DET FAGLIGE OG SOCIALE SOM
HINANDENS GENSIDIGE
FORUDSÆTNINGER
HELLE PLAUBORG

DET FAGLIGE OG DET SOCIALE SOM
ADSKILTE FÆNOMENER
› ”Elever kan ikke lære, hvis ikke de trives”.

› ”Vi skal ikke kun fokusere på det faglige. Eleverne skal også
have det godt sammen socialt”.
› I de senere års offentlige debat og i politiske tekster falder
sondringen ofte ud til fordel for fagligheden.

DET FAGLIGE OG DET SOCIALE SOM
FORUDSÆTNINGER
› Måden læreren udøver faglighed og relaterer til eleverne på
er afgørende for, hvordan eleverne indbyrdes relaterer til
hinanden og engagerer sig i forhold til det faglige.
› Der ligger et stort og ofte uudnyttet læringspotentiale i fejl og
misforståelser.
› De måder, hvorpå læreren udøver faglighed og socialitet
producerer klassekulturer, der skaber den tryghed, der gør det
muligt at vende fejl og misforståelser til læringsmuligheder i
undervisningen.

KONSEKVENSER
› Det handler om at undervise på måder, der på én gang
fremmer faglighed og socialitet eller med andre ord om at
tænke det faglige og det sociale som forudsætninger for
hinanden i undervisningen.
› Socialitet trænes gennem måden, hvorpå man som lærer
relaterer til hver enkelt elev og til klassen som helhed og
gennem måden, man udøver faglighed på.
› Trivsel fremmes også gennem faglighed.

KONSEKVENSER FOR PRAKSIS
› Proaktiv forberedelse og gennemførelse
af lektionen, så eleverne får medindsigt
i undervisningens gang

Instruktioner
Eksplicitte læringsintentioner
Dagsorden på tavlen
Tydelige forventninger

Tænkt på elevernes spørgsmål

› Positive og eksemplariske
forholdemåder

Lytte til elevernes ræsonnementer
Adfærdskorrektioner til specifikke elever
Træning i samarbejde
Lydhørhed overfor eleverne
Medindflydelse på arbejdsformer
Undgå kategoriseringer
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