til de komparative studier i forskellige 
uddannelseskulturer og læringskontekster.  

 

Komparative studier i uddannelseskulturer – fra 
humanistiske til tekniske læringskontekster  

Omtalen af de komparative dimensioner knytter jeg her til et 
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intensivt feltstudium, der blev foretaget i forbindelse med Projekt 
Kvalitetsudvikling13. I projektet blev der gennemført faglig-
pædagogisk udviklingsarbejde i tre udvalgte fagmiljøer: 
Maskiningeniør uddannelsen på Danmarks Tekniske Højskole, 
engelskstudiet på Københavns Universitet, samt Afsætningsøkonomi 
på Handelshøjskolen i København. Udviklingsarbejderne 
koncentrerede sig om øget lærersamarbejde og udvikling af 
undervisningsstrategierne. Det samlede projekt blev gennemført med 
fællesseminarer (på tværs af fagmiljøerne) fagseminarer (i de enkelte 
fagmiljøer) samt med undervisningsbesøg: 
undervisningsobservationer suppleret med lærer og 
studentersamtaler, samt materialeindsamlinger. Projektet blev 
afsluttet 1993 med flere former for projektnære rapporter14.  

I feltstudiet koncentrerede jeg de pædagogiske problemstillinger, som 
fagmiljøerne havde peget på som karakteristiske for det moderne 
masseuniversitet, dets undervisningskultur og læringsstrategier. 
Gennem observationer og samtaler med lærere og studerende fulgte 
jeg variationen af undervisningsformer fra universitetets klassiske 
forelæsninger og storholdsundervisning, over den nærmest 
skoleagtige klasseundervisning til en af de nye tidstypiske former for 
projektarbejde: det professions- og erhvervsorienterede 
projektarbejde. Desuden fulgte jeg de typekarakteriserende 
undervisningsformer fra et teknisk over et humanistisk til et 
samfunds- og handelsøkonomisk hovedområde. På denne baggrund 
blev hovedområdernes forskellige traditioner for undervisning og 
læring identificeret.  

Samtidig fremdrages fælles universitetspædagogiske problemer, som 
udtrykte ‘masseuniversitetets’ dilemma: på den ene side forlænges 
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skoletraditionen med yderligere skolificering og elevgørelse; på den 
anden side forsøger man at honorere forventninger til 
universitetstraditionens overlevelse, med forskningsbaseret 
undervisning, der retter sig mod de studerende som forskere in spe.  

De studerende synes tilsvarende at forholde sig til dette dilemma. 
Ikke ved det ellers velkendte ‘for eller imod’ den ene eller anden 
undervisnings- eller læringsform. Snarere ved at lade den 
pædagogiske tematik dreje sig om både/og, som en meningsfuld 
kombination og variation, samt om ‘timingen’ af forelæsningsrækken, 
holdundervisningen eller projektarbejdet i forhold til det krævede 
læreindhold og aktørroller som hhv. ‘elev’ og ‘forsker in spe’.  

Vedrørende forholdet mellem fag, pædagogik og læring var der 
tilsvarende interessante træk, der bl.a. knyttede sig til spørgsmålet om 
forskellige erkendelsesinteresser – udtrykt i habermaske vendinger. 
Meget tyder nemlig på at de pædagogiske refleksioner og 
begrundelser, f.eks. for projektarbejdet, og dernæst for selve 
læringsforløbet, indholdsfyldes og målrettes under indflydelse af hhv. 
den teknisk- naturvidenskabelige, humanistiske eller 
samfundsvidenskabelige erkendelsesinteresse. Man kan tilsvarende 
iagttage et særligt samspil mellem erkendelsesinteresser, 
læringsmotiver og læreprocesser. Med de sidste koblinger går jeg 
længere end studierne i dette projekt rakte. Men i forhold til mine 
øvrige og meget omfattende undersøgelser og analyser af 
læringsforløb, er der både empirisk genklang og perspektiv i 
koblingen15. Dét, der driver de lærende, kan således beskrives 
analogt med de erkendelsesledende interesser. Læreprocesserne kan 
også grundlæggende karakteriseres over en tredeling eller tre- 
dimensionering, nemlig som de lærendes bestræbelse på hhv. ‘at 
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mestre’ (en teknik/en færdighed f.eks.), ‘at forstå’ (en tekst eller en 
sammenhæng) ‘at handle/forandre’(i den psykiske og sociale 
kontekst). I de teknisk-naturfaglige læringsmiljøer mærker man, at 
dimensionen ‘at mestre teknikken’ står stærkt, hvorimod man i de 
humaniora-faglige, snarere mærker ‘at forstå’-dimensionens forrang. 
Men det rykker ikke ved at de lærende undervejs i processen, og med 
skiftende indstillinger, drives af ‘at mestre/at forstå/at handle/ 
forandre’ og selv bemærker om den ene eller anden dimension over- 
eller underdrives. Derudover mærkes hvordan de lærende 
transformerer de faglige og sociale læreområder til gøremål.  

Jeg viste siden hvor afgørende dette aspekt ‘transformeret til 
gøremål’ er når man vil nærme sig læreprocessens faglige, sociale og 
subjektive kompleks – det kompleks der ellers er empirisk 
utilgængeligt (jf. Borgnakke 1996, bd. 2/Del V).  

En sidste kommentar til kvalitetsudviklingsprojektet er af relevans for 
afklaring af evalueringsstrategierne16. I Projekt Kvalitetsudvikling 
peger afgørende kulturelle og sociale aspekter ved fag- og 
læringsmiljøerne på et nødvendigt, nærmest, sociokulturelt blik, samt 
på dyberegående komparative kultur- og casestudier. Dette 
overskrider imidlertid hvad evalueringer hidtil har haft blik for eller 
bliver bedt om. Selv om jeg er skeptisk over for en 
evalueringsinstrumentel udnyttelse af etnografisk fremfærd, medgiver 
jeg dog, at ét af perspektiverne for evalueringer, der vil favne andet 
og mere end effekt- og produktmålinger, ligger i en mere kvalificeret 
udnyttelse af den kultursociologiske og etnografiske inspiration. I 
mine egne projekter reflekteres spørgsmålet løbende i kritisk distance 
til netop instrumentaliseringen af evalueringsforskning. Samtidig 
reflekteres spørgsmålet i direkte relation til de kvalitative 
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forskningsmetodologier og deres klassiske fremfærd.  

I den forstand er jeg stadig af den opfattelse at forskningsstrategierne 
kvalificeres gennem metodisk mangefold. Feltarbejdet og den 
deltagende observation har særlige forcer i relation til identifikation 
af spørgsmål som a) de forskellige læringsstrategier b) uddan- 
nelseskulturerne og deres indflydelse på undervisning og læring c) 
læringskonteksten og dens indflydelse på vidensområder og 
læringsinteresser. Det fordrer imidlertid at man tackler de 
begrebslige og teoretiske problemstillinger som de nye og brede 
læringsbegreber afspejler. Det fodrer også at man tackler spørgsmålet 
om hvordan det intensive feltarbejde formår at udnytte de tidligere 
feltarbejder som empirisk baggrund. De afsluttende 
eksemplificeringer omhandler dette som udfordringer, der først 
kommer fra læringsdiskursens nye spændvidde, dernæst fra mit 
igangværende feltarbejde om nye læringsstrategier i gymnasiet17  

 

Læringsdiskursen – den nye spændvidde  

Læringsdiskursen spænder over et spektrum fra ‘det lærende subjekt’ 
til ‘den lærende organisation’ og over synsvinkler fra individ, til 
gruppe og samfund. Spændvidden og læringsbegrebets 
tværvidenskabelige karakter er i sig selv en udfordring for 
forskningen. Desuden udfordrer aktuelle uddannelsespolitiske tiltag 
og reformforslag pædagogikken med et massivt ønske om at sætte 
‘fokus på læring frem for undervisning’. Traditioner og 
uddannelsesinstitutioner udfordres således. Men institutionerne 
sættes også i et dilemma, for deres kerneydelse er nu, som tilforn: 
undervisning. Diskursen skygger også for det egentlige spørgsmål. 
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Det drejer sig om forholdet mellem undervisning og læring og ikke 
om ‘læring fremfor undervisning’. For projektet er det betydning at 
konfrontere læringsdiskursen med de dilemmaer og spørgsmål, som 
diskursen skygger for. Det er omdrejningspunktet for en afklaring af 
læringsdiskursens teoretiske og praktiske betydningsindhold.  

Projektets analyser af diskursens teoretiske betydningsindhold baseres 
på kortlægning af det læringsteoretiske landskab. Der gives en 
karakteristik af teoriernes forskellige udspring og teorihistoriske 
baggrunde. Dels relateret til forrige århundredes ‘store 
udviklingspsykologer’ som Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome 
Bruner, dels relateret til samfunds- og modernitetsteoretikere som 
Jürgen Habermas, Anthony Giddens og Niklas Luhmann. Samtidig 
inddrages positioner, der aktuelt præger læringsdiskursen. Dette kan 
både tage form af en ‘-isme’ karakteristik, som f.eks. 
konstruktivisme/socialkonstruktivisme, og af en kontrastopstilling 
som f.eks. ‘skolastisk læring/praksislæring’ eller ‘læring i traditionel 
klasseundervisning/projektarbejde’.  

Gennem positioner og kontrastopstillinger iagttages 
nyfortolkningerne af den teorihistoriske baggrund. Der refereres ikke 
blot til Piaget og Vygotsky, men også til John Dewey og de 
reformpædagogiske traditioner, samt til Wolfgang Klafkis kritiske 
konstruktivitet. Ligeledes indoptages de nyere positioner, som f.eks. 
Hubert og Stewart Dreyfus, Jean Lave og Etienne Wenger, Argyris 
og Schøn, og interessen forskydes fra det lærende individ til det 
sociale praksisfælleskab til organisationen. Analysen drejer sig om 
disse positioneringer, deres kernebegreber og deres teorihistoriske 
forskydninger. Analysen gennemføres som en kritisk rekonstruktion 
af læringsteorierne med eksemplariske nedslag i ovenævnte 
positioner.  
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I forlængelse af tidligere behandlinger af de metodologiske spørgsmål 
danner analyserne desuden baggrund for diskussion af teoriernes 
bæredygtighed i forhold til empiriske analyser (Borgnakke 1996, 
2003). Dette får konsekvenser for hvordan projektets teori- og 
begrebsudvikling knyttes til feltstudiets empiriske undersøgelser af 
læringsstrategier.  

 Nye læringsstrategier i gymnasiet  

Feltstudiets fokus på læring holdes intakt. Opgaven er at identificere 
det praktiske betydningsindhold i de nye begreber om læring og ‘den 
lærende skole, der sætter fokus på læring fremfor undervisning’. 
Opgaven er også at identificere de pædagogiske udfordringer som 
gymnasiet står over for, og studere hvordan udviklingsprogrammer 
og skoleforsøg har taget de nye udfordringer op. Dels i forlængelse af 
Udviklingsprogrammet for ungdomsuddannelserne (fra 1999) dels i 
forlængelse af forberedelserne til den nye gymnasiereform18. I så 
henseende spiller identifikation af de udviklingsfremmende faktorer 
en betragtelig rolle. Her skærpes projektet endvidere omkring 
gymnasiets fornyelse af funktionen som almendannende og 
studieforberedende ungdomsuddannelse. Samtidig må projektet 
nærme sig de begreber om pædagogik, undervisning og fagindlæring, 
som traditionelt hører gymnasiet til. I gymnasiefeltet ses 
undervisning og læring med faglighedens optik. Derfor må studierne 
skærpes om denne faglighedens optik og dens praktiske betydning.  

Projektet må tilsvarende skærpe undersøgelserne af forholdet mellem 
undervisning og læring. Gymnasiets idealtypiske og praktisk 
forekomne undervisnings- og læringsstrategier identificeres i 
forlængelse af de tidligere undersøgelser i spektret fra ‘den klassiske 
forelæsning’, ‘den moderne klasseundervisning’ til ‘det senmoderne 
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projektarbejde’. Dernæst skal spørgsmålet om læringsstrategier 
skærpes som spørgsmål om læreprocesser og elevernes strategier for 
læring19. Feltarbejdets udforskning understøttes her af de tidligere 
gennemførte empiriske undersøgelser. For det første fordi 
kardinalpunkter i læringsforløb og karakteristiske læringsstrategier er 
identificeret. For det andet fordi der er opbygget et analytisk 
begrebsapparatur til at gennemføre forløbsanalyserne med. jf. 
Borgnakke 1996, bd.2, del IV og V.  

Feltstudiets empiriske undersøgelser foretages på flere niveauer, 
således at de empiriske materialesamlinger refererer direkte til 
udviklingsprogrammernes uddannelsespolitiske, institutionelle og 
skolepraktiske niveauer. I relation hertil kombineres metoderne med 
varierende vægtlægning af spørgeskemaer, materialepro- 
duktindsamlinger, interview og (på det undervisningspraktiske 
niveau) deltagende observation. Gennemførelsen af feltstudierne er 
en integreret del af EU-projektet Creative Learning and Student’s 
Perspectives (CLASP) under Socrates-programmet. Projektet danner 
ramme om feltstudier i de deltagende 9 landes skole- og 
uddannelsesinstitutioner, der foretages over hele skolespektret (og 
over hele alderspektret fra 3-21 år)20.  

Det fælles perspektiv er at gennemføre kritiske og komparative 
studier af den undervisnings- og læringsmæssige praksis, samt udvikle 
eksemplariske analyser af ‘good practice’. CLASP-projektets formål 
er opsummeret som følger:  

The objectives are:  

• To identify teacher’s and student’s strategies for 
developing �creative learning in educational contexts. � 
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• To examine the effectiveness of incorporating student �perspectives 
into the teaching and learning process. � 

• To highlight the advantages to be gained for the quality of teaching 
and learning by examining cross European �creative pedagogic 
practices. (CLASP-projektbeskrivelse s.1) � 

 

Gymnasiefeltet – udviklingsprofiler og skoleprofiler � 

Først og fremmest er det karakteristisk at studiet i gymnasiefeltet 
allerede i udspringet, f.eks. i ‘Udviklingsprogrammet for 
ungdomsuddannelserne’, må præcisere spørgsmålet om 
størrelsesordener og mangfoldigheder. Ikke blot et 
udviklingsprogram, men en hel sektor, delt mellem de almene og 
de erhvervsgymnasiale uddannelser, mange skoler, og dernæst 
meget forskellige typer af udviklingsarbejder og 
uddanelsesskulturer, er således reelt baggrunden, også for 
feltarbejdets nedslag på enkelte skoler og samarbejde med øvrige 
projekter. I relation til den enkelte skole, udvalgte projekter gælder 
endvidere, at når flere niveauer (dvs. såvel et ledelses-, et lærer-, 
som et undervisningsniveau) skal dækkes konkret, skal flere 
lærergrupper (/fungerende lærerteam), klassetrin og elevgrupper 
dækkes. �Som tidligere understreget kan opgaver af sådanne 
størrelsesordener ikke løses af eneforskere. Feltstudiet og mine 
egne projekter er derfor, foruden tilknytningen til CLASP-
projektet, også knyttet til andre danske projekter enten deciderede 
evalueringsprojekter eller �ph.d. forskningsprojekter21. Ligeledes 
genoptages diskussionen om forholdet mellem forskning, 
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udviklingsarbejde og de forskningsbaserede evalueringer, 
Borgnakke 1994, 200122. For den konkrete gennemførelse af 
feltstudierne er det imidlertid vigtigt at understrege, at feltets egne 
diskussioner og evalueringer danner udgangspunkt. Dels ved aktuelt at 
være en vigtig integreret del af Udviklingsprogrammet. Dels ved at 
repræsentere et vigtigt materiale om gymnasiefeltet og 
skolernes/lærernes eget syn på udvikling af skole, pædagogik og 
læring.  

De typer af materialer der indgår, som en del af feltets og skolernes 
selvbeskrivelse, spænder vidt, fra Udviklingsprogrammet og de 
beslægtede politiske tekster, til mere fokuserede forsøgsbeskrivelser af 
‘Det Virtuelle Gymnasium’ f.eks., til de mange forskellige for- 
søgsrapporter og evalueringer, der har direkte reference til 
Udviklingsprogrammet. Flere rapporter, som f.eks. Wiedemann og 
Gleerup (2001), Beck og Gottlieb (2002), Beck m.fl. (2003) har 
umiddelbar relevans. Men også rapporter og undersøgelser af 
gymnasieundervisningen, lærere og elever, som f.eks. Heises Hvad sker 
der i klasseværelset (1995) og Lærerliv (1998), samt Nielsens Fra Kierkegaard 
til Calvin Klein (2000) har relevans. Ligeledes gælder bidrag til den 
aktuelle debat og analyse, givet af f.eks. Bugge og Harder i Skolen på 
Frihjul (2002) og Illeris m.fl. i Ungdom, identitet og uddannelse (2002). En 
fuldgyldig liste af denne del af undersøgelsernes materialesæt er ikke 
ærindet her. Jeg understreger blot hvad der for feltstudiet er vigtigt, 
nemlig at danne et første overblik over udviklingstendenser og 
forsøg, samt danne overblik over måderne hvorpå de implicerede 
instanser og aktører selv debatterer, beskriver og evaluerer dette. 
Beskrivelse og analyse af ‘udviklingstendenser i gymnasiefeltet’ vil 
indgå i projektet som en overordnet feltbeskrivelse, og vil samtidig blive 



	   30	  

koncentreret som en del af den nationale rapportering i CLASP- 
projektet.  

Materialer der knytter sig til de enkelte skoler (og til studier på hhv. 
almene og erhvervsgymnasieskoler, jf. note 18) danner dernæst 
udgangspunkt for en skolebeskrivelse og en udviklingsprofil. 
Udviklingsprofilen tegnes med større eller mindre vægt på de 
gennemgående organisatoriske, faglige og pædagogiske aspekter, 
eller på de særlige satsninger på f.eks. it og nye læringsstrategier, 
tværfaglighed og projektarbejde. Desuden relateres 
udviklingsprofilen til forsøgserfaringer og traditionsrige progressive 
skole og uddannelsessteder, ikke blot på gymnasieområdet, også på 
folkeskole- og universitets- området. Her kobles i øvrigt direkte til 
mine tidligere feltarbejder og empiriske undersøgelser, der 
understøtter feltstudiets interesse for skoler, der integrerer 
lærersamarbejde, tværfaglighed og projektarbejde i et større 
skoleudviklingsperspektiv. Udviklingsprofilen af gymnasieskolerne 
gives her en genuin komparativ dimension, hvor den empiriske basis 
og perspektiver strækker sig ‘fra folkeskole til universitet’. Den 
empiriske basis har dernæst betydning for feltstudiets observationer og 
undersøgelser på det undervisningspraktiske niveau. De tidligere empiriske 
undersøgelser dækker, som beskrevet forud, hele spektret til og med 
analyser af lærere og studerendes undervisnings- og læringsstrategier 
og læringsforløb. Mine analyser viser her hvordan læringsforløbets 
kardinalpunkter repræsenterer udfordringer, men også basale 
vanskeligheder, der relaterer sig til de projektorganiserede 
læringsstrategier. For de lærende drejer det sig om karakteristiske 
forskydninger mellem læringsforløbets reproduktive og selvstændigt 
produktive aspekter. Det drejer sig endvidere om karakteristiske 
konflikter mellem at opbygge den fag- og emneorienterede 
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‘basisviden’ og udvikle den projektorienterede ‘problembevidsthed’. 
For lærerne drejer det sig tilsvarende om karakteristiske 
forskydninger af lærerfunktioner og handlekompetencer, samt om 
konflikter mellem den traditionelle ‘kateder-, klasseunderviser og 
vidensformidler’ og den nye ‘projektvejleder’.  

Mine overordnede analyser viser dernæst hvordan netop 
forandringer i undervisnings- og læringsstrategierne, samt 
forskydninger af lærerfunktioner og kompetencer, kommer til at høre 
til de udviklingsorienterede skole- og uddannelsessteders nye 
kernespørgsmål. At forholde sig til disse forandringer er både kernen 
og en ny fælles udfordring i dét, der i de aktuelle feltstudier udtrykkes 
i termer som professionalisering, organisationsudvikling og udvikling 
af ’den lærende skole’. På denne baggrund er feltstudiets tilsvarende 
overordnede formål at afdække hvordan de nye kernespørsgmål 
former sig i gymnasiets organisations- og pædagogikudvikling, samt 
undersøge de undervisnings- og læringspraktiske konsekvenser. 
Professionaliseringsperspektivet knyttes således til undersøgelserne på 
skole-, leder-, lærer-niveau23, hvor læringsperspektivet knyttes til 
undervisningsniveauet og eleverne.  

Forskningskonkrete konsekvenser – mellem langvarige, 
kortvarige og intensive feltarbejder  

Som det er fremgået må perspektiver og en forskningsmæssig praksis, 
som stammer fra det klassiske feltarbejde, både bibeholdes og 
nytænkes. Samtidig kan feltarbejdet betragtes som en så tilpas 
genstandsfølsom metode at den hele tiden skal fornys. Der findes 
ikke to ens feltarbejdsforløb. De er altid uens i (forsknings-)historisk 
tid og rum. Men netop derfor nødsages vi også til at tage stilling til 
grundprincipperne og igen argumentere for hhv længere/kortere tid 
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i felten.  

Man kan hævde den deltagende observations nødvendighed, som vi 
gør det i ClASP-projektet, også selv om observationsperioden ‘kun’ 
er uger og feltarbejdet gennemføres over måneder og halve år, 
snarere end over hele år. I mit tilfælde hævder jeg dog samtidig at 
det langvarige feltarbejde ligger til grund for det kortvarige. Det 
aktuelle feltarbejde og den fælles tematik: nye læringsstrategier, er for 
mig også en bevidst valgt fortsættelse af tidligere temaer.  

De forskningskonkrete spørgsmål, der er involveret i diskussionen, 
drejer sig herefter ikke om enten det ene eller andet perspektiv, men 
snarere om skift mellem tidsperpektiver, niveauer, parter og dimensioner, som 
jeg afslutningsvist illustrerer det. Den første illustration er endnu et 
overbliksgivende kort. Det viser princippet, der handler om at det 
langvarige feltarbejde og den deltagende observation er 
metodologisk klangbund. Dernæst optræder fokuserede udgaver som 
en mulighed enten i form af intensiv feltarbejde og/eller det 
komparative feltstudium.  

Jeg anførte ovenfor at den forskningskonkrete diskussion drejer sig 
om perspektivskift, ligesom undersøgelserne konkret foretages på 
skiftende niveauer. Dette styrker iøvrigt feltstudiets komparative 
dimensioner både internt og eksternt. Skoleinternt drejer de 
komparative dimensioner sig ikke mindst om de tre niveuaer 
(ledelses-, kollega-, undervisningsniveauet). Selvom feltarbejdet 
foregår på een skole gennemføres undersøgelsen altså på tre 
forskellige niveauer. Pointen er først og fremmest at ‘samme sag’ kan 
studeres intensivt, men på flere forskellige niveauer. I det aktuelle 
feltarbejde er den vigtige ‘sag’ IT og nye læringsstrategier, hvor 
observationer og undersøgelser på det undervisningspraktiske niveau 
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gennemføres i de såkaldte IT-klasser.  

 

 
 

IT-klassernes oprettelse og praktiske udformning har betydning for 
skolens profil, skolens pædagogiske og faglige udvikling og iagttages 
således gennem materialer om ‘hele skolen’, materialer fra 
ledelsesniveauet såvel som samtaler og interview med 
ledelsesgruppen. Dernæst følges ‘samme sag’ via IT-klassernes 
lærere, der som kolleger og fagfolk udvikler nye 
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undervisningsprojekter, som f.eks. Middelalderprojektet. Det er et 
virtuelt projekt planlagt på tværs af landegrænser i et samarbejde 
med tilsvarende (gymnasie-)klasser i Norge og Island. I meget 
bogstavelig forstand følges ‘samme sag’ så på det 
undervisningspraktiske niveau i ugen hvor Projekt 
Middelalder/Svaneavisen skal produceres og fremlægges som Power 
Point.  

 

På vej mod internet-etnografi?  

Empirisk set er den beskrevne feltforskningstrategi meget produktiv. 
De empiriske materialesamlinger er dækkende og får integritet. Og 
som materialesamlinger kan de tåle interne som eksterne komparative 
analyser på netop de punkter, hvor de allerede i feltet selv er egnet til 
det. Lad mig i den forbindelse nævne at jeg undervejs i feltstudiet 
aldrig var mere end ‘1 klik’ fra et IT-udtryk om sagen. I det hele 
taget var forskningsgenstanden og materialesamlinger i en periode 
ofte en udgave fra nettet. Ligeledes kunne jeg i perioder have forfinet 
strategien og udviklet en internet-etnografi. Jeg har ‘observeret’ chat, 
i de private men naturligvis primært i de faglige og saglige udgaver. 
Jeg har siddet sammen med lærerne i computerrummet og søgt 
overblikket over de virtuelle gruppearbejder, ligesom jeg naturligvis 
har ‘observeret’ tilblivelsen af Power Points som enkeltstående 
produkter og færdige samlinger. Etnografen kan surfe på nettet og 
studere dets samlinger, hvad jeg har gjort dagligt, ligesom jeg fra 
første færd opsøgte skolen og dens udviklingsprojekter på skolens 
hjemmeside. Genkaldes Eisenharts appel om at tænke etnografiske 
metoder i (sen-)moderne kategorier kan man regne min ovenstående 
skitse af internet-etnografi for et tydeliggørende eksempel. Men 
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samtidig understreges vigtigheden af den deltagende observation (og 
dermed af tilstedeværet og nærværet) i klassisk forstand. De klassiske 
metodetræk bliver således ikke mindre, snarere mere 
betydningsfulde. Det observerede praksisfelt er fyldt med IT. Det er 
dog ikke IT eller internettet, men mere præcist ‘IT-i-brug’, der er 
forskningsgenstanden. Der bliver ekstra brug for face to face 
samtaler med aktørerne bag skærmen og for observationer af de 
hverdagsagtige brugssituationer. Tilsvarende skærpes kravet om 
fokuserede studier i ‘IT-i-brug’ i den skole- og fagkulturelle kontekst 
(eventuelt kontrasteret af den private og fritidskulturelle kontekst).  

På denne baggrund kan jeg passende runde af og lade den sidste 
illustration handle om observationsperioden, dens skiftende faser og 
perspektiver. Samtidig skal jeg illustrere det klassiske feltarbejdes 
krav og force: nærvær til situationen.  

 

Observationer i skiftende faser, men skiftende 
perspektiver  

Observationerne blev gennemført i skiftende faser, med skift mellem 
lærer- og elevperspektiv og med skift mellem hhv. 1. og 3.g, som  

  a)  en uge med dag-til-dag-observation i 1.g.      
 Feltnotater/dagsbogsprotokoller mandag-fredag � 

. b)  en uge med skolebesøg, forskellige skoleaktiviteter, samt interview 
med ledelsen og med lærere og elevgrupper fra den observerede 1.g. 
Feltnotater/optagelser af interview. � 

. c)  en uge med dag-til-dag-observation i 3.g. 
Feltnotater/dagsbogsprotokoller mandag-fredag. � 
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. d)  en uge med interview med lærere og elevgrupper fra den observerede 
3.g � 

. e)  en uge med selektive observationer i 1.g. Observationerne 
koncentreres om aktiviteter/typer af situationer som hhv 
lærerne og eleverne har peget på som karakteristiske for de nye 
under- visnings/læringsstrategier. Feltnotater, optagelser � 

. f)  en uge med selektive observationer i 3.g. Observationerne kon- 
centreres om aktiviteter/typer af situationer som hhv. lærerne 
og eleverne har peget på som eksempler på de nye strategier 
som nye rutiner (hvordan mestres de nye læringsstrategier?) 
Feltnotater, optagelser � 

. g)  en uge med tilbagevenden til klasserne, afsluttende observationer, 
samtaler og interview. � 

Fremgangsmåden og progressionen a) – g) er udtryk for hvordan jeg 
drager forskningsstrategisk nytte af erfaringer fra tidligere 
feltarbejder og fra udviklingsprojekter som Projekt Helhedsskolen og 
Projekt Kvalitetsudvikling. Men netop gennem tilknytning til 
skoleudviklingsprojekter præges fremgangsmåden også konkret af de 
nyeste projekter. Tilsvarende er observationens nærvær også konkret 
nærvær til skolens udviklingsstrategier og til IT, medier og projekter i 
skolebrug. Derved kommer observatøren også tæt på de nærværende 
konflikter, f.eks. i elevernes brug af deres ‘den personlige computer’. 
Jeg er endnu for tæt på observationerne og har ikke afgjort den 
analytiske begrebsbrug. Men spontane udtryk fra mine 
observationsprotokoller peger på at konflikten skal begrebssættes i 
kontraster som lyst/pligt, leg/læring, fritidsbrug/skolebrug. Det 
interessante er ikke i sig selv konfliktens begrebssætning, men dens 
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praktiske konsekvens. Lærere og elever henviser til kontrasten, 
italesætter den. Kontrasten ligger desuden i IT-klassernes 
fundament, i indretningen og synes at være drivkraft for 
læringsforløbene.  

Kontrasten (og sågar dens ordvalg) kan desuden genoptræde når 
eleverne nærmer sig det, for dem, vigtige. Som f.eks. da en af 
eleverne i en samtale giver mig en længere beretning om hans brug 
og nytte af den bærbare, og siger:  

Det er også noget med at få lyst til at gå i skole. Jeg har mere lyst til 
at gå i skole når vi, som her i IT-klassen, har vores egne computere. 
Det er sjovere, simpelthen.  

Med dette udsagn befinder vi os ikke i småtingsafdelingen. Hvis 
gymnasieelever, der som resten af den senmoderne ungdom har gået 
i skole hele deres liv, pludselig får ‘mere lyst’ til at gå i skole, må man 
konstatere at set i et elevperspektiv så dur computer-i-skolebrug til 
andet og mere end tekstbehandling. Men at en elev bruger ordet 
‘lyst’ og argumenterer ud fra lystperspektivet forrykker naturligvis 
ved (sam-) eksistensen af ‘pligt’ og pligtperspektivet. Gennemgående 
er pointen da også knyttet til konflikten mellem lyst/pligt, leg/læring, 
fritidsbrug/skolebrug og til perspektivskiftet.  

Feltarbejdets klassiske krav og force: nærvær til 
situationen  

Progressionen i observationerne kræver konkrete eksempler for at 
tydeliggøre feltarbejdets klassiske træk og forcer. Det bedste eksempel 
er ‘de 7 ugers observationer og samtaler med lærer- og elevgrupper’, 
forløbende fastholdt i feltprotokollerne. Samtidig er pointen dog at 
feltarbejdets force ‘nærvær til situationen’ øver indflydelse fra første 
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færd og viser sig fra den første observationsdag. I mit tilfælde endog 
på en særdeles tydeliggørende måde. Observationsperiodens første 
fase, altså a), var tilrettelagt som dag-til-dag-observationer med et 
forskningsperspektiv der vedrørte det hverdagslige: under- 
visningshverdage. Men da jeg mødte op var situationen en anden. 
Det var hverken hverdag eller skoledag. Eleverne strejkede nemlig og 
havde besat skolen – lukket døren – som det med al tydelighed 
fremgår af feltprotokollen:  

“Jeg kommer i god tid til skolen og undrer mig allerede ved synet af de 
mange ‘for tidligt ankomne’ elever. Der er sat stole op for at blokere døren og 
på døren står der et skilt »Adgang forbudt for lærere«. �»Er du lærer?« spørger 
de unge mennesker inde bag ruden. »Nej« svarer jeg »Jeg har et projekt på 
skolen, hvor jeg de næste par måneder skal følge undervisningen og lave 
interview«. »Du kan ikke komme ind, vi strejker« siger de.  

Jeg: »Jeg er kommet for at starte projektet op og følge undervisningen i en af 
1.g-klasserne. Jeg synes ikke jeg bare kan gå igen uden at snakke med nogle 
elever om hvorfor I strejker. Må jeg tale med jeres talsmand«.  

En ny person (denne gang en pige) kommer hen til døren. Vi indleder en 
samtale om hvorfor de strejker, men da ingen af os kan høre hvad hinanden 
siger, siger de grinende:»Vi lukker dig ind, det her er for dumt«.  

Og så blev jeg lukket ind, som den eneste ‘voksne’ viser det sig, bortset fra 
pedellen og AB (rektor) der også er i bygningen. Jeg bliver briefet om dagens 
program: Eleverne skal � 

1) samles i kantinen oplæg fra en fra DGS, lave bannere  

2) ekskorteres af politiet og gå i samlet flok til N. Gymnasium  

3) gå videre til Amtsgården. � 

Som de fortæller mig »Det hele er mod forringelserne, vi strejker også for 
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lærerne og for skolen, ikke kun for os selv«. De foreslår mig at gå hen og vente 
i kantinen, hænge ud og se hvad der sker.  

Pludselig lyder der råb: »AB er i bygningen«, »fadæse« mumler andre, »af de 
store« kommenterer en anden. De sætter i løb hen mod en af de andre 
indgange, der skal blokeres bedre. Jeg går ind i kantinen hvor flere grupper af 
elever er ved at møde op. Klokken nærmer sig 8. Eleverne kommer ind 
henter en stol og sætter sig på første plateau tæt ved scenen, eller på andet 
plateau (anden indgang). Apropos »AB«  

En spørger: »Er AB stadig i bygningen?« �E anden svarer: »Ja, men det er OK, 
han er med os«.  

(Feltprotokol, A-skolen) 

 

Som det fremgår var eleverne i kontant forstand gatekeepere. Man 
skulle have deres tilladelse, hvis man skulle ind. I udspringet 
formente eleverne enhver lærerlignende voksenperson adgang til 
skolen.  

»Adgang forbudt for lærere« som der stod på indgangsdøren. 
Samtidig bliver lokaliteterne indendørs befolket og en række 
aktiviteter sættes i gang. Der er plenum og gruppearbejder, 
forskellige organisatoriske tiltag og aktiviteter, der skal planlægges, 
ledes og udføres. Der er ingen tvivl om at det er en dag uden lærere 
og læreres ledelse. Hele pointen er at eleverne selv organiserer og 
styrer slagets gang. Imens bringer de lærer/elev og deres negeringer i 
erindring. Og på en dag som denne, omtaler eleverne ikke blot sig 
selv og hinanden som ‘elever’, men som ‘folk’, ‘personer’ eller 
‘mennesker’.  

For som strejkelederen sagde det fra podiet da han skulle gøre status: 
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»500 mennesker forsamlet på N. Gymnasium...«  

Dagen er uden lærere, elever og tillige markeret uden undervisning. 
Men ikke uden læring. Om det skal kaldes ‘strejke-læring’, ‘læring-til-
demokrati’ eller blot ‘non-formel learning’ kan vi lade stå hen. Men 
læring og ‘learning by doing’ er det tydeligvis. I feltprotokollerne fra 
(strejke-)dagene der følger henvises også, og ofte, til elevernes 
færdigheder. F.eks. henviser jeg til organisatoriske færdigheder, til 
sproglige eller til mediefærdigheder, ligesom der står 
situationsmættede udtryk om de aktive grupper af 1.g-elever som 
»De vokser jo foran øjnene på en«.  

Feltprotokollers force, nærvær til situationen, er tankevækkende. For 
selv om dagens anledning er nedskæring i amtets budgetter og 
gymnasieelevers strejkeaktiviteter, skærpes tanken også om de 
grundlæggende temaer, ovenfor læringstemaet. Feltarbejdets 
vekselvirkning mellem det situationelle og forskningens 
grundlæggende temaer er mærkbart forcen – også for udvikling af 
forskningsmetodologien. Såvel de empiriske iagttagelser som de 
teoretiske begreber konfronteres med deres egen duelighed og 
dækningsgrad. De intensive feltstudier koncentreres om ‘nye 
læringsstrategier’ observeret gennem skolens, klassens, lærernes og 
elevernes perspektiver. Her opfanges den fælles sociale kontekst 
indefra og som ‘her-og-nu’ situationer og perspektiver. Men samtidig 
fungerer de mere grundlæggende forløbs- og proceskategorier om 
læring, som kategorier til at tænke og forstå de observerede 
læringssituationer med, eller som kategorier til at bevæge sig fra et 
skoleniveu til et næste, eller fra en læringskontekst til en næste. 
Desuden udfoldes potentialer i den komparative fremfærd, der 
kontrasterer niveauer, lærer/elevparter, skoler eller problemstillinger 
vedrørende den sociale og kulturelle praksis, køn, alder, etnicitet. 
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Min pointe er at feltstudiernes temaer og spørgsmål undervejs får 
tyngde ved at blive inkorporeret i de basale forskningsspørgsmål. 
Derved udfordres det kortvarige og intensive feltarbejde, ikke mindst 
til at række udover sin tid.  

 

Noter  

1. Vedrørende feltarbejde gennemført og rapporteret på 
universitetsniveauet, Borgnakke 1985, 1996, Hasse 2000. 
Relateret til folkeskoleniveauet drejer det sig f.eks. om Madsen 
1994. På gymnasieniveauet er der gennemført feltarbejde i 
forbindelse med ph.d.-projekter, jf. f.eks. Mørck 1998 og Ravn 
2003. � 

2. jf. yderligere gennemgange i Borgnakke 1996. � 

3. jf Sahlstrøm og Lindblad, der iøvrigt også karakteriserer 
klasserums- �forskningen som mikro-etnografi, 2003. � 

4. Introduktioner til feltarbejdet som metode og 
forskningsmæssigt �håndværk kan f.eks. være skrevet over 
faserne, som Hammersley og Atkinsons Feltmetodik 1987, i 
korrekt kronologi fra de første fasers problemer med at få 
adgang til felt, finde rette informanter til de sidste fasers 
problemer med at analysere, skrive og offentliggøre feltarbejdets 
resultater. � 

5. Kvale 1997:176 ff. � 

6. Betegnelsen stammer fra antropologen Philip Jacksons Life in 
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Class- �rooms, 1968. Betegnelsen og den nærmest ideologikritiske 
angrebsvinkel (konfrontationer mellem åbne og skulte 
læreplaner, det officiel- le og inofficielle) fik betydning for skole- 
og uddannelsesforskningen i Danmark og i skandinavien iøvrigt, 
jf. Borg og Bauer, Broady 1981, Borgnakke 1983 og 1996. � 

7. Jf. uddybende gennemgange i Borgnakke 1996, 1999, 2002. � 

8. To sammenhængende feltarbejder blev gennemført i perioder 
1980-86, på hhv. en humanistisk basisuddannelse Aalborg 
Universitetscenter (centrets ‘normale’ basisuddannelse) og på 
det fra 1982 nystartede Jysk Åbent Universitet (en del af den 
nye kompentencegivende �voksenuddannelse). � 

9. I bd. 1, kap. 7-14 gennemgås hhv. den deltagende 
observation, �interview, materiale- produktundersøgelser mv. 
med karakteristik af de empiriske materialesamlinger. � 

10. Rekonstruktion af de implicerede kulturbegreber er i sig selv en 
vital del af diskussionen, der igen kobles til flere sider af skole- 
og uddannelsesforskning og børne- og 
ungdomskulturforskningen. Et frugtbart spændingefelt synes at 
være mellem aktuelle kulturbegreber, f.eks. inspireret af Bruners 
beskrivelser i Uddannelseskulturen, 1998, Hargreaves i Nye lærere, 
nye tider, 2000 og de begreber der ‘oprindeligt’ stammer fra 
ungdomskulturforskningen, som f.eks. Willis 1973 og Hebdige 
1978. � 

11. På vej mod en helhedsskole. Beskrivelse af 14 udviklingsarbejder, Delrap- 
port 1, 1991, Danmarks Lærerhøjskole, Helhedsskolen, 1991, 
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Danmarks Lærerhøjskole, Projekt Helhedsskolen (1992) 
Læringsmiljø og helhed, udviklingsarbejder om Helhedsskolen. Danmarks 
Lærerhøjskole. � 

12. jf. iøvrigt mine egne kritiske gennemgange desangående, 
Borgnakke 1994. � 

13. Projektet var iværksat af Uddannelsesrådenes Formandsskab, 
1991- 93. Jeg var koordinator og konsulent, samt medlem af 
projektets styregruppe. � 

14. Projekt Kvalitetsudvikling af undervisningen (1992) 
Seminarrapport nr. 2, Tema: Intern evaluering- som redskab til 
udvikling af uddannelse og undervisning, Uddannelsesrådenes 
Formandsskab/Styringsgruppen, Danmarks Lærerhøjskole. 
Projekt Kvalitetsudvikling af undervisningen (1993) Udvikling af 
undervisningens kvalitet – En rapport om faglig-pædagogisk 
udviklingsarbejde, Uddannelsesrådenes Formandskollegium, 
Undervisningsministeriet. Projekt Kvalitetsudvikling af 
undervisningen (1993) Bilagsrapport: Fra forelæsning til 
projektarbejde – Om faglig-pædagogisk udviklingsarbejde i tre fag- og 
studiemiljøer, Uddannelsesrådenes Formandskollegium, DLH. � 

15. Jf. de forløbsanalytiske gennemgange i Borgnakke 1996, bd. 2, 
del IV og V, samt Borgnakke 1999, 2003. � 

16. Jf. i øvrigt mit bidrag til afklaring i Evalueringens spændingsfelter, 
Borgnakke 1996. � 

17. Forskningsprojektet har arbejdstitlen Studier i læring – en 
senmoderne udfordring til pædagogikken og gennemføres som en kritisk 
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rekonstruktion af læringsdiskursen og dens teoretiske grundlag 
kombineret med feltstudier, integreret i det såkaldte CLASP-
projekt, jf. Borgnakke 2003. � 

18. Undervisningsministeriet (1999) Udviklingsprogrammet for fremtidens 
ungdomsuddannelser, Uddannelsesstyrelsen, temahæfteserie nr. 
23/99. Forsøg og udviklingsarbejde i de gymnasiale uddannelser 
2001/2002, rammer og procedurer. Hæfte nr. 6, 
Uddannelsesstyrelsen. � 

19. Termen læringsstrategier benyttes i empirisk-anlytisk forstand i 
direkte forlængelse af mine fremstillinger i Borgnakke 1987, 
1996. Mine behandlinger af læringsstrategier diskuteres dernæst 
i relation til Ramsden 1999, Säljö 2000, Carlgren og Marton 
2002, ligesom de diskuteres i forhold til undersøgelser på 
gymnasieområdet, Ingerslev 2002, Dolin 2002, Wiese 2003. � 

20. CLASP – projektet har en 1 1/2 årig tidsramme, fra januar 03-
juni 04, hvor de nationale feltstudier og det intensive feltarbejde 
gennemføres over et halvt år, august-december 03. � 

21. Internt er projektet koblet til DIGs ‘Almenpædagogiske 
forskningsgruppe’. Flere af gruppens forskere har deltaget i 
evalueringen af Udviklingsprogrammet, ligesom der 
gennemføres ph.d. afhandlinger, tematisk relateret til 
Udviklingsprogrammet, jf. flere af denne bogs øvrige bidrag. I 
de danske CLASP-projekter indgår desuden projektet 
Projektarbejdsformen på hhx og htx, ledet af Karin Svejgaard, Dansk 
Erhvervspædagogisk Lærerseminarium, støttet af 
Undervisningsministeriet. Projektet indeholder undersøgelser og 
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casestudier af elevernes arbejds- og læringsstrategier. Koblinger 
til øvrige projekter ved DIG drejer sig om professionalisering og 
organisationsudvikling, P.H. Raae, samt om E. Kroghs projekt 
om portfolioevalueringen jf Krogh og Juul Jensen 2003. � 

22. Borgnakke, K.: Forholdet mellem forskning og 
udviklingsarbejde – standpunkter om frugtbare forbindelser og 
aktive forhindringer, Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 4/94, s. 
196-208. � 

23. Baggrunden for projektets professionaliseringsperspektiv 
udfoldes bl.a. i Borgnakke og Raae 2004, Hjort (red.) 2004, og 
understøttes iøvrigt af feltstudier, Senger 2003. Jf. desuden 
bidrag fra Raae og Senger i denne bog. � 
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