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Små mirakler

Lærerens definitionsmagt

Som helt ung blev jeg ansat i et barselsvikariat 
på en skole. Her skulle jeg blandt andet fungere som støttelærer i 
3. a og 3. b. En dag havde Hazal i 3. a opført sig tarveligt over for 
nogle piger i frikvarteret. Da timen begyndte, skældte læreren Lene 
pigen ud foran hele klassen, og hun begyndte at græde. Sidekam-
meraten Rikke trøstede Hazal ved at ae hende på ryggen. Da Lene 
så det, sagde hun forarget: ”Det er da ikke Hazal, du skal trøste. 
Det er ikke hende, det er synd for, det er da de andre, det er gået 
ud over”.

I 3. b havde der en dag også været en konflikt i 
frikvarteret. Læreren Helle sagde til Michael, at hun havde hørt, at 
han havde haft problemer med en dreng fra 5. klasse, der ikke hav-
de været sød ved ham. Michael svarede, at det var ordnet nu. Helle 
spurgte, hvordan det gik til, og Michael svarede: ”Han kom herind 
for at sige undskyld, og så sagde jeg, at det var min egen skyld”. 
Helle spurgte nysgerrigt, hvorfor det var Michaels skyld, og han for-
klarede, at det var, fordi kammeraten Asger for sjov havde sagt, at 
han skulle ”smadre Ilyas”. ”Og det gjorde jeg så – jeg sparkede ham. 
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Og så kom drengen fra 5. og ville hjælpe Ilyas og tog kvælertag på 
mig. Og der er en ting, jeg gerne vil sige til Ilyas … UNDSKYLD”. ”Det 
er i orden”, svarede Ilyas.

Efter den samtale fortalte Helle klassen, hvor vig-
tigt det er, at de tænker sig om, inden de gør noget. Hun sagde til 
Asger, at det var dumt sagt, og han forsvarede sig: ”Jamen, det var 
jo bare for sjov”. Helle svarede: ”Men nogle gange gør andre det, 
vi siger, så man skal lade være med at sige noget meget forkert, 
selvom det bare er for sjov.” Asger begyndte at græde, og sidekam-
meraten Signe trøstede ham med en hånd på ryggen.

Helle roste Signe for at trøste. Asger lå med ho-
vedet begravet i armen hen over bordet, og Helle spurgte om han 
var ked af, at han sagde til Michael, at han skulle smadre Ilyas?” 
Asger nikkede. ”Husk alle sammen”, sagde Helle til hele klassen: 
”Vi kommer alle til at gøre noget dumt en gang imellem”. Lidt efter 
satte Asger sig glad op igen, og klassen gik i gang med dagens 
arbejde.

Hver gang jeg deltog i Helles undervisning, skab-
te hun en tryg atmosfære. Børnene i 3. b tog ansvar for hinanden, 
og efter konflikter kom de med Helles hjælp altid videre lidt klogere 
og meget gladere. Stemningen var også god, når de skulle fordy-
be sig fagligt. Der var stor forskel på at være støttelærer i de to 
klasser.

Som ledere af et klassefællesskab har lærere en 
definitionsmagt, der afgør, hvem og hvad der er forkert, og hvem og 
hvad der er i orden. Børnene i en klasse er afhængige af, hvordan 
læreren forvalter sin definitionsmagt. I min tid som lærer, skolefor-
sker og skolekonsulent har jeg været optaget af at forstå, hvad læ-
rere gør, når de forvalter deres magt til fordel for børnenes trivsel 
og læring. Altså når de handler relationskompetent.
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Jeg spurgte engang Helle, hvornår hendes kolle-
gaer hørte om alle de mirakler, hun hver dag skabte i 3. b, som fik 
børnene til at glæde sig til at komme i skole. Hun svarede beske-
dent, at det vidste hun da ikke helt, for hvornår skulle hun fortælle 
om det. Det gav mig en mission. De fantastiske ting, lærere hver 
dag gør i deres undervisning, skal vi kende til, ligesom vi skal være 
bevidste om de handlinger, der kan gøre det svært for børnene at 
være i skole. Når vi kender de konstruktive handlinger, kan vi få 
flere af dem, og når vi kan italesætte de destruktive handlinger, kan 
vi få færre af dem. Min forskning bidrager til, at vi kan tale profes-
sionelt om det, lærerne gør, der bidrager positivt til børnenes tid i 
skolen, og om det, der virker modsat.

194 pointer!

Jeg er cand.mag. i dansk og filosofi, men  ville 
helst beskæftige mig med grundskolen. Efter at have arbejdet 
som lærer på fem forskellige skoler gik jeg i gang med at lave et 
ph.d.-projekt, hvor jeg systematisk undersøgte, hvilken betydning 
lærerens handlinger i undervisningen har for børnenes trivsel og 
udvikling. Jeg nærstuderede samspil i undervisningen ved at være 
til stede i den og ved at se på videooptagelser af den, og jeg in-
terviewede både børn og voksne om deres samspil med hinanden. 

Da jeg havde gjort det i flere år, var jeg klar til at 
skrive konklusionen på min ph.d.-afhandling. Det skulle stå klart, 
hvad det er, fagpersoner gør og siger, når de bidrager positivt til en 
klasses læringsfællesskab og hvert enkelt barns trivsel og udvik-
ling. Konklusionen skulle med andre ord svare på, hvori den profes-
sionelle relationskompetence består. 
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Det viste sig, at 194 pointer var centrale. Men 
man kan jo ikke skrive en konklusion med næsten 200 punkter. Så 
har ens forskning i hvert fald ikke bidraget til et overblik. Jeg endte 
med at sammenfatte de 400 siders udskrifter fra interviews med 
elever og lærere, fra observationer af utallige lektioner og analyser 
af 29 timers videooptagelser i tre kendetegn ved det, lærere og 
pædagoger gør og siger, når de indgår i udviklingsstøttende sam-
spil med børn. Jeg konkluderede også, at syv betingelser skulle 
være opfyldt, for at lærerens adfærd havde de tre kendetegn. Dem 
ser vi nærmere på senere.

Resultaterne fra min afhandling har jeg udfoldet 
i bogen Lærerens relationskompetence, der udkom på forlaget 
 Dafolo i 2017. Heri supplerede jeg min forskning med erfaringer fra 
mit arbejde som lærer og støttelærer samt fra min deltagelse i et 
Egmont-finansieret projekt om børns læringslyst. Jeg beskriver en 
række cases fra undervisningen, der også kan analyseres på læ-
reruddannelsen. Desuden kommer jeg med konkrete anbefalinger 
til, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde relationskompetent 
i praksis.

I denne her bog fortæller jeg, hvad relationskom-
petence er og ikke er, så lærere, pædagoger og skoleledere får blik 
for, hvad de skal være opmærksomme på, når de vil skabe udviklen-
de læringsmiljøer for alle børn.

Vi er alle relationskompetente

Vi er alle født til at indgå i fællesskab med andre. 
Fra vi er ganske små, kan vi afkode andre menneskers signaler og 
reagere hensigtsmæssigt, så vi etablerer positive relationer præ-
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get af tillid og tryghed. Det er sådan set relationskompetence i sin 
nøddeskal. 

Det varierer imidlertid fra øjeblik til øjeblik, om vi 
er i stand til at afkode andre menneskers signaler og reagere hen-
sigtsmæssigt på dem. Det afhænger nemlig både af vores fortid, 
og af hvad der lige nu er i os, samt af hvad der er omkring os. 

Fra udviklingspsykologien ved vi, at vores livser-
faringer med betydningsfulde personer påvirker den medfødte rela-
tionskompetence positivt eller negativt. Hvis vi som børn selv har 
oplevet at blive set, hørt, forstået, anerkendt og respekteret, så er 
det lettere for os senere i livet også at se, høre, forstå, anerkende 
og respektere andre. Det gælder gennem hele livet, og det giver os 
en mulighed for at lære nye omgangsformer, hvis dem, vi har med 
os fra barndommen, ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Vores indre tilstand skifter så mange gange i lø-
bet af en dag, og bliver vi fanget på det forkerte ben, er det meget 
muligt, at vi ikke kommunikerer så venligt, som vi – og den anden 
– måske ville ønske. Hvis vi har travlt eller vores tanker er optage-
de af noget, der udfordrer os, så har vi svært ved at afkode andre 
menneskers signaler og sindstilstande rigtigt. 

Endelig påvirker vi mennesker hinanden så mar-
kant, at vores evne til at registrere andres signaler i høj grad af-
hænger af, hvor trygge vi er i en situation og af, hvordan vi bliver 
taget imod eller mødt, når vi er sammen med mennesker omkring 
os. Det er en af grundene til, at det er så vigtigt at sige godmorgen 
til alle elever om morgenen. 

Relationskompetence er altså både en medfødt 
og dynamisk størrelse, der kan skifte nærmest fra minut til minut. 
Derfor er det langt mere meningsfuldt at tale om, at vi handler 
relationskompetent, end om at vi er relationskompetente. Det er vi 
nemlig alle sammen. Men det varierer, i hvor høj grad vores handlin-
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ger er det. Det er på mange måder betryggende, for det viser os, at 
relationskompetencen kan trænes og styrkes. Vi har alle sammen 
noget at lære.

Og for lærere er der endnu mere på spil. Deres 
opgave er ikke alene at indgå i positive samspil med børn og unge, 
men også at bidrage til deres dannelse og uddannelse. Læreres 
handlinger skal bidrage til såvel elevernes trivsel som til deres fag-
lige udvikling og til, at klasser bliver til læringsfællesskaber. 

Det er derfor ikke nok at være sød og forstående 
eller at lave hyggelige ting med eleverne – nej, den professionelle 
relationskompetence er både mere kompleks og mere krævende 
end den almenmenneskelige – det ved de fleste lærere og pæda-
goger nok godt. 

Relationens eksistentielle betydning

Voksne og børn påvirker konstant hinanden i sko-
len, også selvom de ikke kommunikerer direkte med hinanden. Den 
gode – eller dårlige – stemning i en klasse breder sig hurtigt. Tanya 
i 5. klasse sagde for eksempel sådan her om sin klasselærer: ”Hvis 
hun allerede har været lidt sur, fordi der har været larm, så tør man 
ikke række hånden op og sige, at man ikke har forstået det”. 

Undersøgelser herhjemme og i udlandet viser, at 
det især er undervisningens stemning eller ’emotionelle klima’, der 
påvirker elevernes læreprocesser. Den mest magtfulde person i et 
rum påvirker det emotionelle klima mest, så om børnene lærer no-
get og har det godt i undervisningen, afhænger i høj grad af, hvilken 
stemning den voksne skaber. 

Hjerneforskere har i de senere år opdaget, at vi 
smitter hinanden følelsesmæssigt, fordi vi ubevidst spejler hinan-
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dens ansigtsmimik. Gennem spejlingen laver ansigtet bittesmå mu-
skelbevægelser, der ligner dem, vi ser hos andre. Det hjælper os til 
at kunne forstå, hvordan den anden har det, men vi får samtidig 
del i den andens tilstand. Det muskulære mønster fortæller så at 
sige hjernen, hvad vi føler – på samme måde som når vi trækker 
ansigtet sammen som i smerte, når vi ser en anden, der slår sig 
slemt. Det gør også lidt ondt på os.

I 2014 viste tre økonomer fra Harvard i en under-
søgelse, at lærer-elev-relationen påvirker børns fremtidige liv – de-
res uddannelsesvalg, familieforhold og lønindkomst. Klasserums-
forskning i hele verden viser, at relationen også påvirker børnenes 
liv nu og her. Elever, der har et godt og trygt forhold til deres lære-
re, har større selvværd og en mere positiv selvopfattelse. Forholdet 
påvirker også elevernes stressniveau, deres generelle livsglæde, 
koncentrationsevne og faglige resultater. Derfor er lærer-elev-rela-
tionens betydning ikke noget, vi kan lukke øjnene for. Tværtimod. 
Som samfund må vi påtage os ansvaret for at skabe forhold, der 
understøtter positive relationer i skolen. Det må vi, fordi lærere har 
eksistentiel betydning for de børn, de er sammen med. 

Når lærere med deres handlinger skaber positive 
relationer til eleverne, så skaber de samtidig den nødvendige tillid 
og respekt, der skal til, for at børnene er modtagelige for lærerens 
faglige dagsorden. For eksempel kan en elev være så usikker på 
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vedholdende venlighed fra lærerens side – også når den ikke gen-
gældes. Gode lærer-elev-relationer fremmer børnenes mulighedsbe-
tingelser – i gruppearbejdet i matematiktimen, i frikvarteret og i det 
liv, der venter dem. 

De børn, der kommer fra hjem præget af vold, 
misbrug eller psykiske ubalancer, er i næsten uhyggelig grad af-
hængige af, at de daglige samspil med deres lærere påvirker deres 
livsbane positivt. De har brug for at møde venlighed, positive for-
ventninger og passende udfordringer. 

Samtidig kan de være ekstra sårbare, hvis sam-
spillet med de voksne i skolen giver dem oplevelser af ikke at slå til 
og være forkerte gennem bebrejdelser og skældud. Det var det, Ida 
i 5. klasse gav udtryk for i et interview, hvor hun sagde: ”Jeg har 
en dårlig familie, så når læreren er sur, har jeg det lidt, som om jeg 
er derhjemme, og så kan jeg godt blive lidt bange”. 

Relationsarbejde sker hele tiden

Man kan ikke adskille det relationelle fra det fag-
lige. Relationsarbejde foregår ikke kun, når lærere hjælper børnene 
med at løse konflikter, eller når der er trivselsdage. Det foregår 
konstant – både i og uden for undervisningen. 

Lige meget om læreren formidler viden om iso-
toper, griner med børnene over en joke eller lytter til deres frem-
læggelser, så påvirkes relationens kvalitet af, om læreren har sin 
opmærksomhed rettet mod børnene på en positiv måde – om han 
så at sige har dem ’på sinde’ i sin undervisning. Børnene afkoder 
hele tiden, om læreren går op i, at de lærer noget og har det godt. 
Begge dele er en forudsætning for, at eleverne engageret vil følge 
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hans dagsorden. Og børnenes engagement er afgørende for deres 
udbytte af undervisningen. 

Neuropsykologisk forskning har vist, at graden af 
opmærksomhed har stor betydning for, hvor godt vi mennesker 
lærer. Lærerens evne til at fange børnenes opmærksomhed er af-
gørende for, om børnene lagrer noget i langtidshukommelsen, så 
de kan huske det, når klokken ringer ud, og om de kan koble det til 
anden viden. Min egen klasserumsforskning har vist os, at børn kun 
frivilligt retter deres opmærksomhed mod læreren, når relationen 
er god. Jeg har interviewet mere end 80 børn og unge, og deres 
svar peger på, at elevernes oplevelse af, at læreren har dem på 
sinde, er helt afgørende for relationens kvalitet. 

Måske vil man tænke, at alle lærere naturligvis 
har deres elever på sinde og vil dem det bedste. Men vi mennesker 
er sådan indrettet, at vi ikke reagerer på hinandens grundlæggende 
gode intentioner. Vi reagerer på det, der sker lige nu og her i de 
konkrete samspil. Som denne pige i 5. klasse siger: 

Når man skal have hjælp, og man spørger Siv, så siger hun: ’Du skal bare skrive 
ordet og gøre sådan’, og så går hun. Så kan man ikke nå at spørge hende og sige 
’Det forstår jeg ikke’. Men Bente vil gerne have, at vi forstår det og får noget ud 
af det, så hun gør ikke sådan. Hun siger: ’Har du forstået det?’ 

Citatet er på en måde sørgeligt. For lærerne Siv 
og Bente er lige interesserede i, at deres elever forstår undervis-
ningsindholdet. Men Sivs opmærksomhed kan være rettet mod de 
mange andre børn, der også skal have hjælp, eller mod alt det, hun 
skal nå at formidle, inden timen snart er ovre. 

Det er derfor afgørende, at skoledagen er indret-
tet, så lærere i overvejende grad kan mønstre det nærvær, der skal 
til, for at de rent faktisk kan have børnene på sinde nu og her i 
undervisningen. 
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Relationens  
anatomi

Relationen er som vores kondition

En relation virker som en usynlig magnet, der 
trækker os mod hinanden eller skubber os fra hinanden. Den ame-
rikanske professor i psykologi og uddannelse Robert C. Pianta 
beskriver, hvordan relationers kvalitet dannes som et mønster på 
baggrund af vores samspil og af vores følelser og forventninger til 
hinanden. En relation er på en måde som vores fysiske kondition – 
det kræver en indsats, hvis man vil forbedre den, men det er ikke 
umuligt. 

Lærere kan ændre en negativ relation til et barn i 
positiv retning ved at ændre på de konkrete samspil. Det kunne for 
eksempel være ved at begynde at sige barnets navn om morgenen 
eller ved at spørge til noget, som barnet interesserer sig for. Gør 
man det over længere tid, vil det måske efterhånden føles natur-
ligt, og både barnets og den voksnes forventninger til hinanden vil 
bevæge sig i en mere positiv retning. 
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Lærere kan også arbejde med deres egne følelser 
og forventninger til barnet ved bevidst at lægge mærke til noget 
af alt det positive, som barnet helt sikkert gør, men som de ikke 
kan se, når blikket er sløret af irritation eller skuffelse. Her kan det 
være en idé at bede sine kolleger om hjælp ved at sige: ”Jeg er så 
irriteret på Sofie for tiden og kan næsten ikke klare, når hun kom-
mer tæt på mig. Mind mig om noget, hun gør, der kan ændre min 
oplevelse af hende”. Når lærerens følelser og forventninger til et 
barn ændres, så vil lærerens handlinger i de konkrete samspil med 
et barn automatisk følge med. 

Det er vigtigt at huske, at enhver relation rum-
mer et forandringspotentiale, fordi relationen er stykket sammen 
af dele – samspil, følelser og forventninger – der alle er dynami-
ske. Men som med vores fysiske form så er det ikke så ligetil at 
forandre relationers kvalitet. Det skyldes nogle selvforstærkende 
mekanismer, der gensidigt påvirker hinanden. 

For det første påvirkes relationens kvalitet af vo-
res lyst til at drage omsorg for hinanden. Der er en indlysende 
forskel på, om læreren bebrejder Sofus for ikke at høre efter, når 
der er noget, han ikke forstår, eller om læreren i stedet hjælper ham 
med at forstå det.

For det andet påvirker vores tolkning af baggrun-
den for den andens handlinger relationens kvalitet: Hvis læreren 
tænker, at Rikke afbryder undervisningen, fordi hun vil irritere de 
andre, så bliver lærerens reaktion anderledes, end hvis han vurde-
rer, at Rikke har meget på hjerte, som hun ikke kan holde tilbage. 

For det tredje påvirkes kvaliteten af relationen 
mellem lærer og elev af graden af overbærenhed og tolerance: 
Skælder læreren ud, når nogle elever kaster med snebolde dér, hvor 
det ikke er tilladt, eller er der forståelse for, hvor svært det kan 
være at holde fingrene fra den nyfaldne sne? Lærerens umiddel-
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bare reaktioner afhænger i høj grad af, om hun har en positiv eller 
negativ relation til de pågældende børn. 

Hvis en lærer har en negativ relation til et barn 
og derfor drager mindre omsorg, er mindre overbærende og tolker 
baggrunden for barnets handlinger negativt, så vil det barn sand-
synligvis også møde læreren negativt. På den måde kan der let 
opstå en ond cirkel, hvor barnets adfærd bekræfter læreren i de 
negative følelser og forventninger. Det bliver let en selvopfyldende 
profeti. 

De børn, som lærere og pædagoger har en ne-
gativ relation til, vil sjældnere indgå i de positive samspil, der ville 
gavne dem. Derfor er det dybt professionelt, når pædagoger i vug-
gestuer og børnehaver løbende taler om, hvilke børn de hver især 
har en stærk og positiv relation til, og at de sætter målrettet ind, 
hvis det viser sig, at der er et barn, der ikke har sådan en voksen 
i institutionen. 

Positive eller negative relationer

Vores relationer med hinanden bevæger sig i et 
kontinuum mellem positive og negative samspil. Når vi oplever at 
være på bølgelængde med hinanden, er vores samspil kendetegnet 
ved det, den amerikanske professor i udviklingspsykologi Daniel 
Stern kalder ’afstemninger’. Her er der en vis overensstemmelse 
mellem parternes følelsestilstande – samspillet ’stemmer’ på sam-
me måde som instrumenterne i et orkester.

Når der er utryghed, mistillid eller konflikt, så er 
samspillene derimod kendetegnet ved ’fejlafstemninger’. De opstår 
for eksempel, når parterne misforstår betydningen af hinandens 
udtryk, eller hvis deres intentioner ikke er samstemte. Fejlafstem-
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ninger opleves som ubehagelige, og hvis der er en overvægt af 
dem, bliver relationen låst fast i et negativt mønster.

Vi kan ikke undgå fejlafstemninger i lærer-elev- 
relationen, fordi samspillet i undervisningssituationer er så kom-
plekst: Der er mange til stede i rummet, læreprocesser er kræven-
de, der er måske for lidt plads og for meget larm, og der er meget 
på spil for begge parter. Læreren kan være optaget af, om klassen 
når det, der var planlagt, mens eleverne mest tænker på, hvad klas-
sekammeraterne mon synes om dem. Misforståelser, afbrydelser, 
irritation, frustrationer og skyldfølelse er uundgåelige – de er alle 
komponenter i et fejlafstemt samspil. 

Fejlafstemninger tærer både på relationen og på 
de involverede, og hvis der er tilstrækkeligt mange af dem, kan de 
lede til negative relationer. Om en relations kvalitet er positiv eller 
negativ, afhænger nemlig af, hvad parterne forbinder med samspil-
let, og af, hvad der er overvægt af. 

Til gengæld styrker hver eneste afstemning over-
skuddet på relationskontoen – uanset om de finder sted i den fagli-
ge fordybelse eller i pausen. Og alt, hvad der foregår i undervisnin-
gen, er påvirket af, om relationskontoen er i minus eller plus. Den 
positive relation styrker lærerens og elevernes tillid til og respekt 
for hinanden, og den øger modstandskraften i forhold til udfordren-
de perioder. 

På mine mange besøg i forskellige klasser har jeg 
observeret, at når en lærer har en god relation til en klasse, så er 
der langt mindre spildtid med tyssen, irettesættelser og skolekode-
snak, fordi stemningen er god og der er fælles fodslag. Læreren har 
positive forventninger til eleverne, og eleverne har tillid til lærerens 
lederskab og accepterer den dagsorden, han eller hun sætter. 

Positive lærer-elev-relationer leder til gode cirkler, 
hvor omsorg, positive tolkninger af de andres adfærd og overbæ-
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renhed betyder, at de uundgåelige fejlafstemninger lettere preller 
af. Eleverne ved, at læreren vil dem det bedste, og de negative 
samspil får ikke fodfæste. 

Heldigvis kan uundgåelige fejlafstemninger repa-
reres – for eksempel ved, at læreren siger undskyld, hvis hun råbte 
for højt af en elev, eller ved at hun hjælper eleverne med at opklare 
misforståelser og uoverensstemmelser. Desuden er latter en rigtig 
god måde at reparere et fejlafstemt samspil på. At grine af noget 
sammen er en af de mest effektive veje til at komme på bølgelæng-
de igen. Her kan et gakket brainbreak, et klip på YouTube eller en 
joke måske være en hurtig genvej.

I den samlede mængde af afstemninger og fejlaf-
stemninger er skældud den fejlafstemning, der er værst i intensi-
tet. Skældud kan være meget svært at undgå, og når det sker, er 
det vigtigt, at lærerne bagefter fortæller eleverne, at de ikke læn-
gere er sure. Mine elevinterviews viser, at eleverne bruger meget 
opmærksomhed på at spekulere over, om og hvorfor deres lærer er 
sur. Efter skældud kan man derfor forvente en naturlig tilbagehol-
denhed hos eleverne, som de ikke skal bebrejdes for. Tværtimod 
skal der skabes rum for, at afstemningerne igen kan finde sted. 

Afstemninger og reparationen af fejlafstemnin-
ger gennem nye afstemninger er en af de mest betydningsfulde 
veje til inkluderende fællesskaber, hvor hver elev har mulighed for 
og mod til at bidrage aktivt. 

Kroppen taler

Hos alle de elever, jeg har interviewet, går det 
igen, at de positive relationer opstår, når eleverne føler, at de har 
betydning for deres lærer. Når de kan mærke, at læreren ’vil dem’. 
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Eleverne tolker et intentionelt indhold ud af lærerens verbale og 
nonverbale adfærd, og de er hele tiden er opmærksomme på lære-
rens humør og på, om deres lærer har dem på sinde. Eleverne regi-
strerer lærerens kropssprog, tonefald og placering i rummet, fordi 
det fortæller noget om, hvilken stemning og sindstilstand læreren 
er i. En dreng i 4. klasse siger for eksempel om sin matematiklærer: 
”Hun underviser os på en glad måde. De andre lærere, når man 
laver opgaver og sådan noget, de er bare ligeglade – de tænker: 
’Hvornår er det færdigt’”.

Når læreren har eleverne på sinde, opstår der 
automatisk udtryk i ordvalg, mimik, gestik, tonefald og placering, 
der kan lede til afstemninger. Derfor kalder jeg for eksempel venli-
ge ord, smil, et klem på skulderen, opadgående toneleje, placering 
i øjenhøjde for afstemmere. Modsat kalder jeg alle de udtryk, der 
kan lede til fejlafstemninger, som for eksempel bebrejdelser, himlen 
med øjnene, armene over kors, nedladende tonefald og venden ryg-
gen til, for fejlafstemmere.

For at et udtryk kan opleves som en afstemmer 
af eleven, skal udtrykket naturligvis passe til konteksten – smil er 
ikke en afstemmer, hvis et barn har slået sig – og udtrykket skal 
være passende i intensitet. Det handler om at registrere elevens 
signaler og respondere hensigtsmæssigt, og det vil for eksempel 
ikke være en afstemmer, hvis læreren lytter aktivt, men samtidig 
placerer sig intimiderende tæt på eleven. Vores adfærd rummer 
kun afstemmere, når den tilpasser sig til dem, vi kommunikerer 
med.

Samtidig er det væsentligt at huske, at afstem-
mere kan lede til afstemninger, men ikke nødvendigvis gør det. En 
elev eller en klasse kan have grunde til at forskanse sig bag hårde 
facader. Selvom læreren udtrykker den ene afstemmer efter den 
anden, så er det ikke sikkert, at hun kommer på bølgelængde med 
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strerer lærerens kropssprog, tonefald og placering i rummet, fordi 
det fortæller noget om, hvilken stemning og sindstilstand læreren 
er i. En dreng i 4. klasse siger for eksempel om sin matematiklærer: 
”Hun underviser os på en glad måde. De andre lærere, når man 
laver opgaver og sådan noget, de er bare ligeglade – de tænker: 
’Hvornår er det færdigt’”.

Når læreren har eleverne på sinde, opstår der 
automatisk udtryk i ordvalg, mimik, gestik, tonefald og placering, 
der kan lede til afstemninger. Derfor kalder jeg for eksempel venli-
ge ord, smil, et klem på skulderen, opadgående toneleje, placering 
i øjenhøjde for afstemmere. Modsat kalder jeg alle de udtryk, der 
kan lede til fejlafstemninger, som for eksempel bebrejdelser, himlen 
med øjnene, armene over kors, nedladende tonefald og venden ryg-
gen til, for fejlafstemmere.

For at et udtryk kan opleves som en afstemmer 
af eleven, skal udtrykket naturligvis passe til konteksten – smil er 
ikke en afstemmer, hvis et barn har slået sig – og udtrykket skal 
være passende i intensitet. Det handler om at registrere elevens 
signaler og respondere hensigtsmæssigt, og det vil for eksempel 
ikke være en afstemmer, hvis læreren lytter aktivt, men samtidig 
placerer sig intimiderende tæt på eleven. Vores adfærd rummer 
kun afstemmere, når den tilpasser sig til dem, vi kommunikerer 
med.

Samtidig er det væsentligt at huske, at afstem-
mere kan lede til afstemninger, men ikke nødvendigvis gør det. En 
elev eller en klasse kan have grunde til at forskanse sig bag hårde 
facader. Selvom læreren udtrykker den ene afstemmer efter den 
anden, så er det ikke sikkert, at hun kommer på bølgelængde med 
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eleven eller klassen. I så fald er der ikke andet at gøre end at blive 
ved og undgå at tage elevernes afvisninger personligt. Som med 
vores fysiske kondition tager det tid at ændre relationens mønster 
– vedholdenhed er vigtigt, hvis eleverne skal tro på, at lærerne vil 
dem det bedste.
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Sådan ser  
relationskom-
petence ud

Tre kendetegn

I mit ph.d.-projekt fandt jeg som sagt tre særlige 
tegn, der karakteriserer lærernes relationskompetente handlinger. 
Det første kendetegn er brugen af afstemmere, det andet er under-
støttelse af elevernes psykologiske behov, og det tredje omsorgse-
tiske handlinger. 

Det er vigtigt at kunne beskrive og lægge mærke 
til disse kendetegn, fordi det gør os i stand til at tale professionelt 
og konkret om noget, der ellers kan virke diffust og personligt. Med 
afsæt i de tre kendetegn kan vi tale om det, lærere gør, når de 
bidrager positivt til børns trivsel, dannelse og uddannelse uden at 
komme til at tale om relationskompetence som en personlig egen-
skab. 

De konkrete kendetegn gør det lettere for lærere 
at være bevidste om deres verbale og nonverbale adfærd og om, 

108511_relationskompetance_.indd   25 03/10/2018   14.07



← Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

26

hvordan de bedst muligt kan bidrage til, at eleverne har det godt i 
undervisningen og udvikler sig socialt, fagligt og personligt. Samti-
dig får de nogle konkrete ’håndtag’, der kan skrues på, hvis en eller 
flere elever i klassen ikke trives og engagerer sig i undervisningen. 

Heldigvis er der ikke én bestemt måde at være 
en god lærer på. Ingen handler relationskompetent altid, men alle 
gør det indimellem. De tre kendetegn ved relationskompetence har 
mange forskellige former og udtryk. Nogle gange er alle tre kende-
tegn til stede på én gang, og andre gange er kun ét element i spil. 

Afstemmere

Da jeg en dag observerede undervisningen i en 6. 
klasse, kom en skoleleder pludselig ind og kaldte pigen Anna med 
ud på gangen. Fem minutter efter kom pigen ind med røde øjne og 
bævrende underlæbe. Alle i klassen sad og arbejdede i deres bøger, 
og hun satte sig stille på sin plads. 

Efter lidt tid nærmede læreren sig roligt Anna, 
stod bag hende og strøg hende beroligende over håret. Så satte 
hun sig ved siden af Anna, så lavt på hug, at hun blev mindre end 
Anna og måtte se op på hende. Lidt efter arbejdede Anna også i sin 
bog. Læreren fortalte mig bagefter, at lederen havde talt med Anna 
om, at hun var blevet grebet i at ryge på skolen. 

Jeg sagde til læreren, at det var fantastisk at 
se de afstemmere, hun udtrykte, da hun skulle kommunikere med 
pigen – rolige bevægelser, aen på håret, placering på hug – fordi 
det netop var den adfærd, der satte pigen i stand til at blive rolig 
og koncentrere sig om at deltage i timen. 

Læreren svarede, at det slet ikke var bevidst, 
hun gjorde de ting, men at hun havde tænkt, at hun i hvert fald 
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ikke skulle virke som endnu en truende voksen. Hendes gode in-
tentioner og indlevelse i pigen betød, at hun automatisk udtrykte 
afstemmere. 

Sådan er det meget ofte – at lærere helt natur-
ligt ’bare’ bruger de afstemmere, der hjælper deres elever – det er 
blandt andet derfor, at de kan være svære at tale professionelt om. 
Men når vi som her kigger på dem med et analytisk blik, så viser 
det sig, at afstemmere også er en slags redskaber eller kneb, som 
lærere bevidst kan ty til, hvis en elev er ked af det, eller der på 
anden vis er ’knas’ i klassen. 

Fra hjerneforskning ved vi, at vi kan påvirke vores 
indre tilstand gennem vores adfærd. Hvis vi placerer kroppen på 
åbne og imødekommende måder, taler med et lyst og let tonefald 
og lægger ansigtet i venlige folder, så vil vores følelser bevæge sig 
hen imod det, vi udtrykker. Det kender vi også fra latterklubber, 
hvor den i begyndelsen påtvungne latter efter et par minutter ud-
vikler sig til et godt fælles grin.

Der kan selvfølgelig være dage eller situationer, 
hvor det kan være svært at udtrykke afstemmere – måske fordi der 
er så meget andet, der fylder i en lærerhverdag. I sådanne undta-
gelsestilfælde kan det være en fordel for eksempel at sige sådan 
her til eleverne: ”Jeg er måske lidt kort for hovedet, men det har 
ikke noget med jer at gøre”. Det er en professionel handling, fordi 
mange elever ellers vil bruge energi på at spekulere over, hvorfor 
deres lærer virker sur. 

Mine interviews viser, at de kan tænke: ”Er det 
noget, jeg har gjort?”, ”han er vist lige blevet far, måske har han 
ikke sovet så godt?” eller ”har hun måske ondt i ryggen?”. Den 
form for utryghed og tvivl kan man komme i møde ved at fortælle 
sine elever, hvordan man har det. 
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Understøttelse af psykologiske behov

På baggrund af 40 års empirisk forskning igang-
sat af de to amerikanske psykologer Edward Deci og Richard Ryan 
har forskere verden over konkluderet, at alle mennesker har tre 
psykologiske behov, der skal imødekommes, for at vi trives og op-
lever indre motivation til at engagere os i de sammenhænge, vi 
indgår i. Deci og Ryan kalder det for Selvbestemmelsesteorien og 
ud over behovet for at opleve selvbestemmelse er de to andre 
kompetence og samhørighed. 

Som mennesker har vi brug for at føle, at vi har 
indflydelse på vores eget liv, at vi kan magte og mestre de udfor-
dringer, vi møder, og vi har brug for at føle os forbundne med andre 
mennesker. 40 års forskning har vist det, men de fleste af os ved 
nok også med os selv, at det er sådan, det er. 

Det er derfor en relationskompetent handling, 
når lærere lader deres elever opleve selvbestemmelse, kompeten-
ce og samhørighed. Det imødekommer nemlig nogle helt almenmen-
neskelige og grundlæggende behov.

Oversætter vi de psykologiske behov til en skole-
hverdag, så betyder det, at alle børn har brug for rum til personligt 
initiativ og til at kunne se mening med det, de laver. Selvbestem-
melse handler ikke kun om at bestemme selv ved at have valgmu-
ligheder og indflydelse på undervisningen – det er ofte ikke muligt 
for 28 børn på en gang – men om, at eleverne frivilligt tilslutter sig 
det, de skal lave. 

Når en 8. klasse arrangerer en udstilling i med-
borgerhuset, læser højt for deres venskabsklasse eller anvender 
sinus, cosinus og tangens i forbindelse med konstruktion af et tag 
over en scene, de er med til bygge, så bliver meningen med under-
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visningsindholdet tydelig, og eleverne oplever undervisningen som 
brugbar og værdiskabende. 

 Kompetencebehovet handler om, at eleverne kan 
håndtere de udfordringer, de møder, og at de har mod på at kaste 
sig ud i noget nyt. Her er lærerens positive forventninger meget 
betydningsfulde, ligesom fejl og mislykkede forsøg skal hilses vel-
komne. Lærere kan blandt andet understøtte børns kompetence-
behov ved at skabe en overskuelig struktur i undervisningen og 
sikre variation og aktive opgaver. Det gør det lettere for børnene at 
fastholde opmærksomheden på undervisningsindholdet.

Børn oplever samhørighed, når de føler sig holdt 
af og indgår i positive relationer til lærere, pædagoger og kamme-
raterne. Oplevelsen af samhørighed opstår blandt andet gennem 
anerkendelse og en følelse af at være af værdi for fællesskabet. 
Alle elever skal opleve, at deres bidrag til klassens fællesskab er 
værdifuldt, og at de har noget vigtigt at byde ind med. Det kræver 
en god klassekultur og stemning i undervisningen. 

Da jeg var dansklærer i en 8. klasse, bad jeg en 
dag eleverne om at skrive en linje med ord, de selv valgte, folde 
papiret og sende det videre til sidekammeraten, som ikke kunne se, 
hvad der stod. Når der var kommet tre linjer på papiret, læste en 
elev ordene højt. Linjerne blev til små fælles digte, der skabte en 
oplevelse af samhørighed og glæde i hele klassen. 

Alle børn er drevet af at få opfyldt de tre psykolo-
giske behov, og når det af forskellige grunde ikke sker, så vil de ofte 
søge at få behovene dækket på anden vis. De kan for eksempel 
begynde at hviske med sidemanden for at føle samhørighed, eller 
de kan hævde sig på lærerens bekostning for at opnå anerkendelse 
i børnefællesskabet og føle sig kompetente og forbundne. 
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Omsorgsetiske handlinger

Som mennesker stræber vi efter at indgå i om-
sorgsfulde relationer, hvor vi kan føle os trygge og forbundne. Øn-
sket om at drage omsorg for andre og blive draget omsorg for er 
universelt. Den amerikanske uddannelsesprofessor Nel Noddings 
er ophavskvinde til omsorgsetikken. Hun beskriver, hvordan det 
menneskelige omsorgsbehov giver os et etisk ideal om at handle til 
gavn for hinanden. 

Idealet skubbes til side, når følelser som angst, 
vrede og had melder sig på banen. Det er derfor ikke altid let at 
handle sådan, som vi egentlig ønsker. Desuden bliver vi påvirkede 
af, hvordan omverdenen møder os. Trætheden efter en lang dag 
på arbejde letter måske lidt, hvis ekspedienten i supermarkedet 
smiler, eller hvis ægtefællen viser sin omsorg med en kop varm te. 

 Når lærere handler omsorgsetisk, forbinder de 
sig med eleverne ved at vise dem respekt og tage deres perspek-
tiver og oplevelser alvorligt. De er opmærksomme på hvert enkelt 
barns unikke personlighed og ser bag om diagnoser, køn eller etni-
citet for at få øje på, hvem barnet er. Eleverne mødes fordomsfrit 
uden en forudindtaget opfattelse, der kan stå i vejen for relationen 
til dem. 

Når eleverne oplever, at læreren drager omsorg 
for dem, så udvikles deres evne til at drage omsorg for sig selv 
og andre. De får styrket deres eget omsorgsetiske ideal og der-
med også deres muligheder for og evne til at indgå i omsorgsfulde 
relationer i livet. Ethvert samspil med et barn har altså betydning 
langt ud over det, der foregår her og nu i den konkrete undervis-
ningssituation.

I 1994 sammenlignede den amerikanske profes-
sor Karen J. Agne 88 lærere, der var kåret til ’Teachers of the 
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Year’, med andre lærere, og det viste sig – i overensstemmelse med 
andre studier – at de lærere, der bedst bidrager til deres elevers 
trivsel og faglige præstationer, først og fremmest sørger for, at 
fordybelsen i undervisningsindholdet sker i et omsorgsfuldt miljø. 

I et omsorgsfuldt miljø får børnene for eksempel 
hjælp til at løse indbyrdes konflikter, de mødes sjældent med skæld-
ud og bebrejdelser, og den voksne fungerer som en god rollemodel, 
der går forrest i forhold til at møde verden venligt og respektfuldt. 
Det kan en lærer for eksempel gøre ved at bekræfte noget positivt 
i eleverne, selvom deres adfærd er negativ.

Når den voksne derimod ikke handler omsorgse-
tisk, men behandler børnene disrespektfuldt, kan de frustrationer, 
der følger med, forplante sig til børnenes interaktioner med hinan-
den. Det oplevede jeg for eksempel, da jeg engang var støttelærer 
i en 5. klasse. 

Eleverne havde matematik og skulle arbejde indi-
viduelt i deres bøger. Magnus var begyndt at sidde ret uroligt, og 
han vendte sig indimellem og sagde noget til pigerne ved bordet 
bag ham. Nogle begyndte at tale om frikvarteret, og Magnus spurg-
te, hvornår det var spisefrikvarter. Svaret fra matematiklæreren 
lød: ”Når du ikke gør dig lækker over for pigerne, tænker du på at 
æde. Nu er det sgu nok, Magnus”. 

Lidt efter skulle læreren tjekke, hvem der havde 
lavet lektier, og da Magnus sagde, at han havde glemt det, kon-
staterede læreren, at ”det var, hvad man kunne vente af sådan en 
som dig”. Et øjeblik efter bankede Magnus pludselig og uden synlig 
grund sin albue hårdt ind i maven på sidekammeraten. 

Lærere skal bidrage til, at børnene lærer at be-
handle hinanden venligt, respektfuldt og med omsorg – og det sker 
først og fremmest ved, at de selv er gode rollemodeller. Det var 
Helle i den 3. klasse, jeg fortalte om i begyndelsen af bogen. 
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En dag kom en dreng i 3. b 20 minutter for sent 
til timen. Helle spurgte, om drengen havde nået at spise morgen-
mad? Han rystede på hovedet, og hun sagde, at han kunne tage 
sin madpakke frem og spise lidt. Hun fortalte så hele klassen, at 
alle nogle gange sover for længe, men når det sker, er det vigtigt, 
at kroppen får det brændstof, den har brug for. For hende var det 
derfor vigtigere, at de fik spist morgenmad, end om de kom 10 mi-
nutter mere for sent, fordi hun satte børnene før reglerne. 

Planlagt kaos

Lad se nærmere på, hvordan relationskompeten-
ce ser ud i praksis ved at se nærmere på en lille sekvens fra 2. a, 
hvor læreren Mette underviser i dansk. På de fem minutter, som 
den lille undervisningsbid beskriver, viser Mette alle de relations-
kompetente handlinger, jeg har beskrevet. Hun bruger afstemmere 
og understøtter børnenes behov for at opleve selvbestemmelse, 
kompetence og samhørighed, samtidig med at hun også handler 
omsorgsetisk. Scenen udspiller sig sådan her: 

Mette står smilende ved tavlen og vifter med 
nogle papkort i tre forskellige farver. ”Skal vi spille kort?” spørger 
en elev. Drengen Yaman går hen til Mette for at se, hvad der står 
på kortene. Han spørger, om han må få dem, og hun smiler til ham, 
aer ham på hovedet og svarer, at han får dem lige om lidt. ”Jeg har 
blå!” siger Yaman ud i klassen. Mette siger: ”Og Yaman, du er nemlig 
kvik, du har allerede luret, at du er blå. Det er godt”. 

Yaman sætter sig igen, men flere børn begynder 
nu at sige højt, hvilken farve de tror, de er, mens Mette taler vi-
dere: ”Lige om lidt, så gør jeg noget mega…” Hun bliver næsten 
overdøvet af børnenes snakken, men fortsætter: ”Det er dejligt, at I 
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allerede er så klar og spændte på, hvad der skal foregå, at I næsten 
ikke kan være stille”. 

Roen falder nu over børnene, og Mette fortsæt-
ter: ”Nu skal I høre her, lige om lidt så gør jeg noget skørt, så smider 
jeg dem her op i luften, og så skal man selv finde sit navn. Så hvis 
man er blå …” Nu siger Yaman: ”Som det er mig, der har”. Mette 
siger: ”Ja, hvis man er heldig at være sammen med Yaman, så skal 
man noget med navneord. Så skal man på ordjagt efter navneord. 
Og så gør vi det, vi plejer, som I er megagode til …” ”Hvad hvis man 
er orange?” spørger en dreng, men Mette forklarer færdig: ”… det 
der med, at der er én fra gruppen, der sætter en mobil på 10 minut-
ter, og så går I på ordjagt i 10 minutter”. 

Mette fortsætter: ”Hvis man så finder ud af, at 
man er orange, så bliver det spændende. Så skal man finde nogle 
ord, vi ikke har snakket om før, men jeg skal nok forklare, hvad det 
er. Så dem, der er orange, de bliver inde hos mig, for så skal jeg 
fortælle, hvad det er. Hvis man er rød, så er det udsagnsord. Og 
hvis nu man har glemt, hvad der er navneord, så er de overalt. Kan 
I huske det? Prøv og kig rundt, de er overalt”. 

”Mette” råber en elev begejstret. ”Ja, en lærer, 
en lærer, det er nemlig rigtigt”, svarer Mette. ”En gæst” råber en 
anden elev. ”Ja”, smiler Mette. Hun går nu rundt i klassen og rører 
ved forskellige ting – en tavle, en stol, et bord, en iPad, en stjerne. 
Hver gang hun peger på genstanden i klassen, skråler eleverne 
stolte ordet i kor. 

”Hvor er I gode”, roser Mette eleverne. Man mær-
ker en stemning af fællesskab i klassen, fordi alle er med på, hvad 
et navneord er. Det samme gentager sig med udsagnsord, hvor 
Mette hopper, løber og løfter, mens børnene i kor benævner hendes 
handling, og hun opsummerer: ”Det er nemlig det, man gør – alt det 
man gør. Det står bag på kortene, hvis nogen skulle blive i tvivl”. 
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Nogle børn begynder nu at småsnakke med hin-
anden, og Mette gør dem opmærksomme på, at de skal være stille 
ved at sige: ”Søde Robert, søde Amir, søde Niklas”. De bliver stille, 
og Mette fortsætter: ”Nu gør vi det skøre, er I klar?”, spørger Mette. 
”Vent lige, jeg skal lige være klar”, siger en elev. Mette venter et øje-
blik og kaster så alle de farvede sedler med navne på ud i klassen.

Alle eleverne strømmer hen til sedlerne, som nu 
ligger spredt på gulv og borde. Børnene finder deres farvede kort 
og råber begejstrede, hvilket hold de er på, mens de får kontakt til 
deres holdmedlemmer. Den ene høje stemme overdøver den anden, 
og klassen er med ét forvandlet til noget, der ligner et stort kaos. 

Mette står roligt ved tavlen og observerer børne-
ne, mens hun tålmodigt venter på, at det orange hold skal komme 
hen til hende. Præcis to minutter efter at de flyvende farvede kort 
skabte planlagt kaos, er eleverne fordelt i deres grupper og i gang 
med opgaverne.

I børnehøjde

Den lille scene findes på en af de utallige video-
optagelser, jeg har lavet af undervisningssituationer i skolen, og 
den er fuld af konkrete markører, som vi kan kigge efter, når vi vil 
observere relationskompetente handlinger. I begyndelsen af timen 
laver Mette et anslag i børnehøjde, når hun vifter med farvede pap-
kort. Det understøtter børnenes selvbestemmelsesbehov, fordi de 
får lyst til frivilligt at læne sig ind i undervisningen. Samtidig under-
støtter det deres kompetencebehov, fordi Mette, når hun blander 
sin forklaring med noget konkret og farverigt, hjælper børnene til at 
fastholde opmærksomheden på instruktionen, så de efterfølgende 
kan deltage i aktiviteten.
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Mette udtrykker en stor mængde verbale og non-
verbale afstemmere, der giver børnene oplevelsen af, at hun har 
dem på sinde. Det skaber samhørighed mellem lærer og elever, der 
får fælles fodslag om fordybelsen i et indhold sammen. 

Da Yaman går op for at se, hvad der står på pap-
kortene, og ser sit navn på et blåt kort, handler Mette omsorgsetisk 
ved at bekræfte noget positivt i ham, da hun siger: ”Og Yaman, du 
er nemlig kvik, du har allerede luret, at du er blå”. 

Man kunne tro, det er uhensigtsmæssigt at give 
positiv opmærksomhed til elever, der afbryder. Men mine timers 
klasserumsobservationer har tværtimod vist mig, at det letter 
børns vej ind i fællesskabet, når læreren møder dem med venlighed, 
og når der er plads til personlige initiativer. 

Når lærere imødekommer børnenes behov for at 
opleve samhørighed og selvbestemmelse, så skaber de et lærings-
rum, hvor børnene kan trives og udvikler sig. Samtidig giver det 
dem lyst til at forsøge at leve op til lærerens positive forventninger. 

Gennem Mettes didaktiske valg understøtter hun 
børnenes kompetencebehov, fordi de skal arbejde aktivt, når de 
skal afsted på ordjagten. Det er med til at skabe variation i under-
visningen, og netop det betyder, at børnene lettere kan fastholde 
deres opmærksomhed – eller at der bliver nye muligheder for at 
’melde sig ind igen’, hvis en elev for et øjeblik har mistet koncen-
trationen. 

Børnene får lov til at præge undervisningens pro-
gression, da det er et barns udbrud med et eksempel på et navne-
ord, der får Mette til at udpege genstande, som børnene benævner. 
Mette viser, at hun er åben for elevernes bidrag og initiativer, og 
det styrker deres lyst til at deltage i undervisningen. Samtidig styr-
ker den fælles begejstring for at nævne navneord og udsagnsord 
børnenes oplevelse af samhørighed.
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Hvad relations-
kompetence  
ikke er

Lærer-elev-relationer

Jeg har allerede slået fast, at ingen lærere hand-
ler relationskompetent hele tiden, men at alle gør det indimellem. 
Heldigvis. Og hvis en lærer allerede har en god relation til sine ele-
ver, så virker den som en buffer, der forhindrer, at negative samspil 
påvirker den tillid, parterne nærer til hinanden. Min forskning viser, 
at der er plads til mange fejlafstemninger i positive relationer, fordi 
begge parter har en større overbærenhed i forhold til hinanden. Re-
lationens kvalitet afgøres af, hvilke typer samspil – positive såvel 
som negative – der er overvægt af. 

Hvis læreren ofte møder elever eller klasser ne-
gativt, så præger de afledte følelser og forventninger relationen 
med en negativ kvalitet. Og det kan have stor betydning for elever-
nes trivsel og udvikling samt for deres deltagelsesmuligheder i un-
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dervisningen. Det så jeg for eksempel i 6. b, hvor jeg overværende 
følgende samspil mellem drengen Rezan og hans lærer Susanne. 

Fortællingen om Rezan er blevet en af mine nøg-
lefortællinger, som jeg ofte bruger, fordi den illustrerer, hvor galt 
det kan gå fagligt såvel som menneskeligt, når en lærer og en elev 
ikke er afstemt med hinanden.

Klassen havde dansk og arbejdede med artikler 
som genre. De havde hjemme læst en artikel om nogle bankrøvere 
og var nu inddelt i grupper for at løse opgaver til artiklen. Susanne 
havde imidlertid sagt til Tuna og Rezan, der havde sproglige udfor-
dringer i dansk, at de ikke skulle løse opgaverne, men blot forstå 
artiklen. Hun sagde også, at hun ville sidde sammen med dem og 
hjælpe dem. De tre læste derfor sammen artiklen højt og talte un-
dervejs om, hvad den handlede om. 

Rezan sad næsten hele tiden med blikket rettet 
hen mod de andre grupper og sagde flere gange ”Jeg fulgte ikke 
med”, når Susanne spurgte til tekstens indhold. Efter et kvarter 
sagde han: ”Vi har ikke engang lavet noget – vi har ikke engang 
lavet spørgsmålene endnu”. Susanne svarede: ”Nej, men synes du 
ikke, at det er lidt svært at lave spørgsmålene, hvis man ikke for-
står teksten?”. Rezan indvendte: ”Jamen, jeg har forstået det”. 
Hertil indvendte Susanne, at det ikke var hendes indtryk. Hun sag-
de: ”Men Rezan, det er ikke det, jeg fornemmer. Jeg fornemmer, at 
der er mange ting, der ikke helt er på plads. Der er mange ting, du 
forstår, og så er der nogle ting, du ikke helt forstår”.

Rezan skulle til at sige noget, men hun fastholdt 
sin taletur: ”Og Rezan – det er det, jeg prøver at hjælpe jer med. 
Forstår man ikke teksten 100 procent, så kan man ikke lave spørgs-
målene. Så skal vi lige tage det sidste stykke også?” Rezan så ned 
og svarede ikke. Hun rykkede hovedet for at få øjenkontakt med 
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ham, han så op og sagde ”Hva’?” Hun gentog spørgsmålet, og han 
mumlede ja. 

Kort efter var de færdige med at læse teksten 
højt, og læreren sagde: ”Godt, nu går vi til opgaven”, hvortil Rezan 
svarede, at han ikke engang fulgte med. Susanne tog sig til hove-
det og sagde: ”Rezan, kan du ikke godt selv se, at det er en lille 
smule svært at få løst de her opgaver? Først siger du, du godt kan, 
så følger du ikke med – kan du ikke godt se det?” Han mumlede nej, 
og Susanne pegede på artiklen og fortsatte: ”Så prøv lige engang 
at læse det her for dig selv igen – det her stykke. Læs lige igen, og 
fortæl mig, hvad der står”. 

Hun gik over til de andre grupper, og i de næste 
to minutter læste Rezan, mens Tuna så ud i luften. Susanne spurg-
te hele klassen, hvor langt grupperne var nået, og alle var færdige 
med opgave 2. 

Negative samspil

Efter fem minutter kom Susanne hen til drenge-
ne igen, og hvor samtalen før var forholdsvis nøgtern og saglig, så 
udviklede situationen sig herefter negativt. Susanne satte sig ved 
drengenes bord, og Tuna fortalte hende, at Rezan havde forstået 
teksten. Hun vendte sig mod Rezan og sagde så: ”Du har forstået 
det. Så prøver vi lige igen. Hele teksten. Jeg er sådan set ligeglad 
med, om I får løst den her opgave”. Rezan prøvede at bryde ind, 
men Susanne blev ved: ””Nej, prøv at høre, hvad jeg siger til dig, 
Rezan. Jeg er sådan set ligeglad med, om I får løst den her opgave. 
For mig er det vigtigere, at I forstår det her”. 

Rezan bekræftede, at han forstod, og ville sige 
noget mere. Men Susanne afbrød ham og sagde: ”Det her er en 
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artikel, hvad står der i artiklen, og hvordan er den bygget op. Der 
er noget med en overskrift, og så står der noget her. Det er faktisk 
det vigtigste for mig. Så skal du ikke tænke så meget på de her 
opgaver lige nu. Som jeg hører det, Rezan, så er der flere forskellige 
ting, som du ikke forstår. I hvert fald siger du: ’Det ved jeg ikke’”. 
Rezan afbrød og sagde: ”Det er fordi, jeg er vred”. 

Susanne spurgte: ”Du er vred, hvorfor er du 
vred?” og Rezan svarede, at det var, fordi hun ikke troede på, at 
han kunne. ”Jamen Rezan, når du starter med ikke at kunne sige 
det, så tænker jeg, at der skal lidt hjælp til. Vil du så gå i gang med 
opgaven selv eller hvad? Fordi det kan du godt”. 

Rezan sagde opgivende, at der ikke var tid. Su-
sanne svarede, at der var tid, for der var et kvarter tilbage, så 
han kunne blot gå i gang, og så ville hun koncentrere sig om Tuna. 
Rezan spurgte, hvem han så skulle være sammen med, og Susanne 
svarede, at han så var sammen med sig selv. Til det sagde Rezan 
frustreret: ”Selv? Alle er sammen med nogen, og jeg er selv”. 

Susanne lød irriteret, da hun afbrød ham og sag-
de: ”Ved du hvad Rezan. Det er rigtigt, rigtigt svært det her. Jeg 
ved simpelthen ikke, hvad det er, der sker. Jeg prøver at hjælpe jer. 
Og som jeg ser det, så har du misforstået teksten. Rezan, jeg vil 
gerne læse sammen med jer, så jeg er sikker på, I har forstå̊et den”. 

Rezan afbrød hendes talestrøm og spurgte, om 
han så bare skulle læse artiklen færdig. Til det svarede Susanne 
bekræftende, at han skulle læse den igennem selv, mens hun kon-
centrerede sig om Tuna. Hun sagde: ”Hvis du godt kan finde ud af 
det, så̊ er der ingen grund til, jeg hjælper dig. Er det ikke rigtigt?”. 
Rezan svarede: ”Det sagde jeg ikke, men okay”.

Susanne holdt fast i konflikten ved at svare: ”Nej, 
men så kan jeg ikke helt forstå, hvad det er, jeg skal gøre. Hvad er 
det, du vil have mig til?”. Rezan svarede, at hun ikke skulle gøre 
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noget, og Susanne spurgte, om han var sur. Det afkræftede han og 
sagde, at det var han ikke mere. Susanne sagde opgivende: ”Du er 
ikke mere sur. Hvad vil du gerne have, jeg skal gøre?”. 

Rezan gentog, at hun ikke skulle gøre noget. Su-
sanne spurgte, om han ville løse opgaven selv, og Rezan svarede 
stille, at han ikke vidste det. Susanne sagde: ”Du ved det ikke. 
Kan du så ikke lige fortælle mig det, når du har besluttet dig. Så 
snakker jeg lige med Tuna imens”. Rezan gentog: ”Alle er sammen 
med nogen”, men Susanne afbrød og sagde: ”Ja, men det er, fordi 
du er sammen med Tuna og mig. Og så vendte hun sig mod Tuna 
og lyttede til ham, mens han fortalte hende om artiklens indhold. 

Mens Tuna fortalte, pegede Rezan hen mod en 
gruppe og spurgte, om han måtte være sammen med dem. Su-
sanne svarede, at det kunne han ikke, for de var allerede færdige. 
Rezan responderede opgivende: ”Alle er færdige”, men Susanne 
afbrød ham og sagde: ”Nej, nu snakker jeg lige med Tuna”.

Rezan sad et stykke tid og kiggede rundt i klas-
sen. Så̊ gik han over for at spørge en drengegruppe, hvad opgaver-
ne handlede om. Han satte sig herefter på sin plads og arbejdede, 
indtil der et øjeblik efter skulle pakkes sammen.

Et snævert fagligt fokus

I begyndelsen af timen virker Susannes ord 
umiddelbart uproblematiske. Hun vurderer nøgternt, konstruktivt 
og sagligt, hvad der skal til, for at en elev kan løse danskfaglige 
opgaver – det kræver, at man har forstået den tekst, opgaverne 
baserer sig på. 

Hendes faglige vurdering er, at Rezan og Tunas 
sproglige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at de kan delta-
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ge i det gruppearbejde, som resten af klassen går i gang med, og 
derfor vælger hun at sidde sammen med dem. Men derved knytter 
hun ikke an til Rezan som menneske, men kun som elev. Hun over-
ser, at der for Rezan er andet og mere på spil end blot et fagligt 
fokus. Han ønsker, at være en del af fællesskabet.

For Rezan er det afgørende at løse opgaverne på 
samme måde som de andre elever i klassen, og der sker en fejlaf-
stemning, så snart Susanne siger, at hun er ligeglad med, om dren-
gene får løst opgaven – bare de forstår teksten. Her går læreren 
og eleven skævt af hinanden, og det bliver sværere og sværere for 
dem at nå hinanden og finde en fælles forståelse. 

Rezan har et naturligt ønske om at føle sig kom-
petent til at kunne indgå i arbejdet på samme betingelser som re-
sten af klassen. Han har brug for at kunne handle i overensstem-
melse med en værdig selvopfattelse, hvor han er forbundet med 
sine kammerater. Og børn retter vanskeligt deres opmærksomhed 
mod det faglige stof, hvis de er optaget af at søge samhørighed 
med andre børn.

Hvis det for eksempel af faglige årsager ikke er 
muligt, så kan læreren imødekomme samhørighedsbehovet i sin 
kommunikation med eleven ved at udtrykke mange afstemme-
re både verbalt og nonverbalt. På den måde kan det lykkes at få 
fælles fodslag om det, de sammen skal fordybe sig i. Det er den 
mulighed, som Susanne forpasser. Hun lykkes ikke med at sætte 
sig i hans sted og forholde sig åbent til de behov, han udtrykker. 
Tværtimod forsøger hun at kontrollere ham. 

I dialogen med Rezan bruger Susanne desuden 
en række fejlafstemmere, når hun tager sig til hovedet, vender 
kroppen væk fra drengene og afbryder Rezan, når han taler. Des-
uden hæmmes hans kompetencebehov, fordi han udelukkende får 
negativ feedback og ikke bliver mødt af positive forventninger. 
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Heller ikke omsorgsetiske handlinger kendeteg-
ner situationen, for Susanne taler kun til Rezans hoved uden at 
have fornemmelse for de andre følelsesmæssige aspekter, der har 
betydning for, om Rezan kan deltage aktivt i undervisningen. Hun 
overser hans behov for at være en del af klassens læringsfælles-
skab. 

Det er forståeligt, at læreren er optaget af en 
faglig dagsorden, og at hun derfor ihærdigt forsøger at bidrage til 
Rezans forståelse af det faglige indhold. Susanne bliver frustreret, 
fordi hun synes, hun dækker hans behov ved at sidde og hjælpe 
ham, men det er netop det snævre faglige fokus, der er med til at 
grave grøften mellem lærer og elev dybere. Efter timen hørte jeg 
hende sige til en kollega, at Rezan havde været skidesur, og at hun 
ikke vidste, hvad der var med ham. 

Udefra set så var det naturligvis nemmere at få 
øje på, hvad der egentlig var på færde. Rezan brød sig ikke om at 
føle sig dum og derfor ville han gerne arbejde på samme måde som 
de andre. Susanne vurderede, at det ikke var en mulighed, men 
hendes ønske om at støtte ham fagligt mislykkedes, fordi Rezans 
modvilje mod at blive ekskluderet fra kammeraterne medførte, at 
han ikke kunne koncentrere sig om teksten. Situationen gik i hård-
knude, fordi læreren mistede følingen med, hvordan hun kunne imø-
dekomme Rezans psykologiske behov, samtidig med at den faglige 
dagsorden kunne fastholdes. 

Hvis undervisning i skolen skal understøtte hvert 
enkelt barns faglige, sociale og personlige trivsel og udvikling, så 
må læreren altid bestræbe sig på i lige høj grad at have børnene 
som det faglige indhold på sinde. Og systemet omkring lærerne må 
i højere grad end i dag bidrage til, at det ikke er så vanskeligt.
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Selvopfyldende 
profetier

Læsning i 6. b

Alle børns behov kan naturligvis ikke opfyldes 
hele tiden. Sådan er virkeligheden. Igen er det centralt, hvad der 
er en overvægt af. Jeg fulgte Rezans klasse i tre uger, og her var 
oplevelserne af eksklusion og manglende samhørighed et dagligt 
vilkår for Rezan – både i forhold til hans klasse og til Susanne, der 
var hans primære lærer. 

Hvis lærere bliver for farvede af en negativ relati-
on til et barn, så er der stor risiko for, at de ikke længere har blik for 
de små, måske næsten usynlige bevæggrunde og intentioner, der 
ligger bag barnets handlinger. Så bliver bebrejdelser, irettesættel-
ser og måske endda straf ofte en del af barnets hverdag. Hør blot, 
hvordan denne dansktime gik for Rezan og hans kammerater, hvor 
de skulle have 20 minutters læsebånd med deres frilæsningsbøger.

Da eleverne var i gang med at læse, gik Susanne 
ud på gangen for at drøfte noget med en kollega. Nogle drenge sad 
i klassens læsehjørne, og Rezan gik hen for at læse sammen med 
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dem. Drengene kiggede på ham og sagde samstemmende i et hårdt 
tonefald, at han da ikke skulle sidde der. Rezan accepterede, men 
på vej tilbage mod sin plads fik han øje på en tegning, der lå på 
en af klassekammeraternes bord. Tegningen forestillede Rezan, og 
der var skrevet skældsord på. Han gik tilbage til drengegruppen og 
spurgte, hvem der havde lavet tegningen. I det samme åbnede Su-
sanne døren og sagde irriteret til Rezan, at han skulle sætte sig på 
sin plads og læse. Hun supplerede med at sige, at hele klassen el-
lers ville få 10 minutters ekstra læsetid. Rezan forsøgte at fortælle, 
at der var nogen, der havde tegnet noget grimt om ham. Susanne 
svarede, at det måtte de tale om senere, og at han nu skulle sætte 
sig på sin plads og læse.

Lidt efter begyndte Sofia at nedgøre en stille 
dreng, der var ret ny i klassen. Rezan forsvarede drengen, og Sofia 
sagde: ”Hvorfor skal du blande dig i alt, Rezan? Fuck dig, jeg smad-
rer dig lige om lidt, mand”.

Rezan læste videre i sin bog, men da en anden 
dreng i klassen pludselig begyndte at græde, gik Rezan over til ham 
for at trøste ham. Sofia gentog så: ”Jeg smadrer dig, Rezan”. 

Igen kom Susanne ind i klassen, mens der var 
uro, og sagde: ”Yes, så læser vi bare lige fem minutter mere, ik’ Re-
zan”. Rezan forsøgte igen at forklare ved at indvende, at han bare 
talte med den anden dreng. Men Susanne afbrød ham og sagde: 
”Du skal ikke tale med nogen som helst nu, når jeg beder dig om at 
tie stille og sætte dig ned. Du skal læse den bog. Så skal du ikke 
hen og tale med nogen. Det må du vente med til i frikvarteret”.

Igen forlod Susanne lokalet, og kun Rezan og den 
nye dreng læste videre. Alle andre snakkede. Susanne kom ind igen 
og bebrejdede klassen, at de ikke respekterede hendes besked og 
afsluttede med følgende: ”I har garanteret ikke læst noget, som I 
har forstået og fået noget ud af endnu”. Til det svarede Sofia: ”Jo, 
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sig på sin plads og læse.

Lidt efter begyndte Sofia at nedgøre en stille 
dreng, der var ret ny i klassen. Rezan forsvarede drengen, og Sofia 
sagde: ”Hvorfor skal du blande dig i alt, Rezan? Fuck dig, jeg smad-
rer dig lige om lidt, mand”.

Rezan læste videre i sin bog, men da en anden 
dreng i klassen pludselig begyndte at græde, gik Rezan over til ham 
for at trøste ham. Sofia gentog så: ”Jeg smadrer dig, Rezan”. 

Igen kom Susanne ind i klassen, mens der var 
uro, og sagde: ”Yes, så læser vi bare lige fem minutter mere, ik’ Re-
zan”. Rezan forsøgte igen at forklare ved at indvende, at han bare 
talte med den anden dreng. Men Susanne afbrød ham og sagde: 
”Du skal ikke tale med nogen som helst nu, når jeg beder dig om at 
tie stille og sætte dig ned. Du skal læse den bog. Så skal du ikke 
hen og tale med nogen. Det må du vente med til i frikvarteret”.

Igen forlod Susanne lokalet, og kun Rezan og den 
nye dreng læste videre. Alle andre snakkede. Susanne kom ind igen 
og bebrejdede klassen, at de ikke respekterede hendes besked og 
afsluttede med følgende: ”I har garanteret ikke læst noget, som I 
har forstået og fået noget ud af endnu”. Til det svarede Sofia: ”Jo, 

108511_relationskompetance_.indd   46 03/10/2018   14.07

47

jeg har læst fire sider”. Susanne svarede, at det var godt, men at 
det også mest var drengene, hun tænkte på. Rezan, der følte det 
som en uretfærdig anklage, sagde derfor: ”Undskyld – men det var 
altså også dem. Du giver os og ikke dem skylden”. Susanne spurg-
te, hvem ’dem’ var, og da Rezan svarede, at han mente pigerne, fik 
han denne reaktion fra Susanne: ”Gider du ikke bare at prøve at tie 
stille, Rezan, og sætte dig til at læse. Og tie stille. Er du ikke sød 
at gøre det?”. Rezan opgav at forklare hende sammenhængen og 
fortsatte med at læse i sin bog.

Individet eller reglen?

I løbet af de tre uger, jeg fulgte klassen, stod 
Rezan ofte uden for klassens fællesskab, og jeg så flere gange, 
at han blev latterliggjort af de andre i klassen. I situationen med 
læsebåndet forsøgte Rezan både at være en god kammerat og at 
udvise det, man kunne kalde ’passende elevhed’ ved at holde fokus 
på den opgave, Susanne havde givet dem. Alligevel blev han mødt 
med bebrejdelser og affærdigelser af sin lærer. Fordi han ikke blev 
siddende på sin plads, sådan som hun havde sagt, at han skulle. 
Lærerens kommunikationsform legitimerede en kultur, hvor det var 
almindeligt at tale nedsættende og bebrejdende til hinanden.

Skal jeg beskrive situationen med fagtermer for 
de relationskompetente handlinger, så er det oplagt, at der igen op-
træder en række fejlafstemmere. Susanne irettesætter i et hårdt 
tonefald, hendes ordvalg er kategorisk og kritisk, og hun kommer 
aldrig så langt ind i klassen, at hun rigtigt kan fornemme, hvad 
der egentlig foregår. Det påvirker alle eleverne i rummet, og det 
påvirker Rezan.
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Hans oplevelse af selvbestemmelse er minimal 
– han må ikke flytte sig fra sin stol, og de krav og regler, som Su-
sanne har udstukket, fremstår ubegrundede og meningsløse. Hans 
kompetencebehov imødekommes ikke, fordi han kun modtager ne-
gative kommentarer og mødes af negative forventninger. Samhø-
righedsbehovet hæmmes både i forhold til klassekammeraterne og 
i forhold til læreren, fordi han ikke anerkendes som en værdifuld del 
af fællesskabet. 

Også de omsorgsetiske handlinger er fraværen-
de. I situationen fungerer Susanne ikke som en positiv rollemodel. 
Hun kommer til at prioritere reglen om, at eleverne skal blive på de-
res pladser, over drengen, selvom hun får at vide, at der er foregået 
utilstedelige handlinger i rummet. Desuden forhindrer hun Rezan i 
at handle i overensstemmelse med sit eget etiske ideal, fordi reg-
len om at blive på sin plads ikke levner plads til, at han kan trøste 
den klassekammerat, der er ked af det.

Når overblikket drukner i rod

I fortællingen om Rezan var det vanskeligt for 
læreren at handle relationskompetent, fordi hendes relation til 
drengen var karakteriseret af negative følelser og forventninger. 
Men relationskompetente handlinger kan også være fraværende 
af andre grunde – for eksempel hvis læreren mangler viden om, 
hvordan børn lærer, eller er uopmærksom på, hvor længe de kan 
koncentrere sig, og hvor mange informationer de kan kapere. Det 
var på spil hos en anden 6. årgang, jeg besøgte i en emneuge, hvor 
de skulle arbejde historisk med 2. verdenskrig. 

Mandag morgen blev børnene præsenteret for 
ugens forløb, og de valgte sig ind i grupper, der skulle arbejde med 
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forskellige underemner. Ved ugens afslutning var målet, at alle 
grupper skulle præsentere deres viden i en folder og på en stand. 
Undervejs kunne de booke tid hos lærerne, der kunne vejlede dem 
i, hvordan folderen skulle sættes op, og i, hvordan indholdet skulle 
præsenteres. 

Tirsdag morgen begyndte med en morgenbrie-
fing, hvor alle eleverne fra 6. årgang sad på gulvet i aulaen, og 
lærerne stod samlet foran dem. Da der var blevet ro, sagde læreren 
Merete: “Vi vil give jer nogle informationer og en meget kort oprids-
ning af nogle forskellige ting. Det er for at hjælpe jer, så I ikke gør 
noget uhensigtsmæssigt i løbet af dagen og kommer til at bruge 
jeres tid forkert. Så jeg vil starte med at give ordet til Peter, der vil 
sige noget om den folder, I skal lave”.

Peter fortalte: “I har på elevintra modtaget en 
skabelon til en folder, har I set det?”. Nogle svarede bekræftende, 
og Peter fortsatte: “Den her skabelon, det er jo egentlig jeres opga-
ve. I skabelonen kan I skrive, I kan indsætte billeder, tegninger og 
wordart. Det ligger i programmet Publisher, og det er et rigtigt godt 
værktøj”. Peter fortalte eleverne om nogle af de muligheder, der er 
i programmet, og afsluttede efter en række eksempler med ordene: 
”I kan gøre rigtig meget, og nu vil jeg ikke stå og fortælle det hele. 
For I kan booke jer ind på mit værksted. Det kan I gøre hernede på 
de hvide døre”.

Dansklæreren Ulla fulgte herefter op og sagde: 
“Hvis I har jeres egen computer med, og I siger: ’Det program kan 
vi ikke lukke op’, så kan I gå ind via office.com, og så kan I faktisk 
downloade de her office-programmer gratis med jeres uni-login. Så 
hvis I sidder med jeres egen computer og tænker: ‘Ej det er også 
møgirriterende, at jeg aldrig kan lukke de der ting op’, så koster det 
ikke noget for jer at få office-programmerne ned”.
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En dreng rakte hånden op og fik ordet: ”Når vi har 
booket Peter eller en eller anden, kommer vi så hen til ham, eller 
kommer han hen til os?”. Peter svarede: ”I skal komme hen til mig. 
Jeg finder et sted, og så finder I mig nok. Jeg er her i området, jeg 
ved ikke lige præcis hvor. Og så vil jeg sige en enkelt ting: Når I 
arbejder med det her, så husk at GEMME jeres ting. Det er dødær-
gerligt, hvis vi kommer torsdag morgen, og I så siger: ’Det er blevet 
væk, vi kan ikke finde det’. Sørg for at gemme jeres arbejde, om det 
er på et usb-stik, på ondrive eller på intra’en, eller hvor I gemmer 
det, det er ikke noget, vi vil blande os i. I skal bare sørge for, at I 
gemmer det. Og I skal gemme det på en måde, så alle i gruppen 
kan komme til filerne. Så det ikke er én, der sidder på filerne, og 
som så måske ikke kommer torsdag, fordi vedkommende er syg. Så 
står resten af gruppen og siger: ’Vi kan ikke lave noget, for vi har 
ikke noget’. Så sørg for at gemme, så alle kan komme til det. Det 
er rigtig vigtigt”.

En pige spurgte: ”Kan man også spørge dig, om 
man må gå ned i byen for eksempel, eller skal det være om de der 
foldere?”. Merete svarede, at Peter kun skulle spørges om folderen, 
og andre lærere skulle spørges om andre ting. Ulla sagde så hen-
vendt til pigen: ”Men du har jo ret. Vi er jo nødt til at vide, hvor I er 
henne. I er stadig vores ansvar, når I er i skole. I er nødt til at lægge 
en seddel om, hvor I er henne, hvis I går ud af huset. Så aftal det 
med en voksen, og lige giv en lille seddel på, hvad det handler om”.

Efter disse praktiske informationer gik Merete i 
gang med at forklare om tidslinjer i forhold til de historiske under-
emner, børnene skulle arbejde med. Opgaven var nemlig, at de skul-
le forholde deres emne til både fortid, nutid og fremtid. 

Da gennemgangen var forbi, afsluttede Merete 
på følgende måde: ”Vi vil også gerne anbefale jer, at når I har boo-
ket en tid hos Peter, og I venter på hinanden, så skal I ikke sidde og 
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lave ingenting. Der er masser af ting at lave. Og når I tænker, at ’nu 
kan vi gå i gang med at skrive folderen’, så skal I huske, at I skal 
lave det, der hedder research først. Og research, det er sådan et 
engelsk ord for det at undersøge. Så I skal undersøge. I sidder her 
med en viden, men det er ikke sikkert, den er stor nok til det emne, 
I har. Selvom I er kloge og ved en masse ting, så er det altså ikke 
sikkert, I ved alting, for så ville I nærmest have været en computer. 
Men det er I ikke, så stor er harddisken ikke endnu. Det er den heller 
ikke på os voksne, så vi er også nødt til at researche, hvis vi skal 
finde ud af noget. Så der skal undersøgelser til. Så I skal søge og 
søge og søge. Og tage notater, mens I søger”. 

Ulla supplerede: ”Ja, og når I kommer ned og skal 
have vejledning til den stand, I skal lave, og til det visuelle, så er 
det en rigtig god forberedelse, at I har lavet en skitse. Det er me-
get nemmere for os at vejlede jer, når vi hurtigt kan se, hvad I har 
tænkt. Og der skal I ikke bruge en masse tid. Det er sådan en hurtig 
skitse, der viser: ‘Hvad er det, vi har tænkt, der skal være på vores 
stand’. For hvis jeg skal til at forstå, hvad det er for nogle billeder, 
der ligger i jeres hoveder af, hvad det skal være, så er de 20 minut-
ter altså lynhurtigt brugt. De der snakke om, hvad I har i hver jeres 
hoved, dem kan I lige så godt tage, inden I kommer til vejledning”.

Senere på dagen interviewede jeg nogle af ele-
verne, og vi talte om den mængde af information, de havde fået 
om morgenen. En pige sagde: “Så skulle du have været her i går, 
der talte de i to timer” 

Morgenens briefing havde faktisk kun varet i godt 
otte minutter, men når jeg i mine lydoptagelser undersøgte antallet 
af informationer, så blev der givet mere end 30 forskellige råd og 
instrukser, som eleverne skulle bruge til dagens arbejde. Det er 
meget at kapere for de allerfleste børn – og voksne – og lærernes 
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intentioner om at klæde eleverne godt på til dagens arbejde endte 
med at blive det modsatte af en relationskompetent handling. 

De lange forklaringer, hvor eleverne mistede kon-
centrationen og overblikket, modarbejdede nemlig deres tiltro til, at 
de kunne magte opgaven – det overblik, som briefingen skulle give 
børnene, druknede i rod og overinformation. Flere elever fortalte 
mig bagefter, at de kedede sig og var blevet trætte, da lærerne tal-
te. Nogle tænkte på, at de gerne ville have frikvarter, eller hvad de 
skulle have til aftensmad. En dreng fortalte: ”Jeg blev irriterende, 
fordi jeg kedede mig. Jeg syntes, det var kedeligt at sidde der, så 
begyndte jeg at irritere de andre”. 

Når vi keder os, er det et tegn på, at vi har brug 
for en pause eller for, at der sker forandring og udvikling. Her kan 
lærere med fordel hjælpe deres elever til at bevæge både krop 
og tanker et andet sted, hvor der er mulighed for igen at opleve 
engagement. 

Den læreradfærd, der fører til, at eleverne keder 
sig uden at kunne ændre på det, er derfor ikke relationskompetent. 
Det viser også Dansk Center for Undervisningsmiljø, når de på bag-
grund af analyser af de nationale trivselsmålinger konkluderer, at 
kedsomhed leder til, at elevernes oplevelse af mening, deres tiltro 
til egne evner og følelsen af samhørighed daler. 

Jeg arbejdede engang som børnehaveklassele-
der, og en dag kom drengen Mathias hen til mig og sagde: ”Louise, 
når du giver os en besked, så hører jeg kun ’blurpblagimfmitblur’”. 
Han mumlede en masse uforståelige lyde, fordi mine beskeder for 
ham blev til volapyk. 

Det er en af de største udfordringer for læreres 
samspil med børn. Voksnes endeløse mængde af ord bliver hurtigt 
alt for meget for børnene. Nogle elever bliver hægtet af, mens an-
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dre spilder tiden, fordi de langt hurtigere er klar til selv at give sig 
i kast med opgaverne. 

Hvis niveauet enten er for højt eller for lavt, så 
kan børnene ikke vise sig som kompetente i forhold til lærerens 
forventninger, og det fører ofte til irettesættelser og skældud. Så 
er den negative, selvopfyldende spiral godt på vej til at gøre skade 
på relationen og på børnenes lyst til at lære. En af løsningerne er 
længerevarende forløb, som eleverne har overblik over og indfly-
delse på. Har de det, kan de nemlig også tage ansvar for forløbets 
progression.
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Relationskompe-
tence kan styrkes

Syv betingelser

Når lærere gerne vil bidrage bedst muligt til de-
res elevers udvikling, kan det kan være en hjælp at få konkrete 
handlingsanvisninger til, hvordan de bedst understøtter elevernes 
psykologiske behov, udtrykker afstemmere og handler omsorgse-
tisk. Men anvisninger og gode råd er ikke nødvendigvis en hjælp, 
hvis rigtig mange udfordringer i hverdagen spænder ben og gør det 
vanskeligt at handle, sådan som man egentlig gerne ville og måske 
godt ved, at man burde. 

Da jeg lavede min ph.d., var jeg derfor ikke kun 
interesseret i at finde ud af, hvad der kendetegner de relationskom-
petente samspil i undervisningen, men også hvilke betingelser der 
skal være til stede, for at lærere kan handle relationskompetent. 

Mange faktorer har betydning for, om vi kan lyk-
kes med vores opgaver, og jo mere opmærksomme vi er på de fak-
torer, jo bedre sikrer vi, at opgaverne bliver løst. Jeg har allerede 
nævnt, at vores tidligere erfaringer med relationer og samspil med 
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andre mennesker har stor betydning for, om vi nu og her er i stand 
til at handle relationskompetent. Men fortiden har bestemt ikke alt 
at sige, og selv hvis det er erfaringer fra fortiden, der står i vejen 
for en lærers evne til at handle relationskompetent, så vil samtaler, 
videooptagelser af egen undervisning, supervision og et bevidst 
fokus på relationskompetence som en del af den professionelle 
værktøjskasse ofte være en stor hjælp.

Også betingelser udefra kan være med til at af-
gøre, om lærere handler relationskompetent eller ej. Her tænker jeg 
især på lærernes arbejdsforhold og de strukturelle og politiske ram-
mer og vilkår, de arbejder under. Det er et politisk ansvar at sikre, 
at de krav, der stilles til lærerne, er realiserbare og meningsfulde. 
Og det er et politisk ansvar at sørge for, at de fysiske og psykiske 
rammer i tilstrækkelig grad giver lærerne mulighed for at udføre 
deres arbejde. 

I mit ph.d.-projekt blev det klart, at særligt syv be-
tingelser skal være opfyldt, for at lærere kan handle relationskom-
petent. Nogle af dem handler om arbejdsmiljø og strukturelle vilkår, 
andre om pædagogisk og didaktisk viden og atter andre handler om 
de måder, hvorpå lærerne forholder sig til eleverne og undervisnin-
gen. For dem alle sammen gælder det, at det er dynamiske størrel-
ser, der kan styrkes og udvikles gennem en professionel tilgang til 
arbejdet med lærernes relationskompetence.

I en hurtig opremsning ser de syv betingelser ud 
på følgende måde: Lærere skal for det første – på samme måde 
som børnene – opleve selvbestemmelse, kompetence og samhø-
righed. For det andet skal de have en høj grad af generel viden 
om børn og læreprocesser og en specifik viden om de børn, de 
underviser. For det tredje er relationskompetence betinget af det, 
jeg kalder lærerens receptive rettethed – altså at læreren forholder 
sig modtagende fokuseret over for eleverne, stoffet og sig selv. 
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For at kunne forholde sig receptivt rettet og 
handle relationskompetent er der for det fjerde brug for, at lærere 
kan etablere nærvær i undervisningen. For det femte er der brug 
for positive emotioner, for det sjette, at lærere er i stand til at 
mentalisere og sætte sig ind i deres elevers følelser og bevæg-
grunde og endelig for – som det syvende – at lærerne har didaktisk 
overskud i undervisningen. Lad os se på de syv betingelser en ad 
gangen.

#1: Læreres psykologiske behov

Når en klasse skal etableres som et inkluderende 
læringsfællesskab, kræver det stort engagement og høj motivati-
on af lærerne. Derfor er det vigtigt at værne om de faktorer, der 
fremmer læreres engagement og indre motivation. Det har elever-
ne brug for, når de skal deltage i undervisningen og forhåbentlig 
også lære noget. 

Det er langtfra altid, at 28 børn i en klasse har 
samme dagsorden, eller at deres opmærksomhed er rettet samme 
sted hen. Tværtimod er der som regel mange forskellige dagsord-
ner til stede samtidig. Og de handler ikke alle om det, der skal fore-
gå i undervisningen. En elev bekymrer sig måske om sin morfars 
sygdom, mens en anden tænker på festen med parallelklassen i 
weekenden, og en tredje er nervøs for eftermiddagens håndbold-
kamp. Nogle er måske sultne eller påvirkede af skænderier eller 
mislyde i familien. 

Det kræver både engagement i faget og i børne-
ne, hvis læreren skal lykkes med at skabe fælles opmærksomhed 
på undervisningen og de læreprocesser, der kan være både kræ-
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vende og udfordrende for eleverne. Det engagement får lærere, når 
de oplever selvbestemmelse, kompetence og samhørighed. 

I en skolekultur, der understøtter lærernes selv-
bestemmelsesbehov, er der plads til personlige initiativer og til, at 
lærerne kan give udtryk for deres holdninger og perspektiver. Følel-
sen af at blive hørt er vigtig ligesom behovet for selv at have ind-
flydelse på sine arbejdsopgaver. Det skaber meningsfuldhed med 
og ansvarlighed over for opgaverne. 

Omvendt ved vi, at regler og mål, der ikke opleves 
som meningsfulde eller fornuftige, kan komme til at overskygge 
læreres fokus på børnene og deres behov. Hvis der ikke er sam-
menhæng mellem arbejdsopgaver og lærernes egen selvopfattel-
se, så hæmmer det oplevelsen af selvbestemmelse. Det påvirker 
motivationen.

Derudover er det afgørende, at ledelsen bakker 
op om de didaktiske valg, som lærerne træffer. Både ledelse og læ-
rere skal somme tider stå på mål for rationalet bag deres professi-
onelle dømmekraft. Her er det vigtigt, at lærerne møder opbakning 
og tillid fra ledelsen. Det talte jeg for eksempel med en lærer i en 
4. klasse om. 

Hun fortalte mig, at hun lærte sine elever om ko-
ordinatsystemer ved at lade dem spille ’Sænke slagskib’, og ved at 
de i en kortlægning af den nærliggende skov skulle lægge punkter-
ne ind i et koordinatsystem og lave orienteringsløb i skoven efter 
punkterne. Hendes erfaring var, at netop de metoder både styr-
kede elevernes trivsel og læring, men hun oplevede modstand fra 
forældrene: ”Af nogle bliver det opfattet som noget værre pjat”, 
fortalte hun og fortsatte:

Mange forældre tror, at skolen skal være ligesom i gamle dage, ellers lærer man 
ikke noget. Det lægger et pres på mine skuldre, fordi jeg bliver kaldt til møder 
med både forældre og kontaktforældre, og det frustrerer mig sindssygt meget. 
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kede elevernes trivsel og læring, men hun oplevede modstand fra 
forældrene: ”Af nogle bliver det opfattet som noget værre pjat”, 
fortalte hun og fortsatte:

Mange forældre tror, at skolen skal være ligesom i gamle dage, ellers lærer man 
ikke noget. Det lægger et pres på mine skuldre, fordi jeg bliver kaldt til møder 
med både forældre og kontaktforældre, og det frustrerer mig sindssygt meget. 
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Læreren i dette interview oplevede desuden, at 
frygten for, om børnene lærte nok, var steget markant, siden de 
nationale test blev indført. Hun udtrykte bekymring for den test-
kultur, det medførte, og mente, at undervisningen i stigende grad 
blev kendetegnet ved at være ’teaching to the test’ frem for at 
have fokus på at styrke elevernes faglige, sociale og personlige 
udvikling. For hende var det vanskeligt at se sig selv i den kultur, 
og hun oplevede, at hendes muligheder for at påvirke og præge 
undervisningen var blevet indsnævrede. 

Når hverdagens gøremål og udfordringer mat   - 
c her de ressourcer, der er til stede, så oplever vi os som kompeten-
te i vores opgaveløsning. Det gælder naturligvis også for lærere. 
Og med ressourcer mener jeg såvel økonomiske som for eksempel 
menneskelige og tidsmæssige. Derfor giver det altid mening at se 
på, om rammerne er tilrettelagt på en måde, der imødekommer læ-
rernes behov for at føle sig kompetente.

Er der tilstrækkelig støtte fra ledelsen, når der er 
pædagogiske udfordringer? Har lærerne tid til at forberede sig, så 
de kan træffe hensigtsmæssige didaktiske valg? Er der afsat tid til 
refleksion over samspillene med eleverne? Og hvordan er arbejds-
rutinerne og kulturen på skolen? Er det for eksempel acceptabelt, 
at kolleger og ledere afbryder undervisningen med praktiske beske-
der, og er det kutyme at være i klassen, når klokken ringer?

Det er vigtigt, at lærere har positive forventnin-
ger til sig selv og tillid til, at de kan lykkes med at bidrage positivt 
til elevernes udvikling. Hvis en lærer omvendt føler sig usikker, hver 
gang han skal ind i en bestemt klasse, så påvirker det kompeten-
cebehovet og lærerens indre motivation negativt. Så kan støtte 
fra team og ledelsen og eventuelt ekstern supervision være en 
mulighed. 
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Endelig er relationen til børn, kolleger, ledelse og 
forældre vigtig i forhold til understøttelse af læreres behov for at 
opleve samhørighed. Vi mennesker har brug for i overvejende grad 
at opleve positive interaktioner med de mennesker, vi arbejder 
sammen med, så der opstår gode relationer præget af gensidig 
respekt og tillid. Tryghed, glæde og fællesskab er nødvendige in-
gredienser i samhørigheden.

#2: Viden om børn og læreprocesser

Den måde, hvorpå lærere afstemmer sig med et 
barn eller reparerer fejlafstemninger, er helt afhængig af den kon-
krete situation, som læreren og eleven befinder sig i. I klassen kan 
det for eksempel være nonverbalt med en hånd på skulderen eller 
et smil, mens det ude på gangen kan være en samtale, der gen-
etablerer den gode stemning. Lærerens professionalisme er altså 
tæt knyttet til den situation, hvori den bringes i spil. Det er profes-
sionel praksis. 

For at skabe de bedste forudsætninger for, at læ-
rere kan handle professionelt i praksis, er det en fordel, at lærerne 
har et indgående kendskab til de elever, de skal undervise. Det får 
de blandt andet ved ikke at skulle undervise alt for mange forskelli-
ge klasser, men til gengæld have mange timer med de samme børn. 
Og ved at sikre sig – uanset hvor mange eller få timer en lærer har i 
den samme klasse – at eleverne føler sig betydningsfulde for netop 
den lærer – eller måske for dagens vikar. Her kan det være en hjælp 
fra begyndelsen at lære elevernes navne udenad. 

En mulighed er også at ændre skolens skema-
struktur, så man arbejder med fordybelsesbånd, fagdage og pro-
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jektuger, hvor der er bedre muligheder for at skabe fælles fagligt 
fodslag blandt børn og voksne. 

Selvom børn selvfølgelig er helt forskellige, så 
har de – som alle andre – en række almenmenneskelige træk og 
behov. Både når de skal tilegne sig viden, og når de skal have det 
godt i skolen. Det betyder, at lærere ud over deres didaktiske og 
pædagogiske viden blandt andet skal have kendskab til udviklings-
psykologi, neuropsykologi og motivationsforskning.

Når lærere handler på måder, der hæmmer elever-
ne eller fællesskabet, så skyldes det ofte manglende kollektiv viden 
om børn og læreprocesser. I mine mange besøg på skoler har jeg 
til gengæld erfaret, at der findes en stor pulje af viden hos lærere, 
som kan bringes i spil, hvis nogle af personale- og teammøderne 
bruges på systematisk videndeling. En lærer kan for eksempel have 
læst en bog om mentalisering, en anden har gode erfaringer med 
læringsrollespil, og en tredje har fundet en meget konstruktiv måde 
at hjælpe børn med deres indbyrdes konflikter på. Når jeg holder 
oplæg på skoler, viser det sig ofte, at ingen anede, at deres kollega 
sad inde med den viden.

#3: Receptiv rettethed

Når lærere forholder sig modtagende fokuseret 
på både børnene, sig selv og det indhold, de er sammen om, så 
udviser de receptiv rettethed. Det er ikke noget særlig mundret 
udtryk, men det dækker over, at lærerens opmærksomhed er rettet 
mod det, der er centralt i en undervisningssituation, nemlig ele-
verne, stoffet og læreren selv. Uanset om eleverne skal lære om 
kvinder i litteraturen eller om bogstavernes lyde – eller måske bare 
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holde op med at skubbe – så kræver det, at der sker en forening af 
de tre elementer i den klassiske didaktiske trekant. 

Det er for eksempel det, der sker, når en lærer re-
gistrerer lyset i en elevs øjne, når talen falder på heste, og derefter 
sørger for, at eleven senere kan forfølge den interesse fagligt – det 
øger både elevens engagement og motivation. 

Det er også receptiv rettethed, når lærere regi-
strerer, at eleverne ikke kan koncentrere sig om undervisningen, 
og læreren derfor varierer aktiviteten. Eller når hun registrerer, at 
hun har brug for at trække vejret dybt for at blive nærværende 
over for klassen og opgaven igen. Den bevidsthed mødte jeg for 
eksempel hos en lærer, som jeg talte med i forbindelse med min 
ph.d.: “Jeg er meget opmærksom på min stemme”, forklarede hun. 
”Når jeg nogle gange hører, at min stemme er ved at blive skinger, 
så skynder jeg mig at sænke stemmen”. Det er et godt eksempel 
på en lærer, der er receptivt rettet mod sig selv og sin egen rolle i 
undervisningen. Og den receptive rettethed er så krævende, at fire 
betingelser skal være til stede, for at læreren kan lykkes med at 
forholde sig modtagende fokuseret. Det kræver nærvær, positive 
emotioner, mentalisering og didaktisk overskud.

#4: Nærvær

Når vi er nærværende, er vi til stede i nuet med 
alle vores sanser åbne. Det lyder måske lidt flyvsk, men jeg tror 
alligevel, at vi alle kender følelsen af at være helt nærværende i 
en konkret situation. Det er nødvendigt for at kunne navigere i 
klasserummets kompleksitet. Samtidig er lærerens rolige nærvær 
neurologisk set afgørende for, at hun kan registrere børnenes sig-
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naler og afstemme sin adfærd med dem. En lærer i en 7. klasse 
sagde til mig: 

Jeg skal have fokus. Hvis man inde i hovedet ikke er helt færdig med et møde, el-
ler man er fysisk træt og træt i hovedet, så kan det gå galt. Hvis de for eksempel 
skal sidde i grupper, så siger de: ’Må jeg godt sidde sammen med dem?’. ’Ja ja’, 
siger jeg så, fordi jeg er et andet sted – vel vidende, at det aldrig vil gå godt, når 
lige præcis de tre eller fire drenge er sammen. Så går der kuk i det. 

Nærværet er også nødvendigt for, at børnene 
kan opleve, at deres lærer har dem på sinde. Når lærere og elever 
er fuldt og helt til stede i samspillet, så øger det oplevelsen af 
samhørighed og dermed også både elevernes og lærernes trivsel.

Den fysiske indretning har betydning for, hvor 
nemt det er for lærere at være nærværende over for deres elever. 
Er der for eksempel en stillezone, hvor læreren er fredet for input, 
praktiske beskeder og samtale, eller er der ryddeligt og rart i under-
visningslokaler og i personalerummet?

#5: Positive emotioner

Den portugisisk-amerikanske professor i neurovi-
denskab Antonio Damasio forsker blandt andet i menneskers fø-
lelser. I hans forskning er negative emotioner forbundet med og 
ledsaget af ubehag. Når vi – børn såvel som voksne  – er meget 
følelsesmæssigt påvirket af en situation, så aktiveres det, der ofte 
kaldes barnets krybdyrshjerne – og det vil ofte reagere med enten 
kamp eller flugt. 

Modsat er positive emotioner ledsaget af velbe-
hag, og de fører ofte til udadvendt aktivitet rettet mod andre men-
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nesker. Vi bliver mere sociale, når vi er glade eller på anden vis føler 
os godt tilpas i en situation. 

Positive emotioner kan vi ikke afskrive som noget 
overfladisk og ubetydeligt i menneskelivet. Når vi er i godt humør, 
så påvirker det både vores evne til at tænke os om og til at indgå 
i sociale relationer. Positive emotioner fremmer blandt andet flek-
sibilitet, kreativ tænkning og empati samt venlighed og hjælpsom-
hed. Desuden gør de os i stand til at værdsætte andre mennesker 
og til at samarbejde med dem. Og så mindsker de stress. 

Heldigvis er vores emotionelle tilstand dynamisk, 
og det er muligt at øge mængden af positive emotioner blandt læ-
rere og pædagoger i skolen. Det kan være ved at indrette fysiske 
undervisningsrum, der virker inspirerende, eller det kan være ved 
at sikre gode, fælles oplevelser for alle medarbejdere. For blot at 
nævne nogle af de mere konkrete muligheder. 

Den amerikanske professor i psykologi Barbara 
Fredrickson har forsket i, hvad der skal til, for at mennesker er i 
godt humør. Hun har fundet ud af, at der skal tre gode oplevelser til 
at opveje én negativ. Vores hjerne retter et meget stærkere fokus 
på negative oplevelser, så hvis vi vil bevare vores gode humør, må 
vi derfor sørge for at få en hel masse gode oplevelser. Eller også 
må vi hjælpe hjernen med at rette fokus på dem, der er. Det gør 
nogle lærerteams for eksempel, når de indleder deres møder med 
hver især at fortælle om en god oplevelse fra deres lærerliv. 

#6: Mentalisering

Begrebet mentalisering stammer fra den ungarsk-
fødte Peter Fonagy, der i dag er professor i psykologi i London. 
Mentalisering beskriver vores evne til at forstå og fortolke vores 
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egen og andres adfærd i forhold til mulige bagvedliggende sinds-
tilstande. Det er rigtig godt for lærere at kunne. Her er der nemlig 
ofte brug for at kunne se bag om børnenes adfærd for at forstå 
deres reaktioner og bevæggrunde. Det er ikke altid let, og mange 
gange gør børn noget, der ikke umiddelbart giver mening for en 
voksenlogik. 

Sådan var det blandt andet med drengen Mads 
og hans kammerater, som jeg mødte i en 5. klasse. Fortællingen om 
ham er både et eksempel på, hvordan et barn kan blive misforstået, 
og på, hvordan en lærers manglende mentalisering står i vejen for, 
at problemerne kan løses.

Da jeg mødte Mads, var han ved at blive smidt ud 
af skolen. Han blev indimellem voldelig og kastede med sten efter 
de andre eller forsøgte at slå med et rundboldbat. Både lærere og 
elever var enige om, at han tilmed var ugidelig og løgnagtig. En 
dag fortalte en pige fra Mads’ klasse mig imidlertid, at han gennem 
flere år var blevet mobbet, uden at nogen voksne på skolen vidste 
af det.

Pigen fortalte, at en klassekammerat for eksem-
pel kunne råbe: ”Hvem synes, at Mads stinker?”, når de spillede 
fodbold, og at alle så rakte hånden op. Hun sagde, at det var efter 
den slags episoder, at Mads pludselig ikke kunne styre sig og for 
eksempel begyndte at kaste med sten. Når gårdvagten kom, for-
talte alle elever den samme historie om, at Mads helt umotiveret 
var gået amok.

I et forsøg på at forandre de negative relationer 
mellem eleverne skulle jeg herefter have en samtale med to dren-
ge, som Mads havde en særlig negativ relation til. Det havde jeg 
prøvet mange gange før, og jeg havde gode erfaringer med, at børn 
gennem dialog kan se mening i at ændre deres adfærd. Og på over-
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fladen forløb min samtale med de to drenge da også som så mange 
tidligere samtaler.

Jeg brugte bevidst afstemmere som smil, aner-
kendende ord og spejling af drengenes verbale og nonverbale ud-
tryk. Men indeni var jeg opfyldt af indignation og frustration over, at 
Mads igennem flere år var blevet mobbet og samtidig havde stået 
helt alene med det, fordi ingen voksne ville tro ham. Mine følelser 
gjorde, at mine afstemmere ikke var autentiske, og jeg valgte den 
lette vej, hvor jeg unuanceret kom til at udpege bestemte børn, de 
to drenge, som syndere.

Mødet med drengene førte naturligvis ikke til no-
get ønske hos dem om at ændre situationen i klassen. Jeg men-
taliserede ikke under mødet og mødte dem på ingen måde åbent 
og nysgerrigt. Derfor støttede jeg heller ikke deres mulighed for at 
mentalisere og leve sig ind i Mads’ situation. Atmosfæren omkring 
Mads var efterfølgende stadig præget af kulde og skjulte nedgørel-
ser gennem blikke og gestik, og han skiftede skole kort tid efter.

Jeg skulle ikke have holdt det møde med de to 
drenge. På grund af mine negative følelser var jeg ikke i stand til at 
handle professionelt. I stedet skulle jeg have igangsat nogle initia-
tiver, der var gode for alle – også de to drenge. Men min skjulte og 
ubevidste dagsorden handlede om, at drengene skulle føle skyld og 
skam. Set i bakspejlet er det indlysende, at jeg ikke kunne forvente, 
at de skulle samarbejde om en sådan dagsorden.

At kunne se meningen bag børns handlinger er 
ikke det samme som at acceptere dem. Men forståelsen muliggør, 
at man i fællesskab kan finde andre og mere hensigtsmæssige 
måder at handle på. I dette tilfælde kunne jeg for eksempel have 
spurgt drengene om, hvordan de mente, at klassen kunne blive et 
stærkere fællesskab med mere glæde. I stedet krævede jeg blot, at 
de skulle stoppe med at ekskludere Mads. Krav og påbud givet på 
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handle professionelt. I stedet skulle jeg have igangsat nogle initia-
tiver, der var gode for alle – også de to drenge. Men min skjulte og 
ubevidste dagsorden handlede om, at drengene skulle føle skyld og 
skam. Set i bakspejlet er det indlysende, at jeg ikke kunne forvente, 
at de skulle samarbejde om en sådan dagsorden.

At kunne se meningen bag børns handlinger er 
ikke det samme som at acceptere dem. Men forståelsen muliggør, 
at man i fællesskab kan finde andre og mere hensigtsmæssige 
måder at handle på. I dette tilfælde kunne jeg for eksempel have 
spurgt drengene om, hvordan de mente, at klassen kunne blive et 
stærkere fællesskab med mere glæde. I stedet krævede jeg blot, at 
de skulle stoppe med at ekskludere Mads. Krav og påbud givet på 
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en kontrollerende måde hæmmer oplevelsen af selvbestemmelse 
og gør det langt mindre sandsynligt, at der sker en ændring. 

Heldigvis kan vores evne til at mentalisere træ-
nes, så vi bliver bedre til at se bag om børns reaktioner og hand-
linger. Og det styrker samtidig børnenes mentaliseringsevne. Når 
lærere forholder sig nysgerrigt til eleverne og har tillid til, at der er 
en grund til deres adfærd, så gør de det samtidig nemmere for bør-
nene selv at mentalisere. Fonagys forskning viser, at mentalisering 
avler mentalisering. 

Samtidig øger mentalisering muligheden for af-
fektregulering – og også her er der en stærk forbindelsen mellem 
lærerne og deres elever. Affektregulering bidrager til, at læreren 
bevarer overblikket og handler konstruktivt og velovervejet, når si-
tuationer eller samspil med eleverne udfordrer. Og det smitter helt 
naturligt af på eleverne, der netop gennem deres lærer erfarer, 
hvordan konflikter og udfordringer kan løses på en rolig måde. 

Mentaliseringsevnen er afhængig af, om rammer 
og strukturer i arbejdslivet giver tid og rum til refleksion over egen 
praksis og samspilserfaringer. Det styrker mentaliseringsevnen at 
se på videooptagelser af sin egen praksis eller at observere elever-
ne i en kollegas undervisning – det gør det lettere at se verden fra 
elevernes perspektiv. 

Og netop fordi vi aldrig helt kan vide, hvordan an-
dre har det, må vi huske at spørge: ”Hvad har du brug for? Hvad 
kan jeg hjælpe dig med? Hvordan er det at være dig lige nu?”. Over 
for eleverne er den slags spørgsmål udtryk for relationskompeten-
te handlinger, der påvirker relationen til læreren positivt og øger 
elevernes trivsel og deres mentaliseringsevne. 
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#7: Didaktisk kompetence

Lærere er didaktisk kompetente, når de er vel-
forberedte og derfor i stand til at skabe udbytterige møder mellem 
børn og verden. Det kræver, at de føler sig hjemme i det emne, de 
fordyber sig i sammen med børnene. Og det kræver naturligvis tid 
til forberedelse. En lærer fortalte mig i et interview om, hvilken 
betydning det kan have, hvis der ikke har været ordentlig tid til 
forberedelsen: 

Hvis jeg ikke er super forberedt, kan det godt påvirke, at jeg bliver hurtigere så-
dan sur på dem. Ikke på mig selv. Det er mærkeligt, fordi det i virkeligheden bun-
der hos mig. Men det kan også påvirke relationen. Jeg kan blive lidt mere skarp.

Læreren erkendte ærligt, at hendes lunte over 
for børnene var kortere de dage, hvor hun ikke havde et klart over-
blik over, hvad der skulle foregå i undervisningen. Det betød også, 
at hendes fokus kom til at ligge på indholdet i undervisningen sna-
rere end på børnene – den didaktiske trekant mellem lærer, elever 
og stof blev ikke samstemt i en fælles fordybelse. 

Nel Noddings og andre har vist, at hvis læreren 
ikke har et didaktisk overskud, så opstår der frygt for kontroltab. 
Det betyder ofte, at lydhørheden over for elevernes input bliver 
mindre – tingene skal i stedet gøres præcis, som læreren har plan-
lagt det og føler sig tryg ved. Sker det, vil den manglende fleksibili-
tet ofte betyde, at børnene bliver passive følgere frem for kreative, 
selvstændige deltagere, der bidrager til en fælles proces.

Derudover handler didaktisk overskud om at ska-
be udbytterige møder og meningsfulde forbindelser mellem børn 
og verden. Hvis en klasse skal lære om kemiske forbindelser, kan 
de med fordel undersøge, hvad der skal til for at fjerne genstridige 
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chokoladepletter fra tøjet. Den konkretisering vil gøre det langt let-
tere for eleverne at bruge de formler, læreren præsenterer, så de 
samtidig begriber dem. Når lærere prioriterer praksisnære, sansen-
de og skabende elementer i deres undervisning, bliver det mange 
gange lettere at bygge bro mellem det faglige indhold og elevernes 
egen verden.

Engagementets didaktik

Mange af skolens faglige mål tager ikke umiddel-
bart afsæt i de børn og unge, der skal arbejde med dem. De skal 
oversættes til konkrete forløb, der kan skabe forbindelser mellem 
målene og eleverne i den daglige undervisning. Det kræver, at alle 
tænker børnene og deres forskellighed ind som den konstante fak-
tor i ligningen om skolen. Både politisk, strukturelt, pædagogisk og 
didaktisk.

Det er urealistisk at tro, at alle børn i en klasse 
kan lære det samme på det samme tidspunkt. Derfor mener jeg, at 
skoler og lærere i langt højere grad, end de har mulighed for i dag, 
skal tilrettelægge deres undervisning efter det, mine kolleger og 
jeg i bogen Det gode skoleliv kalder ’engagementets didaktik’. 

I det Egmont-finansierede projekt om børns læ-
ringslyst har jeg sammen med tre kolleger, lærere og 350 elever 
undersøgt, hvad det betyder, når lærerne i deres planlægning af 
undervisningen tager udgangspunkt i, at børn skal arbejde aktivt 
med vedkommende indhold i en god stemning. Tilsammen udgør de 
tre faktorer nemlig kernen i engagementets didaktik. 

Når lærere for eksempel arbejder med dialogisk 
undervisning eller foretagsomhedspædagogik, så får eleverne mu-
lighed for at deltage aktivt i undervisningen. Deres krop og/eller 
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sind er i bevægelse, og deres opmærksomhed er rettet mod faget. 
Det sker ofte også, når eleverne kaster sig ud i et spændende læ-
ringsrollespil, hvor de bliver opslugt af de roller, de spiller. I projek-
tet så vi, at problembaserede og virkelighedsnære læreprocesser 
gjorde det lettere for mange børn at fastholde koncentrationen og 
opleve, at de udviklede sig både fagligt og socialt. 

Børn tilegner sig bedst viden om verden, når de 
kan relatere sig til den, og den umiddelbart opleves som vedkom-
mende. Derfor er både chokoladepletter, tagkonstruktioner og ud-
stillinger i et medborgerhus eksempler på, hvordan faget bringes 
sammen med elevernes egen verden og gør stoffet vedkommende 
for dem. Samtidig styrker det børnenes omsorgsetiske ideal, når 
de arbejder med opgaver, der gør en positiv forskel for andre men-
nesker. 

Fra udviklingspsykologien ved vi, at det er lettest 
for børn at være undersøgende og nysgerrige, når de føler sig tryg-
ge. Derfor er den stemning, som en lærer er med til at sætte i 
rummet, fuldstændig afgørende for børnenes læringsudbytte. Den 
gode stemning med en overvægt af afstemte samspil understøtter 
børnenes samhørighedsbehov og giver dem mod på at prøve det, 
der er nyt og svært. Samtidig skaber det plads til, at de også tør 
begå fejl. Positive samspil i et klassefællesskab er ikke blot en for-
udsætning for, at børnene trives og lærer meget i skolen, de påvir-
ker også hjernens neurale forbindelser og dermed også børnenes 
muligheder i resten af deres liv.
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Louise anbefaler

Det gode skoleliv af Clarissa Corneliussen med flere 

Forståelsens psykologi – mentalisering i teori og praksis  
af Christina Fogtmann

Betydningen af samhørighed. Om neuroaffektiv udviklings
psykologi af Susan Hart 

Lærerens relationskompetence. Kendetegn, betingelser og  
perspektiver af Louise Klinge 

Educating Moral People: A Caring Alternative to Character 
Education af Nel Noddings
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