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Hver tredje plages  
af daglig uro

Larm og uro forstyrrer i stigende grad undervisningen. Det går ud over elevernes læring.  
Læs, hvad forskningen viser, man som lærer og samfund kan gøre ved uro. 

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Forskning
Larm giver dårligere 

præstationer

Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, 
blandt andre lærere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med. 
Som medlem får du del i overskuddet, når det ikke lige bruges til at sænke priserne 
eller forbedre dine forsikringer. Og er uheldet ude, er det selvfølgelig os, du ringer til. 
Men det er i virkeligheden dine kolleger, som kommer dig til undsætning. Meningen er 
nemlig, at vi dækker ind for hinanden og ikke bare deles om overskuddet, men også om 
risikoen og regningen. Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.
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Folkeskolen Forskning er et nyt  
tillæg til fagbladet Folkeskolen. 
Tre gange om året formidler vi, 
hvad forskningen viser om et  

emne inden for undervisningen  
i skolen – denne gang  

forstyrrende uro.

16
sid

er

skader præstationerne

En tredjedel af de danske 
15-årige oplever støj og uro 

i de fleste timer.
Kilde: Pisa 2015 

Der er en forskel på 33 
»point« i matematikscore 
mellem klasser med meget 
uro og klasser uden uro. 
Kilde: Timss 2015



Klasseledelse  
– faglighed som 
værn mod uro

Som lærer skal man i hver 
lektion invitere eleverne ind i et 
læringsrum og klart signalere »Jeg har 
gjort mig nogle tanker om det, vi skal 
nu«. Læreren har tænkt over lektio-
nens indledning og afslutning. Det her 
er ikke noget tilfældigt. Det er vigtigt, 
og vi har kun en begrænset tid, der skal 
bruges godt sammen.

Sådan kunne man sammenfatte 
nogle af ph.d. Helle Plauborgs pointer 
om klasseledelse. 

»Hvis man vil tildeles autoritet 
som lærer, så er der meget, der gør 
sig gældende. Markering af et under-
visningsrum, at der er nogle forvent-
ninger til eleverne. Vi har en vis tid 
sammen til dette, og det er vigtigt at 
signalere, at det faglige er attraktivt. 
Det er det faglige, der bærer«, forkla-
rer Helle Plauborg.

»For eksempel bliver der ofte uro, 
når eleverne ikke forstår instruktio-
nen. Hvis der er tale om værksteds-
arbejde, må der ikke opstå huller ved 
bordene, når man skifter opgave. Der 
skal være nogle gode overgange. Et 
forløb, som læreren har tænkt igen-
nem på forhånd«.

Klasseledelse er et komplekst 
område og svært at forske i, oplever 
Helle Plauborg.  Hun gik i gang med 
at forske i området for ni år siden og 
har skrevet bøger og holdt oplæg om 

emnet siden. Når det gælder urobe-
kæmpelse, er det først nu, hun synes, 
hun har noget at byde ind med til at 
reducere uroen.

»Det er meget komplekst. I det 
hele taget er læreres arbejde meget 
komplekst, men vi kommer ofte 
til at tale om læreres arbejde som 
meget lettere, end det er. Debatten 
i medierne bliver utroligt forsimp-
let. Mange udtrykker en længsel 
efter tidligere tiders elever og efter 
ro for enhver pris. Man diskuterer, 
om vi skal straffe mere, hvem der 
har skylden for uroen – er det for-
ældrene? Hvor er ansvaret? Er der 
bare tale om en rådden generation, 
eller er det journalisterne, der spør-
ger for dårligt? Det giver alt i alt en 
forsimplet debat – om noget meget 
komplekst – nemlig læreres arbejde. 

Lærerne skal tænke over lektionens indledning og afrunding,  
markere undervisningsrummet og forventningerne til eleverne, siger  
Helle Plauborg, der forsker i klasseledelse – blandt andet i forhold til uro

f o l k e s k o l e n  f o r s k n i n g

Folkeskolen Forskning har sat ph.d., cand.mag. i pædagogik og socialvidenskab 
Helle Plauborg stævne til et interview om hendes forskning i klasseledelse – og hvad 
klasseledelse kan i relation til uro. Helle Plauborg er selv uddannet lærer og har især 
undervist i musik. Med til interviewet er lærer Iben May Dyresen fra Skolen ved Sø-
erne på Frederiksberg. Hun har selv arbejdet med klasseledelse i nogle år og har sam-
men med en kollega udviklet et klassearbejdsskema. 

Mød forskeren 
Om interviewet
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Samtidig er der desværre forsket me-
get lidt i området, fordi det er svært at 
få midler til forskningen«.

Skoleledelsen har en stor rolle
Lærer Iben May Dyresen, Skolen ved 
Søerne på Frederiksberg, er medinter-
viewer: 

Hvor starter og slutter man med klas-
seledelse? spørger hun. På alle læreres 
vegne vil jeg gerne høre, hvordan man 
kan vende sin praksis og blive en bedre 
klasselærer?

»Man slutter aldrig«, griner Helle 
Plauborg.

»Det er ikke altid kun op til lære-
ren, hvordan man griber klasseledelse 
an. Når der er elever, der er svære at 
tackle, er det vigtigt at udvikle nogle 
strategier, der kommer problemerne i 
forkøbet. For eksempel har skoleledel-
sen en kæmperolle i dette. At udstikke 
rammer og retning og at sørge for, at 
der indgås aftaler på skoleniveau – af-
taler, som ensarter klasseledelsen på 
nogle punkter, så lærerne ikke hele 
tiden skal genforhandle med eleverne, 
og sådan at eleverne får lettere ved at 
orientere sig i skoledagen«.

Iben May Dyresen mener også, at 
det er vigtigt at have klasseledelse på le-
delsens dagsorden. For at sikre en ved-
holdenhed, og fordi man som lærer har 
så meget at se til, at man også har brug 
for at blive holdt fast på et fokus her.

Det dur ikke at sanktionere klassen 
kollektivt eller at appellere til hele 6.a, 
hvis det er Mads, der skaber uroen. Så 
ikke noget med at sige: »Hey 6.a – ti 
stille«. Det er bedre med: »Hør nu, Mads 
…«, viser forskningen. Nogle af de læ-
rere, Helle Plauborg har observeret, har 
været meget aktive med at korrigere og 
holde fast, så eleven eller eleverne ved, 
at der ikke er noget at gøre – for her 
handler det om undervisningen.

»Klasseledelse forstås ofte som det, 
der danner ramme om undervisnin-
gen, men dermed adskilles klasseledel-
sen fra undervisningen. Og så bliver 
klasseledelsesbegrebet affagliggjort og 
didaktikken sorteret fra. Det er proble-
matisk, fordi det i praksis hænger sam-
men, og derfor tænker jeg didaktikken 
ind i klasseledelsesbegrebet«, under-
streger Helle Plauborg. 

Helle Plauborg har nogle kæpheste 
baseret på blandt andet sin ph.d., som 
udforsker sammenhænge mellem det 
didaktiske, det faglige og det sociale: At 
klasseledelse ikke kun handler om at 
regulere adfærd. At man ikke kan tale 
om, at først når eleverne trives, kan 
de lære.

Nej, det faglige og det sociale hæn-
ger sammen. Det er ingen modsætning. 
Og så handler klasseledelse også om, 
hvordan man leder på elevernes rela-
tioner indbyrdes.

»Problemer med uro ses oftest, når 
eleverne ikke forstår instruktionen, eller 
når læreren siger, at de skal samarbejde 
om et emne. Det er svært for eleverne, 
for hvad vil det egentlig sige at samar-
bejde? Det er noget, de skal lære. Vi skal 
træne og undervise dem i samarbejde. 
Og det skal ikke adskilles fra det faglige. 
De skal lære at samarbejde i en faglig 
kontekst«.

Læreren skal insistere på elevernes 
samarbejde, spørge dem, om de har 
talt sammen, om de følges ad, og rose, 
når hun ser, at de rent faktisk samar-
bejder og ikke arbejder hver for sig.

Faste elevgrupper
Iben May Dyresen og Helle Plauborg 
taler om at inddele eleverne i faste 
makkerpar og team. 

»Vi bestemmer ofte i indskolingen, 
hvilke elever der skal arbejde sammen, 
men i mange tilfælde får eleverne lov til 

mød  
forskeren

’disciplin’ kan indikere, at  
børnene opfattes som de  
vilde, der skal tæmmes.
Helle Plauborg
Ph.d., ekspert i klasseledelse

Helle Plauborg
can d .mag . ,  p h .d .

Iben May Dyresen
Lær e r
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selv at bestemme gruppedannelse på mellem-
trinnet og i udskolingen. Men faste makkerpar 
og grupper kan tage brodden af noget utryghed 
for eleverne. De behøver ikke at bruge energi på 
gruppedannelsen, for den ligger fast. Energien 
kan bruges udelukkende på det faglige. Jeg ser 
ofte, at succesfulde klasseledere påtager sig det 
ansvar. Det markerer, at læreren har bestemt, 
hvem du samarbejder med, og det er ikke til 
diskussion«, siger Helle Plauborg.

I Iben May Dyresens klasse er eleverne i faste 
par og team en måned ad gangen. 

»Det er os som lærere, der tager ansvaret, 
fortæller vi tydeligt. Men måske er der en god 
fidus i at trække det i noget længere tid«, re-
flekterer læreren.

Helle Plauborg forklarer, at der kan være 
mange måder at inddele makkerpar og grupper 
på, men det skal altid være baseret på overve-
jelser. For eksempel at eleverne har forskellige 
faglige forudsætninger i teamet, så de kan sup-
plere hinanden.

Nogle steder har hun også oplevet, at grup-
pen samtidig var en fast legegruppe. At man 

i det hele taget prøvede at gøre eleverne inte-
ressante for hinanden.

Elever med udfordringer
I sine observationer af en lærers arbejde med 
klasseledelse har hun set, hvordan læreren 
indgik aftaler med tre elever, der skabte uro i 
klassen. 

»Hun har talt med de tre elever om deres 
udfordringer. Om hvorfor de obstruerer under-
visningen. Og hun har tilbudt dem sin hjælp til 
at agere bedre i klassen. Hun er nærværende 
og er over dem som en høg. Den ene elev har 
tre mål. Læreren understreger, at hun har 
brug for, at eleven ændrer sin adfærd på de tre 
punkter – for eksempel at give undervisningen 
en chance ved lektionens begyndelse. Eleven 
har bedt om at få konkretiseret hvordan, og det 
hjælper læreren med«.

Læreren har aftalt, at efter instruktionen 
er denne elev den første, hun kommer hen til 
(læs meget mere om denne klasse på side 40, 
redaktionen).

En anden elev afbryder ofte under instruk-
tionen med »Jeg forstår det ikke«, og her har 
de så aftalt, at eleven skal lade være med at 
afbryde. Sidst i hver lektion sætter læreren sig 
et par minutter med de tre elever og evaluerer, 

Kilde: Eva, 2017. Grafik: Ferdio.com 

Omtrent to tredjedele af forældrene i en undersøgelse i 2016 mener, at der er 
meget forstyrrende støj i undervisningen. Det er en markant stigning i forhold 
til 2014. Godt 6.000 forældre har svaret.

»Klasseledelse udgør en kompleks og målrettende bestræbelse på at rammesætte, or-
ganisere, støtte, facilitere og differentiere lærings- og udviklingsprocesser for alle ele-
ver inden for  trygge rammer. I den bestræbelse og i de lærings- og udviklingsprocesser 
er det didaktiske, det faglige og det sociale helt og aldeles viklet ind i hinanden«.

Termen bygger på classroom management, som man begyndte at forske i i 1950’er-
nes USA.
Kilde: Helle Plauborg/ekspertgrupperapporten fra 2014

Definition  
Klasseledelse
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hvordan det er gået i denne lektion. På sigt vil 
der blive evaluering en gang om ugen.

Nogle elever skal have hjælp til at overskue 
det, når undervisningen varierer fra det sæd-
vanlige. Til at forstå opgaven og overskue det 
hele, fordi de ikke magter variationen.

»Læreren tænkte, at det var umuligt at nå 
at evaluere efter hver lektion, men nu siger 
hun, at det går fint«.

Ikke ro for enhver pris
Klasseledelse handler ikke kun om at få ro 
og få ro for enhver pris. Som Helle Plauborg 
siger, så ville man vel som lærer kunne »true 
sig til ro«, hvis det var dét, man ønskede. 

»Det nytter ikke, at vi adfærdsregulerer på 
én måde og underviser på en anden måde. 
Der må ikke være et mismatch her. For ek-
sempel viser flere amerikanske studier, at vi 
ofte adfærdsregulerer efter behavioristiske 
principper, men samtidig forsøger at under-
vise eleverne med udgangspunkt i ambitioner 
om, at de skal blive selvstændige og kritiske 
medborgere«.

Helle Plauborg taler om, at der er forskel på 
disciplin og autoritet. Disciplin kan indikere, at 
børnene opfattes som de vilde, der skal tæm-
mes. Det lyder, som om elever betragtes som 
vilde og voksne som disciplinerede. Men disci-
plinbegrebet siger ikke noget om kvaliteten af 
det, der foregår i undervisningen. Derfor bliver 
disciplin for forsimplet at tale om. 

Eleverne giver læreren autoritet
Autoritet er ikke noget, man får én gang 
for alle og beholder som lærer. Autoritet er 
noget, som eleverne tildeler læreren. Det er 
et dynamisk begreb, et relationelt begreb, og 

autoriteten har et indhold, et anliggende. Det 
handler ikke om at banke i bordet, men om at 
præsentere et fagligt indhold. Man kan have 
autoritet inden for noget. 

»Autoritetsbegrebet markerer et rum for at 
beskæftige sig med kvaliteten af det, der skal 
foregå. Og her kommer klasseledelse ind i bil-
ledet«, fortæller Helle Plauborg.

Andre gode fif til en god klasseledelse er at 
have rutiner. At sørge for, at eleverne kender 
arbejdsgangen, og gentage den ofte. Endnu 
bedre hvis flere lærere i teamet bruger samme 
rutiner. Hvis læreren så også har tænkt over 
sin undervisningsindledning og sin afslutning 
på timen, så virker det ofte rigtig godt.

»Mange lærere har godt styr på indlednin-
gen, men de glemmer afslutningen på timen. 
Den er også vigtig. Det er vigtigt, at man når 
at afslutte, så timen ikke bare slutter, fordi 
klokken ringer, eller eleverne løber«.

Også de fysiske rammer betyder noget. 
Hvis gardinerne hænger i laser, og der er 
gamle, uinteressante plakater på væggene, 
så er det med til at signalere, at det her med 
skolen ikke er så vigtigt. 

»Det er pudsigt, at når man taler om folke-
skolen, så lyder det altid, som om der er tale 
om en enhed. Men folkeskoler er så forskel-
lige. Elevklientellet er forskelligt fra skole til 
skole, og det er ikke alle steder, at forældrene 
har resurser til at bakke op om skolen. Andre 
steder er billedet et helt andet, og arbejdet 
kan her foregå i samarbejde med forældrene«, 
siger Helle Plauborg. 
hl@folkeskolen.dk
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Hvor ved  
hun det fra?

Helle Plauborg har forsket i klasse-
ledelse primært via observationer og 
interview med lærere og elever i grund-
skolen gennem ni år. Hun var medlem af 
Undervisningsministeriets ekspertgruppe 
om ro og klasseledelse i 2014, og i 2015 
forsvarede hun sin ph.d.-afhandling, 
hvor hun havde fulgt fem lærere på tre 
forskellige skoler. Lærerne tog udgangs-
punkt i et katalog af undervisnings-
mæssige greb, som ifølge internatio-
nale forskningsresultater skulle kunne 
forbedre både fagligheden og elevernes 
velbefindende.

Konklusionen var blandt andet, at i de 
timer, hvor det faglige var i forgrunden og 
var tydeliggjort som ramme for under-
visningen på en meningsfuld måde, blev 
eleverne løftet både fagligt og socialt. 

Helle Plauborg har blandt andet skre-
vet »Klasseledelse gentænkt«, Hans 
Reitzels Forlag.

»Mange lærere har godt styr på indledningen, men de glemmer afslut-
ningen på timen. Den er også vigtig. Det er vigtigt, at man når at afslut-
te, så timen ikke bare slutter, fordi klokken ringer, eller eleverne løber«, 
forklarer Helle Plauborg Iben May Dyresen.

Se klasseledelse i praksis
Helle Plauborg har for nylig som et 
praksisudviklende forskningsprojekt 
hjulpet lærerne på Arenaskolen med 
at bruge klasseledelse i forhold til 
forskellige udfordringer. Se, hvordan 
metoderne har givet mere ro i to 
klasser, på side 40.



Uro som en 
del af tidsånden
Pædagogiske idealer, gammeldags skolebygninger, curling-
forældre og konkurrencestat står alt sammen som usynlige ånder 
bag klassens uromager, når han gør klar til at affyre sin papirflyver 
midt i engelsktimen. Og læreren, der kalder til orden, skal kæmpe 
mod det alt sammen, siger ph.d. Thomas Szulevicz.

et andet
perspektiv

»Det er endnu for tidligt at 
sige noget forskningsmæs-

sigt om, hvorvidt der er 
blevet mere eller mindre uro 

efter folkeskolereformen. 
Men vi skylder vores elever 

og lærere at undersøge 
det«, siger lektor, ph.d. 

Thomas Szulevicz.

f o l k e s k o l e n  f o r s k n i n g
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Når lærer Jensen står i matematikti-
men i 5.b og ikke kan få ørenlyd, skyldes det 
ikke bare, at 5.b er en af de klasser. Det skyl-
des ikke engang, at lærer Jensen ikke er god 
nok, selv om det ville hjælpe, hvis han havde 
haft mere tid til at forberede lektionen.

Lektor i pædagogisk psykologi ved Aalborg 
Universitet Thomas Szulevicz har et helt andet 
perspektiv på den undervisningsforstyrrende 
uro i folkeskolen. Uroen er ikke bare et stort 
problem inde i klassen, det er et komplekst 
problem. Uroen har rødder dybt i skolepo-
litikken, de pædagogiske idealer – ja, selve 
tidsånden, konkluderer forskeren, som sidste 
år udgav bogen »FAQ om uro«, der er baseret 
på hans og den internationale forskning i årsa-
gerne til netop undervisningsforstyrrende uro. 
Og hans konklusion er, at »uro har en oplagt 
individuel komponent, men det er i høj grad et 
kulturelt problem. Og der er ikke et quick fix«. 
Dermed gør han ikke op med klasseledelse og 
andre lærermetoder til at opnå et roligt og vel-
fungerende undervisningsmiljø – men de løser 
altså kun en del af problemet. 

Skolen i samfundet
Forældre, der ikke tager rollen som opdra-
ger på sig, et pædagogisk ideal om kritiske 
elever og en ikke alt for autoritær lærer 
og en international tendens til at fokusere 
på målbare læringsresultater – det er den 
komplekse pærevælling, lærer Jensen er oppe 
imod, når der skal skabes ro i klassen, mener 
Thomas Szulevicz, som blandt andet henviser 
til den norske psykiater Finn Skårderud, hvis 
undersøgelser bygget på blandt andet studier 
af psykiatrisk faglitteratur og casestories fra 
hans egen praksis, antyder, at uro i dag er en 
psykologisk grundtilstand, hvor samfundets 
ydre fragmentering i vid udstrækning også 
bliver til en indre fragmentering.

Og at uro er et problem i skolen, gælder ikke 
kun i Danmark. Udenlandske undersøgelser viser 
samme tendens over hele den vestlige verden, 
fortæller Thomas Szulevicz. Eksempelvis angav 
79 procent af engelske lærere, at deres elever 
snakkede for meget i timerne, i en undersøgelse 
fra 2013. Dog er de skandinaviske lande – Finland 
undtaget – ifølge Pisa-undersøgelserne de hårdest 
ramte. »Og en del af forklaringen kan formentlig 
findes i den antiautoritære pædagogik og det 
medfølgende børnesyn, som er meget udbredt i 
Skandinavien«, mener Thomas Szulevicz.

Rutiner lig med ro
Forskningen i årsagerne til undervisnings-
forstyrrende uro er dog langtfra entydig. Til 

gengæld er der relativ klarhed om, hvad den 
enkelte lærer kan gøre for at minimere den 
forstyrrende uro: Være godt forberedt, have 
en klar struktur i timen, god faglig ballast og 
et solidt tillidsforhold til eleverne. Rutiner 
og traditionel klasseundervisning virker også 
urominimerende i forhold til for eksempel 
holdopdeling i emneuger eller lignende.

»Alt det her ved lærere godt selv fra deres 
egen erfaring«, siger Thomas Szulevicz. »Men 
der er desværre stadig massive problemer 
med undervisningsforstyrrende uro, for læ-
reren kan gøre meget, men der er også andre 
ting på spil«.

Skolereformen kan gøre uroen værre
En af intentionerne med folkeskolereformen 
er at mindske den undervisningsforstyrrende 
uro, blandt andet ved at gøre undervisningen 
mere varieret og dermed undgå, at eleverne 
keder sig – for det fører til både indre og ydre 
uro. Men Thomas Szulevicz er bekymret for, 

om visse aspekter af reformen i virkeligheden 
er urofremmende.

»For det første er skolerne jo ikke nødven-
digvis indrettet til, at eleverne kan komme 
til at bevæge sig så meget, som de skal ifølge 
reformen«, siger han. »Så går de ned i gården, 
men det larmer måske for de andre klasser. 
Det er også meget få skoler, der har faciliteter 
til at understøtte gruppe- og projektarbejde, i 
det omfang reformen lægger op til«.

Og så er der spørgsmålet om netop variatio-
nen af undervisningen. Den kan ifølge forsknin-
gen i sig selv give mere uro. »Rutiner giver ro«, 
siger Thomas Szulevicz, som dog ikke er imod 
at variere undervisningen af den grund. Men 
det kræver noget af læreren, ikke mindst for-
beredelse. Og den er der som bekendt blevet 
mindre af, selv om forskningen netop viser, at 
velforberedte lærere er noget af det mest effek-
tive mod undervisningsforstyrrende uro.

Thomas Szulevicz fremhæver også, at fol-
keskolereformen repræsenterer et nyt skole-
syn, som flytter fokus fra undervisning til ele-
vernes udbytte. Dermed skal eleverne i højere 
grad præstere på nogle individuelle, målbare 
parametre, og de skal udvikle nogle effektive 
læringsstrategier, som de forventes at regulere 
og monitorere.

»Måske kunne denne nye type discipline-
ring tænkes at føre til mindre uro. Omvendt 
kan det nye skolesyn kritiseres for at indivi-
dualisere og ensidigt fokusere på elevers præ-
stationer inden for nogle snævert definerede 
områder. Det er endnu for tidligt at sige noget 
forskningsmæssigt om, hvorvidt der er blevet 
mere eller mindre uro efter folkeskolerefor-
men«, understreger Thomas Szulevicz. »Men 
vi skylder vores elever og lærere at undersøge 
det«. 

Uro har en  
oplagt individuel 
komponent, men 
det er i høj grad 
et kulturelt  
problem.
Thomas szulevicz
Lektor i pædagogisk psykologi

t e k s t  s t i n e  g r y n b e r g  •  f o t o :  a a u . d k

Thomas Szulevicz’ forskning i undervisningsforstyrrende uro er såkaldt kvalitativ forsk-
ning. Det vil sige, at den ikke baserer sig på et stort talmateriale, men derimod på observa-
tioner af undervisningssituationer og på forskningsinterview.
Resultaterne fortolkes i forhold til forskellige teorier og sammenlignes eventuelt med andre 
kvalitative eller kvantitative undersøgelser. Til bogen »FAQ om uro« har Szulevicz inter-
viewet elever, forældre og lærere om deres oplevelser med uro samt en række centrale fol-
keskoledebattører.
Kvalitative metoder benyttes typisk til at forske i emner, som ikke umiddelbart er målbare – op-
levelsen af uro er for eksempel subjektiv – og bruges ikke til at drage konklusioner om omfan-
get af et givet fænomen. I stedet kan metoderne give et indblik i de bagvedliggende årsager.

Hvor ved han det fra?
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Uro i skolen  
– historisk set

1970’erne 

Reformpædagogik vinder 
frem i skolen. Idealet er blandt 
andet at opdrage elever til at 
være kritiske og ikke unødigt 
autoritetstro. Reformpæda-
gogikken bliver af kritikere be-
skyldt for at svække lærerens 
autoritet og ikke sætte urolige 
elever på plads. 

Start- 
1980’erne 

Danmarks Lærerforening frem-
sætter krav om, at lærere skal have 
bedre muligheder for at sætte uro-
lige elever uden for døren.

Det pædagogiske ideal for en 
undervisningslektion i den 
præreformpædagogiske skole 
er, at der er snak to tredjedele 
af tiden og individuelt arbejde 
den sidste tredjedel. Af de 
to tredjedele er det idealet, 
at læreren har to tredjedele 
af taletiden – altså lige knap 
halvdelen af lektionens sam-
lede tid.

tendenserf o l k e s k o l e n  f o r s k n i n g

34 /  f o l k e s k o l e n  /  0 9  /  2 0 1 7
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1967 

Lærerens revselsesret afskaf-
fes. Før 1967 var prygl en 
autoriseret pædagogisk me-
tode, som læreren havde ret 
til at udøve (blev dog forbudt 
i Københavns skolevæsen 
allerede i 1951). Danmarks 
Lærerforening var i princippet 
for en begrænsning af fysisk 
afstraffelse, men som davæ-
rende formand Stinus Nielsen 
sagde: Hvad skal lærerne dog 
gøre i ekstreme situationer, 
hvis de ikke må slå? 

t e k s t  s t i n e  g r y n b e r g  •  g r a f i k  f e r d i o

1982 

Psykologerne Mogens Brun 
og Svend Ellehammer An-
dersen, begge forskere på 
Danmarks Lærerhøjskole, 
udgiver bogen »Disciplin og 
orden i demokratiets skole«. 
Heri argumenterer de for, at 
eleverne skal lære at selvre-
gulere og desuden være med 
til at udarbejde klassens/sko-
lens regler som en metode til 
at skabe ro.

1997 
Rapporten »Elever der forstyrrer under-
visningen« udkommer. Nu kan Under-
visningsministeriet vise tal, der doku-
menterer, at lærerne oplever ti procent 
af eleverne som »meget forstyrrende«. 
Tallet er faktisk ikke højere, end hvad 
tidligere undersøgelser har vist, men 
giver ikke desto mindre anledning til 
megen debat om forældreansvar, sank-
tioneringsmetoder og »ungdommen nu 
til dags«. 

2002 

Ugebrevet Mandag Morgen fortæl-
ler, at »problemerne med mang-
lende disciplin i klasserne er så 
store, at de blokerer for forbedringer 
i folkeskolen. Det viser en rund-
spørge blandt 193 af landets fol-
keskolelærere. Syv ud af ti mener, 
at elevernes dårlige opførsel får for 
lidt opmærksomhed i den politiske 
debat«. Danmarks Lærerforening 
og KL er enige om, at forældrene 
bør tage mere ansvar for opdragelse 
og lektielæsning, mens forældre-
organisationen Skole og Samfund 
advarer om, at det vil komme de 
svage elever til skade. Psykolog 
Kim Foss Hansen, der har forsket i 
årsager til uro i klasserne, siger, at 
problemerne ofte skyldes kedelig 
undervisning. 

2005 og frem 

En række undersøgelser viser, at undervisningsforstyrrende 
uro er et stigende problem i folkeskolen. Skole og Forældre 
dokumenterer i 2005, at 85 procent af de undersøgte sko-
ler aldrig benytter eftersidning som sanktion. 61 procent af 
skolerne sender uromagere til skolelederens kontor, men de 
mest udbredte sanktioner er brev med hjem eller at sende 
eleven uden for døren. 
Pisa 2012 viser, at 33 procent af de 15-årige klagede over 
støj og uro, og 23 procent af eleverne svarede, at læreren 
må vente i lang tid, før eleverne falder til ro i undervisningen.
Samme år udkom Undervisningsministeriets publikation 
»God orden i folkeskolen«. Der står blandt andet: »Siden 
Ministeriet for Børn og Undervisnings store undersøgelse 
i 1995 af uroproblemet i folkeskolen er der foretaget en 
række undersøgelser om uro. Pisa konkluderer, at undervis-
ningsforstyrrende uro i dag er den mest destruktive enkelt-
faktor med hensyn til elevernes udbytte af undervisningen i 
folkeskolen«.
I 2015 viser den første nationale trivselsundersøgelse 
blandt 470.000 elever, at næsten en tredjedel af eleverne 
føler sig plaget af uro og støj. 19 procent af eleverne fortæl-
ler, at det kan være vanskeligt at høre, hvad læreren siger, 
mens en tredjedel af eleverne angiver, at det kan være svært 
at høre, hvad klassekammeraterne siger

2009 

John Hattie tildeler effekten 
af læreres håndtering af støj 
og uro i klasserummet en ef-
fektstørrelse på 0,80, hvilket 
repræsenterer en stor effekt i 
Hatties effektvurdering. I ny-
ere opgørelser, hvor flere data 
er medtaget, er den effekt 
dog faldet til 0,63.
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Kilder: Ugebrevet Mandag Morgen, John Hattie/
visible-learning.com, Dansk Skolehistorie bind 5, 
Thomas Szulevicz: »FAQ om uro«
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Inklusion og eksklusion 
i skolens praksis

fra 
forskningen

f o l k e s k o l e n  f o r s k n i n g

»approaching Inclusion« – et forsknings-
projekt med en sociologisk vinkel.

I skolers praksis skabes implicit, ubevidst og over tid billeder og for-
ståelser af den ideale elev, og alle elever kategoriseres ud fra dette 
billede som enten normale eller afvigende. Det viser et internationalt 
forskningsreview gennemført med det formål at finde frem til national 
og international forskning, der udforsker skolers praksis som en social 
praksis, der etablerer sig gennem både inklusions- og eksklusionspro-
cesser. Elever, der identificeres som afvigende, opleves generelt som 
problemskabende, og elevers forskellighed synes således ikke forstået 
og håndteret som netop forskelligheder, der udgør en naturlig del af 
den sociale praksis, og som er både forventelig, ønsket og en styrke, 
som målet om den inkluderende skole fordrer. 

Om forfatterne:
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Janne Hedegaard Hansen  
er lektor i special-
pædagogik, ph.d. og  
afdelingsleder, Afde-
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Schmidt er lektor, ph.d. 
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er lektor, ph.d. ved 
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På trods af at udvikling af den inklude-
rende skole siden starten af 1990’erne har 
været sat på den uddannelsespolitiske dagsor-
den, er der fortsat for mange elever, der ikke 
er inkluderet i skolernes læringsmiljøer, for 
mange elever forlader folkeskolen med dårlige 
resultater eller uden en afgangseksamen, og 
endelig er der fortsat for mange unge, der ikke 
gennemfører en ungdomsuddannelse (Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017, 
Undervisningsministeriet 2013, Danmarks 
Evalueringsinstitut 2016). 

Der er mange og komplekse grunde til, 
at de politiske mål ikke i tilstrækkelig grad er 
blevet indfriet. I et igangværende forsknings-
projekt (AppIn) har vi valgt at flytte fokus fra 
at undersøge inklusion som et spørgsmål om 
pædagogiske og didaktiske greb til at iagttage 
inklusion som et sociologisk begreb og dermed 
udforske inklusion som en social praksis, der 
konstituerer sig gennem både inklusions- og 
eksklusionsprocesser. Vi undersøger, hvordan 
fælles normer, værdier, regler og rutiner etab-
leres i kraft af sociale processer, relationer og 

Folkeskolen har bedt forskerne bag 
projekt Approaching Inclusion om at 
skrive forskningsartiklen til den før-
ste udgave af Folkeskolen Forskning. 
Desuden har vi bedt en anden forsker 
om at læse forskningsartiklen og give 
sin bedømmelse. Vi kalder konceptet 
peer review light, fordi der ikke er tale 
om et peer review efter de regler, som 
gælder for forskning, men om en mo-
del, som har lånt et element herfra.  

Den forsker, som har gennemlæst 
denne artikel, skriver: »Genren forsk-
ningsreview peger jo på, at der her 
ikke indgår resultater fra selve projek-
tet (hvilket er naturligt i denne fase). 
Det vil sige, at det er et fundament, 
der bygges videre på, og som indehol-
der andres forskning. Det er naturligt, 
og reviewet forekommer at være lø-
digt og kvalificeret. Problemstillingen 
set i et sociologisk perspektiv er rela-
tivt ny og underbelyst og interessant 
rent forskningsmæssigt«.

Peer review light 

f o l k e s k o l e n  /  0 9  /  2 0 1 7  /  37 

Elever, der eksempelvis ikke le-
ver op til de faglige mål, kaldes 
svage, langsomme eller dårlige 
til forskel fra de stærke, kvikke 
eller dygtige elever.



Specialundervisning

interaktioner, og som fører til etablering af en specifik social orden, som 
eleverne orienterer sig mod. Altså en form for kollektiv identitet, som 
betyder, at skolens praksis balancerer mellem kollektivitet og individua-
litet og hermed sætter grænser for, hvor høj grad af forskellighed fælles-
skabet kan rumme, uden at det bryder sammen (Bjerre 2016, Bourdieu 
et al. 1999, Laclau 1996, Hansen 2012, 2016). Vi udforsker således de pro-
cesser, som fører til, at visse former for forskelligheder – forskellige ty-
per af adfærd og elever – er mulige og meningsfulde at inkludere, mens 
andre ikke er det. Dette med henblik på at identificere de sociale møn-
stre, naturligheder og implicitte forståelser, som udelukker visse forskel-
ligheder og dermed blokerer for at udvikle mere inkluderende miljøer. I 
projektet har vi valgt at sætte fokus på lærere, interne resursepersoner 
(for eksempel inklusionsvejledere, adfærd/kontakt/trivsel-lærere, sko-
lepædagoger med videre) og eksterne resursepersoners (blandt andet 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) praksis og samarbejde og betydnin-
gen heraf for elevers deltagelsesmuligheder. Vi følger undervisningen i 
indskoling og udskoling samt resursepersoners arbejde. Vi er optaget af, 
hvordan de professionelle gennem deres arbejde og samarbejde implicit 
og over tid bidrager til at skabe specifikke sociale mønstre, der hen-
holdsvis inkluderer eller ekskluderer elever fra deltagelse.

I efteråret 2016 har vi indsamlet data, og som led i vores forberedel-
ser til analyse af data har vi gennemført et internationalt forskningsre-
view.  Ifølge vores søgning synes der at være meget lidt forskning, der 
retter sig mod en sociologisk tilgang til inklusionsbegrebet i en skole-
kontekst, og som iagttager inklusion og eksklusion som hinandens for-
udsætninger og sætter fokus på, hvordan skolers sociale praksis etable-
rer sig gennem både inklusions- og eksklusionsprocesser. Vi fandt frem 
til i alt 13 forskningsprojekter.

Forhandlinger af grænsen for den »normale« elev
Syv af de forskningsprojekter, vi fandt frem til (Arnesen, Mietola and 
Lahelma 2007, Hall et al. 2014, Nind et al. 2004, Orsati et al. 2013, 
Tuval and Orr 2009, Waterhouse 2004, Mama 2013), viser i deres ana-
lyser en tendens til, at lærere konstruerer en forståelse af den »ideale 
elev«, og at alle elever måles og vurderes i forhold til dette ideal. Det 
er processer, der foregår implicit og ubevidst, og som foregår over tid. 
De er ikke udtryk for læreres intenderede handlinger eller bevidste 
holdninger, men er netop processer, der implicit og over tid fører 
til, at der tegner sig mønstre, der udelukker visse typer af elever og 
visse former for handlinger fra fællesskabet. Nogle af de elever, der 
adskiller sig fra den ideale elev, forsøger lærere at tilpasse, mens andre 
ekskluderes. Generelt viser der sig en tendens, hvor kategorisering og 

diagnosticering legitimerer eksklusion af visse elever fra klassen, og 
at eksklusion af specifikke elever fortsat er den mest anvendte måde 
at skabe ro, opnå kontrol og oplevelsen af at kunne styre klassen og 
undervisningen på. 

De sociale mønstre, der etablerer sig, og som bidrager til at skelne 
mellem den normale og afvigende elev, bygger ret konsekvent på faglige 
kundskaber, evner eller diagnoser. Analyserne i de syv projekter viser 
yderligere, hvordan lærere har tendens til at udvikle en form for psy-
kologisk mindset, som fører til en specifik og standardiseret forståelse 
af den normale eller ideale elev, og i relation hertil artikulerer særlige 
forståelser af personlighed, vanskeligheder, motivation, intelligens, 
kundskaber og så videre. Mens sociale, kulturelle eller etniske forskelle 
ikke italesættes. Det betyder, at det i en skolepraksis gøres legitimt at 
kategorisere elever på baggrund af psykologisk baserede forståelser, 
hvilket samtidig betyder, at elevers forskellighed fra den ideale elev 
gøres til et individuelt problem, som er iboende eleven. Elever, der ek-
sempelvis ikke lever op til de faglige mål, kaldes svage, langsomme eller 
dårlige til forskel fra de stærke, kvikke eller dygtige elever. Projekterne 
viser endvidere, at de elever, der adskiller sig fra billedet af den ideale 
elev, problematiseres af lærerne, og ingen af projekterne har fundet, 
at forskelle mellem eleverne af lærerne opfattes som en styrke og som 
noget, der bidrager positivt til det sociale eller faglige fællesskab. Det er 
heller ikke noget, der tales frem som ønsket af lærerne. 

I en undersøgelse viser Waterhouse (2004), hvordan stratifikation 
og kategorisering kontinuerligt og over tid bestyrkes som en del af den 
sociale praksis, ved at der er særlige forventninger til særlige elever og 
deres adfærd. Hvis en elev, der er kategoriseret som udadreagerende, og 
som forventes at agere og reagere på en sådan måde, i visse situationer 
ikke gør det, bliver det af lærerne begrundet som uforklarligt, uventet 
eller overraskende. Mens en forventet adfærd begrundes som netop 
forventet. Denne tendens viser, hvordan lærere opretholder og vedli-
geholder en specifik forståelse af en given social praksis, der består af 
såkaldt normale og afvigende elever, hvortil der knyttes særlige sociale 
forventninger. Det betyder, at afvigende og dermed forventet adfærd 
bidrager til at fastholde konstruktionen af en given social praksis, på 
samme måde som normal adfærd gør det. 

Benjamin et al. (2003) viser i deres projekt, at også elever bidrager 
til inklusions- og eksklusionsprocesser ved at blive positioneret på be-
stemte måder, men at de også selv positionerer sig gennem et system af 
forskelle som køn/seksualitet, social klasse, etnicitet og faglig selvopfat-
telse. De fremhæver blandt andet de elevforhandlinger, der er til rådig-
hed gennem kulturelt dominerende værdier og normer.

Markører for inde og ude
I to af de projekter, vi fandt frem til (Arnesen, Mietola and Lahelma 
2007, Hall et al. 2014), konkluderes det, at også test bruges som et 
pejlemærke for den normale eller ideale elev, og dermed hvem der 
adskiller sig herfra. Det tyder på, at elever, der klarer sig godt i test, 
identificeres som den ideale elev, mens elever, som hverken kan eller 
vil positionere sig som den ideale eller normale elev, kategoriseres som 
afvigere. Hall et al. (2014) har den centrale pointe, at et stort fokus på 
test betyder, at elever iagttages ud fra et normativt og ikke ud fra et 
transformativt perspektiv. Også skolens fysiske rum og artefakter er 
med til at konstruere den sociale praksis, hvorfor skolens og undervis-
ningens organisering kan ses som landskaber med inklusion og eksklu-
sion af, hvem og hvad der er det rigtige. Gabel et al. (2013), Goodfellow 
(2012) og Nind et al. (2004) viser i deres forskning, at sociale relationer 

f o l k e s k o l e n  f o r s k n i n g
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Et forskningsreview er en undersøgelse af, hvilken forskning der 
eksisterer inden for et givent felt, undersøgt gennem en syste-
matisk litteratursøgning, hvor der blandt andet udpeges speci-
fikke søgeord som grundlag for søgning. I nærværende projekt 
gav vores søgning 1.257 forskningsartikler, og 82 artikler blev 
valgt ud på baggrund af læsning af artiklernes abstracts. Ud af 
de 82 læste artikler har vi inddraget i alt 13, som levede op til 
de kriterier, vi som udgangspunkt havde sat op.

Metode
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og identitet konstituerer og konstitueres af fysiske rum, og at rum bru-
ges til at ekskludere og sætte grænsen for, hvem der er inde/ude. Også 
begreber om rum – for eksempel det at »sidde ved siden af« og »at være 
placeret« er med til at synliggøre inklusions- og eksklusionsprocesser. 
Artefakter som eksempelvis undervisningsmateriale, der er markeret 
med foreslået alder og niveau, er endvidere med til at markere det nor-
male. Andre markører af det normale og unormale kan for eksempel 
også ses på døre, der viser, hvor specialundervisningen foregår. 

Sidst skal det nævnes, at en elevs sociale kompetencer yderligere 
kan ses som en markør for, om vedkommende ekskluderes. Duran et 
al. (2011) viser i deres forskning, at læreres og forældres vurderinger 
af elevens sociale kompetencer har betydning for, om vedkommende 
ekskluderes, og dermed kan elevens sociale kompetencer agere som 
mediator mellem eleven og fællesskabet.  

Bidrag til at forstå inklusions- og eksklusionsprocesser
Forskningsreviewet viser, at der i ethvert fællesskab finder grænsedrag-
ninger sted, primært ved en skelnen mellem normalitet og afvigelse ud 
fra konstruktionen af den »ideale elev«. Disse processer bidrager til at 
etablere en vis orden og kollektiv identitet og sætter samtidig grænser 
for graden af individualitet. Skolens fællesskaber konstituerer sig således 
gennem inklusions- og eksklusionsprocesser som ethvert andet fælles-
skab. At identificere disse processer kan bidrage til at opnå en dybere 
indsigt i, hvordan lærere oplever elever, der afviger fra den ideale elev, 
som problematiske og som en barriere i forhold til at gennemføre un-
dervisningen, udføre klasseledelse og etablere et godt socialt fællesskab. 
Og at lærere ikke oplever og håndterer elevers forskellighed som netop 
forskellighed, der udgør en naturlig del af den sociale praksis, og som er 
både forventelig, ønsket og en styrke, som målet om den inkluderende 
skole fordrer. Det er et interessant fund, set i lyset af at håndtering af 
forskellighed blandt elever og det at kunne imødekomme individuelle 
behov i Danmark har været et lovkrav siden 1993. 

Opsamlende kan vi på baggrund af vores review konkludere, at ved 
at udforske skolens praksis som en social praksis, der konstituerer sig 
gennem både inklusions- og eksklusionsprocesser, bliver det muligt at 
identificere de processer, der foregår implicit og ubevidst, og som kon-
tinuerligt og over tid fører til eksklusion af visse elever. Det er endvide-
re muligt at få øje på, at stratifikation af elever bygger på psykologiske 

forståelser såsom personlighed, adfærd, evner, intelligens med mere, 
mens sociale, kulturelle eller etniske forskelle ikke italesættes. Spørgs-
målet er så, om den psykologisk funderede stratifikation afspejler en 
social og kulturel forskellighed, og hvorvidt skoler gennem psykologisk 
og individuelt begrundede forskelle bidrager til at opretholde og vedli-
geholde social ulighed.

Muligheder for at bryde med ekskluderende processer 
På baggrund af disse fund bliver det relevant at se på, hvordan det 
i højere grad er muligt at håndtere elevers forskelligheder i skolens 
praksis. Fire forskningsprojekter bidrager med viden om, hvorvidt 
og hvordan det er muligt at bryde med ekskluderende processer. En 
enkelt undersøgelse peger på, hvordan det er muligt at overkomme 
kategorisering og stratifikation af elever gennem relationsarbejde (Or-
sati et al. 2013). Projektet konkluderer, at relationen mellem lærer og 
elev er afgørende for inklusions- og eksklusionsprocesser, blandt andet 
fordi relationen kan bidrage til, at læreren ser eleven som subjekt frem 
for at møde eleven ud fra elevens diagnose eller vanskeligheder. Car-
rington og Osmolowski (2005) har i en undersøgelse dokumenteret, at 
eleverne gerne vil være en del af fællesskabet i klassen, og at relatio-
nerne blandt eleverne også har stor betydning for elevers deltagelses-
muligheder. Dette underbygges af Duran et al.s (2011) pointe om, at 
sociale kompetencer bør ses som en medierende faktor for inklusion. 
Berry (2006) peger endvidere på, at også en insisteren på, at elever 
skal hjælpe hinanden både socialt og fagligt, kan bidrage til at bryde 
de processer, der fører til henholdsvis inklusion og eksklusion. 

Afslutningsvis kan vi konkludere, at hvis det skal lykkes at håndtere 
ekskluderende processer og forskyde inklusion fra at handle om de 
elever, der er i vanskeligheder, til at handle om at skabe deltagelses-
muligheder for alle elever, kræver det en meget bevidst og målrettet 
indsats fra alle i og omkring skolens praksis. 

 

Approaching Inclusion (AppIn) er et fireårigt grundforsknings-
projekt bevilget af Velux Fonden og udført af forskere fra Dan-
marks institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, og profes-
sionshøjskolerne Via og Metropol. Projektet ledes af lektor Jan-
ne Hedegaard Hansen, DPU. Projektet løber fra 2016-2019. 
Formålet er at undersøge, hvordan fællesskabers tilblivelse 
gennem inklusions- og eksklusionsprocesser har betydning for 
udvikling af inkluderende læringsmiljøer, undersøgt gennem 
de professionelles arbejde og samarbejde. I projektet deltager 
i alt fire kommuner, seks skoler og 12 klasser. Projektets data 
stammer fra både ind- og udskoling gennem observationer og 
interview samt fra de professionelles forskellige møder.

Fakta om projekt AppIn

Se den komplette referenceliste på 
folkeskolen.dk/forskning.

Andre markører af det normale 
og unormale kan for eksempel 
også ses på døre, der viser, 
hvor specialundervisningen 
foregår. 



Eleverne i 6.a kommer ind fra frikvarter 
og sætter sig. På tavlen står dagens faglige 
mål, timens forløb og et par adfærdsregler. 

»Den første ting, vi gør, er at tage jakkerne 
af. Husk det«, siger Cecilie Westerberg, der er 
klasselærer. Hun fortæller, at dagens emne er 
kristendom, ligesom de tidligere har arbejdet 
med jødedommen. Planen er, at de arbejder i 
makkerpar i 25-30 minutter. 

Vi er på Arenaskolen i Greve. 
»Hvis I har brug for hjælp, så rækker I hån-

den op. Nu har jeg brug for, at I henter jeres 
kristendomsmapper«.

Eleverne henter mapper, de henter blyant 
og viskelæder fra lærerens bord og afleverer 
eventuelle iPads i en kasse. 

»Så lægger jeg lige samarbejdspapiret imel-
lem jer på bordene, så I kan se målene for, 
hvordan I skal samarbejde, og så kan I gå i 
gang. Sæt jer på samme side af bordet, så I sig-
nalerer, at I arbejder sammen«.

Efter de indledende instrukser går Cecilie 
Westerberg rundt til bordene. Hun siger: »Dej-
ligt«, »I har rigtig god energi her«, »Hey, det er 
meningen, at I skal tale sammen, I skal samar-
bejde« og »Hvad kan jeg hjælpe med?« 

»I kan ikke finde svaret på opgave 3? Prøv 
at se i teksten, I kan jo bruge teksten, det er 

dér, I kan finde svaret. Prøv at se«. Læreren 
opmuntrer, er positiv og meget tydelig. Ele-
verne er stille og arbejder – nogle sammen, 
andre kører videre individuelt.

Cecilie Westerberg har sammen med sine 
kolleger på mellemtrinnet været en del af et 
praksisudviklende forskningsprojekt, som ph.d. 
Helle Plauborg står bag (se side 28). Plauborg 
har været ude at observere undervisningen, og 
lærerne har hver for sig valgt, hvilket fokusom-
råde de ønskede, at hun så på.

Cecilie Westerberg og Jane Biil Jørgensen 
valgte begge at have fokus på uroen i klassen 
og ønskede at få hjælp til at skabe arbejdsro. 

Tidligere fyldte uroen
De to lærere fortæller, at tidligere forsvandt ti-
merne i uro. Det var ofte umuligt at undervise 
de to klasser – 6.a og 5.b. 

Det er to klasser med forskellige udfordrin-
ger. I Jane Biil Jørgensens matematiktimer var 
det ofte fem-seks bestemte elever, der skabte 
uroen, mens det i Cecilie Westerbergs klasse 
handler om, at mange af eleverne kæmper 
med både sociale og faglige problemer. 

Da 6.a startede for seks år siden, gik der 29 
elever i klassen. Nu går der 16. 

Arenaskolen ligger i et område, hvor mange 

beboere er resursesvage. De to lærere har netop 
valgt skolen, fordi de her kan gøre en forskel. 
Tidligere har de arbejdet andre steder. Jane ople-
vede blandt andet, at der hele tiden var forældre, 
som krævede noget bestemt – at lærerne tog 
særlige hensyn til netop deres barn. Det problem 
har de ikke her. Til gengæld har de nogle klasser, 
hvor en lille gruppe elever meget gerne vil un-
dervises og lære noget, mens andre slet ikke har 
forstået »projekt skole«.  

Derfor har projektet om klasseledelse været 
værdifuldt, siger de to lærere. De har virkelig 
haft brug for at kunne sætte nogle rammer op.

Adfærdsregler  
gav ro i Greve  
– og hjalp eleverne
Tydelige regler for adfærd og samarbejde hjælper to  
tidligere meget urolige klasser på Arenaskolen i Greve. Forsker 
Helle Plauborg har været på skolen for at observere i klasserne 
og har hjulpet til bedre klasseledelse.

praksis
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Jane Biil Jørgensen valgte tre elever ud, som har fået 
nogle særlige adfærdsregler, som hun dagligt evaluerer 
på sammen med dem: »Det har betydet meget, at de nu 
får den voksenkontakt. Flere af de andre elever taler om, 
at de også ønsker at få adfærdsregler«.

t e k s t  h e l l e  l a u r i t s e n  •  f o t o  k l a u s  h o l s t i n g

Adfærdsregler til tre
»Jeg har en 4.-klasse, der fungerer godt, men 
da jeg fik tilbuddet om observation af en klasse, 
valgte jeg min 5.-klasse i matematik. Hvis jeg skal 
udvikle mig, så må jeg vise det, der er svært for 
mig. Jeg vidste aldrig, hvad jeg kunne vente i den 
klasse«, fortæller Jane Biil Jørgensen.

»Jeg var ikke bekymret for at vise min faglig-
hed frem til nogle udefra, men jeg havde brug 
for hjælp til at tackle nogle elever. Det handler 
om, hvordan jeg reagerer personligt på nogle 
episoder«.

Efter observationen fik Jane Biil Jørgensen 
at vide, at hun gjorde, hvad hun kunne. Obser-

vatøren havde noteret, at én elev kontaktede 
læreren hvert andet minut i løbet af timen for 
at fortælle, at det var svært fagligt og umuligt at 
forstå opgaven. 

Forskeren Helle Plauborg og Jane Biil Jør-
gensen valgte tre elever ud og udarbejdede i 
fællesskab adfærdsmål for de tre. De fortalte 
de tre elever, hvordan de forventede deres op-
førsel i timerne, og hvordan Jane kunne hjælpe 
dem med at nå de mål.

Den kontaktsøgende elev fik som adfærds-
mål at komme ind til time, lytte og følge med 
i den fælles gennemgang uden at afbryde og 
uden at sige: »Det forstår jeg ikke«. Eleven skal 

løse de opgaver, som Jane fremlægger, prøve 
at arbejde selv og spørge sin makker om hjælp 
først. Efter ti minutter kommer Jane Biil Jørgen-
sen forbi eleven i timen og kan hjælpe.

Målene bliver evalueret efter hver time for 
de tre elever på en skala fra et til ti. Først var 
det læreren, der vurderede eleven, nu er det 
eleven selv, der sætter tal på.

»Jeg var egentlig ret skeptisk over for 
denne metode, men det har hjulpet meget på 
hele klassen. De tre er blevet mere rolige, og 
de har fået nogle redskaber til, hvordan de 
arbejder og opfører sig. Desuden får de lidt 
lærertid alene i slutningen af timen til evalu-

»I har rigtig god energi her«. 
Cecilie Westerberg går rundt 
til alle grupper og hjælper og 
ikke mindst anerkender.
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Samarbejdskort 
et kort med disse huskeregler ligger på elevernes bord, når de arbejder i grupper.

1

Alle skal  
deltage  
aktivt i  

gruppe- 
ar bejdet

2

Alle skal  
gøre deres  

bedste

3

Vi skal  
respektere  
hinandens 
 holdninger

4

det er i  
orden  

at sige sin  
mening

6

Vi skal  
samarbejde  

om alle  
opgaver

7

Vi skal vide,  
hvad den  

anden laver  
i gruppen

5

Vi skal  
lytte til  

hinanden

8

Vi skal støtte  
og hjælpe  
hinanden

9

Vi løser vores  
problemer  

sammen



ering. Det har betydet meget, at de nu får den 
voksenkontakt. Flere af de andre elever taler 
om, at de også ønsker at få adfærdsregler«, 
fortæller Jane Biil Jørgensen.

Låst dør, når timen er i gang
I Cecilie Westerbergs 6.-klasse lagde hun efter 
observationen ud med tre adfærdsregler for 
hele klassen og med at låse døren klokken 
8, når det har ringet. Så måtte elever, der 
kom for sent, vente til næste lektion med at 
komme ind til undervisning. Efter kort tid 
kedede de sig, så de kom faktisk til tiden.

»De følte sig hægtet af, så det virkede. Vi 
signalerer, at dette er en arbejdsplads. Eleverne 
ved, at vi lærere gerne vil dem. Vi har en god 
relation«, siger Cecilie Westerberg.

De tre adfærdsregler er at tage jakken af, 
arbejde sammen og række hånden op, når man 
vil have hjælp eller vil sige noget. De står på 
tavlen, og Cecilie Westerberg refererer ofte til 
dem.

»Det var rigtig dejligt med Helle Plauborgs 
observation, hun gav anerkendelse, og vi havde 
mulighed for at tale både om det pædagogiske 
og det fagfaglige. Man blev helt høj af det. Jeg 
udviklede samarbejdskortet, fordi jeg havde et 
ønske om at styrke eleverne i at samarbejde«.

Cecilie Westerberg fik at vide, at eleverne 
»voksede«, når hun lige lagde sin hånd på de-
res ryg eller skulder og sagde, at de arbejdede 
godt. Det kunne observatørerne tydeligt se 
virkede, og det passer godt med Cecilie We-
sterbergs måde at være på. Det falder hende 
naturligt med de anerkendende ord undervejs 
hele tiden.

»Jeg fik at vide, at jeg var over dem som en 
høg, og at det virkede rigtig godt på eleverne«.

De anerkendende ord er også vigtige i klas-
sen, fordi eleverne er alt for gode til at slå sig 
selv i hovedet med dét, de ikke kan.

Viser elever en øvelse
De to lærere fortæller, at det har været dejligt 
at tale om pædagogik og sammen at have fået 
et fagligt sprog for observationer af hinandens 
timer. Nu kan de sparre med hinanden kol-
legerne imellem. 

»Noget af det, jeg har taget med mig, er 
modellering. Når jeg instruerer eleverne, sker 
det ofte ved, at jeg viser, hvad de skal gøre. Jeg 
udfører en øvelse med en elev foran de andre, 
så de kan se, hvordan det skal være. Eleverne 
har det svært med udelukkende mundtlig præ-
sentation«, siger Jane Biil Jørgensen.

Lærerne fortæller, at planen er, at de skal 
arbejde videre med at observere hinandens 
timer, fordi det giver en masse. 

»Vi har været vant til at støtte hinanden, 
fordi alle indimellem står i vanskelige situa-
tioner, men der har ikke tidligere været den 
samme gode åbenhed, som der er nu på mel-
lemtrinnet«, siger Cecilie Westerberg.

Nu er det også i orden at invitere kolleger 
ind i kaos.

Lærerne er blevet bevidste om at være tyde-
lige og præcise. Hvis en elev går rundt i klassen, 
kan man lige lægge en hånd på ryggen og føre 
eleven blidt i retning mod stolen. Det er også 
vigtigt at gentage og holde fast. For eksempel 
sige: »Du kom for sent i dag, hvad vil du gøre for 
at komme til tiden i morgen?« Så har man også 
sagt, at det ikke er alle de andres skyld – det 
er ikke familien, lillesøster eller andre, der har 
skylden. Du har selv et ansvar, hvad vil du gøre?

Vigtigt med afrunding
Jane Biil Jørgensen og Cecilie Westerberg kan 
ikke huske, at de har lært noget særligt om 
klasseledelse på læreruddannelsen, men en af 
de gode pointer, de har taget til sig fra Helle 
Plauborg, er at have styr på timens indledning 
og afslutning.

»Tidligere har vi haft styr på lektionens be-
gyndelse, men ofte har afrundingen glippet. Og 
den er vigtig«, understreger lærerne.

Tilbage i kristendomstimen samler Cecilie 
Westerberg op. Hun roser, at nogle elever kan 
sammenligne elementer fra kristendom, jøde-
dom og islam. Hun hører lidt om symboler og 
højtider i kristendommen, at påsken er den 
mest hellige højtid, og at alle tre religioner har 
en form for gudstjeneste.

Eleverne har svært ved at sige »protestan-
tisme« og »protestanter«. 

»I laver nogle fede koblinger, og det var 
egentlig slet ikke et fagligt mål i dag, men det 
er dejligt, at I gør det. Vi er nået et godt stykke 
vej, og vi fortsætter i næste kristendomstime«, 
siger Cecilie Westerberg. 
hl@folkeskolen.dk

f o l k e s k o l e n  f o r s k n i n g

42 /  f o l k e s k o l e n  /  0 9  /  2 0 1 7

»Jeg fik at vide, at jeg var over 
dem som en høg, og at det vir-
kede rigtig godt på eleverne«, 
fortæller Cecilie Westerberg.

Huskeliste 

1

gør det til en  
vane at lytte  
til hinanden

2

du skal  
turde sige  

din mening

3

du behøver ikke  
altid at  

få din vilje

4

det er okay at 
 være uenige og  
snakke om det

5

du skal  
acceptere,  

at I er  
forskellige

Læs om teorien bag 
side 28.

97%
af lærerne mener, at 

eleverne syntes, det var 
sjovt og motiverende  

at deltage i  
Sundhedsugerne

AKTIV ÅRET 
RUNDT

Få ny inspiration til daglig bevægelse 
Nyt, nemt pointsystem – mindre tidskrævende 
Sjove konkurrencer og flotte præmier 

Skolernes  
Sundhedsuger
25. september til 13. oktober 2017

Arrangør:         Projektet støttes af: 

Tilmeldingen  
er åben på

aktivåretrundt.dk

Sidste år deltog 375.000  
elever i sundhedsugerne! 

(Sidste frist er den 12. september)

Få en masse sjove & sunde oplevelser  
med temaet Bliv Flyvende!  
Det er gratis at være med! 

Alle børn får  
en frisbee!

Musik med nem og sjov 
dans  med Sebastian 

Klein og Jacob Riising


