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Hvad er det i C:NTACT´s arbejdsform, der 
understøtter de gode processer og 

resultater?  

- Og hvordan kan dette være en inspiration 
for folkeskolen anno 2019?  
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1. Stærk fællesskabsdannelse:  
Tydelighed omkring alles vigtighed for projektet/fællesskabet. 
Man kan ikke blive smidt ud! Jo tættere man kommer på 
forestillingen, des tydeligere bliver alles vigtighed for projektet. 
Medansvar, bidrag, sammenhold.  

2. Et praktisk projekt:  
Fællesskabet etableres omkring et ”praktisk projekt” – et 
produkt, der skal fungere i virkeligheden. Et fælles billede på 
”resultatet”/den fælles ønskværdig fremtid. Det er 
tidsbegrænset og fokuseret på ”samskabelse” her og nu. Det 
handler ikke (så meget) om, hvad projektet kan gøre for dig, men 
hvad du kan gøre for projektet. (Kropslige/æstetiske 
læreprocesser, scenekunst, lyd, lys, teknik, samarbejde, 
koordinering, bevægelse) 

De 7 nedslag
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3. Elevstemmer: 
Personlige fortællinger knyttet til personlige oplevelser, erfaringer, 
håb og drømme. Udgangspunktet tages i den enkeltes og 
fællesskabets budskaber. Voiced research – give stemme til de 
tavse. Hvad har du på hjerte? Hvad vil DU fortælle? Hvad skal 
publikum have med sig? Samarbejdet tager fat på de vigtige og 
svære emner, hvor mange følelser er i spil. Det er projekternes 
ønske både at synliggøre ”mennesket”, de(t) almenmenneskelige 
forhold, at gøre ”det, der er fjernt nært og det nære fjernt” (Se 
tingene i et større (almenmenneskeligt) perspektiv) og give 
stemme til alle, men især de, hvis stemmer ikke høres så ofte.  

4. Valgfrihed:  
Det er de unges valg, hvordan de vil deltage. C:NTACT giver 
forskellige muligheder og værdige positioner til alle (hvorfra de 
faktisk kan bidrage på forskellige måder). Differentieret 
deltagelse: De unge kan vælge at deltage mere eller mindre; i 
mere /mindre udfarende roller. Når én ikke møder ind, oplever de 
andre "hullet" i fællesskabet og forsøger at "dække" det ved at 
fordele opgaverne mellem sig.  

De 7 nedslag
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5.    Ressource-fokus:  
Alle er en ressource for projektet. Alle er gode til noget og kan 
bidrage med noget. I kreative og innovative processer er fejl en 
gave og noget, der bruges kreativt. Modersmål bruges aktivt i 
digte eller andet. Der ses ikke svagheder, men ressourcer og 
muligheder.  Hvad er DU optaget af? Hvad kan DU bidrage med? 
Hvad vil DU gerne se ske? 

6.    Tillid:  
Tillid til de unge og til processen - selv om alt er kaos, så 
arbejdes der ud fra en tillid til, at det nok skal gå til sidst. Der er 
tillid til de unge, til samarbejdet og til processen. Tillid er noget, 
der gives på forhånd og som udvises og arbejdes på baggrund af. 
Ikke noget, nogen først skal gøre sig fortjent til. De voksne har 
tillid til den enkelte unge, at han/hun vokser med opgaven, 
bidrager og har menneskelig værdi. Alles handlinger mødes med 
positiv intentionsforståelse. (Straight line Education vs. Real life 
Education)

De 7 nedslag

mailto:groelund@gmail.com
http://www.groemmertsenlund.dk/


© Gro Emmertsen Lund      groelund@gmail.com      ☎  26746148  www.groemmertsenlund.dk     

7.     Relationsudvikling:  
Alle er forskellige, men ens i det almenmenneskelige 
møde og har værdi i sig selv. Gennem dialog, lytning, 
udforskning, aktiviteter og fællesskabende praksis, 
udvikles relationer. Vi bliver til gennem aktiviteter og i 
relationer – via de produktive positioner, som 
samskabelsen tilbyder, bliver vi til som mennesker/
personer. Samarbejdet tilbyder positive 
tilblivelsesprocesser – selvom emnerne er vanskelige og 
processerne uvante. 

De 7 nedslag
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Hvorfor virker det ?

1. Hvordan kan det lade sig gøre? C:NTACT 
får altid stablet en forestilling på benene?  

2. Der er stort set intet frafald af elever, 
ingen bliver ekskluderet af sig selv eller 
andre?  

3. Hvilken forskning og teori kan gøre det 
forståeligt? 
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Sammenflettede processer

! Kreative åbne læreprocesser (kaotiske) 

! Inkluderende læreprocesser 

! Anerkendende læreprocesser  

! Relationsudviklende tilblivelsesprocesser  

!Becoming somebody
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Straight line education vs real life education
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Alt er ikke kaos, selvom det udefra kan se sådan ud 
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1. Alle har gode grunde til at gøre dét, de gør, set ud fra deres eget 
perspektiv. 

2. Enhver har noget vigtigt og værdifuldt at bidrage med og er dygtig til 
noget. 

3. Vi er medskabere af hinanden. Elever, lærere, pædagoger, ledelse, 
mv. er medskabere af hinanden. 

4. Problemforståelser rummer ønsker og forhåbninger. Lad os tale om 
ønsker og forhåbninger i stedet for problemer og årsager. 

5. Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed. 
6. Den måde, vi forholder os til noget/nogle på, er med til at skærpe 

vores  opmærksomhed over for nogle begivenheder/handlinger og får 
os til at overse andre. 

Processerne udspringer af de anerkendende 
grundantagelser/relationstænkning: 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Hvad siger forskning om relationernes betydning for læringsudbytte? 

John Hattie (2009): 

Den vigtigste faktor: Lærer - elev relationen 

Den næst vigtigste faktor: Elev – elev relationer 

Den tredje vigtigste faktor: Klimaet og sammenholdet i klassen 

Ud af 138 faktorer, der er rangordnet i 6 kategorier; den enkelte elev, hjemmet, 
skolen, lærerne, læseplanen og undervisningen, har kategorien LÆRERNE den største 
betydning for elevernes læring og præstationer. Det er stærkt fremmende for 
elevernes læring, når læreren udvikler gode relationer, viser respekt for det, som 
eleven bringer med sig i klassen (fra hjemmet, kulturen, kammerater) og muliggør, at 
eleveners oplevelser bliver anerkendt i klassen. 

Skolens kultur  (Elevernes perspektiv (Smyth & Hattam, 2004))
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Processerne tager alle fire inklusionsformer alvorligt
”Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger 
mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse 
og højt læringsudbytte for alle elever. I denne proces tages der særligt vare 
på de elever, som er i fare for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt 
udbytte” (Relationsudvikling i Skolen, 2014)

Inklusionsformer Eksklusionsformer

Fysisk og mental 
tilstedeværelse i 
undervisningen/skolen/
aktivitet

Fysisk og mentalt fravær fra 
undervisningen/skolen/
aktivitet

Oplevelse af at være en del af 
fællesskabet

Marginalisering eller udenfor

Aktiv deltagelse og bidragyder Passiv. Regnes ikke for at være 
bidragyder

Højt relevant læringsudbytte Lav eller irrelevant 
læringsudbytte
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CASE: Drengen, der blev til.. 

 Jeg har den her dreng i min klasse, der altid kommer med dumsmarte bemærkninger, fjollede forslag og 
forstyrrelser. I starten syntes de andre elever, at det var sjovt, men det gør de ikke mere. Jeg var virkelig 
træt af ham også, du ved, hele tiden have et øje på ham; sæt dig ned, vær stille, nu ikke så fjollet. Nogle 
gange måtte han udenfor døren, løbe en tur rundt i skolegården, osv. Det var så anstrengende.  

En af mine prøvehandlinger blev, at jeg ville arbejde med denne her problemstilling – ikke ud fra individ, - 
problem-, fejl og mangel-tænkningen, men relationstænkningen. Altså alt det, vi har lært i forløbet, om 
positionering, sprogets skabende kraft, skolens moralske formål, den anerkendende lytning og udforskende 
kommunikation og alt det, der.  

Vi skulle i gang med et teaterstykke, hvor eleverne sammen skulle finde på ideer til, hvad teaterstykket 
skulle handle om.  Drengen gjorde som forventet, han kom med fjollede og pinlige forslag om lyserøde 
elefanter, der kom flyvende ind over scenen og tissede ned på os, som skyer med regn. Og alt muligt andet 
tåbeligt. Det var noget, der slet ikke stemte med konteksten for teaterstykket, og måske nok mere var 
ment som at få de andre til at grine, hvilket de ikke gjorde…. Han forsøgte at overgå sig selv i pinligheder – 
måske for at få min sædvanlige reaktion.  

Men fast besluttet på at afprøve noget af det, vi har lært om, valgte jeg ikke at respondere på ham, som 
jeg plejede. I stedet lyttede jeg til hans forslag og skrev dem ned og stillede seriøse uddybende spørgsmål.  
Jeg inddrog resten af klassen i den udforskning og forsøgte at finde på måder, hvorpå hans forslag kunne 
indgå i teaterstykket. Langsomt ændredes drengens position sig og han nedtonede sine fjollerier. Det var 
faktisk lidt af et mirakel, for jeg fik meget mere overskud og det gjorde også noget ved relationerne 
mellem eleverne.  

Vi arbejdede med teaterstykket over flere uger, og hver gang han sagde noget eller gjorde noget, tolkede 
jeg det positivt og inddrog ham og resten i en udforskning af, hvordan hans bidrag kunne bruges. En dag 
kom han op efter timen og sagde, at han gerne ville trække nogle af forslagene tilbage. Det ville nemlig 
måske nok blive for vanskeligt at udføre dem, tilføjede han. Vi fik en snak om hvilke forslag, han ønskede 
at trække tilbage, og jeg stregede dem ud i mine noter. Det mærkværdige var, at hans forstyrrende adfærd 
var forsvundet. Han tog nu et medansvar og gik positivt ind i samarbejdet … Han var faktisk en ganske 
kløgtig og sød dreng.  

Og det fungerer stadig nu her et halvt år senere. Vi har fået det rigtig godt sammen og det fungerer bare. 
Jeg tør ikke tænke på, hvis jeg var fortsat med at respondere på ham som tidligere, hvordan det så ville 
have udviklet sig. 



1. Positionering af elever som ‘lærevillige/
engagerede/ressource’ fører til bedre 
muligheder for at fremstå som bidragyder

2. Positive forventninger fremmer  
    en anerkendende 
kommunikation  
    

3. Bedre samarbejde mellem 
lærer  
    og elever 
    

4. Store forhåbninger om 
fremskridt  
    og  gode resultater

5. Større sympati og en bedre 
relation mellem lærer og 
‘lærevillige’ elever  
   

6. Forstærket positionering af elever som  
‘lærevillige/engagerede/ressource’ og læreren som 
‘sej’

Hvordan relationstænkning skaber 
inkluderende fællesskaber

Oplevelse som medlem af 
fællesskabet

Lyst til at 
deltage

Større fokus og læringsudbytte

Positivt selvbillede 
og positivt 
skolebillede

Styrkelse af 
læringsfællesskabet

Alle 4 
inklusionsformer

Inklusionsspiral
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Fortællinger fastlægger bestemte positioner/tilblivelsesmuligheder 

• Positionering sker på umærkelige måder i den løbende kommunikation 

• Positionering er dynamisk og flygtig og kan løbende ændres 

• Fortællinger fastlægger nogle få mulige positioner. Fortællinger om fx problemadfærd fastlægger to 
positioner: de normale og de problematiske  

• Når en fortælling bliver dominerende, ”indsættes” de enkelte personer i en af de positioner, som 
fortællingen stiller til rådighed 

• Når en person er blevet ”indsat” i positionen som fx engageret eller problematisk, tillægges han/hun de 
”personlige egenskaber”, som matcher  denne position
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Relationelle tilblivelsesprocesser. Hvad sker der, når en position formes?

Position

Handlemuligheder

Moralske rettigheder og 
forpligtelser

Identitet og selvforståelse

Sprogligt repertoire

Perspektiv på verden

Relationer Hvad man lærer 
noget om 
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Processer, praksis og kultur 
hænger sammen…..  
Smyth & Hattam, 2004:  
Dropping out, drifting off, being excluded – becoming 
somebody without School
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Kultur-
form

“Aggressiv

”

“Passiv” “Aktiv”

Skoleklim
a

Frygt, tavshed, 
undertrykte 
stemmer, vrede 
Nogle elever “svarer 
igen” 
Bliver behandlet 
som børn

”Korrekte” holdninger – få handlinger 
kæmper for at ændre ungdommens 
”natur” 
Nogle elevers liv afskrives. Behandlet 
med ligegyldighed  
Afhængighedskultur

Elevstemmer i spil 
Handlekraftig 
Selvstændighedskultur 
 

In-/ 
ekslusion

“Ballademagerne” 
fjernes. Elevernes 
retfærdighedssans 
har ringe plads

Dem, der ikke passer ind, lader man 
“sive ud“

Dem, der traditionelt set passer 
mindst ind, bydes mest velkommen!

Under-
visning

Hierarkisk bestemt 
Stram lærerstyring 
Underminerer 
elevers positive 
selvbilleder 

Intention om at være relevant i 
forhold til elevers liv, som dog ikke 
bliver integreret i undervisningen

Forhandles med eleverne med 
udgangspunkt i deres interesse og liv. 
Forbundet med elevernes liv. Respekt 
for populærkulturen. 
En socialkritisk  dimension

Elevers liv  
og 
følelser

Der er ikke plads til 
at tage sig af 
elevers følelser. 
Elevernes følelser 
dømmes ude 

Ingen professionelle overvejelser eller 
politikker 
Anerkender elevers følelser, men 
forholder sig ureflekteret til dem. 

Lytter og involverer elever 
En tillidsfuld atmosfære 

(Smyth & Hattam (2004, s. 164-165)

Smyth & Hattam´s tre forskellige skolekulturer  
– i et elevperspektiv
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Adfærds-
ledelse 

Flek-
sibilitet

Politikker og 
vejledninger rettet 
mod at styrke 
regeloverholdelse 
Krav om underkastelse 

Krav om overholdelse 
og underkastelse

Forsøg på at handle retfærdigt, men 
skolen fanges i modsætningen 
mellem at ville handle anderledes 
og samtidig ikke besidde den 
underlæggende filosofi. Bekymring 
bliver selvopfyldende profetier 
Forsøg på fleksibilitet, men 
fortolket af studerende som 
inkonsekvent 
og manglende forståelse 

Adfærdsledelse ses generelt som et 
undervisningsspørgsmål  
Elever deltager i rammesætning  

Respektfuld overfor elevers 
livssituation og behov for fleksibel 
tilrettelæggelse

Pæda-
gogik 
  
 

Overvældende måde at 
behandle studerende 
på  
Overreaktive og 
paranoide lærere

Uinteressant klasserumspraksis og 
kedelig læseplan  
Masser af dårligt ledet 
læreprocesser

Udvider elevernes kulturelle landskab  
Elever behandles som voksne 
Forhandling af metoder og indhold

Omsorg/ 
opmærk-
somhed

Nul-tolerance overfor 
drillerier, chikanerier, 
sexism, racisme og 
klassisme

Mangelfuld håndtering af elevernes 
negative oplevelser i skolen.  
Omsorg/opmærksomhed, men 
fokuseret på fejl, mangler, problem 
og individer 
Utilstrækkeligt med tid, 
færdigheder, metoder og 
forpligtelser til at give den rette 
omsorg/opmærksomhed 

Er aktivt forbundet med elevernes liv 
og optagethed  
Anerkender vigtigheden af 
alternativer, perspektivskifte og ”nye 
indgange” til fællesskabet 

(Smyth & Hattam (2004, s. 164-165)
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Kultur-
form

“Aggressiv” “Passiv” “Aktiv”
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Hvordan kan de kloge greb i de  
kreative læreprocesser være en  
inspiration for skolen? 
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Farvel og tak for denne gang ☺ 

Hvis du vil høre mere eller læse noget om mit arbejde, 
kan jeg henvise til www.groemmertsenlund.dk
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Kultur og tænkemåde

Smyth & Hattam formulerer det på følgende måde:  

”I skolekulturer, som hælder til den aggressive eller passive type, er 

der en stærk tendens i retning af en kultur, som forstår udfordringer 

på individualistiske måder – adfærd, frafald/fremmøde og 

problemer /fremgang bliver uvægerligt forstået som elevens 

individuelle ansvar”      (Egen oversættelse af Smyth 

& Hattam, 2004, s. 168) 

! Individtænkning vs Relationetænkning?
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To forskellige tænkemåder - og handlingsteorier. Kultur?

Individtænkning 
Hverdagsforståelsen; fokus på 
problemer, fejl og mangler 
(realisme)

Relationstænkning 
Systemisk, narrativ og 
anerkendende tilgang 
(socialkonstruktionisme)

Menneskesyn? Individet kommer før relationen  
(går ind og ud af relationer) 
 Essens-tænkning /fixed mindset

Relationen kommer før individet  
(individet bliver til i relationer) 
Proces-tænkning /growth mindset

Grundlæggende 
spørgsmål?

Hvorfor handler eleven sådan? Hvad er 
der galt med han/hende? 

Hvordan kommer vi (bedst) videre herfra 
(sammen)?

Hvor ledes efter 
svar?

Svaret må søges i elevens indre  
(udfordringer, behov, opvækstvilkår)

Svaret udspringer af ideer til samskabelse 
af mening og handlinger

Lærerens/
pædagogens/
lederens 
opgave?

Læreren/pædagogen/lederen skal først 
forstå eleven, som han/hun nu engang er  
- og så handle

Lærerne/pædagogen/lederen  skal 
iscenesætte situationer, hvor eleverne 
kan blive til på bedre måder 

Fokus og 
effekter?

Eneansvar 
Det, vi vil af med/væk fra  
Fejl og mangler, skyld og skam

Fælles ansvar 
Samskabelse af det, vi ønsker,  
Muligheder
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Individtænkning Relationstænkning

Uro, larm, 
forstyrrelser 

Hvem laver ballade? Hvornår? 
Hvor tit og hvor meget? Hvorfor 
gør de det? 
Hvordan kan vi sanktionere dem, 
så de ændrer deres adfærd?

Hvordan kan vi forstå ‘balladen’ fra 
barnets og andres perspektiv? 
Hvordan kan vi iscenesætte kontekster, 
hvor alle kan indgå og bidrage 
konstruktivt?

Mobning Hvem mobber? Hvem er offeret? 
Hvem er medløbere? Hvor grov er 
mobningen? Hvorfor mobber de? 
Hvorfor bliver de mobbet?

Hvordan kan vi iscenesætte 
begivenheder, hvor eleverne kan udvise 
kærlig omsorg, hjælpsomhed og 
anerkendelse af forskelle?

Konflikter Hvem startede? Hvad skete der? 
Hvorfor…..??

Hvordan kommer vi bedst muligt videre 
herfra? Hvad vil det være klogt og 
hensigtsmæssigt at gøre nu? 

Vanskeligt 
samarbejde

Hvorfor er de så besværlige? 
Hvorfor forstår de ikke, hvad vi 
siger? Hvorfor modarbejder de 
skolen?

Hvad er de særligt optagede af? Hvad 
er det, de prøver at fortælle mig? 
Hvordan kan vi bedst muligt komme 
videre herfra?
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What are we making together? 
How are we making this together? 

Who do we become as we make this? 
How can we make better social worlds? 

(Barnett Pearce, 2007)
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