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Indledning
Præstationssamfundet danner ramme om skolen og har tydelig indvirkning herpå. Fagligheden måles og sammenlignes gennem anvendelsen af nationale test. Skolen afsluttes ligeledes med summative tests, og målet er at gøre alle så dygtige som muligt og forberede eleverne til videre uddannelse.
Individuelle præstationer hyldes og gøres både skole- og samfundsmæssigt værdifulde (Petersen,
2016). Individorientering risikerer at fjerne fokus fra, at vi er gennemført relationelle væsener, der
kun bliver til i mødet med de andre (Brinkmann, 2021).
Vi skal altid nå mest muligt og gøre det bedst muligt, og samtidig ses stress i stigende omfang
blandt både børn og voksne. Det er en del af vores autonome nervesystem at blive stressede. Alarmberedskabet aktiveres, når vi skal tage mange beslutninger og præstere. Ofte er vi ikke opmærksomme på at genskabe ro, og konsekvensen i et klasserum er blandt andet, at læreren bliver mindre
relationskompetent og kommer til at skælde ud. Skældud er dét samspil, der påvirker relationen
mest i en negativ retning, hvilket påvirker læringsmiljøet, herunder elevernes motivation og lyst til
læring (Klinge, 2016).
Gennem læreruddannelsen har vi ofte haft et stort fokus på fagfaglige overvejelser. Jeg har lært at
lave udførlige lektionsplaner, gennemføre og evaluere undervisning, men ofte har jeg manglet konkrete metoder til at være relationskompetent. Vi er født relationskompetente, men der ligger en særlig og anderledes opgave i den asymmetriske relation, som medfører en vis magt, der kan være direkte ødelæggende, hvis vi bruger den forkert. I praktikker og som vikar er jeg flere gange blevet
opfordret til at være hård overfor eleverne, at være rigtig skrap og få sat mig i respekt fra starten,
selvom det går imod, hvad jeg personligt ønsker, og også hvad der forskningsmæssigt kan gives belæg for.
Derfor finder jeg det relevant at undersøge, hvordan skældud påvirker klasserummet, og hvordan
jeg som lærer kan forebygge det, både for at kunne begrunde mit ståsted, men også for at få konkrete handlemuligheder i mit virke som lærer. Det har ledt mig frem til følgende problemformulering:
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Problemformulering
På hvilke måder kan skældud påvirke klasserummet, og hvordan kan læreren arbejde proaktivt med
at undgå skældud?

Læsevejledning
Følgende projekt indledes med et metodeafsnit hvor projektets design, fremgangsmåde og empiri
præsenteres. Dernæst følger et afsnit om skælduds påvirkning, hvilket tager udgangspunkt i Louise
Klinge, Erik Sigsgaard og Mette Thor Jørgensens projekt Skole uden skældud (2020). Afsnittet afrundes med en nytænkt figur, sammensat af tretrinsraketten (Klinge, m.fl., 2020), trivselsmodellen
(Alenkær, 2020) og Mette Molbæks analyseramme til inkluderende læringsmiljø (Molbæk & Filmkompagniet, 2017). Figuren anvendes som forståelses- og analyseramme for de følgende afsnit.
I afsnittet At arbejde proaktivt med at undgå skældud beskrives, analyseres og vurderes mit
iterative forløb under to temaer. Det første tema er På vej mod en rolighedskultur, som indeholder
en afprøvning af kontemplative øvelser inspireret af Helle Jensen (2014). Det andet tema At skabe
et undersøgende fællesskab, hviler på en dialogisk tilgang med konkrete afprøvninger af filosofi
med børn inspireret af Lommefilosoffen (Groth & Kallesøe, 2016). Afslutningsvist inddrages kritiske forbehold med fokus på metode inden den afrundende konklusion.

Metodeafsnit
For at undersøge problemstillingen anvendes Design Based Research (DBR). Jeg har anvendt DBR,
fordi jeg både ønsker at forstå og udvikle praksis, hvilket er kendetegnende for tilgangen. Jeg ønsker at forstå, hvordan skældud påvirker børns læring og trivsel samt udvikle og afprøve forslag til,
hvordan lærere kan arbejde proaktivt med skældud. DBR er en metodologi, der undersøger og udvikler relationen mellem en pædagogisk-didaktisk teori og et design, som man afprøver i en uddannelsesmæssig praksis. Ifølge den designbaserede uddannelsesforskning sker produktionen af ny viden således i form af en designproces. Processen består af en afprøvning af et undervisnings-, lærings- eller uddannelseskoncept, der udvikles, afprøves og forbedres i et iterativt forløb. Formålet er
at forbedre en bestemt uddannelsespraksis (Anderson & Shattuck, 2012).
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DBR er en ny tilgang med den grundlæggende antagelse, at konteksten har betydning for en læreproces. De fleste læringsteoretikere i dag er enige om, at konteksten har betydning for en læreproces, hvorfor DBR er særlig relevant i skolesammenhæng. DBR har mange fællestræk med aktionsforskning, og henter inspiration fra denne forskningstilgang, men den adskiller sig på enkelte områder. Det er i et DBR-projekt legitimt, at forskerne kommer med innovationsforslag, der videreudvikles i praksis. Forslagene udføres også for at udvikle teorier, ikke bare for at optimere praksis.
Målet er at udvikle designteorier, der forklarer, hvorfor noget virker, og hvordan det måske vil blive
adapteret i nye kontekster (Christensen, Gynther og Petersen, 2012).
I det følgende vil jeg præsentere mit projektdesign. Først vil jeg præsentere det visuelt for derefter
at uddybe udgangspunktet for projektet (problemidentifikation og udvikling af løsningsforslag).
Slutteligt vil jeg uddybe brugen af metoder til det iterative forløb.

Oversigt over projektdesign læses fra nederst til venstre og cirkulært mod højre. Den lilla farve symboliserer forskeren.
Indeholder henholdsvis: 1) problemidentifikation, 2) udvikling af løsningsforslag, 3) iterativt forløb og 4) refleksion.
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Problemidentifikation og udvikling af løsningsforslag
Allerede som pædagogmedhjælper i 2016 blev jeg betaget af arbejdet med relationer. Jeg mødte tilgangen ICDP og var på DUÅ-kursus, som har fokus på opbygning af positive samspil og relationer
med børn. I den forbindelse læste jeg Klinges helt nye ph.d., og da jeg startede på læreruddannelsen
i 2017, interviewede vi i den første opgave otte lærere om deres arbejde med, og fokus på, relationskompetence.
I 2019 var jeg i praktik i en fjerde klasse (anden praktikperiode). Overordnet set var klassen en meget velfungerende klasse. Alligevel observerede vi en klasse, der jævnligt kom ind fra frikvarteret
og fortalte om konflikter. Ofte var der børn, der skændtes, nogen der græd, og generelt var der et
højt niveau af uro. Vores timer startede derfor ofte med konflikthåndtering, og ofte brød læreren ind
og skældte eleverne ud. Vi havde en oplevelse af en præstationsorienteret praksis, hvor negative
narrativer, mange konflikter og skældud var en del af dagligdagen, hvilket vi undersøgte nærmere i
PL-opgaven. Vi blev opfordret til at sætte os i respekt fra start, være hårde, markante og turde at
skælde ud. Dette gik imod vores erfaring og viden, og jeg gik derfor i gang med at undersøge, hvordan skældud påvirker et klasserum, og hvordan jeg kan arbejde proaktivt med at undgå skældud.
Løsningsforslagene er udviklet med udgangspunkt i denne problemidentifikation og søger derfor
specifikt at arbejde med opstart af timer og læringsorienterede didaktiske forslag.
Efter min egen problemidentifikation udkom bogen Skole uden skældud i 2020. Heri tilbydes en
mosaik af psykologisk, relationel og neurovidenskabelig viden, klasserumsforskning og børns egne
beskrivelser af, hvordan det påvirker dem at få skældud eller høre andre blive skældt ud. Dette underbyggede således relevansen af min egen problemidentifikation og blev anvendt som ståsted for
det iterative forløb.

Det iterative forløb og refleksion
Det iterative forløb og dertilhørende refleksioner behandles i dette projekt under overskrifter kategoriseret i temaer. Projektsynet er således kontinentalt, og jeg anvender kvalitative metoder. Herun-
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der kan nævnes deltagerobservation og interviews foretaget i en fjerde klasse i min tredje praktikperiode. Elementer fra det iterative forløb er afprøvet i tredje klasse på samme skole for at kunne sammenligne og tage kritisk stilling til resultaterne.
Deltagerobservation indebærer, at jeg (forskeren) deltager eller indgår i de forskellige praksisser
som observeres. Metoden egner sig til at beskrive og analysere det sociale og situerede. Deltagerobservationer kan derfor anvendes for at få et indefra-perspektiv på, hvordan de kontemplative øvelser
og filosofi som værktøj kan fungere, som jeg i dette tilfælde afprøver. Metoden er egnet til at fange
den kompleksitet, der opstår, når mennesker interagerer socialt. Gennem deltagerobservationen åbnes feltet op, samtidig med at forskeren opbygger en relation til de observerede aktører. Således bliver forskeren i stand til at stille de ’rigtige’ spørgsmål, fordi de normative og kulturelle koder synliggøres. Dette muliggør detaljerede og sansemættede beskrivelser (Szulevicz, 2020). For at imødekomme fortolkningsbias tog jeg noter lige efter øvelsen, og mens jeg stillede spørgsmål til eleverne
med tydelig markering af sted, tid og situation. En af klassens lærere observerede desuden både mig
og eleverne flere gange undervejs. Feltnoterne indeholder både beskrivelser af praksissituationer,
udvalgte samtaler af, hvad eleverne ordret sagde, og meningskondensering (Bilag 2 og 4).
I et DBR-projekt er det helt afgørende at inddrage deltagerne, da de er værdifulde og uomgængelige
partnere (Christensen, Gynther og Petersen, 2012). Som det fremgår af projektdesignet, har jeg løbende sparret med klassens lærere. Dette har været af uformel og ustruktureret karakter, hvorfor der
ikke citeres eller refereres direkte hertil. Inden det iterative forløb deltog jeg på en workshop med
skolekonsulent og medforfatter af Skole uden skældud Mette Thor Jørgensen. Efter mit iterative forløb, har jeg præsenteret hende for forløbet, og vi afholdt et møde den 9. april om mine afprøvninger
og refleksioner. Mødet er transskriberet, men bliver ikke inddraget i opgaven. Det anvendes som en
implicit sparring af mine refleksioner. Jeg vil i projektet løbende inddrage konkretiseringer og refleksioner i forhold til valg og fravalg, og afsluttende vil jeg diskutere kritiske forbehold inden konklusionen.
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Skælduds påvirkning
Vi kender alle historierne, om dengang det var tilladt at give eleverne slag med et spanskrør, og vi
har hørt om kollektive skideballer og eftersidninger. Først i 1967 blev fysisk afstraffelse gjort ulovligt. I bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen fra 2014 kan der ses et øget fokus på
kontekst, da der opfordres til samtale for at afdække årsagen til overskridelse af ordensregler, værdiregelsæt og normer. Alligevel nævnes foranstaltninger, der kan anvendes som straf, herunder eftersidning, udelukkelse og overflytning (Braad, 2016).
Skældud er en del af hverdagen for mange børn og voksne. Faktisk svarer 82% af 424 adspurgte lærere i en spørgeskemaundersøgelse, at de skælder ud (Klinge, m.fl., 2020, s. 19). Den seneste måling, der spørger direkte til skældud fra børnenes perspektiv, er lavet af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Ud af 54.439 adspurgte børn oplever halvdelen af børnene fra indskolingen og en fjerdedel af børnene på mellemtrinnet og i udskolingen at få skældud (DCUM, 2015).
Skældud defineres i Den Danske Ordbog som det at anklage, bebrejde eller irettesætte nogen, som
regel i voldsomme og vrede vendinger. I Skole uden skældud defineres skældud som det ”at udtrykke sig på en uvenlig måde uden hensyntagen til den andens perspektiv” (Klinge m.fl., 2020, s.
22). Irettesættelser kan derfor også opleves som skældud. Fælles for irettesættelser og skældud er
fejlafstemninger. En lærers irritation leder til irettesættelser, og vrede leder til skældud. Dermed
skyldes begge typer interaktionel adfærd en negativ arousal (Klinge, 2016, s. 104). Læreren kan
sagtens kommunikere budskaber, der går imod børns umiddelbare lyst, uden at dette er skældud.
Når børn og unge får skældud, har det negativ betydning for deres mentale sundhed, indbyrdes relationer, relationer til lærere og pædagoger, deltagelse i undervisningen, modstand og fremtid (Klinge
m.fl., 2020, s. 28). Skældud er det samspil, der påvirker lærer-elev-relationen mest i en negativ retning. Klinges forskning dokumenterer den enorme betydning, lærerens relationskompetence har for
elevernes læringsprocesser, faglige resultater, selvværd, fremtid og trivsel (Klinge, 2016, s. 9).
Når der alligevel skældes ud, skyldes det både, at skældud er kulturelt indlejret, og at biologien er
imod os. At skældud er kulturelt indlejret hænger sammen med bandwagon effekten, som indebærer, at mennesker gør det andre mennesker gør. Hvis det er et accepteret værktøj, og der eksisterer
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en holdning til at ’skældud skal der til’, så bliver det sværere for læreren at undgå at skælde ud. At
biologien er imod os, hænger sammen med hjernens stress-respons-system. Når der er et misforhold
mellem den kapacitet, man oplever at have til rådighed, og de udfordringer man står overfor, så reagerer vi automatisk (Klinge m.fl., 2020).
På kort sigt kan skældud virke som et brugbart værktøj. Det kan skabe ro, og det kan udløse dopamin (et signalstof i hjernens belønningssystem) hos den, der skælder ud. Problemet er de langsigtede konsekvenser. Samspilsmekanismens reciprocitet indebærer, at det du giver, får du igen.
Skældud kan derfor blive en ond cirkel, der medfører mere uønsket adfærd, der igen medfører mere
skældud (Klinge m.fl., 2020). Måske kan skældud medføre ro, men der er tale om magtens ro og
ikke relationens ro.

Magtens ro < relationens ro
Nogle lærere oplever det som retfærdigt, at der bliver skældt ud i visse sammenhænge, da det bestyrker deres oplevelser af, at det retmæssige hierarki i relationen er genetableret. På den måde
handler det i højere grad om den, der skælder ud, end den der skældes ud (Alenkær, 2020, s. 92).
Relationen mellem læreren og barnet er i forvejen hierarkisk eller nærmere bestemt asymmetrisk.
Det betyder, at parterne ikke er ligestillede, da den professionelle qua sin position i skolen, sin alder
og erfaring har mere magt end børnene (Jensen m.fl., 2014, s. 21).
Skældud er et unødvendigt magtredskab, og problemet med magt er, at følelsen kan få empatien til
at dale. Undersøgelser indenfor sociologien og neurologien har vist, at når mennesker føler sig
magtfulde, daler empatien fordi spejlneuronernes aktivitet daler (Klinge, m.fl., 2020, s. 62). At
skælde ud for at få ro vil måske virke i støjmæssig forstand, men der er tale om magtens ro og ikke
relationens ro. Når der skældes ud, udskilles hormonet kortisol, som påvirker leg og læring negativt,
og er først stabiliseret efter tre til fire timer (Klinge, m.fl., 2020, s. 36). Et belgisk studie fra 2008
har dokumenteret, at børn, der i begyndelsen af et skoleår bliver skældt ud for uhensigtsmæssig adfærd, har mere af den adfærd, når man kommer til slutningen af skoleåret (Klinge, m.fl., 2020, s.
88). Dermed kan det siges, at den ro skældud kan give – magtens ro – er kontraproduktivt, fordi det
på sigt vil medføre mere af den adfærd, som den voksne ønsker at se mindre af.
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Det er vigtigt at nævne, at skældud ikke er direkte skadeligt, hvis det sker meget sjældent, er kortvarigt og opfølges af en afstemning. Skældud er skadeligt over tid, fordi det nedbryder barnets selvregulerende funktioner, kortisolregulering og belaster nervesystemet. Børn, der skældes meget ud, er
således i risiko for langsigtede konsekvenser som depression og lavt selvværd. Klinge fremhæver i
sin ph.d., at der ikke er nogen positive effekter ved skældud. Skældud kan hæmme trivsel og faglig
progression for den enkelte elev og klassen som helhed (Klinge, 2016, s. 245).
Relationens ro henviser til, at hvis der er stærke relationer mellem børnene og den voksne, så vil
børnene følge den voksnes lederskab. At skælde mindre ud handler derfor først og fremmest om at
gøre mere af alt det gode, lærere allerede gør, hvilket i sig selv kan være komplekst. Jeg vil i det
følgende forsøge at skabe en forståelsesramme, der kan overskueliggøre det komplekse.

En trivsels- og inklusionsmodel som forståelsesramme
Tretrinsraketten er Klinge, Sigsgaard og Jørgensens bud på en konkret handle- og tænkemåde, der
kan afløse skældud. Den består af vær rolig (hjerteikonet), vær nysgerrig (øreikonet) og vær hjælpsom (håndikonet). Vær rolig henviser til at stoppe sin automatreaktion, have roligt kropssprog, almindelig stemmeføring og bevidsthed om vejrtrækning. Vær nysgerrig handler om at forholde sig
ikke-dømmende, da alle har brug for trøst og omsorg. Vær hjælpsom indebærer at fortælle børnene,
hvad de skal og ved at give løsningsforslag (Klinge, m.fl., 2020).
Tretrinsraketten er særlig anvendelig i konfliktsituationer, hvor læreren er ved at reagere i
affekt. At være rolig, nysgerrig og hjælpsom er dog kvaliteter, der er afgørende i hele lærerens
virke, og som kan medvirke til positiv reciprocitet. I dette afsnit søges en udvidelse af tretrinsraketten og en forståelsesramme, der kan bruges til det proaktive arbejde med at undgå skældud. I den
forbindelse er trivsel og inklusion to centrale begreber.
Trivsel handler om menneskets velbefindende, både psykisk og fysisk. Rasmus Alenkær har videreudviklet sin inklusionsmodel til en trivselsmodel. Trivsel defineres som barnets subjektive oplevelse af tre samspillende præmisser: miljø, relation og opgave (Alenkær, 2020, s. 17). Disse tre er
derfor også nært knyttet til inklusion. Inklusion er en dynamisk proces med formålet at udvikle muligheder for, at alle elever kan deltage i skolen. Gode læringsbetingelser og -muligheder skal tilstræ-

9 af 30

Mie Kviesgaard (268603)

Bachelorprojekt (LIA), Maj 2021

bes for alle – hvor barrierer for deltagelse mindskes, og forskellighed anses som ressource (Alenkær, 2013; Molbæk m.fl. 2015). Når vi skælder ud, udtrykker vi os på en uvenlig måde uden hensyntagen til den andens perspektiv (jf. definitionen). På den måde gør vi alt andet end at skabe et
inkluderende læringsmiljø med fokus på trivsel.
Jeg har analyseret og sammenlignet Alenkærs trivselsmodel (Alenkær, 2020, s. 17), Molbæks analyseramme for inkluderende klasseledelse (Molbæk & Filmkompagniet, 2017) og Klinge, Sigsgaard
og Jørgensens tretrinsraket til at undgå skældud (Klinge, m.fl. 2020, s. 109). Disse tre har jeg sammenfattet til én figur, som jeg kort vil forklare.

Figuren skal anses som en bred forståelses-, udviklings- og læringsramme. Det er en tænkemodel
og kan bruges til refleksion over praktisk-teoretisk planlægning, gennemførelse, vurdering og kritisk analyse af undervisning og læring. Tilgangen hviler på et bio-psyko-socialt videnskabssyn, der
forsøger at se det hele menneske på tværs af biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Dette indebærer et multidisciplinært syn, der forsøger at se det hele menneske og ikke kun enten det biologiske (eksempelvis dysfunktion i hjernen), det psykologiske (eksempelvis angst eller manglende
motivation) eller det sociale (eksempelvis isolation eller manglende relationskompetencer). Ud fra
dette perspektiv anses adfærd som invitationer til at se, hvad den anden søger og efterspørger (Molbæk, m.fl., 2015). Figuren har et dobbelt formål om dels at skabe en forståelsesramme, der kan
skabe veje til mindre skældud, og dels at præsentere et ståsted for analysen. Elementerne er nært
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forbundne, de overlapper og påvirker indbyrdes hinanden. De kan relateres til Dansk Clearingshouse for Uddannelsesforskning, der i 2008 udgav en analyse af sammenhængen mellem lærerens
kompetence og elevernes læringsudbytte. Hovedkonklusionen er, at de tre lærerkompetencer; relationer, klasseledelse og didaktik har afgørende betydning for elevernes læring (Løw, 2014).
Den organisatoriske dimension er placeret bagerst. Denne henviser til skolens kultur og danner
selve rammen for de andre elementer. Der er eksempelvis stor forskel på, om der en definerende eller analyserende skolekultur. Sidstnævnte er at foretrække og er karakteriseret ved en åben og undersøgende tilgang, tykke fortællinger, dialog og nysgerrighed (Molbæk, m.fl., 2015). Den organisatoriske dimension er nært knyttet til andre makrostrukturer som for eksempel det samfund, skolen
er i. Jeg har i forbindelse med mit iterative forløb haft øje for dimensionen, men den vil ikke være et
genstandsfelt for analyse.
Miljø og den rammesættende dimension henviser til barnets indre og ydre miljø. Det ydre miljø
henviser blandt andet til lokalets indretning, regler, rutiner og støjniveau. Disse påvirker og hænger
sammen med barnets indre miljø, og i den forbindelse er ro et centralt begreb. Ro, både indre og
ydre, muliggør fordybelse og nedsætter risikoen for stress (Alenkær, 2020). De kontemplative øvelser, som jeg vil analysere senere, tager særligt udgangspunkt i dette.
Opgave og den didaktiske dimension omhandler det indhold, vi er sammen om, og det fokus vi har.
Børn skal beskæftige sig med meningsfuldt indhold, hvor de har mulighed for at opleve mestring
(Klinge, 2016; Alenkær, 2020). Det handler om den praktiske-teoretiske planlægning, gennemførelse, vurdering og kritiske analyse af undervisning og læring. Afsnittet At skabe et undersøgende
fællesskab tager særlig udgangspunkt i denne.
Den relationelle dimension henviser til, om barnet er en aktiv og accepteret deltager i fællesskabet.
Dette er nært knyttet til tryghed og hviler på stabile og omsorgsfulde relationer til voksne og børn
(Alenkær, 2020). Til beskrivelse af denne dimension anvender jeg markører, som Klinge har dokumenteret vigtigheden af. Lærerens relationskompetence afhænger af markørerne afstemmere, omsorgsetiske handlinger og understøttelse af elevers behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed (Klinge, 2016, s. 254). Afstemmere kan for eksempel være smil, nik og venlige ord. Omsorgsetiske handlinger indebærer at have fagligt og trivselsmæssigt øje for hver elev.
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For at eleverne oplever selvbestemmelse, skal de kunne se en mening med det, de skal lave. De oplever kompetence, hvis de kan håndtere de udfordringer, de møder, og samhørighed hvis de anerkendes og oplever at være en værdifuld del af fællesskabet (Klinge, 2016). Forholdet mellem den
relationelle dimension og afprøvningerne indenfor de to andre dimensioner er dynamisk. Positive
relationer forudsætter muligheden for implementeringen af kontemplative og undersøgende øvelser,
samtidig med at de positive relationer kan udvikles gennem disse øvelser. Den relationelle dimension og de dertilhørende teoretiske greb vil derfor vægte tungt i det følgende afsnit.

Opsamling
Forskning dokumenterer, hvilke negative konsekvenser skældud har for børns mentale sundhed, relationer, deltagelse og fremtid. Skældud er eksempelvis det samspil, der påvirker lærer-elev-relationen mest i en negativ retning. Fra Klinges forskning kender vi til den store betydning, denne relation har. Når læreren alligevel skælder ud, er det fordi vi er oppe imod biologiske og kulturelt indlejrede kræfter. Det udløser dopamin hos den, der skælder ud, og det kan skabe ro, men der er tale
om magtens ro og ikke relationens ro.
Figur 1 er skabt for at begrebsliggøre de mange dimensioner, der kan påvirke mængden af skældud.
Det kan synes banalt at nævne, men efter min vurdering er vi nødt til at italesætte det, så fokus ikke
forsvinder i indholdsdimensionen. Det mest centrale i arbejdet med at undgå skældud er det perspektivskifte, der ligger forinden. Når læreren har forstået, at der ingen positive effekter er af at
skælde ud, er det nemmere at arbejde med egne automatreaktioner, bedre trivsel og et inkluderende
læringsmiljø.
Med afsæt i problemidentifikationen (jf. metodeafsnittet), dokumentationen af skælduds negative
påvirkning og figur 1 som forståelsesramme, vil jeg i det følgende afsnit analysere det iterative forløb. Grundet projektets omfang er det ikke muligt at gå i dybden med alle dimensionerne fra figuren. Jeg vil alligevel understrege vigtigheden af at være opmærksom på dem alle, og de indgår alle i
min kritiske refleksion over resultaterne.
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At arbejde proaktivt med at undgå skældud
Før afprøvningerne observerede jeg fjerde klasse i to hele dage for at få et indblik i den rammesættende-, relationelle- og didaktiske dimension. Jeg blev introduceret for den organisatoriske dimension gennem to møder med skolelederen, og fik yderligere kendskab til den i løbet af mine seks
ugers praktik på skolen. Denne dimension vil ikke være genstandsfelt for analysen, idet jeg som lærerstuderende har ringe indflydelse på området. Det har alligevel indgået i vurderingen af undersøgelsesfeltets repræsentativitet ved at sammenligne de to skoler, hvor henholdsvis problemidentifikationen og det iterative forløb foregik. Skolerne ligner hinanden hvis man sammenligner dem på Uddannelsesstatistik, baseret på karakteristika som trivsel, fravær, antal, placering og karaktergennemsnit (Børne- og undervisningsministeriet, 2020). Derfor vil jeg ikke gå yderligere ind i den oversættelse af kontekst, der finder sted mellem min problemidentifikation og det iterative forløb. Den eneste nævneværdige forskel i mine observationer er brugen af negative narrativer (også beskrevet i
metodeafsnittet). I anden praktikperiode anvendte min praktiklærer mange negative og individfokuserede narrativer om eleverne. Det modsatte gjorde sig gældende med min praktiklærer i den tredje
praktikperiode. Dette kan have en positiv rammesættende påvirkning på resultaterne af det iterative
forløb, hvilket er en del af min kritiske refleksion over resultaterne.
De følgende afsnit handler om mine to afprøvninger i de iterative forløb. På vej mod en rolighedskultur er særligt knyttet til figur 1’s miljøelement (den rammesættende dimension) og hjerte-ikonet
vær rolig. At skabe et undersøgende fællesskab knytter sig særligt til opgave (den didaktiske dimension), samt ikonet vær nysgerrig. Under begge temaer vil jeg både redegøre, analysere og diskutere.

På vej mod en rolighedskultur
Denne afprøvning rummer et forsøg på at starte timen op med det modsatte af skældud; nemlig positive afstemmere og beroligelse af nervesystemet. Afprøvningen er inspireret af tilgange som Low
Arousal og Kontemplativ undervisning. Arousal er hjernens vågenhedsniveau, og hvis dette er for
højt, er det svært at koncentrere sig (Elvén & Sjölund, 2019). Kontemplativ undervisning inddrager
forskellige former for arbejde med elevers oplevelser og erfaringer, herunder også oplevelser af deres egen ’mind and awareness’, altså opmærksomhed, bevidsthed og nærværende ’væren’. Den
slags aktiviteter i skolen kan være særlige øvelser, der henter inspiration fra mindfulness (Nielsen &
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Kolmos, 2013, s. 153). Det centrale i kontemplation er at have ikke-dømmende opmærksomhed
(Terjestam, 2014).
Jeg har selv taget Mindfulnessbaseret Stressreduktions-kurset, men vil ikke gå yderligere i dybden
med definitionen af mindfulness, dels fordi jeg i øvelserne med børnene tager udgangspunkt i den
givne definition af kontemplative øvelser, og dels fordi definitionerne korrelerer.

Kontemplative øvelser i fjerde klasse
Jeg har i løbet af seks uger startet alle dansklektioner i fjerde klasse med en kontemplativ øvelse på
ca. 5-7 minutter. Øvelserne er inspireret af de fem grundøvelser fra Nærvær og empati skrevet af
Helle Jensen1 (2014). De fem grundøvelser er eksempler på, hvordan man ved hjælp af de fem naturlige kompetencer – hjerte, bevidsthed, krop, åndedræt og kreativitet – kan vende opmærksomheden indad (Jensen m.fl., 2014, s. 41). De flestes hverdag – også skolebørns – er overvejende præget
af en udadrettet og handlingsorienteret opmærksomhed. Indadrettet opmærksomhed, der trænes
gennem indre øvelser, er kraftigt underrepræsenterede (Jensen, m.fl., 2014, s. 26).
Åndedrættet er den eneste del af det autonome nervesystem, vi selv kan gribe ind i og ændre. Dybe
åndedrag beroliger nervesystemet, sænker kortisolniveauet, øger mængden af positive følelser og
leder til en roligere adfærd (Klinge m.fl., 2020, s. 231). På den måde kan dybe åndedrag være med
til at forebygge skældud. Åndedrætsøvelsen er afprøvet flest gange. Den er afprøvet halvdelen af
gangene i fjerde klasse og i begge afprøvninger i tredje klasse. Min omskrivning af øvelsen kan ses
på bilag 1.
Anne Maj Nielsen og Marie Kolmos har lavet en længerevarende indsats med kontemplativ undervisning i en dansk skoleklasse (2013). I min analyse vil jeg sammenligne mine resultater med deres,
da undersøgelsen er baseret på øvelser, der er tilsvarende dem, jeg anvender.

1

Øvelserne er lavet i samarbejde med Katinka Gøtzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen og Anne Sælebække. Der kan
findes mere inspiration på bornslivskundskab.dk.
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Opstart
På en af observationsdagene lavede klasselæreren en lille visualiseringsøvelse i børnenes frokostpause. De skulle sidde i ro og spise i fem minutter og sende en kærlig tanke til den, der havde smurt
madpakken. Få af børnene lavede ansigter til hinanden og fniste en smule, men ellers var der helt ro
(Bilag 2.1, obs. 1). Klasselæreren fortalte mig, at eleverne var bekendte med kontemplative øvelser.
Hun fortalte, at børnene havde prøvet yoga til idræt og små massage-øvelser i undervisningen. Børnene var dog ikke vant til fokus på åndedræt eller opstart af timer på den måde.
Fem uger efter observationsdagene startede jeg i praktik i klassen. Forældrene var derfor informerede om mit virke på skolen. Jeg introducerede øvelserne til børnene, nogle dage efter jeg var startet, på følgende måde:
Jeg håber, at I vil være med til at lave nogle øvelser, som jeg har glædet mig helt vildt til at lave
sammen med jer. Jeg har lært det på et kursus, og jeg vil gerne se, om det kunne være noget for
jer. Jeg håber, at I vil være med til at prøve dem, men det er ikke noget, man skal. Det eneste,
jeg vil have, er at man ikke forstyrrer hinanden (Bilag 2.1, obs. 2).

Ud fra en etisk overvejelse ville jeg ikke gøre det et krav at deltage i øvelsen. Denne måde at
introducere øvelsen på kan være med til at understøtte elevernes behov for selvbestemmelse.
Hvis man kan se mening med det, man skal, engagerer man sig frivilligt. Jeg var forberedt på
forskellige udfald. Morten Tido holdt et oplæg på VIA den 22. oktober, hvor han fortalte om
sine afprøvninger af selv samme øvelser. Han fortalte, at eleverne have fnist og fjollet meget
omkring øvelserne i starten. Dette var ikke sammenfaldende med mine observationer i denne
4. klasse. Alle elever deltog, og efter første øvelse udspillede følgende samtale sig:
E: ”Wauw. Jeg giver det ti ud af ti”
L: ”Ja, hvorfor”
E: ”Fordi det var vildt dejligt”
L: ”Ja, hvorfor synes du det var dejligt?”
E: ”Hmm. Det kan jeg ikke lige sætte ord på, men det var virkelig dejligt” (Bilag 2.1, obs. 2)

Ud fra denne samtale kan der udledes, at eleven fik en oplevelse af velvære men uden direkte
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bevidsthed om det. Andre elever tilsluttede sig elevens udsagn og sagde ”det var virkelig dejligt” og ”det er afslappende” (Bilag 2.1, obs. 2). Følelsen af velvære kan hænge sammen med,
den beroligelse af nervesystemet dybe åndedræt medfører.
Jeg valgte at afprøve øvelserne i 3. klasse for at sammenligne oplevelsen af opstarten. Jeg underviste 3. klasse i billedkunst. Efter samme introduktion udspillede sig en helt anden stemning end i 4.
klasse. En elev lavede høje snorkelyde mens tre andre grinte højlydt. En anden elev endte med at gå
ud af klassen for at stå og banke på glasdøren og lave ansigter til de andre. Som facilitator af øvelsen blev det i denne situation mere vanskeligt selv at bevare roen, være bevidst om vejrtrækning og
bidrage til positiv affektsmitte. Således risikerede en øvelse, der var tiltænkt positive afstemmere og
beroligelse af nervesystemet, at medføre det omvendte – skældud.
Den næste gang jeg afprøvede øvelsen i 3. klasse, ændrede jeg nogle få ting. Jeg skrev øvelsen om,
ved at simplificere sproget, og jeg vejledte eleverne til at sætte sig med større afstand til hinanden.
Denne gang var oplevelsen bedre, og en elev påpegede at ”det var nemmere i dag, fordi der var
mere ro” (Bilag 2.2, obs. 1). Det er svært at vurdere den præcise årsag til forskellen på modtagelsen
af øvelsen i 3. og 4. klasse. Der kan både være forskel i modenhed og følelsesmæssig udvikling hos
eleverne, men det kan også påvirkes af miljøet og den rammesættende dimension. Det kan have afgørende betydning, at 4. klasse allerede var bekendt med andre kontemplative øvelser, hvilket 3.
klasse ikke var. Det kan også være, at det var forstyrrende for eleverne at lave øvelsen i billedkunstlokalet. Mest sandsynligt spiller den relationelle dimension en afgørende rolle i denne sammenhæng. Jeg underviste 4. klasse i ni lektioner, mens jeg kun havde 3. klasse i to lektioner om ugen.
Efter mine to observationsdage i 4. klasse kunne jeg alle navnene, mens jeg stadig var ved at lære
dem i 3. klasse.
Øvelserne skal tilpasses præcist de elever, der er i klassen. Det er derfor vanskeligt at vurdere, hvordan øvelserne kan adapteres direkte til andre kontekster. Det centrale er, at fokus på åndedrættet kan
berolige nervesystemet. I 3. klasse fortsatte vi de efterfølgende lektioner med timestart ved døren og
tre dybe, lange indåndinger inden introduktion. Øvelserne var med til at give et indblik i elevernes
arousalniveau, så det blev muligt for mig som facilitator at korrigere den rammesættende dimension. I 4. klasse fortsatte vi med de præsenterede øvelser, og de følgende underafsnit bærer præg af
øvelsernes effekt, når det lykkedes at lave dem.
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Elevernes oplevelser af effekt
Igennem alle ugerne var der elever, der satte ord på, hvad de synes om øvelserne, men uden at vide
hvorfor de synes det. Det viste sig eksempelvis gennem udtalelser som ”jeg kan ikke forklare hvorfor, men det var bedre i dag” (Bilag 2.1, obs. 3) og ”jeg ved ikke hvorfor, jeg synes, det var svært i
dag, det var det bare” (Bilag 2.1, obs. 6). Eleverne gav både udtryk for, at det kunne være dejligt
men også svært at lave øvelserne. Eleverne havde forslag til, hvordan øvelserne kunne korrigeres.
De foreslog at prøve både med og uden musik. Nogen ville gerne prøve at lave øvelserne i længere
tid ad gangen, og andre ville gerne prøve at ligge ned, mens vi lavede øvelserne. Jeg var meget opmærksom på eksplicit at sige til børnene, at alle oplevelser var velkomne. Der var ikke noget rigtigt
og forkert. Uanset hvilke udtalelser eleverne kom med efter øvelserne, havde jeg fokus på positive
afstemmere i form af smil, nik og spejling. På den måde kan øvelsen netop bidrage til samhørighed
og selvbestemmelse, fordi alle værdsættes og lyttes til, og der gives plads til forskellig deltagelse
gennem valgmuligheder.
En elev udtalte: ”jeg synes faktisk, at jeg kunne mærke, jeg blev mere rolig, og nu kan jeg bedre
koncentrere mig igen. Det kunne jeg nemlig mærke jeg ikke kunne før” (Bilag 2.1, obs. 3). Eleven
indikerer altså at kunne mærke en positiv regulering af arousalniveauet. Når arousalniveauet er for
højt, kan det være svært at bevare roen og koncentrere sig. På den måde flyttes fokus fra den bagerste del af hjernen, til den forreste del af hjernen, hvilket minimerer risikoen for at reagere i affekt,
fordi kortisolniveauet mindskes. Således sker det omvendte af, hvad der ville være sket, hvis barnet
havde fået skældud, for i en sådan situation øges udskillelsen af kortisol. Andre elever delte samme
oplevelse og sagde for eksempel ”så kan man måske øve sig på ikke at blive distraheret af de ting,
man kigger på” (Bilag 2.1, obs. 5), ”jeg blev helt rolig” og ”det var nemmere at koncentrere sig i
dag, fordi alle sad stille” (Bilag 2.1, obs. 7). Dette stemmer overens med resultaterne i Nielsen og
Kolmos undersøgelse (2013). Her fortæller en elev eksempelvis, at før de lavede øvelserne og var
stressede ”så havde du det hele dagen, og det blev ikke mindre, det blev bare værre (…) når det er,
man laver øvelserne, så er det du i stedet for at blive mere stresset, så bliver du mere rolig” (Nielsen
& Kolmos, 2013, s. 152). Børnene fremhæver, hvordan de oplever, at øvelserne giver dem ro og
bedre mulighed for koncentration. På den måde kan de kontemplative øvelser være med til at skabe
en opmærksomhedskultur, der giver børnene mulighed for at træne reguleringen af indre opmærksomhed og dermed være mere nærværende.
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Efterspørgsel
Eleverne begyndte selv at efterspørge øvelserne. I midten af en dansklektion, hvor eleverne arbejdede i grupper, tiltog mængden af uro. Jeg fik ro i klassen og foreslog dem, at vi kunne lave et
brain-break med bevægelse. Eleverne spurgte selv, om vi ikke kunne lave åndedrætsøvelsen i stedet, hvilket vi gjorde, da der var bred enighed (Bilag 2.1, obs. 3). Eleverne antyder på den måde en
evne til at mærke, hvornår der er brug for at gå op eller ned i arousal (miljø). Det kan også være, at
det er stemningen eleverne efterspørger, og at min positive indstilling overfor øvelserne smitter af
på dem (relation). Miljø og relation påvirker hinanden dynamisk, og det essentielle er, at eleverne
synes, det er dejligt og efterspørger mere.
Eleverne spurgte eksempelvist, om de ikke måtte gøre det i længere tid og gerne hver dag (Bilag
2.1, obs. 4). Da jeg fortalte, at vi kunne gøre det hver gang, de havde mig, var der en, der svarede
”what, må vi?? De andre har altid så travlt med at komme i gang”. Det er interessant, når eleven siger, at de andre har travlt med at komme i gang. For at uddybe spurgte jeg ”i gang med hvad” hvortil eleven svarede ”altså opgaverne og sådan det vi skal lave” (Bilag 2.1, obs. 4). Eleven taler implicit om det fag-faglige indhold og virker overrasket over, at de må lave øvelserne hver gang. Dette
afspejler en tendens til en prioritering af opgave-dimensionen, hvilket jeg også selv har ansporet
gennem observationer, og som jeg skrev om indledende i projektet.
Denne tendens kommer også til udtryk i Skole uden Skældud. Fra side 48 og frem er der en
casebeskrivelse af en time, der bliver brugt på konflikthåndtering. En elev spørger ”skal vi slet ikke
lave noget i dine timer i dag?” hvorefter læreren svarer ”vi skal ikke lave dansk i dag, for det vigtigste er nemlig, at I har det godt” (Klinge, m.fl., 2020, s. 49). Læreren udtrykker her en vilje til at
sikre sig ro og tryghed (miljø og relation), før fokus kan flyttes til opgave-dimensionen. Denne vilje
kræver en sensitiv og umiddelbar registrering af hver elev, så læreren kan afstemme mødet mellem
stof, sig selv og elev. Udfordringen, men også vigtigheden, ligger i at vide, hvornår eleverne ikke
har det godt og handle derefter. Forskellige problemstillinger kan opstå som for eksempel; hvornår
er konflikten stor nok til at måtte overtage undervisningen? Kunne man have sagt pyt i stedet? Hvad
hvis der er konflikter hver dag? Der findes ikke endegyldige svar på disse spørgsmål, og som
Klinge påpeger, må læreren bruge sig selv, sin faglige og fag- og almendidaktiske kunnen, sin generelle og specifikke viden om børn og deres lærings- og udviklingsprocesser sammen med sin sensitive og umiddelbare registrering af hver elev (Klinge, 2016, s. 255). Men hvordan lærer man det?
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Lærerens rolle – om receptiv rettethed og mentalisering
Læreren skal kunne sætte sig i elevernes sted og afstemme herefter, hvilket kræver receptiv rettethed og mentalisering. Receptiv rettethed indebærer at have et modtagende fokus på elever, indhold
og sig selv. Mentalisering er overbygningen til empati og beskriver en indleven i, hvordan den anden har det (Klinge, 2016). Således kan skældud undgås, fordi man forholder sig venligt og hensynsfuldt til den andens perspektiv.
Der er mange faktorer, der kan påvirke lærerens evne til at være receptiv rettet og mentaliserende.
Der er ikke tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen. Sådan lyder det fra 82% af lærerne i en
undersøgelse fra Danmarks Lærerforening (DLF, 2016). De fleste skoler rummer det, man kan
kalde ettallets tyranni – én voksen, der underviser én klasse, fra én årgang, i ét fag, i én time, i ét
klasseværelse (Klinge, m.fl., 2020, s. 187). Folkeskolereformer, læringsmål, nationale test, elevplaner, evaluering, feedback, forældre- og teamsamarbejde. Listen er uendelig, og det er en kendt problemstilling, at lærere er stressede. Derfor er det måske heller ikke så mærkeligt, at langt de fleste
lærere kender til at nå sit metodeloft og agere i affekt.
Stress nedsætter evnen til at beskytte sig psykologisk mod affektsmitte. Affektsmitte indebærer, at
følelser smitter (Elvén & Sjölund, 2019). Hvis eleverne har været i konflikt i frikvarteret, og læreren
reagerer ved selv at gå i affekt, risikerer situationen at eskalere. Stressede lærere risikerer at affektsmitte hinanden, og sådan kan den negative spiral fortsætte. I en travl hverdag hvor både børn og
voksnes nervesystem kan være på overarbejde af flere forskellige grunde, er det helt afgørende, at
læreren påtager sig ansvaret for at genskabe ro og bidrage til at skabe en rolighedskultur (begrebet
udfoldes i næste afsnit). Dette ansvar er ubærligt, hvis der ikke er menneskevenlige rammer. Derfor
er det helt afgørende at se nærmere på den organisatoriske dimension, da denne er med til at påvirke
muligheden for understøttelse af lærerens egne psykologiske behov.
Klinge konkluderer i sin ph.d.-afhandling, at der er behov for, at lærerstuderende arbejder med personlig udvikling. Hun specificerer yderligere, hvori denne udvikling med fordel kunne bestå. Hendes empiriske analyser har vist, at læreren ikke kan vise sig som leder af meningsfulde læringsprocesser, hvis hun samtidig præger klasserummet med negative emotioner (Klinge, 2016, s. 261). På
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læreruddannelsen har vi lært om dette teoretisk, men med blot 18 ugers praktik, i løbet af fire år på
uddannelsen, er der ringe vilkår for kropsligt at forankre denne teoretiske viden i praksis.
Jeg har deltaget i projektet Stressfri hverdag for børn og unge. Gennem mindfulness trænes det at
være venlig og overbærende. I første omgang over for sig selv for derefter at kunne bringe venligheden og overbærenheden videre til de elever, vi arbejder med. Det er til gavn for læringsmiljøet i
klassen og for den enkeltes trivsel – børns såvel som voksnes (Aarhus Universitet, 2021). Det er
ikke sikkert, at alle lærere skal gennem et otte ugers Mindfulnessbaseret Stressreduktions-kursus,
men måske skulle vi overveje, hvordan den personlige udvikling kan integreres på læreruddannelsen. Som mennesker bliver vi formentlig aldrig helt stressfrie, men vi kan gennemtænke, hvordan vi
etablerer et fokus på den emotionelle udvikling i stedet for kun at fokusere på den kognitive.
De analyserede kontemplative øvelser kan og skal ikke defineres som en ny undervisningsmetode,
hvor lærere og børn skal udstyres med nye redskaber. Øvelserne kan minde os om fortsat at øve noget af det, vi allerede kan. De kan bidrage til øget opmærksomhed og bedre koncentration, som vil
påvirke læring i en positiv retning. De bedste virkninger af de kontemplative øvelser findes i klasser, hvor læreren både selv træner mindfulness, nærvær og relationskompetence og laver lignende
øvelser med børnene (Nielsen & Kolmos, 2013). Den voksnes nærvær og kompetence kan hjælpe
barnet til at udvikle de livgivende færdigheder i sansning, regulering af arousal, emotionel rumning
og opmærksomhedsstyring, samt i at udvikle empati og udvide sit nærvær (Jensen m.fl., 2014, s. 9).
Selvom øvelserne kan skabe ro for både børn og voksne, er det afgørende, at læreren arbejder med
sig selv udover øvelserne. Læreren kan på den måde medvirke til positiv affektsmitte, både på lærerværelset og i klasserummet, hvilket spreder sig som ringe i vandet.
Både voksne og børn har brug for mere menneskevenlige rammer. Som det fremgik af analysen, efterspørger eleverne den ro og velvære, der ligger i de kontemplative øvelser. Da vi evaluerede det
forløb, vi havde gennemført i dansk sideløbende med øvelserne, udtalte en elev: ”det har været
godt, at der ikke har været nogen lektier, fordi jeg kan nemt blive stresset af dem, fordi vi har lidt
mange, og når man både skal i SFO og til spejder og fodbold, så kan det være svært at nå” (Bilag 4,
obs 3). Eleverne efterspørger ro, og denne elev er blot en blandt mange, der oplever stress og pres i
hverdagen (Børns vilkår og Trygfonden, 2020). Vi har brug for en rolighedskultur!
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Begrebet rolighedskultur
Rolighedskultur er et begreb, der er blevet til under arbejdet med dette projekt. At skabe en rolighedskultur er et modsvar til det accelererende og præstationsorienterede højhastighedssamfund, vi
befinder os i. Rolighed henviser til dét at være rolig, mens kultur kommer fra det latinske colere, der
betyder at dyrke. At dyrke det at være rolig henviser ikke til at gøre børn rolige i den forstand, at de
skal sidde stille og være stille. Det henviser til voksnes rolige reaktion på børns adfærd og til indre
ro – både hos børn og voksne – i en ydre verden, der af og til larmer. Vi har et udstrakt behov for
præstationsfrigørende rum, hvor barnets værdsættelse ikke måles efter præstationssamfundets sociale logik. Det indebærer en frihed fra konstant at skulle vejes, testes, vurderes og evalueres (AAU &
Petersen, 2020).
Det handler om at lære børn, at de er gode og unikke i kraft af, hvem de er, og ikke i kraft af hvad
de gør. At forstå at alle gør det bedste de kan. At give sig tid til også at fokusere på den følelsesmæssige udvikling og ikke alene den kognitive. Begrebet bygger på en systemisk forståelse, som
figur 1, hvor alle led er afhængige af hinanden. Problemer kan aldrig ses udelukkende iboende barnet. I stedet må vi gå kontekstfokuseret og undersøgende til værks. I et læringsmiljø, hvor det tilstræbes at skabe en rolighedskultur, er der fokus på at skabe et inkluderende læringsmiljø med en
læringsorienteret tilgang. Vi må skabe engagementets didaktik, for hvis engagement og lys i øjnene
er essensen, så bliver skældud overflødigt. Dette vil jeg udfolde i det næste afsnit.
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At skabe et undersøgende fællesskab
Der findes et utal af metoder og forslag til at arbejde med at skabe et undersøgende fællesskab; undersøgelsesbaseret matematikundervisning (eksempelvis MERIA-projektet), Problem Based Learning (PBL), æstetiske læreprocesser og mange flere. Fælles for metoderne er en opprioritering af
det praktiske arbejde, at gøre eleverne mere aktive og at arbejde med vedkommende materiale.
Dette stemmer overens med de konkrete anbefalinger, der gives på baggrund af spiralprojektet, der
undersøgte hvilke strukturer i skolen og indhold i undervisningen, der øger børns læringslyst og udbytte i skolen (Corneliussen m.fl., 2018).
For at undgå at eleverne oplever læringsarbejdet i skolen som truende, er det nødvendigt at arbejde
med at udvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø. Ifølge Sidsel og Einar Skaalvik gøres dette
ved at skabe læringsorientering frem for præstationsorientering. Læringsorientering kan fremmes
ved at sætte fokus på proces frem for produkt, hvilket også kendetegner undersøgende arbejde. Skolen skal lykkes med at få eleverne til at betragte fejl som en naturlig del af læringsprocessen. På den
måde vil fejl ikke anses som en trussel, men som en mulighed for udvikling. For at opnå dette, skal
der tages udgangspunkt i elevernes forudsætninger gennem differentierede mål og forventninger til
elevernes læring. Der er i den forbindelse ikke tale om målstyring men målorientering (Skaalvik og
Skaalvik, 2018).
Dette perspektiv stemmer overens med den anvendte forståelsesramme (figur 1). Læringsorienteringen skal i den forbindelse indebære, at læreren har øje for alle dimensionerne i sin planlægning,
gennemførsel og evaluering af undervisningen. Undervisningen handler ikke kun om det fælles
tredje, vi er sammen om (indholdet), men også om hvordan vi er sammen om det (miljø og relation). Der er altså tale om et bredt perspektiv på undervisning og læring, hvor alle dimensionerne
overlapper hinanden. Alle børn skal have en bane at spille på og mulighed for at føle sig vigtige for
fællesskabet.
Med udgangspunkt i disse anbefalinger, og et specifikt fokus på læringsorientering samt dialogisk
undervisning, afprøvede jeg forskellige iterative faglige forløb i løbet af seks uger. I billedkunst bestod dette af et forløb om naturen, hvor jeg forsøgte at skabe en æstetisk læreproces. I danskfaget
arbejdede vi med receptionsæstetisk læsning af litteratur gennem en procesorienteret og dialogisk
tilgang. Dette indebærer at elevernes egen fortolkning af litteraturen er i centrum, og at arbejdet
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med teksten deles op i før-, under- og efterlæsning (Steffensen, 2005). I det følgende afsnit Filosofi
med børn vil jeg analysere efterlæsningsaktiviteten, der tog udgangspunkt i temaet fra Morkels Alfabet.

Filosofi med børn
I skolen er det almindeligvis læreren, der stiller spørgsmålene, hvorefter eleverne kommer med de
svar, som læreren godt kendte i forvejen. I filosofiske aktiviteter stilles der derimod autentiske
spørgsmål. Filosofi med børn er en pædagogik, der arbejder med undren, refleksion, dialog og argumentation i undervisningen. Det er ikke udbredt i Danmark, men undersøgelser fra Norge og England dokumenterer, at børn og unge, der filosoferer med hinanden, opnår højere grad af kritisk
tænkning. Engagementet stiger i kraft af mere elev-tale. Trivslen og miljøet i klassen styrkes, og
eleverne oplever højere selvværd. En filosofisk tilgang skærper elevernes nysgerrighed, lyst til at
lære og dermed deres faglige niveau (Groth & Kallesøe, 2016). Denne nysgerrighed kan være brugbar i mange situationer både eleverne imellem og mellem lærer og elever. Tretrinsraketten (jf. figur
1) anbefaler, at læreren skal være nysgerrig som afløsning til skældud. Hvis lærer og elever filosoferer sammen og træner denne nysgerrighed, kan det også overføres til andre situationer, hvilket kan
være med til at afhjælpe skældud.
Der er flere sammenhænge mellem denne afprøvning og det proaktive arbejde med skældud. Filosofi, og dialogisk undervisning generelt, kan være med til at understøtte elevernes behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed, hvorimod skældud kvæler disse tre psykologiske behov (Klinge, m.fl., 2020). Selvbestemmelse kan understøttes, fordi der i dialogen gives plads
til undren og forskellige holdninger. Kompetence kan understøttes, idet graden af elev-tale øges, og
fordi der ikke er noget rigtigt og forkert. Derfor understøttes elevens oplevelse af at slå til, fordi alle
bidrag er kærkomne i den filosofiske debat. Dette kan også have positiv indflydelse på samhørigheden, fordi alle opleves som værende værdifulde for fællesskabet.
Afprøvningerne er opbygget efter Lommefilosoffens samtalestruktur, hvilket fremgår af Bilag 3. Det
følgende afsnit vil tage udgangspunkt i elevernes oplevelser af, hvad de har lært af øvelserne (Bilag
4).
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Uenighed ≠ uvenlighed
”Da vi havde det der filosofi, da lærte vi at sige vores mening, og at man godt kan være uenige uden
at skændes, men stadig være gode venner og bare snakke normalt” (Bilag 4, obs. 3). Således udtalte
en elev sig, da vi evaluerede danskforløbet. Eleven giver udtryk for en oplevelse af at have lært, at
man godt kan være uenige uden at skændes.
En anden elev syntes filosoficirklen var sjov; ”fordi det var sjovt at diskutere på en god måde. Det
var også en god måde at give ordet videre på med risposen, så man kunne øve sig i at lytte, når man
ikke skulle tale” (Bilag 4, obs. 3). Eleven syntes, det var sjovt at diskutere på en god måde. Flere
elever nikkede og tilføjede, at det var sjovt at diskutere i undervisningen, og ikke først “når man er
oppe at køre ude i frikvarteret, for der kan man slet ikke finde ud af det” (Bilag 4, obs. 3). Denne
elevs oplevelse af ikke at kunne finde ud af det, når man er oppe at køre, kan forklares biologisk.
Når arousalniveauet er højt, er det krybdyrhjernen og de autonome processer, der er i gang. Hjernen
er således trusselsaktiveret og tænker kun på at fryse, kæmpe eller flygte (Hart, 2020).
At man godt kan være uenige og samtidig holde den gode tone læres bedst udenfor konfliktsituationer. Når vi er i ro, er det yderste lag af hjernen aktiveret. Her er det muligt at mentalisere og dermed
indleve sig i, hvordan den anden har det (Hart, 2020). I mit iterative forløb observerede jeg, hvordan
eleverne overførte samtaleidealerne og den undersøgende tilgang fra de filosofiske øvelser til konfliktsituationer.

Konflikthåndtering > konfliktløsning
I mine feltnoter har jeg brugt tale-til-tekst lige efter en konflikthåndtering, for at kunne få så mange
detaljer med som muligt. Konflikten var på et højt niveau, der var otte implicerede piger, hvor flere
af dem græd. Et udpluk herfra:
X spurgte i gråd om jeg ikke godt kunne tage risposen, så de kunne snakke en ad gangen. Jeg
greb forslaget og sagde, at mens jeg hentede risposen skulle alle trække vejret helt ned i maven,
og når jeg kom tilbage, ville alle få ordet (...) Det tog lidt tid, men det lykkedes børnene at lytte
til hinanden, og til sidst sagde de undskyld, uden jeg havde bedt dem om det eller på nogen
måde ageret dommer (Kviesgaard, 2020: feltnoter, 20/11)
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Det virkede som om, at den fysiske genstand (risposen) gjorde det lettere for børnene at lytte, når de
ikke skulle tale. Fokus på åndedrættet var kendt gennem de kontemplative øvelser, og eleverne blev
mere rolige efter påmindelsen. Her kunne man sagtens have forestillet sig et andet udfald. At stille
krav til nogen, der er i affekt, er almindeligvis ikke en god løsning. Læreren må bruge sin sensitive
registrering af hver elev for at finde ud af, om det er noget, hun kan bede dem om i den givne situation. Det gik op for eleverne, at der var tale om en misforståelse. Eleverne havde tilskrevet hinandens handlinger forkerte årsager. Da alle havde forklaret deres årsager, sagde begge parter undskyld
til hinanden. Børnene håndterede således selv deres konflikt med en smule hjælp til processen, men
uden at jeg måtte agere dommer.
Ud fra det systemiske tankesæt, som har været gennemgående for projektet, skal konflikter anses
som et livsvilkår og derfor umulige at undgå. Ifølge Peter Wick skal konflikter ikke løses men
håndteres med henblik på udvikling (Wick, 2015). Ofte søger man en hurtig løsning på konflikter,
fordi det går ud over den reelle undervisningstid. Hvis denne løsning bliver skældud, kan det gøre
mere skade end gavn. Som tidligere nævnt medfører skældud øget kortisoludskillelse, hvilket påvirker leg og læring negativt i op til fire timer efter. Konflikter skal håndteres, og selvom aktiv lytning
og fokus på processen tager tid, så kan det fremme barnets indre styring, meningsdannelse og udvikling, hvilket kan sprede sig som positive ringe i vandet (reciprocitet). En tid der formentlig er ret
godt givet ud. Det kan diskuteres om det i virkeligheden handler om at turde tage sig tiden til det.

At turde tage sig tid
En gennemgående og ofte omtalt problemstilling i lærerens virke er tid. Eleverne oplever også, at
tiden er knap i hverdagens ræs. Tidspresset, der opleves i skolen, kan spores i det omkringliggende
samfund. Vi lever i et præstationssamfund, som tidligere skitseret, hvor vi vedvarende skal yde vores bedste. I folkeskolen anvendes resultater fra de nationale tests til at følge den faglige udvikling
på landsplan (Børne- og undervisningsministeriet, 2021). Skolen afsluttes med summative test, og
de fleste tager videre på gymnasiet, hvor de reduceres til et tal, der definerer deres muligheder for
fremtiden.
Ud fra ovenstående kan det diskuteres, om præstationsorientering egentlig bare er en adaptiv måde
at agere på i vores senmoderne samfund. Hvis vi fokuserer på præstationer, kan vi nemmere måle
25 af 30

Mie Kviesgaard (268603)

Bachelorprojekt (LIA), Maj 2021

elevernes læring. Spørgsmålet er bare, om den mest væsentlige læring overhovedet lader sig måle.
Hvis præstationsorienteringen tager over, og vi fokuserer på teaching to the test, så risikerer vi at
fordre overfladelæring frem for dybdelæring (Dysthe m.fl., 2020). Vi risikerer ligeledes at medvirke
til det modsatte af en rolighedskultur som tidligere skitseret.
I en skole hvor børn og voksne trives bliver skældud overflødigt. Det vil skabe bedre trivsel og føre
til mere læring. Der er ingen tvivl om, at skolen generelt mangler ressourcer, både i form af flere
hænder, mere forberedelsestid, færre undervisningstimer og mere plads. Dette er rammesat af økonomien, men samtidig er det ikke altid sådan, at flere penge nødvendigvis vil forbedre disse rammer. Dette projekt advokerer for, at vi skal turde tage os tid. Tid til det, der er vigtigt - mennesker!
At turde være nærværende og fokusere på processerne. At skabe undersøgende fællesskaber, hvor
læringsudbyttet ikke nødvendigvis kan måles men mærkes.

Kritiske forbehold inden konklusionen
For at skabe kvalitet i dette studie har jeg hele tiden haft fokus på at skabe transparens. Derfor vil
jeg også afslutte projektet med åbenhed omkring metodekritiske forbehold. Kritikken af kvalitative
metoder går ofte på, at de er for subjektive, for løst strukturerede og for vanskelige at generalisere
(Szulevicz, 2020). Kvaliteten af en undersøgelse må nøje vurderes i forhold til, hvad der undersøges, og hvad det i det hele taget vil være muligt at sige noget om ud fra den valgte metode (Brinkmann & Tanggaard, 2020).
Med afsæt i Skole uden skældud har jeg forklaret, hvordan skældud kan påvirke klasserummet
(2020). Denne empiri har mere tyngde, end jeg ville kunne skabe med et bachelorprojekt, og anvendes til at argumentere for, hvorfor læreren ikke skal skælde ud. Min egen undersøgelse forsøger herefter at svare på; hvordan kan læreren arbejde proaktivt med at undgå skældud. Figur 1 fremlægger
et teoretisk blik herpå, mens min undersøgelse viser, hvordan lige netop de valgte afprøvninger fungerede i lige netop denne kontekst. Hvis mit projekt havde taget udgangspunkt i en anden problemidentifikation, ville jeg formentlig have designet andre iterative forløb og dermed også fundet andre
proaktive løsninger (subjektiv bias). Havde problemidentifikationen og det iterative forløb foregået
i den samme kontekst, havde der været mindre usikkerhed i forhold til oversættelse af konteksten.
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Konteksten (den organisatoriske dimension) er af stor betydning, og den kunne med fordel have været analyseret yderligere. Afprøvningerne forløb overraskende problemfrit, måske fordi der allerede
var et inkluderende læringsmiljø karakteriseret af læringsorientering og høj grad af trivsel. Det betyder ikke, at elevernes oplevelser af øvelserne ikke kan overføres til andre kontekster. Sammenligningen af opstarten med 3. og 4. klasse viser eksempelvis, hvordan åndedrætsøvelsen kunne anvendes direkte i den ene kontekst, men måtte omformuleres i den anden kontekst. Lignende ville formentlig gøre sig gældende med de filosofiske øvelser. Det er ikke sikkert, at de syv samtalestrukturer kan overføres direkte til enhver kontekst. Man må først starte med at etablere et dialogisk fællesskab.
Det kunne have været en fordel at videofilme afprøvningerne for at analysere mere i dybden i forhold til afprøvningernes nonverbale dimension. I min rolle som deltagerobservatør er det meget afgørende ikke at tillægge børnene oplevelser og tanker (Brinkmann & Tanggaard, 2020). Det havde
jeg stor fokus på, men video kunne måske have givet indblik i ubevidste tendenser. Afprøvningerne
kunne følges op af gruppeinterviews. Selvom det virkede til at børnene var ærlige og turde sige deres mening, kan der sidde nogen med andre perspektiver, der kunne belyses i mindre fællesskaber.

Konklusion
Undersøgelser har vist, at skældud kan medføre ro i støjmæssig forstand på kort sigt, men på lang
sigt er skældud kontraproduktivt, fordi det medfører mere uønsket adfærd. Skældud kan medføre
magtens ro, men ikke relationens ro. Magt får empatien til at dale, og det kan skabe negativ reciprocitet. Når børn og unge får skældud, kan det have negativ betydning for deres mentale sundhed, indbyrdes relationer, relationer til lærere og pædagoger, deltagelse i undervisningen, modstand og
fremtid. Skældud er det samspil, der påvirker lærer-elev-relationen mest i en negativ retning, og er
således hæmmende for læring og trivsel.
For at undgå skældud må læreren først forstå, at der ingen positive effekter er af at skælde ud. Læreren skal være villig til at modsætte sig bandwagon-effekten og arbejde med sig selv og sine egne
automatreaktioner. For at arbejde proaktivt med skældud skal læreren forholde sig til alle dimensionerne i figur 1 (s. 10). Det er centralt at lærerens fokus ikke forsvinder i indholdsdimensionen og
fag-faglige overvejelser, men også inddrager fokus på miljø og relation. Læreren skal fokusere på
27 af 30

Mie Kviesgaard (268603)

Bachelorprojekt (LIA), Maj 2021

hele konteksten, positive narrativer, elevernes trivsel og deltagelsesmuligheder, både biologisk, psykologisk og socialt.
Med afsæt i problemidentifikationen hvor opstart af timer og konflikter var en udfordring, blev det
iterative forløb planlagt og gennemført. Afprøvningen bestod af kontemplative øvelser og filosofi
med børn i 4. klasse. Kontemplative øvelser som opstart af timer kan medvirke til mindre skældud,
idet fokus på åndedrættet beroliger nervesystemet, sænker kortisolniveauet og bidrager til positiv
affektsmitte. Eleverne gav udtryk for en oplevelse af velvære og positiv regulering af arousalniveauet. Flere oplevede øget koncentration og mere ro, både indre og ydre.
Filosofi med børn kan understøtte elevernes behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed, hvorimod skældud kvæler disse tre behov. Eleverne gav udtryk for en oplevelse af at have lært, at man godt kan være uenige uden at skændes. Dette overførte eleverne til deres egne konflikthåndteringer, hvor de selv foreslog at bruge tilsvarende samtaleidealer. På den
måde øges deres indre styring, og behovet for ydre styring falder.
På baggrund af ovenstående blev begrebet rolighedskultur skabt. Eleverne efterspurgte de kontemplative øvelser og gav udtryk for en travl hverdag. Projektet advokerer for, at vi skal turde at tage os
tid til læringsprocesser, hvor læringsudbyttet ikke nødvendigvis kan måles men mærkes. Dette henviser både konkret til at dyrke roen i form af de indre kontemplative øvelser, men også til at skabe
præstationsfrigørende rum med fokus på proces. Hvis eleverne er engagerede og arbejder med vedkommende materiale, bliver skældud overflødigt. At skabe et undersøgende fællesskab, med en dialogisk tilgang, kan være befordrende for dette.
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