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Udgangspunkt
• Potentialer ved praksislæring (Vygotsky, 1978, Lave & Wenger, 1991,
Nielsen & Kvale, 1999)
• Empiriske studier blandt ingeniører (Tanggaard Pedersen, 2000),
elektronikfagteknikerlærlinge (Tanggaard, 2004, 2006), psykologer
(Tanggaard & Elmholdt, 2006, 2007), psykologistuderende (Haugaard &
Tanggaard, 2007), socialt marginaliserede unge (Tanggaard, 2008)

Læring
• Læring – ikke kun beskrevet som
mentale opgaver og
problemløsninger – men også som
noget, der vedrører menneskelige
projekter i sociale praksis.

Et par eksempler
• Akre & Ludvigsens (1999) studier af læring blandt læger på
et hospital (Nielsen & Kvale, 1999)
• Elmholdt (2004) om læring og vidensdeling i praksis i en
større IT-organisation
• Nielsen (1999) studier blandt
musikkonservatoriestuderende (Nielsen & Kvale, 1999)
• Sfard, A. & Prusak, A. (2005). Telling Identities: In Search
of an Analytic Tool for Investigating Learning as a
Culturally Shaped Activity. Educational Researcher, Vol. 34,
14 - 22.

Tanggaard (2006) Læring og identitet. Aalborg
Universitetsforlag

• En afhandling om læring blandt erhvervsskoleelever
• Udgangspunkt:
• 1: Undersøgelse af deltager- og læringsbaner på tværs af
skole og praktik
• 2: Fokus på samspil mellem skole og praktik i elevernes
læring

Hvorfor fokus på deltager- og læringsbaner?
Personers liv har en tværkontekstuel karakter – lærings- og
uddannelsesforskningen må følge personers liv på tværs af kontekster.
•

Læring er et centralt aspekt af, at vi bliver og udvikler os som personer. Læring
som et spørgsmål om ændring og udvikling af de personlige forudsætninger for
deltagelse.

•

Fokus på forbindelseslinier og brud i den enkeltes læring.

Emil – den vanskelige lærling
•
•

I: ”Kan du prøve at beskrive de forandringer, der er sket med dig undervejs?”
Emil: ”Jamen det, man føler sig i begyndelsen virkelig bare kun som billig
arbejdskraft, det var overhovedet ikke relevant at sidde med det – slavearbejde
nærmest. Det er sådan noget, man kan sætte en ufaglært til ikke? Fra den gang jeg
startede, da var jeg ellevild for at komme til at lave noget elektronik. Så starter jeg to
måneder oppe i afdeling, hvor jeg sidder og måler skruer og tæller gevind, og jeg ved
ikke hvad. Jeg har ikke set nogen være der længere. Det var lige sådan en spand
kold vand i hovedet Så var jeg ovre i hal 1. Det var jo sjovt nok lige i starten. Man
anede jo næsten ikke, hvad en strømforsyning var. Jeg havde ikke rigtig noget begreb
om teorien bag ved det. Det var mere det der med at samle det og få det til at virke
– lys, der blinker. Det var jo vildt spændende. Så skulle jeg på 3. skoleperiode, og
efter det havde jeg fået banket en masse på plads. Jeg havde lært helt vildt meget.
Så kom jeg tilbage til hal 1 og så sidder man bare og tester der og sætter nogle
pinde på en bette transformator og trykker på et par knapper og ser, om det læser
rigtigt ud. Så begyndte jeg at kede mig, det var bare det samme og det samme…så
jeg gik og kedede mig og lavede lidt fusk, det var meget sjovt, det lærte jeg meget af,
det fusk jeg lavede. Men så efter det var det bare kabelarbejde –helt indtil nu har
det bare været kabelarbejde, montage, print-layout.”

Hvor lærer Emil?
• I: ”Hvis du skulle beskrive, hvornår du lærer noget, hvornår gør
du så det?”
• Emil: ”Hvornår jeg lærer noget?”
• I: ”Ja, hvad vil det sige at lære noget?”
• Emil: ”Det er at få stillet en udfordrende opgave, som jeg
egentlig ikke kender noget til, og som jeg så skal have hjælp
til…. Ja lære selv at sidde og lave det, ikke bare oppe i hovedet
og så få det til at virke”.

Ændringen
•

I: "Hvad er det, der er godt ved at være i instrumentafdelingen?”

•

Emil: ”Det er, at ….du bestemmer sådan set selv, om du lige vil lave noget
fejlfinding eller lige vil sidde og slappe af med noget kalibrering eller et eller andet.
Hvis du nu kører fast i et eller andet, så kan du bare få lov til at tage noget andet.
Alle er hjælpsomme hernede. Man lærer meget mere. Eller man lærer noget, hedder
det (latter). Det vil jeg ikke sige, at man gjorde de andre steder."

•

I: ”Du siger også noget med, at du kommer ud til grænsen af det, du kan?”

•

Emil: ”Ja for jo flere opgaver du løser, jo sværere får du. Når de mener, man er klar
til det, så får man bare noget sværere og sværere – indtil man går kold.”

Her bliver jeg respekteret som elektronikmand

• Emil: ”Jamen hernede bliver jeg ikke sat til pissearbejde – jo
selvfølgelig gør man det en gang imellem, vi må jo alle sammen
tage noget af slæbet. Men også her den anden dag, da fik vi ros
for, at det var det laveste antal, vi har haft til kald. Så det var
fedt nok. Men jeg synes også, at hernede bliver man ikke bare,
der bliver man sgu da respekteret som en elektronikmand, der
bliver man sat til det, de andre også laver."

Hvad kan vi lære af Emil?
• Emils oplæringsforløb udgør en bevægelse ind og ud af relationer, hvor
han til skiftende tider og steder kommer i konflikt.
• Emils eksempel tematiserer, hvordan hverken ”ungdomskulturen” eller
”virksomhedskulturen” er statiske størrelser som konfronteres med
hinanden, men i løbende og gensidig forandring.
• Nye deltagelsesmuligheder kan forbedre læringsudbytte – intensiveret
støttende indsats kan bidrage til at fastholde uddannelsesforløb

3 typiske læringsbaner

• Anders (faglært orientering)
• Søren (selvstændig orientering)
• Morten (videreuddannelsesorientering)

Anders (Orientering mod faglært position)
• ”Man kan jo sige, gymnasiet kun er skole, deres praktik er jo lektier, de
hører en masse på tavlen, og så får de en masse matematikopgaver, og
dem prøver de så i praksis, for der sidder de jo alene og skal prøve sig frem.
På en eller anden måde kunne man jo godt sige det. Det er det med at
prøve det og øve sig. Her laver vi noget, som er relevant. Her kan jeg jo sige,
nå det var derfor jeg lærte om en ting, så er det dælme træls, at jeg ikke
hørte efter, okay det kan jeg ikke finde ud af, så man ved næste gang, man
er i skole, så er der en grund til at høre efter, for så kan jeg finde ud af det,
jeg ikke kunne den anden dag. Det giver også lidt motivation.”

Søren (orientering mod at være selvstændig)

• Søren: ”Der er nok nogle, som fusker mere end andre. Herude
på firmaet er fusk en god ting – det er ikke ilde set. Fordi hvis
man i en afdeling på et tidspunkt ikke har noget at lave, så er
det jo en god ting at kunne sætte sig selv i gang med et eller
andet, at man har et projekt, man kan gå i gang med. Det
lærer man af, det lærer man i hvert fald meget af, for det er
virkelig…hvis man har et eller andet, som man virkelig har sat
sig for, så vil man også sætte sig meget ind i det, og så lærer
man af det.”

Morten (videreuddannelsesorientering)
•

Morten: ”Den der med Mærsk og blive kaptajn på sådan et skib, det er noget, der stammer tilbage fra jeg
var lille af, den der med brand- og politimanden og for mig har det så været skibsofficer. Så flyveleder, det er
grundet den der arbejdsgang, de flyveledere har, hvor man kan have meget pressede arbejdssituationer, men
så noget ekstra fritid så på den måde passer det mig godt. Og ingeniøren, det er fordi jeg har fået en hel del
interesse i elektronikkens verden i form af den her uddannelse, så det er min 3. prioritet for øjeblikket.”

•

I: ”Men du prioriterer også at have noget fritid?”

•

Morten: ”Fritid, det kan jeg godt lide, og det er en af grundene til, at jeg har søgt ind til Maersk, fordi der er
sådan noget med at sejle 3 måneder og have 3 måneder fri. Det kan jeg godt lide.”

•

I: ”Det du laver i din fritid, har det noget at gøre med det, du arbejder med?”

•

Morten: ”Nej, overhovedet ikke på nogen måde. Jeg ror en del og laver andre former for motion, men
elektronik beskæftiger jeg mig faktisk ikke med i fritiden. Jeg tager mit arbejdstøj på, og det er en facade, jeg
har på ude på arbejdet, og så smider vi den, når vi kommer hjem. Jeg snakker ikke ret meget om mit
arbejde, det er sådan mere, det er en anden verden. Man kan godt sige, at det er to forskellige personer eller
to forskellige sæt arbejdstøj”.

Identitetsarbejde som centralt aspekt af læring
•

Wexler (1992, p. 10) fremhæver, at de studerende ikke er ofre, men netop
symbolske ”arbejdere” i identitetsproduktionsprocessen. De studerende
reproducerer eksempelvis ikke blot et bestemt klassetilhørsforhold, selvom de
ofte falder ind i mønstre, livsholdninger og uddannelsesvalg, der ligner
forældrenes, men tilegner sig aktivt identitet medieret af de sociale
fællesskaber på uddannelsesinstitutioner.

•

På samme måde kan man hævde, at både Anders, Søren og Morten er
engagerede i at etablere identitet, og dette er retningsgivende for deres læring.
Det vigtige er at være i færd med at blive til ”nogen” eller ”noget”
betydningssat gennem hvad og hvor de finder det vigtigt at lære noget.

Orienteringer bestemmer hvor eleverne finder det vigtigt at
lære
• I: ”Hvordan kan det være, at I identificerer jer med praktikken?”
• Anders: ”Jamen, det er bare…der sker så mange flere ting, og det er så
meget mere…man føler meget mere, at man kan se, hvad det er. Jeg kan
huske, at der var da mange i folkeskolen, hvis vi skulle lære et eller andet nyt
i matematik, så stod mange af dem af allerede, fordi så snart de ikke kunne
identificere sig med det, vi skulle lære…hvad fanden skal jeg bruge
brøkregning til? Hvis læreren ikke havde et godt forslag, så var de stået af.
Herude i praktikken kan man hele tiden se…..der kan man hele tiden se, at
der er en mening med det. Det er ikke altid…der er nogle gange på skolen,
så er det lidt sværere.”

Forventninger om identitet er et dominerende motiv for læring

• Alt hvad vi lærer aktuelt (eller ikke lærer) har forbindelse
til og er struktureret af vores fortid og vores forestillinger
til egen fremtid
• Derfor kan ingen læring forstås ved et isoleret blik på
hjerner – vi må studere menneskers bevægelser på tværs
af kontekster og deres engagement i sociale praksisser for
at forstå motiver for læring

De gode læringssituationer
• Når eleven på egen hånd opdager en kobling mellem teori
og praksis – ”aha” oplevelser
• Når eleven ”fusker” med egne projekter (efter arbejdstid)
og tillades eksperimenter, refleksion, fornyede
eksperimenter (måske med mesters materialer)
• Når eleven udfordres lige på grænsen af sin egen formåen
– med en viden om, at støtte og vejledning er tilgængelig –
”at blive kastet ud i det”
• Når man kan kombinere det man lærer hos forskellige
svende – og fra skole og praktik

Den gode vejledning
• I: ”Kan du fortælle mig, hvad det er sådan nogle som Hans og Ib de kan?”
• Morten: ”De har en meget grundig viden indenfor deres fag, og så er de
gode til at lære det fra sig. Det skal de have begge to, og de kan gøre det på
en god og underholdende måde. De kan lave sjov med folk, og de kan tåle,
at der bliver lavet sjov med dem. Det er en omgangstone, jeg godt kan lide
at have med folk, så på den måde passer deres personlige væremåde godt
til min måde at være på. Så er det det med, at de er gode til at lære fra sig
og de har simpelthen så meget erfaring at øse ud af.”
• I: ”Kan du give et eksempel på en situation, hvor du har lært af dem?”
• Morten: ”Nå men det kan være helt basale ting, som når man laver en fejl i
en måleopstilling og så Hans, han er god til at gøre det på en sjov måde, så
man kan se, at man har lavet fejl og ikke begår den samme fejl igen. Også
når man ikke rigtig kan forstå nogle af de der elektronikting, som er stillet
op i diverse diagrammer, så kan Hans sætte sig ned og forklare stille og
roligt, hvad de forskellige komponenter kan gå ind og gøre af indflydelse
sådan at man får, hvad skal man sige personlig undervisning i form af en
eller anden skolelektion om man vil.”

Hvad er det, Hans og Ib kan?
• De kan give vejledning på et teknisk- og fagligt højt niveau
• ”De kender mig” – de personlige relationer er afgørende
• De bruger humør – i en tryg og sjov atmosfære (ikke
neutral overførsel af viden)
• De forankrer vejledningen i konkret problemløsning –
konkret illustration og demonstration af den relevante
opgave

Forløbet
• Svenden viser sin egen tilgang til et problem, elevens
imiterer og efterprøver forslaget selv
• Forløb: Observation – demonstration – imitation og
konkret problemløsning
• Svenden, der ser eleven har et problem (ordløst) – ”kom
herover, så skal jeg vise dig” – frustrationskontrol
• Beundring af svenden – eleven kan kopiere uheldige og
fejlagtige tilgange til opgaverne (at der er adgang til at
vejledes af andre sikrer ikke nødvendigvis ’rigtig’ læring)

Eleverne opbygger egne læringsnetværk
• Eleverne opsøger selv de vejledere, som de finder dygtige
og som passer til deres (lærings)stil
• Den tildelte instruktør eller vejleder vil ikke nødvendigvis
være den, der vælges af eleverne
• Eleverne opbygger deres egne læringsnetværk

De lærer af hinanden
• Symmetrisk instruktion mellem elever i samme sociale
position
• Ofte de mest tilgængelige og effektive læringsressourcer
(Lave & Wenger, 1991, Fuller & Unwin, 2004, Nielsen,
2004)
• De andre, eventuelt mere erfarne lærlinge er tættest på,
hvad der kræves (husker tydeligt egne erfaringer)
• En sikker base – her udvikles ofte nye ideer og produkter
– og konstruktiv konkurrence
• Man lærer ved at undervise andre

Eksempler fra aktuel evaluering af projekt
”Vendepunkt for unge” i Jammerbugt kommune
• Brobygningsprojekt for unge er 3-årigt, og det er
påbegyndt d. 1/12-05 næsten udelukkende finansieret af
socialministerielle pulje midler. Projektet skal byde på en
ekstra indsats overfor udsatte unge op til 24 år og være
med til at bygge bro imellem forskellige tilbud til unge
såsom PPR, kommunernes familieafdelinger, børne- og
ungdomspsykiatrisk afd., skoler, skolesundhedstjenesten,
socialpsykiatrien m.m. Leder af projektet er leder af
socialpsykiatrien i Jammerbugt kommuner, Lene Fuglsang.
Undertegnede, Lene Tanggaard, står for evaluering af
projektet.

Projektets fokus
Øge de unges mestring
Få de unge i gang med uddannelse eller arbejde via både
psykologisk rådgivning, terapi og kontaktpersoner

Hvem er de udsatte unge?
• Indtil videre er 41 unge involveret i projektet. Jeg har
gennemført 16 semi-strukturede interviews med de unge,
interviews med forældre og 4 medarbejdere i projektet,
observationer i forbindelse med møder, fremlæggelse af
resultater på konferencer, er i gang med interviews med
eksterne samarbejdsparter
• Unge med depression, sociale problemer, angst,
tilpasningsvanskeligheder, tvangstanker, OCD, piger med
”uheldige” kærester, stofmisbrug. Der er unge med både
gode og mindre gode skoleerfaringer. Problemerne findes
på tværs af sociale lag – med slagside mod det socialt svagt
stillede.

Interview, tirsdag d. 23. oktober 2007 med en pige, der er faldet
fra uddannelsen til frisør og som nu går på produktionsskole
• ”Der var meget dansk og matematik, og det var svært at få en
praktikplads. Det er noget med, at der kun er 50 praktikpladser her i
Nordjylland, og vi var 250 elever, der begyndte på uddannelsen. Det
var meget mere bogligt, end jeg havde forestillet mig. Til sidst tog jeg
bussen, men jeg blev på stationen, indtil den kørte hjem igen om
eftermiddagen”

Produktionsskolen
• Nu er jeg på træafdelingen. Lige nu laver vi transportkasser
til Ranum transportfirma, vi har lige lavet nogle skilte til
Vitskøl kloster. Det er noget, der skal bruges til noget. Vi
laver det til nogen. Vi får 1329 kr. i løn om ugen. Det er jo
godt nok ikke meget at leve for, hvis man skal i lejlighed.
• Er det anderledes end de andre skoler, du har gået på?
• Ja, meget. Matematik og dansk har vi kun 3 timer om ugen.
Jeg har aldrig nogensinde været boglig, og jeg bliver det
ikke, jeg får aldrig en høj uddannelse. Derfor skæmmer
pædagogmedhjælperuddannelsen mig også meget, der er
alt for mange bøger og læsning, og eksamen duer jeg slet
ikke til. Teoriprøve dumpede jeg to gange, men så fik jeg
piller ved lægen og det gik heldigvis tredje gang.

Pige, 18 år, depression, stofmisbrug
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Det er et år siden, jeg sidst gik i skole, på teknisk skole som tandklinikassistent, men det var bare
ikke mig
Hvorfor gik det ikke på teknisk skole?
Jamen, det var bare ikke mig. Det sagde mig ingen ting.
Havde du selv valgt det?
Ja
Kan du sige noget mere om, hvorfor det ikke gik?
Jeg er ikke så god til at være tæt på andre mennesker, det var nok lidt en hurtig løsning, det sagde
mig slet ingen ting, og slet heller ikke i forhold til, hvordan Teknisk Skole underviser os. Hvis vi havde
et emne i en måned, så den første dag havde vi læreren, hvor de fortalte hvad vi skulle og resten af
tiden skulle vi undervise os selv.
Så der var ikke ret meget undervisning, synes du?
Nej
Var det svært?
Nej, det var ikke svært, jo, altså hvis der ikke er nogen lærer, så kan det være svært at finde ud af,
hvad der menes med opgaverne, men når vi blev undervist, det var ikke fordi, det var for svært for
mig.
Men det er nok også fordi, jeg har det lidt svært med at være sammen med andre mennesker. Jeg kan
ikke stå i en butik eller sidde ved kassen, det kan jeg ikke, altid smile og være lidt falsk, det er jeg ikke
så god til. Det er meget alene arbejde, man taler ikke med andre, det er bare kunstigt smil og ”hvad
skal det være agtigt” Jeg havde det fint med skolen, især med det sociale, men jeg gik ud et halvt år
inde i 10. klasse, det var så der, jeg gik på teknisk skole. Jeg skulle aldrig havde været i 10. klasse, der
var jeg bare færdig med at gå i skole”

Dreng, 16 år, tilpasningsvanskeligheder, har forladt
skolen
•
•
•
•
•
•
•
•

Så nu arbejder jeg på Tamu i stedet for i Nørresundby. Jeg er under
uddannelse deroppe
Kan du fortælle, hvad det er for noget?
Der er sådan lidt forskellige områder og værksteder, der er tøj, køkken, metal,
rengøring, træ og byg. Jeg går så inde på metal, der er fedest inde
Så det kan du godt lide. Er det en anden slags skole, end du er vant til?
Ja, for der laver vi sådan noget fysisk arbejde. Vi er lige færdige med en stor
opgave med at lave nogle spær. Vi laver også, hvis der er nogle andre firmaer,
så får vi deres ordrer, hvis de ikke kan nå det.
Så I laver rigtigt arbejde?
Ja, Det er også noget af det, der holder skolen i live. Vi har et overskud
derude på metalværkstedet på 200.000 kr. Vi regner med at nå 300.000 kr.
inden året er omme
Det er sådan et sted for skoletrætte elever som mig eller nogen, som er
involveret i nogle narkoproblemer eller med alkohol. De kan snakke med
voksne derude og prøve at komme af med det stads. Vores faglærere er
rimeligt søde, du kan altid snakke med dem, men de stiller også krav. ”Du skal
nå det og det inden to timer”. Så arbejder man bare, det er fedt.

Konklusioner
• Læring er der, hvor de personlige forudsætninger for
deltagelse forandres og udvikles
• Læring udvider personers rådighedsrum
• Læring betinges af og giver adgang til nye
udviklingsmuligheder
• Læring står i disse studier ikke alene, men bliver et vigtigt
begreb i forståelsen af personers muligheder for
forandringer i praksis.

De bedste muligheder for læring

• De bedste muligheder for læring
opstår, når man får adgang til at deltage
gradvist mere intensivt i et eller flere
praksisfællesskaber, hvor man deler en
nogenlunde fælles forståelse af, hvad
målet er med de aktiviteter, man er
impliceret i.

Hvad kræver det af os??

• Det kræver, at der er en vej for de
unge til at kunne blive del af noget
og komme til at høre til et sted, og
at de hjælpes af os til at tage ansvar
for læring

