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LÆRER-ELEV-RELATIONEN
Alle børn og unge er optagede af, om 
de har en betydning for den voksne, de 
er sammen med. Alle handlinger kan 
lede til oplevelser af det



”Jeg vil gerne have,
der kommer en ny klasselærer,

som kan se mig meget bedre, hvis du
forstår mig. Fordi at – ja, jeg har 

lavet ballade, har pjækket, har lavet 
det ene og det andet. Men forstår du 
mig, jeg kan også godt forandre mig, 
men det er det, min lærer ikke tror, 
jeg kan. Jeg læste tre bøger på tre 
uger, sådan nogen tykke nogen, og 

det eneste jeg får er: 'Ja, det er godt, 
bare gå ned i biblioteket og lån en ny'. 
Så gad jeg jo ikke. Hvornår er det, jeg 

sidst har læst – det kan jeg ikke 
engang huske!”

Nadia i 7. klasse 3

SAMSPILLET SOM ET 
EKSISTENTIELT TRÆF



PROFESSIONEL 
RELATIONSKOMPETENCE
Professionelle handler relationskompetent, 
når de etablerer og fastholder relationer til 
eleverne individuelt og kollektivt, 
som fremmer hver elevs trivsel og udvikling og 
klassens læringsfællesskab
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3 KENDETEGN VED PROFESSIONEL 
RELATIONSKOMPETENCE
Dvs. verbale og non-verbale handlinger, der 
bidrager til hver elevs trivsel og udvikling og 
klassens læringsfællesskab

Omsorgsetiske 
handlinger

Handlinger der fremmer 
oplevelser af 
selvbestemmelse, 
kompetence og 
samhørighed

Afstemmere
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• Selvbestemmelse
– gennem oplevelse af 
meningsfuldhed

BEHOV FOR AT OPLEVE 
SELVBESTEMMELSE



Eleverne tager mere ejerskab. I de timer, hvor 
de har haft indflydelse, er de mere engagerede 
og motiverede. De gør sig mere umage – de 
sætter en ære i at gøre det godt. Der er en 
synlig forøgelse af deres arbejdslyst.

BEHOV FOR AT OPLEVE 
SELVBESTEMMELSE
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• Vis at aktiviteten er vigtig
• Forfølg elevernes initiativer
• Vær lydhør og forsøg at sætte dig i elevernes sted
• Skab plads til undrende spørgsmål og spontane ytringer
• Giv valgmuligheder
• Begrund krav og de regler, der håndhæves
• Brug negativ emotionalitet som brugbar information
• Anvend formative evalueringer
• Lad aktiviteten være vedkommende

METODER TIL AT ELEVER 
OPLEVER SELVBESTEMMELSE
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VEJE TIL VEDKOMMENHED
Aktiviteten involverer børnenes sanser (fx gennem konkrete genstande eller 
bevægelse); deres følelser (fx fortælling og rollespil); deres interesser, og 
aktiviteten rummer værdiskabelse – for barnet selv og for andre 9



• Kompetence
– gennem oplevelse

af at kunne håndtere
udfordringer

BEHOV FOR AT OPLEVE 
KOMPETENCE



Når jeg er lige ved at forstå det –
så taler de bare viderePige i 6. klasse
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• Struktur præget af klare og meningsfulde retningslinjer og mål
• Modellering – vis hvad der skal ske
• Optimalt udfordrende opgaver – differentiering
• Tal så lidt som muligt og skabe rum for aktivitet
• Informativ og anerkendende feedback
• Vær sikker på, at alle har forstået opgaven
• Understøt krav og anvisninger med gestik, så de 

ikke drukner i ord
• Giv oplevelser af at være ovenpå
• Udvis positive forventninger
• ”Henimod-sprog” i stedet for ”væk-fra-sprog”
• Husk hjernens behov for bevægelse og variation

METODER TIL AT ELEVER OPLEVER KOMPETENCE
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LÆRINGENS DYBDE 
AFHÆNGER AF GRADEN AF 
OPMÆRKSOMHED
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Børn i 5. og 6. klasse:

Det er så’n ligesom, når det er sjovt, at man glemmer at 
larme.

Hvis eleverne ikke kan finde ud af det på den måde, lærerne 
forklarer det på, så skal de forklare det på en sjovere måde, 
bedre, så man kan interessere sig for det.

Når Helle nogle gange i stedet for at sige: ’Rezan, du skal 
svare på det her spørgsmål', så siger hun [med glad stemme]  
’Nå, så er det din tur til at svare på det her spørgsmål Rezan’. 
Så er det rigtigt sjovt.

Hun lavede matematik med os, og det var også noget sjovt 
matematik. Det var ikke bare 'I skal lave det der, og I skal lave 
det her’. Vi fik også lov til at lege med Lego, hvor vi skulle lave 
matematik med Lego. Det var en sjov måde, man havde rigtig 
lyst til at lave matematik, for det var en rigtig sjov måde.
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VIDEO - BOGSTAVER I 0. KLASSE

http://rummelighed.org/projekter/barn
ets-institutionsliv/
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• Samhørighed – gennem 
oplevelse af at være en 
værdifuld del af et 
fællesskab

BEHOV FOR AT OPLEVE 
SAMHØRIGHED



METODER TIL AT ELEVER 
OPLEVER SAMHØRIGHED

• Værdsættelse af, respekt og omsorg for alle elever
• More sig sammen
• Vis interesse i hver enkelt
• Lad hver opleve, at der er brug for ham 

eller hende
• Lyt med nærvær, når en person taler
• Skæld mindre ud
• Lad eleverne tale sammen og more sig med 

hinanden så ofte som muligt
• Lad eleverne arbejde sammen og hjælpe 

hinanden
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DEN UNDERVISNING DER ENGAGERER ALLE ELEVER
At arbejde aktivt med vedkommende indhold i en god stemning



NÅR BEHOVENE IKKE 
UNDERSTØTTES

NÅR BEHOVENE 
UNDERSTØTTES

• Dårligere faglige resultater
• Apati
• Oprørskhed og vrede
• Kedsomhed
• Ængstelse
• Selvbeskyttende processer
• Fremmedgørelse
• Ingen internalisering – dvs. at regler 

og normer ikke accepteres og følges

• Større engagement
• Bedre faglige resultater
• Villighed til at engagere sig i mindre 

interessante opgaver
• Trivsel
• Vedholdendhed
• Kreativitet
• Internalisering
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”Her i livet lærer mennesket først at ga ̊
og tale. Dernæst lærer det at sidde 
stille og holde mund.” 

Forfatter og filminstruktør Marcel Pagnol
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AMYGDALA-TRIGGERE
• For store opgaver
• Fremtidståge
• Uretfærdighed og social eksklusion
• Når noget minder om noget farligt
• Status-trusler – når man taber ansigt
• Kontrol og påbud
• Fejlafstemmere, der undergraver

selvtillid

Hjernesmart Pædagogik af
Anette Prehn, s. 30-32
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AT VÆRE ”SKOLE-UVILLIG” ER IKKE DET 
SAMME SOM AT VÆRE ”LÆRINGS-UVILLIG”
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LÆREPROCESSER – VI VED AT:
• Børn har brug for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed 

for at trives og være drevet af en indre motivation, hvilket er nødvendigt for 
et højt engagement. 

• Børns neurologiske udvikling i høj grad skades af stress – blandt andet ved 
jag, præstationskrav og skældud. 

• Modningen af børns hjerner er meget forskellig. De har derfor brug for 
forskellige aktiviteter pa ̊forskellige tidspunkter, hvor de i dag ofte kræves at 
kunne det samme pa ̊ det samme tidspunkt. 

• Børns kognitive processer er flettet sammen med deres kropslige aktiviteter, 
fordi neuronerne i hjernen stimuleres under bevægelse. Derfor er det 
unaturligt at forholde sig helt i ro under læreprocesser. 

• Vi husker bedst det, der gør indtryk pa ̊os, og vi husker det, vi taler om og 
reflekterer over, og glemmer det, som ikke interesser os. 

• Hjernebarken fa ̊r signaler fra sanserne, og vi lærer pa ̊den mad̊e noget om 
verden omkring os. Sanserne skal pav̊irkes, for at noget ikke opleves som 
kedeligt – og det, der er kedeligt, læres langsomt og glemmes hurtigt. 
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NEUROPÆDAGOGIK
Frontal-lapperne er først færdigudviklet i 21-ar̊s alderen, så ofte 
bliver der stillet alt for store krav til, hvad børn kan forsta,̊ huske 
og ha ̊ndtere.
 
Når børn og unge kommer ‘ud af sig selv’, fordi de er 
overstimuleret af alt for mange sanseindtryk eller føler sig truet 
– fysisk, på sin værdighed eller sin tilknytning til fællesskabet – 
styres det af krybdyrhjernen, hvor overlevelsesstrategierne frys-
kæmp-flygt bor. 

Først når et barn er i ro, er det modtageligt for fornuft og krav – 
dvs. aktivitet i frontalsystemet – og kan opføre sig 
hensigtsmæssigt i samspillet med andre. 

Brug så ofte som muligt en rolig vejrtrækning, beroligende 
berøring, dæmpet og venlig stemmeføring og rolig musik. Det 
øger oxytocin, der styrker fællesskabsfølelsen, tillid og mindsker 
stress og reducerer irritation og aggressivitet. 
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INSPIRATION TIL HVORDAN ELEVER KAN ARBEJDE AKTIVT I UNDERVISNINGEN
”Sådan kan skolen engagere alle elever”. Artikel jeg har skrevet på baggrund af Egmont-finansieret projekt om børns 

læringslyst: http://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-saadan-kan-skolen-engagere-alle-elever

”Skolerne er syge. Hvad kan vi gøre.” Artikel med professor Line Lerche Mørck om skolesystemet. http://videnskab.dk/kultur-
samfund/skolerne-er-syge-hvad-kan-vi-gore

Fokus på alle børns styrker – brug materialer fra Louise Tidmand, Glæde og Børn, og Mette Ledertoug, Styrk Skolen.

Læringsrollespil – fremmer substantielt engagement, se Lise Gjeddes forskning herom: http://www.rollespil.nu/hvorfor-
laeligringsrollespil.html

Bevægelse og leg i undervisningen – på alle klassetrin i dansk, matematik, engelsk og dansk som andetsprog: 
www.sproggren.dk

UgeskemaRevolutionen – muliggør differentiering og opfyldelse af elevers psykologiske behov, se: 
https://ugeskemarevolutionen.dk/

”Det inkluderende klasseværelse” vha. ændret bordopstilling udviklet af skolepsykolog Jan Soelberg. Se video: 
https://www.youtube.com/watch?v=gounIJRJOFM

Bogen ”Hjernesmart pædagogik” af Anette Prehn og redskaber på http://hjernesmart.dk/sange-og-aktiviteter/25



Tak for opmærksomheden

Deltag gerne i konferencerne på Experimentarium:

Lærerens relationskompetence d. 22. november 2017 og 
Det Gode Skoleliv d. 18. april 2018.

På louiseklinge.dk ligger artikler og min ph.d. til download 


