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Artikkelen bygger på et samarbeidsprosjekt mellom praksisfelt og utdanning, der rammen er
en aktivitet, vedlikehold og seiltokt med Tyrilistiftelsens Colin Archer-skøyte «Ty». I
samarbeidsprosjektet har Tyrilielever (pasienter i heldøgns rusbehandling i Tyrili) og
barnevernstudenter ved Høgskolen Sørøst-Norge deltatt. Prosjektet bygger på en kvalitativ
studie der fokusgruppeintervju og deltakende observasjon er benyttet. Gjennom et
samhandlings- og virksomhetsperspektiv har vi forsøkt å belyse hva som har vært elevers og
studenters viktigste læringsutbytte i denne sammenheng.
Nøkkelord: Læring, rolle, samhandling, aktivitet og miljøterapi

Temavalg og problemstilling
Artikkelen presenterer resultater fra et samarbeidsprosjekt mellom Tyrilistiftelsen og
Høgskolen i Sørøst-Norge. Samarbeidsprosjektet har vært knyttet til Tyrilis Collin Archerskøyte Ty der elever ved Tyrili og barnevernstudenter sammen har stått for vedlikehold,
reparasjoner, samt planlegging og gjennomføring av ulike seilas i perioden 2014-2015.
Pasienter i heldøgns rusbehandling i Tyrilistiftelsen blir her omtalt som elever, barnevernstudenter som studenter, mens ansatte ved Tyrili og Høgskolen omtales som ledere.
Hovedfokus har vært samhandling om en aktivitet (seiling), der særlig elever fra Tyrili og
studenter fra høgskolen har blitt studert. Samhandling er i denne sammenheng å betrakte som
en aktivitet som elevene og studentene samarbeider om. Vi har valgt å benytte et dramaturgisk
samhandlingsperspektiv som innebærer å forstå samhandling ved hjelp av teatermetaforer
som rolle, scene, kulisser, inntrykksstyring, lag og samhandlingsorden (Goffman 1992, Bøe
2010). Et slikt perspektiv ser på menneskelig samhandling som uttrykk for et slags teater, i
den forstand at mennesker som møtes, bevisst eller ubevisst, opptrer i roller som vi ønsker å
ha. Men skal opptredenen lykkes, så må rollen som utøves også oppleves som passende og
akseptabel av de andre rolleutøverne i samhandlingen. Goffman får med dette fram at det i
bunnen på enhver handling ligger en underforstått sosial orden, en samhandlingsorden
(Goffman 2004).
Dessuten har vi anvendt et virksomhetsperspektiv som ser læring som resultat av samhandling
innad blant elever og studenter, og mellom elev-, student- og ledergruppen. I motsetning til de
mer tradisjonelle læringsteoriene, så ser samhandlings- og virksomhetsperspektivet læring
først og fremst som et sosialt fenomen som oppstår i relasjoner mellom mennesker som møtes
ansikt til ansikt, her elever, studenter og ledere. Læring betraktes dermed først og fremst som
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et sosialt fenomen, der læringsutbyttet ses som et resultat av samhandlinger i ulike sosiale
situasjoner (Nygren 1997, Nielsen og Kvale red. 1999, Simensen 2015).
Ut fra ovennevnte forhold har vi kommet fram til følgende problemstilling:
Hvilken betydning har samhandling om en aktivitet å si for elevenes og studentenes
læringsutbytte?

Bakgrunn for prosjektet
Grunnlaget for samarbeidsprosjektet er sammenfallende målsettinger og innholdsbeskrivelser
i Tyrilistiftelsens behandlingsinnhold og utdanningsinnholdet i bachelor barnevern ved
Høgskolen i Sørøst-Norge, knyttet til bruk av aktivitet som ramme for utvikling og læring.
Siden oppstarten av Tyrilikollektivet i 1980, har arbeidsrettet virksomhet vært en sentral del
av rehabiliterings- og behandlingsopplegget. Elever og ledere har i samarbeid hatt ansvar for
planlegging og gjennomføring av ulike arbeidsrettede aktiviteter som vedlikehold av
bygningsmasse og uteområder, matlaging, innkjøp og vedproduksjon (Tjersland, Engen og
Jansen, 2010, Wangensteen 2010). Den arbeidsrettede delen av behandlingen har en flerdelt
målsetning. Den skal blant annet fremme utvikling av praktiske ferdigheter, gi mestringsopplevelser og være en arena for å innarbeide struktur og rutiner som er nødvendig for å
mestre de krav elevene vil møte i yrkeslivet etter avsluttet behandling (Snartland og Johansen,
2013). Parallelt med den arbeidsrettede virksomheten, er fritidsaktiviteter en viktig del av
behandlingsinnholdet i Tyrilistiftelsen.
Fritidsaktivitetene spiller en viktig rolle i behandlingsopplegget på flere måter: Deltakelse i
fritidsaktiviteter kan gi mestringsopplevelser som igjen kan danne grunnlag for en positiv
identitetsutvikling. Det kan gi verdifulle opplevelser og danne grunnlag for at elevene kan
fortelle sin historie «på nytt» (Snartland, 2010).
For Høgskolen i Sørøst- Norge er virksomheten i samarbeidsprosjektet knyttet til ulike
målsettinger: Prosjektet tilbyr en gruppe barnevernstudenter en praksisarena som grunnlag for
utvikling av kompetanse for en framtidig yrkesutøvelse. Samtidig realiserer prosjektet
målsettinger i utdanningen, slik de er definert i rammeplan for bachelor barnevern 1.
Aktivitetsfagets målsetting er å gi studentene forutsetninger for å planlegge og gjennomføre
aktiviteter med barn og unge. Det innebærer å utvikle kompetanse i metodisk arbeid i møte
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med ulike brukergrupper. Faget skal fokusere på studentenes bevisstgjøring av egne ressurser
og vektlegge kreativitet og skapende virksomhet 2.
Virksomheten knyttet til seilskøyta Ty beveger seg nettopp i spenningsfeltet mellom arbeid og
fritid: Fra perioder med lange arbeidsdager med skrape, pussemaskin og lakkpensel, til
spennende seilas og solnedganger i uthavn.
Aktivitetsfaget er nært forbundet med miljøterapeutisk arbeid. Bruk av aktiviteter som en del
av et systematisk endringsarbeid, kan forstås på ulike måter: Mens dette i den engelskspråklige del av verden ofte knyttes til behandlingsbegrepet; «art therapy», «music therapy»,
«wilderness therapy» o.l., som benevnelse på et tydelig definert behandlingsprogram,
vektlegges læring og utvikling i samspill med andre i skandinavisk litteratur (Fuglestad m, fl.
2015). Hege Simensen forankrer i sin artikkel «Aktiviteter i en miljøterapeutisk kontekst»
(2015) aktivitetsfaget i virsomhetsteorien. Med henvisning til bl.a. Nygren (1998), tar hun
utgangspunkt i at det er gjennom deltakelse i ulik virksomhet at individet tilegner seg den
samfunnsmessige, kulturelle og sosiale kontekst og samtidig virker tilbake på samfunnet. Slik
sett blir aktivitet og samhandling forstått som «to sider av samme sak»: Aktivitet forutsetter
samhandling og har samtidig utvikling av samhandlingskompetanse som hovedmål.
Erik Larsen påpeker også aktivitetenes «amfibiske» posisjon i en miljøterapeutisk
sammenheng; både lek og alvor, både rekreasjon og mestring (Larsen, 2015). Larsen
vektlegger samhandlingen som mål og middel i det miljøterapeutiske arbeidet: «Aktiviteter i
gruppe for barn og unge gir mulighet for å arbeide med å utvikle samspillsferdigheter og
samspillekompetanse» (ibid, s.113).

Metodisk tilnærming
Vårt utgangspunkt for analyse og tolking av datamaterialet har vært et dramaturgisk
samhandlings- og virksomhetsteoretisk perspektiv. Åtte Tyrilielever, tre studenter og to ledere
har vinteren og våren 2014 utgjort utvalget i prosjektet. Antallet Tyrilielevene har variert i
denne perioden, i den forstand at noen av dem avslutter sitt opphold på Tyrili, og nye kommer
til. Studentgruppa har imidlertid vært stabil. Rekruttering til utvalget skjedde ved
selvseleksjon i den forstand at en av oss som er lærer ved Høgskolen og som også har vært
ansatt ved Tyrili redegjorde for prosjektet (aktiviteten) for elevene og studentene. De elever
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og studenter som var interessert, meldte seg deretter på og leder for prosjektet og artikkelforfatter plukket deretter ut aktuelle intervjupersoner.
Vi har brukt feltarbeid (deltakende observasjon) som en metode. Dernest har vi utarbeidet en
intervjuguide som lå til grunn for de kvalitative intervjuene med elev, student og leder.
Dessuten ble det utarbeidet tre fokusgruppeintervju skjemaer, et for hele gruppa samlet, et for
elevgruppa og et for studentgruppa.
Første fokusgruppeintervju med elev- og studentgruppa samlet ble gjennomført i starten av en
seiltokt. Etter seilasen gjennomførte vi det andre og tredje fokusgruppeintervjuet med
henholdsvis elev- og studentgruppa. Begge artikkelforfatterne bidro i denne prosessen som
ble gjennomført på Tyrili og på Høgskolen. Hvert av intervjuene varte i ca. en time og de ble
alle tatt opp på bånd og transkribert. De transkriberte intervjuene og feltnotatene (loggene) har
dannet utgangspunkt for analyse og tolkning (Thagaard 2012).
Begge artikkelforfatterne gjennomførte de kvalitative intervjuene og fokusgruppeintervjuene.
En vanlig utfordring i både intervjuer og fokusgruppeintervjuer, er å kunne skape en god og
trygg samtalesituasjon for de som blir intervjuet. Vi må både kunne styre, samtidig som vi har
en så løs struktur som gjør det enkelt og lett for flest mulig å delta i samtalen. Det forutsetter
at vi er empatiske i den forstand at vi evner å lytte aktivt, lar deltakerne få prate mest mulig
fritt, lar dem få tid til å reflektere og utdype temaer som vi har ønsket å få svar på. Vi mener at
vi har klart å få fram både elevenes og studentene stemmer, deres meninger om de ulike
temaene, både gjennom de kvalitative intervjuene og fokusgruppeintervjuene.

Analyse og tolkning
Vi har valgt en temabasert tilnærming. De transkriberte intervjuene og observasjonene dannet
grunnlag for analysen. Vi var særlig opptatt av om det var forskjeller i oppfatningene i rollen
som elevene og studentene hadde. Analysen la derfor vekt på å kategorisere teksten slik den
kom til uttrykk i de transkriberte tekstene, særlig med henblikk på å kunne sammenfatte
meningsinnholdet i elevenes og studentenes utsagn (Thagaard 2012). Da vi var ferdige med
kategoriseringen, så var vi opptatt av om våre valgte vitenskapsteoretiske perspektiver kunne
gi oss en helhetlig forståelse av datamaterialet. Temaene som kategoriseringen utkrystalliserte
var forventninger og forberedelser, møtet mellom elever og studenter, regler og ritualer, åpne
og skjulte roller og laget som kollektiv og stillas, temaer som vi i stor grad til sammen mener
bidrar til å belyse vår problemstilling.
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Forventninger og forberedelser
Hvilke forventninger hadde elever og studenter til det å skulle møtes og samarbeide i ulike
situasjoner? Når dette ble tematisert i fokusgruppeintervjuene, så gir hverken elever eller
studenter direkte uttrykk for at de før prosjektstart hadde noen klar forestilling om hvem «de
andre» var, eller hvordan møtet ville bli. Forventningen kommer derfor mer indirekte til
uttrykk, gjennom beskrivelser av at studentene ikke opptrådde i tråd med forventningene. I
refleksjonen omkring temaet forventninger i fokusgruppen, så sier en av elevene:
-Jeg blei litt overraska over at de ikke spurte mer. Jeg sa at hvis det er noe dere lurer på, så
bare spør. (…) Ja, jeg synes studentene var veldig forsiktige. Hvis jeg hadde vært i deres sted,
så hadde jeg spurt. Du kan lese så mange lærebøker og tidsskrifter du bare vil, men her kan du
spørre om faktiske ting, fra folk som har opplevd det.
Eleven ser studentene som framtidige sosialarbeidere i en læringssituasjon: «Det er jo viktig
at de som studerer kommer og treffer dem de skal jobbe med». Eleven gir også uttrykk for en
forestilling om hvilket bilde studentene kan ha hatt om dem (elevene):
-De hadde kanskje et bilde av hvordan rusmisbrukere var? Jeg tror de ble litt overraska. De du
ser på gata, det er veldig tydelig.
Studentene på sin side refererte til undervisningsopplegget i bachelor barnevern som den
bakgrunn de hadde for å danne seg en forestilling om hvordan møtet ville bli:
-Ja, det er jo spennende. Vi hører og lærer på skolen om rus og vold og ulike situasjoner, og
så skal du møte noen som er en del av det og kommunisere med dem. Jeg tror ikke jeg gjorde
noen forberedelser, men det var jo spennende å møte nye mennesker, og ha en rolle; ikke bare
å være ungdom med andre ungdommer. De er jo i en annen situasjon enn jeg er. Hvordan jeg
skulle forholde meg til det, hvordan jeg skulle oppføre meg og hva jeg kunne prate om?

Møtet mellom elever og studenter
-Det var stor sett nye elever hver gang vi var med å jobbet med båten, så det var jo litt det at
du må bli kjent da.
Elevens utsagn viser til at en av utfordringene i prosjektet var stadige endringer i den elevgruppen som var knyttet til båtprosjektet. Slik sett ble det ikke ett samlet møte mellom elever
og studenter, men flere «små». Møtene startet som oftest med en litt nølende presentasjonsrunde med håndhilsning, før de ulike praktiske oppgavene dannet ramme om samarbeidet og
praten.
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Enten oppgavene var knyttet til båtpuss, pakking av utstyr, matlaging eller seiling, så ble det
tydelig at det å samarbeide om praktiske utfordringer gjorde at møtene mellom studenter og
elever opplevdes som uproblematiske. En av elevene uttrykker det slik:
-Vi presenterte oss for hverandre på brygga i Langesund. Da kom vi helt vanlig og hilste. Vi
ble godt kjent alle sammen. (…) Det går av seg sjøl. Man slipper å tenke på hva man skal si.
Det er et samarbeid. Det er ikke bare på liksom.
Studentene gir også uttrykk for at den praktiske konteksten bidro til at møtet opplevdes
uproblematisk. I fokusgrupperefleksjonen formulerer en av studentene det slik:
-Det er lett å bli kjent når vi har noe felles å jobbe med, for det ville ikke bli det samme hvis
vi bare ble plassert i et rom.
Samtalen dreide raskt inn på praktiske gjøremål og hverdagslige temaer. At dette var et møte
mellom barnevernsstudenter og pasienter i rusbehandling ble i liten grad direkte tematisert.
Både elever og studenter ga utrykk for at møtet og samhandlingen ble en positiv opplevelse.
Men gikk dette egentlig «av seg selv»? Selv om både elever og studenter gir uttrykk for det,
så formidler de samtidig at de var bevisst på og til en viss grad hadde forberedt seg på
hvordan de skulle opptre for at møtet og samhandlingen med «de andre» skulle bli en positiv
opplevelse.
En av studentene ga uttrykk for sin bekymring for å framstå som for pågående i møtet med
elevene:
-Du er jo redd for å tråkke dem på tærne (…) Jeg ville ikke gå over noen andres grenser, så
det var når de begynte å prate om det selv, at jeg kunne stille spørsmål for å få vite mer. Men
det var aldri jeg som startet.
Elevene på sin side ga også uttrykk for at de var opptatt av at møtet med studentene skulle bli
positivt, og at fokuset var rettet mot det de hadde felles. På spørsmål om hvordan møtet med
høgskolestudentene opplevdes, forteller en elev:
-Jeg så ikke at det var noen forskjell. De var like uvitende om seiling som oss. Jeg
tenkte i stedet at «vi får heller slå oss sammen». Vi trengte ikke å si så mye, vi skjønte
hverandre og jobba bra sammen.
De andre elevene omtaler også studentene som «hyggelige folk», og at både møtet og
samarbeidet med studentene var en positiv opplevelse.
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Goffman (1992) beskriver situasjoner der deltakerne i en gitt situasjon opptrer på måter som
retter oppmerksomheten mot alminnelige godtatte verdier i det samfunnet personen befinner
seg i som seremonier; «En fornyelse og bekreftelse av samfunnets normalnormer» (Goffman
1992, s. 38). Slik kan det se ut som om elever og studenter mer eller mindre bevisst
samarbeider om en slik «normalitetsseremoni». At de i utgangspunktet befinner seg i ulike
sosiale posisjoner som blir mindre framtredende, «de tilpasser seg den samme type rampelys»
(ibid. S. 96).
Respekt for hverandre, fokus på likhet i forhold til deltakelsen i prosjektet og betydningen av
at ingen skulle «føle seg underlegne», ser ut til å ha vært et felles fokus for både studenter og
elever. Slik sett kan dette se ut til å ha vært et mer eller bevisst fokus for begge grupper,
samtidig som den praktiske siden ved prosjektet bidro til å «viske ut rolleforskjellene».

Regler og ritualer som grunnlag for samhandling
Alle deltakerne må bidra for at man skal kunne gjennomføre aktiviteten seiling. Deltakerne
må derfor kunne stole på hverandre og hver og en må forplikte se til å gjøre sin del av jobben.
Samhandling står derfor helt sentral i aktiviteten.
Goffman (1982) stiller følgende retoriske spørsmål: Hvordan er det overhodet mulig at
mennesker som møtes ansikt til ansikt, og som knapt kjenner hverandre, greier å samhandle?
Det er her samhandlingsordenen kommer inn. Det vanlige er at mennesker som møtes ansikt
til ansikt, opptrer med ærbødighet og respekt, praktiserer etiske verdier som vi mer eller
mindre tar for gitt. Det er atferdsregler og atferdsritualer som vi følger og som gjør at
samhandlingen ikke bryter sammen.
Men av og til kan sosiale normer brytes. Når en elev forteller hvordan han tidligere har
opptrådt, kommer det fram at samhandlingsordenen er en skjør konstruksjon som når som
helst kan bryte sammen. Da settes det iverk en rekke korrigeringsprosesser som har til hensikt
å gjenopprette samhandlingsordenen. I mer alvorlige sammenhenger så vil også samfunnets
sanksjonssystemer som politi, rettsvesen og behandlingsinstitusjoner brukes for å gjenopprette
den sosiale orden.
Slik sett kan livet i Tyrili og Ty ses som et forsøk på å gjenopprette og reetablere en
institusjonell orden som er brakt i ulage, som sett fra storsamfunnets side har vært truet. I
behandlingssammenheng vil elevene gjennom nye opplevelser og arbeidsoppgaver få
muligheter til å lære seg nye og mer akseptable handlingsstrategier, og utvikle sin
samhandlingskompetanse.
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Rolleutprøving og tolkning av rollen som den enkelte har hatt om bord på Ty, har vært en
viktig læring for flere av deltakerne. Det gjelder både elever og studenter. Som en student
oppsummerer i fokusgrupperefleksjonen: «Ty har blitt en arena for sosial trening!» Når en
elev sier at «Vi må opptre som folk, når vi treffer folk!», så er det nettopp uttrykk for en
forventet norm som vi følger i møte med andre mennesker. Samhandlingsordenen er
underforstått i ethvert samvær, i den forstand at den angir hvilke atferdsregler som må følges
for at samhandlingen skal flyte. Når elevene blir spurt av andre båtfolk om hvem de er, så
forteller de at de bare er en «vanlig kameratgjeng» på tur. De har ikke lyst til å fortelle at de er
tidligere rusmisbrukere. I stedet ønsker de å framstå som helt vanlige og alminnelige
mennesker som ikke på noen som helst måte ønsker å skille seg ut.
Studentene er også opptatt av at «de er seg selv», det vil si «helt alminnelige». De sier at «de
verken er bedre eller dårligere enn elevene». De er «helt vanlige» og sier at de møter elevene
med ydmykhet og respekt. Det samme sier elevene. Ritualet brukes ikke bare for å overbevise
andre, men også seg selv. For å få fram det naturlige og alminnelige hos andre, så må vi vi
selv være veldig alminnelige og vanlige. Men elevenes og studentenes stadige understrekning
av det alminnelige blir i seg selv et ritual som har som formål å vise det hellige i det alminnelige. I ritualene er det ikke det særpregede som blir dyrket, men det allmenne (Goffman
1967, Album 1996, Bøe 2010).

Åpne og skjulte roller
En student sier at de er på samme linje som elevene når det gjelder arbeidsoppgavene som de
har om bord, men utdyper og presiserer dette ved å si at rollene kanskje ikke er helt like, men
at «likeverdig» kanskje er et mer dekkende ord. Studenten reflekterer videre og forteller at om
det hadde skjedd noe om bord på seilskøyta, f.eks. at noen elever hadde funnet på noe tull, så
ville selvsagt studenten ha inntatt en annen rolle. Hva er det studenten sier her? På den ene
siden sier studenten at studentene og elevene står på samme linje med hensyn til de arbeidsoppgavene som de har om bord og at rollene slik sett er like. På den andre siden har elevene
og studentene forskjellige målsetninger med turen. Elevene er i en behandlingssituasjon, mens
studentene er i en utdanningssituasjon. Rollene er derfor også forskjellige.
Studenten forteller videre at i en eventuell konfliktsituasjon, ville lojaliteten først og fremst
være hos lederne i Tyrili. Studentene har slik sett en åpen rolle, som student i en likeverdig
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relasjon til elevene, men dersom det inntreffer konflikter som nevnt ovenfor, så ville studenten gått inn i rollen som leder eller nestleder vis á vis elevene. Altså ligger det en skjult rolle
under den åpne rollen som studentene har (Merton 1965).
Når ting går bra, så kan forholdet mellom elever og studenter beskrives som kameratslig. Da
er det den åpne og ønskede rollen (role attachment) som utøves. Det gjelder både for elever og
studenter. Dersom imidlertid en konfliktsituasjonen oppstår, så vil den skjulte rollen kunne tre
i funksjon.
Den skjulte rollen er en underforstått rolle. Goffman (1992) kaller dette for rolleforpliktelse
(role commitment) som kan tolkes som en rolle som studentene lærer og som kommer til
uttrykk i de institusjonelle krav og forventninger som Tyrili og Høgskolen har til rollen.
Går vi dypere inn i datamaterialet, så ser vi at rollen også må forstås i lys av det som er den
aktuelle kontekst, det vil her si samhandlingssituasjonen (Goffman 1992). Endres situasjonen,
så må studentene i så fall redefinere den foreliggende situasjonen og studentene vil, i en slik
situasjon som her er nevnt, gå inn i rollen som «kommende miljøarbeider» på linje med andre
lederne på Tyrili.

Laget som kollektiv og stillas
Opptredener krever at deltakerne i båtlaget samarbeider. De må samarbeide om å definere hva
som er den sosiale situasjonen. Goffman (1959: 85) definerer laget som «enhver samling av
individer som samarbeider om iscenesettelse av en enkelt rutine». Deltakerne må forhandle
seg fram til hva som er rollen de ønsker å ha og hva som er den foreliggende sosiale situasjon.
Elevene og studentene utgjør i utgangspunktet to ulike lag når de kommer sammen. På Ty er
elev- og studentrollen, slik vi har påvist, likestilte i den forstand at de utfører de samme
oppgavene. Men analyse av datamaterialet dokumenterer samtidig at det er forskjeller på elevog studentrollen. En elev uttrykker det slik: «Det er «oss» og «dem» og det sitter veldig
dypt». To andre elever sier seg imidlertid uenig. Det er forskjeller i rollesettet rusmisbruker politi, og miljøarbeider – elev, slik situasjonen er på Tyrili (Merton 1965).
Diskursen avspeiler på den ene siden en holdning som sitter sterkt hos eleven, en holdning
eleven fortsatt jobber med. Samme elev forteller at det er en kodeks som sitter dypt og er
«banket inn» fra 12 årsalderen. I rusmiljøet tyster man ikke. Det er en uskreven «lov». De
ovennevnte medelever sier at de forstår hva denne eleven mener, men sier det er forskjell på
forholdet mellom rusmisbrukere og politi, og forholdet mellom elevene og de ansatte på
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Tyrili. Der hjelper de ansatte dem. Det gjør ikke politiet. Å angi en på Tyrili som ruser seg, er
derfor ikke det samme som tysting. Der kaller de det kameratstøtte. De har hatt mange
diskusjoner om hva kameratstøtte innebærer i Tyrili og den vanlige holdningen, både blant
ansatte og elever er at kameratstøtte er hjelp og ikke angiveri.
Dette viser at elevene har ulike holdninger til rollen som elev ved Tyrili. Dette er diskusjoner
og forhandlinger som elevene har i kulissene, men som de utad holder hemmelig. På scenen
opptrer de samlet om det de har kommet fram til. Samhold blant elevene er viktig, for røper
de lagets hemmeligheter, så vil det kunne sette hele lagets eksistens i fare (Jacobsen og
Kristiansen 2002).
Lederne spiller en viktig rolle i elevenes og studentenes læring. Dette kommer særlig til
uttrykk når det blåser opp og seilene skal settes. Da er det viktig at lederne gir elevene og
studentene veiledning og ordre om hva som skal gjøres. Men vel så viktig som lederne er
kollektivets totale arbeidsinnsats for at elevene og studentene skal mestre seilingen. Alle
deltakerne er avhengige av hverandre, og som en student sier: «Vi kan lære av hverandre,
(men) vi lærer noe annet, når vi gjør noe sammen. Mye av det vi gjør, må vi være mer enn en
for å kunne gjøre.» Seilingen blir dermed et resultat av en kollektiv handling der alle er
avhengige av hverandre. Avhengigheten innebærer at deltakerne er nødt til å samhandle for å
få til seilingen. Kollektivet fungerer dermed som en støtte som omgir deltakerne om bord.
Dette kalles i virksomhetsteorien for stillas, som er et metafor og som beskriver den uferdige
konstruksjonsprosess i elevenes og studentenes totale læringsprosess. Når elevene og
studentene har tilegnet seg kunnskapen og ferdigheten seiling, så kan stillaset tas bort. Da har
deltakerne nådd det som kalles den nærmeste utviklingssone. De har lært noe om seiling og
hva som er den enkeltes oppgave i fellesskapet (Vygotskij 1978, Bruner 1985).
Ifølge virksomhetsteorien starter elevenes og studentenes læring av aktiviteten seiling som
«legitim perifer deltaker», et begrep som brukes for å analysere de nyankomne relasjon til de
mer erfarne lederne for virksomheten. Det er starten på en læringsprosess der elevene og
studentene er mer eller mindre likestilte. Læringsprosessen kan oppleves forskjellig for de
ulike deltakerne i laget, og den er ikke lineær. Den går fram og tilbake og nærmer seg etter
mye trening og øvelse det som er sentrum og målet for aktiviteten. I den grad vi kan si at
deltakerne har tilegnet seg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å beherske aktiviteten
seiling, så har laget tilegnet seg en felles kompetanse. Etter hvert som elevene og studentene
utvikler en felles samhandlingskompetanse, utgjør de «et fullverdig båtlag i et praksisfellesskap» (Lave og Wenger 1991).
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Konklusjon
Hva blir så svaret på problemstillingen: Hvilken betydning har samhandling om en aktivitet
for elvenes og studentenes læringsutbytte? Om bord på Ty utgjør etter hvert elevene og
studenten et båtlag. Laget er her definert som en samling individer som samarbeider om en
iscenesettelse av en aktivitet, her forstått som seiling. For at laget skal kunne fungere, så må
de ikke bare kunne samarbeide, men også framstå enhetlig utad i rollen de har som et båtlag.
Det er en forutsetning for at laget skal kunne iscenesette aktiviteten seiling. Både elevene og
studentene oppsummerer at samholdet både blant elevene, men også mellom elevene og
studentene er sterkt, men at de lærer noe annet når de samhandler, enn når de opptrer hver for
seg.
Samhandlingen om aktiviteten seiling får fram at deltakerne på den ene siden utnytter den
enkeltes kunnskaper og ferdigheter om for eksempel styring av seilskøyte, seilføring,
håndtering av tauverk osv. På den andre siden er alle avhengige av hverandre og må
samhandle for å mestre aktiviteten. Samhandlingen mellom deltakerne gjør at de lærer noe
annet, enn når de opererer på egenhånd. I tillegg til at de lærer noe om en aktivitet, så utvikler
de også en type sosial kompetanse. Samhandlingskompetansen er nødvendig både som ledd i
elevenes behandling og som del av studentenes framtidige yrkeskompetanse.
Selv om lederne er viktige for deltakernes læringsresultat, så vil også kollektivet som laget
utgjør, fungere som støtte og sikkerhetsnett rundt den enkelte elev og student. Dette skaper en
trygg ramme rundt læringsprosessen, en trygghet som gjør at kollektivets totale læringsutbytte
får en synergieffekt, som man ellers ikke ville ha oppnådd. Kollektivet utgjør dermed et stillas
rundt både elevenes og studentenes læring, og kan således bidra til å øke den enkeltes
læringsutbytte, både kvantitativt og kvalitativt.
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