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Når samspillet med 
unge fremmer 
trivsel og udvikling –
både fagligt, socialt 
og personligt



ØVELSE TIL AT MÆRKE 
RELATIONENS BETYDNING



DEN 3-DELTE HJERNE

Tænkende hjerne

Følende hjerne – dér bor amygdala

Reptilhjernen
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Antallet af en persons neurale netværk i hjernen 
påvirker personens mulighedsbetingelser i livet. 

Mange neurale netværk dannes gennem 
positive samspil med andre mennesker. Derfor 
er børn og unges positive samspil med voksne 
afgørende for at bryde negativ social arv.

Behovet er enormt; hvert sjette barn oplever 
vold i hjemmet, og hvert 10. barn vokser op i 
hjem med alkoholmisbrug (122.000 børn). 

SAMSPILLETS KVAITET ER ALTAFGØRENDE



SAMSPILLET MELLEM LÆRER OG ELEV

Elever afkoder, om 
læreren har dem på sinde 
og vil dem det bedste. 
– Dvs. om de har en 
betydning for læreren. 
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SAMSPILLET MELLEM LÆRER OG ELEV
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”Han er rigtigt interesseret”

”Lærere og elever laver noget 
sammen”

”Der er ikke et hierarki med forskel 
på lærere og elever. Vi arbejder 
fysisk sammen.”

”Jeg har fået en lærer, der virkelig 
har hjulpet mig på min vej.”

Elever fra Produktions-
skolen i Skibby:
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PROFESSIONEL RELATIONSKOMPETENCE 
er at indgå i samspil med elever, der fremmer 
trivsel og udvikling, både fagligt, socialt og 
personligt
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PROFESSIONEL RELATIONSKOMPETENCE 
er at indgå i samspil med elever, der fremmer 
trivsel og udvikling, både fagligt, socialt og 
personligt

INGEN HANDLER 
RELATIONSKOMPETENT ALTID

ALLE HANDLER 
RELATIONSKOMPETENT INDIMELLEM



TRE KENDETEGN VED LÆRERENS 
RELATIONSKOMPETENCE

• Afstemmere



AFSTEMMERE 

Afstemmere er kendetegn ved interaktionel
adfærd – mimik, gestik, tonefald og ordvalg –
der kan lede til afstemninger, og derfor er 
passende i intensitet.

Når læreren udtrykker afstemmere, oplever 
eleverne , at læreren har dem på sinde og vil 
dem det bedste. Der skal derfor være en 
overvægt af afstemmere i kommunikationen.
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HVORNÅR SER I DE UNGE ENGAGERE 
SIG?
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TRE KENDETEGN VED LÆRERENS 
RELATIONSKOMPETENCE

• Afstemmere
• Alle elever oplever 

selvbestemmelse, 
kompetence og 
samhørighed



14

3 PSYKOLOGISKE BEHOV

Alle mennesker har brug 
for at opleve kompetence
selvbestemmelse og 
samhørighed for at trives 
og udvikle sig



• Kompetence
– gennem oplevelse

af at kunne håndtere
udfordringer

BEHOV FOR AT OPLEVE 
KOMPETENCE



BEHOV FOR AT OPLEVE 
KOMPETENCE

Det bedste er:

”Den måde, det hele er bygget op 
på – at man ikke bare har 
hovedet i en bog.”

”Vi laver ting og sager. Forleden 
spartlede jeg en dør og nu er vi 
ved at bygge et skur.”

Elever fra Produktions-
skolen i Skibby:



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

VEJE TIL OPLEVELSER AF KOMPETENCE





• Selvbestemmelse
– plads til personligt initiativ og 
oplevelse af meningsfuldhed

BEHOV FOR AT OPLEVE 
SELVBESTEMMELSE



BEHOV FOR AT OPLEVE 
SELVBESTEMMELSE

Det bedste er:

”Vi er med til at bestemme, hvad vi 
skal lave”

”Der er plads til vores egne interesser 
og til at udfordre os selv”

”I folkeskolen lærte man ikke om ting, 
man skal bruge i virkeligheden. Det 

gør vi her.”

Elever fra Produktions-
skolen i Skibby:



• 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
• Lad aktiviteten være vedkommende

VEJE TIL OPLEVELSER AF 
SELVBESTEMMELSE
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VEJE TIL VEDKOMMENHED
Aktiviteten involverer enten:

• sanserne (fx gennem konkrete genstande, 
bevægelse eller være udenfor)

• følelserne (fx fortælling, musik, metaforer, 
leg eller rollespil)

• interesser

• psykologiske aspekter 

• det nære/hverdagsrelaterede

• aktiviteten rummer værdiskabelse/ 
anvendbarhed – for barnet selv eller andre.





• Samhørighed – gennem 
oplevelse af at være en 
værdifuld del af et 
fællesskab

BEHOV FOR AT OPLEVE 
SAMHØRIGHED



BEHOV FOR AT OPLEVE 
SAMHØRIGHED

”På mad-linien samarbejder vi 
om det, vi skal lave. Det gør mig 
glad at gøre andre glade.”

”Der er godt sammenhold med 
plads til alle – alle vores 
forskelligheder”

Elever fra Produktions-
skolen i Skibby:



VEJE TIL OPLEVELSER AF 
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





TRE KENDETEGN VED LÆRERENS 
RELATIONSKOMPETENCE

• Alle elever oplever 
selvbestemmelse, 
kompetence og 
samhørighed

• Afstemmere
• Omsorgsetiske 

handlinger



Digteren Guillaume Apollinaire (1880–1918) :

”Kom hen til kanten”, sagde han.
”Det kan vi ikke. Vi er bange”, svarede de.
”Kom hen til kanten”, sagde han.
”Det kan vi ikke. Vi vil falde”, svarede de.
”Kom hen til kanten”, sagde han.
Og de kom derhen.
Og han skubbede dem.
Og de fløj
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AT VÆRE ”SKOLE-UVILLIG” ER IKKE DET 
SAMME SOM AT VÆRE ”LÆRINGS-UVILLIG”

Som Helle Rabøl Hansen formulerer det
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ENGAGEMENTETS 
DIDAKTIK

Når elever arbejder 
aktivt med 
vedkommende 
indhold i en god 
stemning – så 
engagerer de sig



Professionsidentiteten på FGU skal bestå i en lige stor 
viden om og interesse i de unge og i faget, sådan at 
undervisningen leder til udbytterige møder mellem 
elever og indhold



Tak for 
opmærksomheden

Læs mere i bogen Lærerens Relationskompetence eller 
download min ph.d. på louiseklinge.dk


