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Å være godt forbe-

redt har sin verdi.

Likevet er det

sjeLden at p[anen

for timen lar seg

føtge futtt ut. At[e

[ærere har erfart
det, Samtidig btir

Iitteraturen om

undervisningspl.an[egging stadig mer

omfattende. Men nå finnes det også en

bok om hvordan en kan håndtere situa-

sjonen når timen ikke går som planLagt:

lmprovisasjon i kLasserommet, Frigjør su-
perkraften, skrevet av den norske læreren

Jørgen MoLtubak.

Hva improvisasjon ikke er

lmprovisasjon skat imidtertid ikke forstås

som at att som ikke er plantagt, er å be-

trakte som improvisasjon. lmprovisasjon,

stik det btir tagt frem her, har derfor lite tiI

fetles med en [aissez faire-hotdning.

Videre understrekes det at en med

improvisering ikke mener noe i retning

av et idealom at læreren skat opptre som

en fengende artist for elevene, Derfor er

det hel.Ler ikke et poeng å forsøke å være

morsom. Det kan gi hyggetige øyebtikk,

men bidrar ikke tit at [æreren og etevene

bygger noe sammen, iføtge Mottubak. EL-

lers bemerker forfatteren at improvisasjon

helter ikke handler om det enke[te kanskje

viltenke på som «drama i skolen»,

Hva improvisasjon handler om

VirkeLigheten i et ktasserom er både

kompteks og uforutsigbar. Ptantegging

kan være tit hjetp, men kan ikke oppheve

det faktum at Lærere stadig må takLe også

uforutsette situasjoner,

«Å improvisere handter om å reagere på

det som mØter oss, det vi ikke vet hva er,

det som dukker opp, på forutsetninger som

brått forandrer seg». Kompetanse i impro-

visasjon handLer om å titegne seg kunsten

det er å kunne spilte elter bygge videre på

det en ikke har forutsatt kan inntreffe.

Mitt forsøk på å samte bokas grunn-

tanke i ett budskap må bti dette: Att som

skjer, kan brukes konstruktivt til å bygge

videre på.

Store deler av boka gir et praktisk svar

på hvordan dette kan gjøres, og om hvor-

dan lærere kan gå sammen om å titegne

seg denne evnen. Praktisk situasjonstre-

ning står sentra[t.

Mottubak fortetler hvordan han både

id6messig og metodisk er inspirert av det

som kaltes improvisert teater.

Hans tiLbud til lærere oppfatter jeg

som krevende, men samtidig svært kon-

kret formu[ert.

lnformasjon om situasjonen
i klasserommet
Mottubak påpeker at lærere som ptanteg-

ger mye, står i fare for å miste informasjon

om situasjonen i klasserommet. Man bLir

lett for opptatt av egne intensjoner og

mister mulighetene og imputsene tit tiL-

pasninger. Elevenes reaksjoner og initiativ

kan [ett bti ignorert.

Lærere som lytter tiL og iakttar ktas-

sens ytringer, bevegetser og kroppsut-

trykk, viL ha et rikt titfang av informasjon

for å vite hvordan en kan innrette og

tilpasse undervisningen underveis.

Kompetanse i å improvisere handter

derfor mye om løpende å hotde seg orien-

tert om hva som skjer hos etevene mens

undervisningen pågår.

Lærerens autoritet
lnteressant, originatt og trol"ig meget

treffende knytter Mol.tubak utvikting av

lærerautoritet tit det å ta hensyn tit og å

utnytte muligheten som oppstår når noe

uventet skjer, SLik kan Læreren nemtig endre

energien i klasserommet og elevenes opp-

merksomhet får en annen retning. Ut fra

dette synet blir autoritet og fteksibilitet ikke

motsetninger, men deter av samme feno-

men, Med henvisning ti[ sin egen utvikting

i forbindetse med improvisasjonstrening

mener Moltubak at han selv er blitt en

mindre kategorisk person.

I m provisasjonskompeta nse

lmprovisasjon og improvisasjonskompe-

tanse finnes i skolen allerede, men ten-
kes sjelden på som dette. lmprovisasjon

manifesterer seg når lærere våger å gi fra

seg noe av initiativet og mer handLer ut

fra eLevens impulser og ideer.

Nedenfor tisterjeg opp et utvatg av

det jeg oppfatter som viktige etementer

i den kompetansen som gjør det mulig å

reatisere s[ik improvisasjon:

Si ja takk tiL aLle feiL som skjer, for aLt kan

brukes, lmprovisasjon handter om å kunne

omfavne de feiL og uhell som inntreffer,

og å bruke det som utgangspunkt for

konstruktive fortsetteIser.

lmprovisasjon beveger deg fra ditt ego

og over tiL saken. På side z7 kan vi tese;

«Når du lærer improvisasjon, Lærer du å

Legge bort egoet ditt og bruke energien

på medspitlere og den historien dere

skaper sammen». Dette er det motsatte

av å anstrenge seg for å være flink, god,

smart etter poputær.

Fokuser på elevene. For å få tiL impro-

visasjon er det viktig å kunne observere

klassen uten å dømme, En må kunne se

på og akseptere det som skjer, som noe

gitt. Det å møte en klasse på en ikke-

bedømmende måte antar jeg at står i

kontrast tiI mye i norsk lærertradisjon.

ALt som skjer, er en gave. lm provisasjon

avhenger ikke bare av å kunne observere
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vidt, En må også kunne få øye på det som

ennå ikke er der, men som kan skapes,

Mottubak bruker begrepel imaginasjon om

evne til å danne seg bitder av fremtids-

situas.ioner.

Læringsmåi, ptantegging

og improvisasjon

Moltubak argumenterer ikke mot betyd-

ningen av ptantegging og forberedetse.

Han fremhotder imidtertid at for den som

utvikler evne til improvisasjon, btir ptan-

tegging mindre viktig,

Noe overdrevet kan en tolke boka som

at det er viktigere med forptiktende og

måtrettede planer for læreres kompetan-

seutvikling, enn med detatjerte ptaner for

elevene og undervisningen.

Reatismen

Mottubak har skrevet en interessant, klar

og nyttig bok for kiasseromsarbeidere.

Likevet harjeg en kritisk tanke. Jeg [urer

på om han overvurderer i hvitken grad

laerere er i stand til å utfordre seg se[v og

sin innøvde praksis ut fra et trykt mate-

riale, setv om det i dette titfettet qjetder en

svært god bok.

Bøker som omhandler hvordan en skaI

manØvrere i et ktasserom, når uforutsette

situasjoner oppstår pLutseiig, er en sje[-

denhet, Mottubak hevder ikke at dette er

enkett, men han viser en vei for å utvikle

kompetanse på feLtet.

Etter min vurdering kan boka tjene

som en stimuterende kilde for: r] Peda-

gogiske ideater med overdreven vekt på

verdien av nøyaktig ptanLegging; 2l Utvi-

det se[vinnsikt med hensyn til hvordan

lærere opptrer når det ekstraordinære

hendelser og 3l Praktiske tittak for hvor-

dan en kan drive kompetanseutvikting i

improvisasjon for bedre å takle komptekse

og uforutsette situasjoner, Et sjeLdent

verdifullt bidraE tiL atle Lærere som tar

klasseromsundervisning på atvor.
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