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Resumé  
Afhandlingen er et resultat af en fænomenologisk inspireret, kvalitativ undersøgelse, der belyser 

kroppens betydning for lærerens lederskab. Afhandlingens metodiske grundlag trækker på 

hermeneutisk- fænomenologi, visuel etnografi og en orientering mod ’arts-based’ 

forskningspraksis. Afhandlingen åbner for et nyt perspektiv på læreres lederskab, et perspektiv der 

stiller sig kritisk an i forhold den dominerende diskurs på området om klasserumsledelse, en 

diskurs der synes domineret af management og ikke ledelse. Det empiriske materiale bygger på en 

kvalitativ undersøgelse, hvor fire lærere er fulgt over 18 måneder i både 1., 4., 6., 7. og 9.klasse.   

Den eksperimenterende, narrative tilgang er dels begrundet i et ønske om at kommunikere i et 

sprog tættere på læreres pædagogiske praksis – og derved i dele af afhandlingen lægge afstand til 

det mere traditionelle akademiske sprog - og dels ud fra en erkendelse af, at det klassiske 

akademiske sprog ikke rækker, når projektets primært oplevelsesbaserede viden forsøges 

undersøgt og formidlet. For kropslige, ofte tavse, dimensioner af læreres lederskabspraksis lader 

sig ikke nemt indfange og transformeres uigenkaldeligt i kontinuerlige bevægelser mellem de 

levede, sanselige oplevelser og ordet. De forskelligartede kollaborative metoder har blandt andet 

givet plads til flere stemmer og perspektiver på mulige tolkninger.  

Afhandlingens fund peger på, at kroppen har en stor betydning for lærerens lederskab, og at 

kroppen er i spil på mange niveauer, både i relation til lærernes forhold til dem selv, i relationen til 

det enkelte barn og i relation til små grupper eller klassen som helhed. Med udgangspunkt i 

afhandlingens helhedsorienterede kropssyn viser analysen eksempler på, hvordan 

sammenhængen mellem kroppen, personligheden og professionaliteten konstant er present i 

lærerens pædagogiske praksis. Under det empiriske arbejde udviklede de deltagende lærere en 

markant større indsigt og medvidenhed om betydningen af kropslige dimensioner i læreres 

lederskabspraksis, og netop den erkendelse skaber håb for, at kroppen og kroppens sprog finder 

indpas både i uddannelse og efter- og videreuddannelse af lærere i den danske folkeskole. 

Afhandlingen er finansieret af Ph.d. Rådet for Uddannelsesforskning og gennemført i et 

samarbejde mellem Professionshøjskolen UCC (nuværende Professionshøjskolen København) og 

Københavns Universitet. Afhandlingen er en del af en større forskningssatsning om ”Krop, 

bevægelse og lederskab i uddannelse og professionel praksis” på Institut for Idræt og Ernæring, 

Københavns Universitet 
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English summary 
The dissertation is the result of a phenomenologically inspired, qualitative study that explores the 

body’s significance in relation to teachers’ leadership. The methodical foundation of the 

dissertation draws on hermeneutic-phenomenology, visual ethnography, and an orientation 

towards arts-based research.   

The dissertation opens up a new perspective on teachers’ leadership, a perspective that takes on a 

critical position toward the dominant discourse in the field of classroom management, a discourse 

that focuses on management and not leadership. The empirical material is based on a qualitative 

study where four teachers are observed over the course of 18 months in both the 1st, 4th, 6th, 7th, 

and 9th grade classes.  

The exploratory, narrative approach is partly motivated by a wish to communicate in a language 

closer to the pedagogical practice of the teachers - and thus parts of the dissertation will distance 

itself from the more traditional academic language - and partly in recognition of the fact that the 

classic academic language is insufficient when an attempt is made at exploring and disseminating 

the primarily experience based knowledge of the project. Because bodily, often tacit, dimensions 

of teachers’ leadership practice are not easily captured and are irrevocably transformed in 

continuous movements between lived, sensuous experiences and language. The diverse 

collaborative methods have among other things created space for several voices and perspectives 

on possible interpretations.  

The findings of the dissertation suggest that the body is very important to the teachers’ leadership 

and that the body is involved on many different levels, both in relation to the teachers’ 

relationship with themselves, in the relation to each child, and in relation to smaller groups or the 

whole class. Based on the holistic view of the body in this dissertation the analysis shows examples 

of how the connection between the body, the personality, and the professionality is constantly 

present in the pedagogical practice of the teacher. During the empirical work the participating 

teachers developed a significantly larger insight and understanding of the significance of the bodily 

dimension in the leadership practice of teachers and this particular awareness gives rise to the 

hope that the body and the language of the body will gain a foothold in the education and further 

training of teachers in the Danish public school. The dissertation is funded by the PhD Council of 
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Educational Research and carried out as a collaboration between University College UCC (now 

University College Copenhagen) and the University of Copenhagen. The dissertation is part of a 

research initiative focusing on ”embodiment, movement, and leadership in education and 

professional practice” at the Department of Nutrition, Exercise and Sports at the University of 

Copenhagen.  
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Varmen stråler fra buldrende børn. De røde kinder og livlige kroppe overdøver 
kolde dryppende næser på gangen. Døren til gården er stadig åben ligesom 
klassens, der inviterer ind fra frikvarteret. Lines finger ved læben signalerer 
overgangen, den anden hånd stryger taktfast over hovederne, der passerer hende 
i døren. På forunderlig vis diffunderer børnene gennem den lette berøring og ind i 
rummet, hvor de hver især i forskellig fart finder frem til destinationen. Før 
halvdelen er på plads, er den første finger i vejret. Som om frikvarteret aldrig har 
eksisteret bliver lyden langsomt svagere, kun den let forhøjede frekvens af 
vejrtrækninger afslører, at der øjeblikket forinden er blevet sparket til bolde, 
sjippet og løbet om kap. Drengen sidder stille med sin røde mappe, blyanten i den 
ene hånd, let foroverbøjet. Line glider rundt imellem stole, borde og børn, 
langsomt førende, indtil alle er på plads. Stemmen er lav, kroppen dirigerende i 
handling. Uden fælles beskeder, men med enkelte, personlige anvisninger og 
forklaringer er klassen kommet på plads. Børnene er smeltet sammen i små 
enheder ved bordene, og bordenes enheder bindes sammen af Lines 
bevægelsestråde trukket af rolig bølgen børn og borde imellem.    
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Indledning 
Fortællingen blev til i december 2014 i forbindelse med et lille pilotprojekt, inden jeg for alvor 

skulle i gang 1.2.2015. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men læreren, som jeg havde lavet 

en aftale med, Line, havde forberedt mig på en klasse, der på mange måder udfordrede hende. 

Måske havde jeg i mit stille sind håbet på at få eksempler på manglende lederskab og lærere, der 

nærmest ikke kunne vente på at få mit projekt færdigt. Men efter at have fulgt Line i et par dage, 

vendte jeg tilbage til Professionshøjskolen UCC og kiggede på mine noter og de små fortællinger, 

der var blevet til under observationerne. Lines undervisning, hendes kontakt med børnene, ja hele 

stemningen i rummet sad stadig i mig som en fornemmelse, der lagde sig drilsk ned midt mellem 

ordene, som jeg forsøgte at få sat sammen til en meningsfuld beskrivelse af, hvad jeg havde set. 

Måske var det netop i mangel af ord, at det ordløse, det sanselige og kroppen skrev sig ind i 

fortællingen og i mig. For i mødet med Line og de børn, hun på så fin vis favnede og viste retning, 

blev det tydeligt, hvordan lærerens lederskab også skabes i det små, i mødet med hvert enkelt 

barn, i rummet, i Lines måde at bevæge sig i rummet på og den atmosfære, der voksede frem. Jeg 

så Line bevæge sig mellem bordene, så hånden stryge over hovederne, så smilet i hendes øjne, der 

fangede børnenes, og prøvede kun kortvarigt at opfange små brud eller tegn på konflikt, men 

måtte lade det ligge.  

Nu, på afstand, fremstår mødet med Line, hendes praksis og alle børnene som en lille gave. For 

Lines lederskabspraksis var fattig på ord og fuld af krop og nærvær, det var vellykket, personligt og 

professionelt og efterlod ikke den fjerneste tvivl om, at det netop er det vellykkede, der var svært 

at fange ind og sætte ord på.  

Afhandlingen skriver sig ind i et felt, der er under konstant bevågenhed, et felt der oftest kalder på 

både stærke følelser og holdninger, og som de seneste ca. 20 år har undergået mange store 

forandringer og forsøg på flere… Den danske folkeskole er alles og ingens, og de fleste har i et eller 

andet omfang betydningsfulde personlige erfaringer og derfor også skolen under huden. Selvom 

folkeskolen ikke bare sådan lige lader sig ændre fra den ene dag til den anden, så er dens placering 

i samfundet historisk set så central, at samfundets forandringer naturligvis også påvirker skolens 

liv og dagligdag. En del diskussioner, både teoretiske og mere praksisnære, har omhandlet 

lærernes tab af status eller autoritet, blandt andet som en konsekvens af det omgivende samfunds 

udvikling. Både politikere, forskere, lærere og andre fagfolk bidrager i denne debat, som tager 
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afsæt i forskellige konkrete historier fra praksis eller politisk motiverede ændringer i folkeskolens 

formål, mål og daglige liv. I forbindelse med folkeskolereformen i 2014 nedsatte regeringen og 

reformens aftalepartnere kommissoriet for ro og klasseledelse. Dette med udgangspunkt i en 

generel opfattelse af, at manglende ro og klasseledelse var en central udfordring for den danske 

folkeskole. I fortællingen om Line, som indleder afhandlingen, findes der måske indikationer på, at 

lærerens lederskab er et særdeles komplekst fænomen, et fænomen der også involverer sanselige 

og kropslige dimensioner? Ekspertgruppens anbefalinger peger blandt andet på behovet for 

praksisnær forskning, der giver eksempler på den vellykkede klasseledelse, men spørgsmålet er, 

om vi i vores forsøg på at finde løsninger har overset kroppens betydning for lederskab?  

Fra nyere forskning ved vi, at børn sanser og læser kroppens sprog. De udtrykker sig gennem 

kroppen, før de lærer at tale. Også lærerens lederskab og personlige professionalitet udtrykkes 

kropsligt og har derfor stor betydning i den tillidsfulde lærer-elev-relation og for den enkelte elevs 

potentielle læringsmuligheder.  

Vi har altså på den ene side en udfordring med uro og manglende lederskab i folkeskolen og på 

den anden side viden om kropslighedens betydning for lederskab, tillid og relationskompetence. 

På trods af dette mangler vi stadig 1) at udvikle mere praksisnær og forskningsbaseret viden og 2) 

konkrete metoder, som kan implementeres i lærernes daglige kontakt med børnene i efter- og 

videreuddannelse og i læreruddannelsen. Det er med udgangspunkt i det første af de to, at 

afhandlingens forskningsspørgsmål stilles. Forskningsspørgsmålet er enkelt, men kompleksiteten 

stor når krop og lederskab udforskes som empirisk fænomen og analyseres teoretisk. 

 

Forskningsspørgsmål 
 Hvilken betydning har kroppen for lærerens lederskab? 
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State of the art 
Denne afhandling skriver sig ind i et forskningsfelt, der er særdeles mangfoldigt, og som med sin 

hovedinteresse i folkeskolen og læreres lederskab, opleves som evigt aktuelt og levende. Danske 

Professionshøjskoler bidragede til denne ved at udgive en ”Handleplan til en bedre 

læreruddannelse”, hvor rektorerne for landets professionshøjskoler kommer med ti ambitioner.  

Den tredje af de ti nye ambitioner handler om at skabe lærere med stærk professionel autoritet og 

kunnen. Denne ambition blev i Berlingske d. 18. marts 2018 fulgt op med artiklen ”Nu skal 

skolelæreren lære at være bossen” (Ejsing, 2018). Lærerens lederskab er derfor i skrivende stund 

igen i fokus, både i uddannelserne og i den offentlige diskurs, mens lærerne ude i skolerne hver 

dag sætter deres kompetencer i spil og arbejder med at udvikle og forhandle lederskab. 

Afhandlingens akademiske kontekst vil i det følgende forsøges fanget ind, skitseret og præciseret 

med udvalgt forskning på området, der på forskellig vis sætter retning og relateres til nærværende 

afhandlings aktuelle bidrag.  

 

Formålet med afhandlingens state of the art er at give et aktuelt billede af, hvad der findes af 

forskningsbaseret viden på området. Kapitlet er struktureret med inspiration fra narrative reviews, 

hvor forskningsfeltets centrale positioner præsenteres og suppleres med centrale forståelser og 

problemstillinger. Kapitlet søger ikke at give et udtømmende bud på eksisterende litteratur, men 

et relativt snævert indblik i udvalgte dele, der i sin helhed åbner for en diskussion med 

afhandlingens position i feltet.  

Den præsenterede litteratur er fundet på baggrund af kontinuerlige søgninger gennem hele 

perioden, hele tiden med udgangspunkt i forskningsspørgsmålet. En af de tilbagevendende 

udfordringer har været forskningsspørgsmålets kropslige forankring. Med udgangspunkt i 

kroppens betydning for lederskab har søgeprocesserne været opdelt i både videnskabsteoretiske, 

metodiske og teoretiske orienteringer.  
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Jeg har primært søgt i databaserne ERIC1 og Teachers Reference Center. 

I afsøgningen af litteraturen om kroppens betydning for lærerens lederskab har jeg med forskellige 

kombinationer søgt med søgeordene: ”teacher”, ”leadership”, ”body”, ”embodiment”. 

Ved en helt åben søgning på søgebasen ’ERIC’ og ’Teacher Reference Center’ samtidig med 

søgeordene ”teacher”, ”leadership”, ”body”, ”embodiment” og ”body language” i forskellige 

kombinationer, var der få eller ingen resultater. Ved kombinationen mellem: ”teacher”, 

”leadership”, og ”body language”, (embodiment er udeladt) får jeg henvisning til 17 tekster. 

Størstedelen af de tekster, der indeholder søgeordet ”leadership”, handler om skoleledere og ikke 

om lærerens lederskab.  

I et af de reviews, jeg har læst igennem om class room management, udtrykker forfatteren, at en 

af årsagerne til, at det er svært at indfange den relevante litteratur mere udtømmende, kan være, 

at flere forfattere ikke ønsker at blive identificeret med classroom management-genren. Om der 

er hold i overvejelserne er svært at bedømme, men søgeprocessen har ikke været ukompliceret, 

og det har været svært at finde eksempelvis fænomenologisk inspirerede studier om lærerens 

lederskab.  

Jeg har derfor efterfølgende valgt at søge mindre systematisk med ovenstående søgeord og har 

samtidig også ladet søgningen været inspireret af snowballing (Wohlin, 2014). Denne tilgang er 

meningsfuld, fordi litteratursøgningen starter med udgangspunkt i en relevant tekst, og der er 

derfor en stor sandsynlighed for, at der enten i selve teksten eller i referencelisten er andre 

relevante tekster.  

Jeg valgte at fokusere primært på litteratur, der i et eller andet omfang deler afhandlingens 

metodologiske udgangspunkt, hvilket indsnævrer feltet anseeligt. Med afhandlingens 

helhedsorienterede kropsforståelse finder jeg det centralt, at størstedelen af den præsenterede 

litteratur på området tager samme udgangspunkt. 

 

                                                           
1 Washington, D.C. : Office of Educational Research and Improvement, U.S. Dept. of Education: Educational Resources 
Information Center 
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Jeg har alligevel valgt i første omgang at undersøge lærerens lederskab med udgangspunkt i 

begrebet klasseledelse og har søgt både i dansk og engelsksproget litteratur. Der vil i første del 

være fokus på at rammesætte begrebet klasseledelse / classroom management, som det 

præsenteres i både dansk og international forskning, med henblik på at tydeliggøre hvad den 

relaterede litteratur viser og ikke mindst hvad det ikke viser.  

Dernæst præsenteres udvalgte teoretiske og metodologiske perspektiver på disciplin, person, 

profession, krop og lederskab, som afhandlingen på forskellig vis tager afsæt i, er inspireret af eller 

går i dialog med for at vise, hvilket forskningsspor afhandlingen i særlig grad er forbundet med. 

Kapitlet struktureres som en samlet fortælling (Feak & Swales, 2009) med både teoretiske, 

metodiske og metodologiske tematikker positioner og diskussioner. Forskningslitteraturen, som 

præsenteres, har et relativt bredt fokus, og der er ikke differentieret skarpt mellem forskellige 

metodiske eller metodologiske tilgange.  

 

Klasseledelse i national og international forskning 
Lærerens lederskab har i både international og national forskningslitteratur været primært 

forbundet med begreberne classroom management, klasseledelse eller klasserumsledelse. 

Qvortrup skriver i sine indledende ord i KvaNs tidsskrift om klasseledelse: ”Den moderne 

skoleklasse er det sted, hvor samfundet udspiller sig for øjnene af os med dets kultursammenstød, 

dets forsøg på meningsdannelse på tværs af forskelle og dets evindelige konflikter og momentane 

sammenbrud. Hvis klasseledelse kan praktiseres, er der håb for samfundet”. 

Qvortrup placerer her skolen, klassen og lærerens ledelse af klassen centralt i en samfundsmæssig 

nøgleposition. Den overordnede samfundsmæssige relevans kommer også til udtryk i et mere 

konkret og individorienteret perspektiv, hvor klasseledelse findes at have stor betydning for både 

lærere og elevers gode trivsel – og trivslen med stor betydning for elevernes muligheder for læring 

(Korpershoek, Harms, de Boer, van Kuijk, & Doolaard, 2016; Plauborg, Vinther Andersen, Holten 

Ingerslev, & Fibæk Laursen, 2014).  

Det er derfor ikke nogen overraskelse, at der siden midten af det forrige århundrede har været 

forsket massivt i, hvordan skolen og læreren skaber de bedste rammer for elevernes læring med 
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udgangspunkt i udforskning af forskellige perspektiver på klasseledelse og classroom 

management. På trods af det store fokus er der en udbredt oplevelse hos lærerne selv af, at 

udøvelsen af klasseledelse er en udfordring i den danske folkeskole i dag (Plauborg m.fl., 2014), et 

perspektiv der også gør sig gældende internationalt (Edith Cowan, Egeberg, McConney, & Price, 

2016; Postholm, 2013). Lærernes egen oplevelse af at være udfordret på manglende 

klasseledelseskompetencer blev i forbindelse med den nye folkeskolelov i 2014 fulgt op ved, at der 

i aftaleteksten var enighed om, at der generelt er et problem med uro og manglende klasseledelse 

i den danske folkeskole. I den forbindelse blev der nedsat et kommissorium for ro og klasseledelse, 

hvis opdrag var at beskrive eksisterende forskning og viden på området og på den baggrund 

komme med forslag til, hvordan klasseledelse bedst muligt udføres i praksis. I rapporten 

(Søndergård m.fl., 2014) fokuseredes der på, hvordan den undervisningsforstyrrende uro udgør en 

udfordring for elevernes læring. I rapporten skelnes der mellem uro, undervisningsforstyrrende 

uro og støj, en skelnen der også i nærværende afhandling eksisterer både implicit og eksplicit. 

Szulevicz skriver om uroens hvad, hvorfor, hvem og hvordan i ”FAQ om uro” (Szulevicz, 2016). 

I rapporten defineres klasseledelse:  

”(…) som en samlebetegnelse for de praksisser, lærere og pædagoger anvender til at skabe et 

værdigt og meningsfuldt rum for elevers læring og udvikling” (Søndergård m.fl., 2014, s. 7) .  

Overordnet set kommer rapporten med råd samlet i fem temaer; 1) læringsmiljø 2) 

undervisningstilrettelæggelse og gennemførelse 3) evaluering og gensidig respons 4) relationer og 

5) analyse, rammer og samarbejde. Med folkeskolereformen fulgte også et stort fokus på inklusion 

og blandt andre Molbæk og Tetler har udgivet en bog om inkluderende klasseledelse (Molbæk & 

Tetler, 2015) 

Anbefalingerne fra rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i den eksisterende forskning, 

forskning der ifølge Plauborg et. Al. (Plauborg m.fl., 2014) overordnet set kan inddeles i tre 

tilgange; classroom management, school effectiveness og teacher effectiveness. I det følgende vil 

school effectiveness ikke berøres yderligere, da fokus i så fald vil flyttes for langt fra lærerens 

praksis, der er i centrum i afhandlingen. 
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Klasseledelse er oversat fra og inspireret af det engelske begreb classroom management. På tværs 

af den danske forskning og litteratur på området er der relativt bred enighed om, at classroom 

management historisk set er knyttet til skolerelaterede tematikker og læreropgaver, der 

omhandler ro, uro og orden, disciplin, kontrol og autoritet (Krejsler, Moos, & Ørsted Andersen, 

2014; Plauborg m.fl., 2014; Qvortrup, 2011; Søndergård m.fl., 2014). 

Ifølge Fibæk Laursen (Fibæk Laursen, 2014) er ordet disciplin blevet afløst af begrebet 

klasseledelse omkring årtusindeskiftet, men det noteres, at der de sidste 5 år har været en 

opblomstring af diskussionen omkring disciplin i folkeskolen. Fibæk Laursen skriver:  

”Den 1. februar 2014 udtalte både undervisningsminister Christine Antorini og professor Niels 

Egelund til dagbladet Politikken, at der er for meget uro og for lidt disciplin i skolen, og Egelund 

tilføjede, at der bliver straffet for lidt” (Fibæk Laursen, 2014, s. 33).  

Det er i særdeleshed et perspektiv på lærerens lederskabspraksis, som nærværende afhandling 

ikke abonnerer på, men som kan læses som en integreret del af den især amerikanske classroom 

management-litteratur (Fibæk Laursen, 2014; Krejsler m.fl., 2014). Ro, uro, disciplin, straf og 

lærerens autoritet er dog centrale temaer særligt som et historisk perspektiv til diskursen i dag og 

bliver belyst af blandt andre Bjerg og Knudsen, der undersøger, hvordan gamle og nye former for 

autoritet og disciplin komplicerer ledelsen af undervisningen i klassen i dag (Bjerg & Knudsen, 

2012). Emnet er beskrevet yderligere i Bjerg (Bjerg, 2011), mens Kristensen (Kristensen, 2013) i sin 

ph.d.-afhandling peger på, at vi i folkeskolen har skabt en ond cirkel, hvor urolige elever og elever 

med diagnoser bliver mødt med en voksende mængde stive regler og systemer, som igen skaber 

flere børn, der ikke passer ind i de stive rammer og krav om ro og disciplin. 

 
Fra management til lederskab 
Klasseledelsesbegrebet er oversat fra og inspireret af det engelske begreb classroom 

management. I det danske begreb er der sprogmæssigt en forskel, der kan have betydning for 

fortolkningen af begrebet. Klasseledelse er således en sammensætning af ordet ”klasse” og 

”ledelse”, mens det engelske begreb anvender ordet ”management” i stedet for ledelse. På 

engelsk skelnes der mellem ordene ”management” og ”leadership”, der referer til to forskellige 

forståelser eller sider af det at være leder. Hvor; ”management” referer til at lede, styre og fordele 
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arbejdet, mens ”leadership” henviser til at sikre mål og mening og at udøve ledelse på en sådan 

måde, at arbejdet foregår værdigt og motiverende. Classroom management forbindes i tråd med 

denne skelnen ofte med adfærdsregulering og disciplinering, formentlig fordi den 

forskningstradition, der ligger bag begrebet, har fokus på at finde pragmatiske løsninger på 

uddannelsesrelaterede problemer” (Plauborg m.fl., 2014, s. 22). Udviklingen af pragmatiske 

løsninger på uddannelsesrelaterede problemer bliver tydelige ved at se på de mange forskellige 

typer af standarter, der er udviklet på baggrund af forskning til at rammesætte lærernes arbejde i 

skolerne. Denne praksis er særligt udbredt i USA, men også i lande som England og Australien er 

det et udbredt fænomen. I et review fra 2016  (Edith Cowan m.fl., 2016) præsenteres udvalgt 

forskning inden for rammerne af effective teaching med en målsætning om at se på 

sammenhænge mellem råd og vejledningen fra forskningen og standarder udviklede til lærere og 

læreruddannelse i Australien. Dette review er interessant, fordi det særligt fokuserer på 

udviklingen af overbevisninger, viden og perspektiver på classroom management med 

udgangspunkt i forskningstilgangen teacher/teaching effectiveness. Om sammenhængen mellem 

teacher effectiveness og classroom management fremhæves den store betydning, læreren har på 

miljøet i klassen og på lærerens betydning for elevernes læring, hvilket også er en af pointerne i 

Nordenbo m.fl. i (Nordenbo, Søgaard Larsen, Tiftikçi, Wendt, & Østergaard, 2008). Cowan m.fl. 

understreger også lærernes egne, personlige måder at undervise på: “Repeatedly, teachers are 

described as providing, in their own personal styles and ways, the three protective factors for 

students: caring relationships, high expectations and opportunities for participation and 

contribution”. Det personlige kommer også til udtryk ved, at Cowan m.fl. konkluderer, at en stor 

del af den nyeste forskning om classroom management peger på, at det er en kompleks proces, 

der handler om meget andet end fastsættelse af regler, belønning, straf og kontrol. De 

konkluderer, at udvikling af læreres effective classroom management både handler om konkrete 

ændringer af praksis i klasserummet, men i lige så høj grad kontinuerlige udfordringer og 

ændringer af lærernes overbevisninger, viden og perspektiver på eleverne.  

I et norsk review (Postholm, 2013) fremhæves lærernes emotionelle kompetence og deres egen 

fornemmelse for ´well being´ som et vigtigt udgangspunkt for lærer-elev-relationen, og at lærere 

med den type af kompetencer kan fungere som gode rollemodeller og klasseledere. Ligeledes 
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anslås det, at læreres private affærer kan have indflydelse på deres emotionelle og sociale 

kompetencer og slår fast at ” being mindfully present is associated with 

good classroom management” – samt at det er noget, der kan læres (Postholm, 2013, s. 391). Læs 

eventuelt også (Sutton & Wheatley, 2003), der med udgangspunkt i et review fremlægger forslag 

til fremtidige arenaer for forskning på området.  

Postholm (Postholm, 2013) trækker på Juul og Jensens arbejde med relationskompetence (Juul & 

Jensen, 2011) og lægger med fokus på lærerens egenkontakt an til et kropsligt og person-

integrerende perspektiv på lærerens professionelle arbejde:  

” teachers also become human together with the pupils when they are fully mindful of what is 

going on and able to know their own emotions, needs and body reactions in relation to what is 

going on around them. If a teacher is to manage a class in a good manner, an integration of person 

and function is required, precisely so he or she can be an individual human together with the 

pupils” (Postholm, 2013, s. 397).  

 

Der er i både national og international forskning en udbredt enighed om, at lærerens relationer 

har stor betydning for elevernes læring (Edith Cowan m.fl., 2016; Klinge, 2017; Nordenbo m.fl., 

2008; Pianta, 2006), men det relationelle fremhæves også som et væsentligt element i 

klasseledelse (Ogden, 2015; Pianta, 2006; Plauborg m.fl., 2014). Mens forskningen på området 

tydeligt ser stærke sammenhænge mellem læreren, lærerens relationer med eleverne og lærerens 

betydning for miljøet I klassen og elevernes indbyrdes relationer, er der kun begrænset forskning, 

der belyser de mere personlige elementer af lærernes lederskab. Nordenbo skriver om lærernes 

emotionelle reaktioner på undervisningskonteksten, at de i gennemgangen af studierne af temaet 

kun perifert er berørt i seks studier, mens ´andre sider af lærerpersonligheden´ kun viste sig i ni 

studier. (Nordenbo, 2011, s. 30). Bayer (Bayer, 2017) fører i bogen ”Person, Pædagogik, profession 

og forskning” en kritisk diskussion om relationen mellem person og profession. En af de 

problematikker, Bayer rejser, handler om, hvad det samfundsbetingede autoritetstab har betydet 

for læreren – og i relation til autoritetstabet, hvordan læreren i dag forventes af være personlig og 

autentisk med de udfordringer og problematikker, det medfører.   
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Det personliges betydning for lærerens professionalitet er uddybende udfoldet af blandt andre 

Schultz Jørgensen (Schultz Jørgensen, 2003, 2012) og Fibæk Laursen og Weicher (Weicher & Fibæk 

Laursen, 2003) og af Bjerg & Knudsen (Bjerg & Knudsen, 2012) i (Järvinen & Mik-Meyer, 2012), der 

argumenterer for, at lærerprofessionsviden i dag også handler om lærerens personlige viden om 

eleven, en viden som fordrer personlig indlevelse af læreren. Lærerens lederskab bliver hos Fibæk 

Laursen personligt, når autoritet forhandles i klasserummet, og lærerens professionelle lederskab 

fordrer autenticitet (Fibæk Laursen, 2006) og uddyber, at autenticitet er en professionel 

kompetence, der skal læres, og at professionsuddannelserne må tættere på den professionelle 

kompetences kropslige aspekter (Fibæk Laursen, 2012)  (Fibæk Laursen i Winther, 2012b).  

Om autentisk lederskab skriver Ladkin & Taylor: 

“(…)although authentic leadership may be rooted in the notion of a ‘true self’, it is through the 

embodiment of that ‘true self’ that leaders are perceived as authentic or not” (Ladkin & Taylor, 

2010, s. 1).  

Ladkin & Taylor placerer derfor kroppen (the embodiment) som afgørende for, om eleverne i 

skolen opfatter lederen som autentisk eller ej. Autenticitet og lederskab er i international litteratur 

velbelyst, blandt andet i (Avolio & Gardner, 2005; Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 

2004; Avolio, Walumbwa, & Weber, 2009; Gardner, Cogliser, Davis, & Dickens, 2011). Udvikling af 

autenticitet hos læreren er ifølge Fibæk Laursen også forbundet med lærerens personlige værdier 

(Fibæk Laursen, 2006). I en rapport udarbejdet af forskere på Professionshøjskolen UCC i 2017 

fremgår det, at lærerstuderende i høj grad vælger lærerprofessionen til, fordi de ønsker at gøre 

noget godt, gøre en forskel eller ser det som et kald. Rapporten giver derved et billede af nogle af 

de bagvedliggende etiske og værdibaserede motiver, der ligger til grund for uddannelsesvalg 

blandt kommende skolelærere (Böwadt, Pedersen, & Vaaben, 2017). Samme forskere udgav i 

2016 en rapport, hvor årsagerne til læreres stop i folkeskolen blev undersøgt. Rapporten pegede 

blandt andet på, at manglende tid til eleverne gjorde det svært at tage ordentlig hånd om eleverne 

(Pedersen, Böwadt, & Vaaben, 2016). Rapporterne indikerer, hvor stor betydning lærerne 

tillægger det mellemmenneskelige, det værdimæssige og muligheden for at gøre det gode. 

Værdier og etik er centrale elementer i Kirkebys begivenhedsfilosofi og ledelsestænkning (Kirkeby, 

2005, 2007, 2009, 2013, 2017). Kirkeby tilbyder en teori om ledelse og lederskab, der både er 
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personlig og kropsligt funderet i et sprog, der på én og samme tid er skarpt og præcist, men 

samtidig også åbner sig og perspektiverer samtalen om, hvad det gode lederskab er. Kirkebys 

samtale er funderet i et grundlæggende filosofisk perspektiv og baseret på ledelse i 

organisationer.  

I arbejdet med at identificere sammenhængen mellem ´best practice´ i australske skoler og 

forskningens resultater om effective classroom management noteres det, at:” Judging what is and 

what is not effective classroom management is a complex issue, as evidenced in research by De 

Jong (2005) aimed at identifying best practice in Australian schools. De Jong found that many of 

the approaches that were identified as best practice “lacked ‘hard’ evidence to substantiate claims 

of successful outcomes” (Edith Cowan m.fl., 2016, s. 7). At der opstår en modsætning mellem, 

hvad der på skolerne opleves som ´best practice´, og hvad der kan underbygges med ´hard 

evidence´ i evidensforskningen, peger på et behov for, at forskningen belyser lærernes praksis 

med udgangspunkt i et andet forskningsparadigme og dermed også forskelligartede 

forskningsspørgsmål, der eksempelvis også inddrager lærerens personlighed som et element i 

eksempelvis klasseledelse. Der er i det foregående antydninger af, at forskningslitteraturen, der 

primært trækker på forståelser fra classroom management, ikke yder lærerens lederskab i 

klasserummet et tilpas nuanceret perspektiv. Der er samtidig etableret en forståelse af, at 

lærerens forhandlinger af lederskab rækker langt ud over struktur, regler og fokus på eksempelvis 

læringsledelse, selvom det nævnte også er relevante og integrerede elementer af lærere og 

elevers hverdag i den danske folkeskole. Pounder (Pounder, 2006) argumenterer for, at lærerens 

vellykkede lederskab er transformativt lederskab (Transformational Classroom Leadership) og bør 

betragtes som en proces, men understreger, at det processuelle gør det svært at tale om. Det er 

en problemstilling, der også gør sig gældende når de kropslige dimensioner af lærerens 

lederskabspraksis undersøges. 

Professor Max Van Manen etablerer et kropsligt forankret pædagogisk perspektiv og lykkes blandt 

andet i forbindelse med sin teori omkring berøring med at skabe et sprog for nogle af de 

dimensioner af lærerens lederskab, som ellers ofte enten er udeladt eller fremstår svært 

håndtérbare i nogle akademiske genrer (Van Manen, 1990, 2012, 2014; van Manen & Li, 2002). Se 

også (Friesen, Henriksson, & Saevi, 2012) . Les Todres giver, foruden et stærkt metodisk og 
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metodologisk fundament, indsigt i, hvordan vores kropslige forankring i og med verden kan forstås 

som en grundlæggende (konstruktiv) sårbarhed (Todres, 2011a), et tema der udfoldes med 

udgangspunkt i lærerens krop i klasserummet af Svendler Nielsen (Svendler Nielsen, 2012).  

Kroppen, som er et afgørende omdrejningspunkt i afhandlingen, beskrives og forstås med 

udgangspunkt i et kropsfænomenologisk perspektiv, et perspektiv der trækker spor fra Merleau 

Ponty (Merleau-Ponty, 1994). Denne kropsforståelse er siden hen blevet og bliver til stadighed 

bearbejdet, forklaret og fortolket, læs blandt andre (Engelsrud, 2002, 2006; Käll, 2016; C. Nielsen, 

2012; Svendler Nielsen, 2009; Svendler Nielsen, Engel, Rønholt, & Winther, 2006; Zahavi, 2013).  

 

Opmærksomhed på både børn og læreres kropslige kommunikation gør det muligt at undersøge 

og belyse, hvilken betydning kroppens sprog har for læreres lederskab. Winthers internationalt 

publicerede praksisnære forskning om det professionspersonlige (embodied professionality) og 

samspillet mellem det kropslige, personlige og professionelle giver et praksisnært teoretisk 

fundament og zoomer ind på et felt, der med fordel kan bruges som udgangspunkt for en 

udforskning af kroppens betydning for lærerens lederskab (Herskind & Winther, 2015; Winther, 

2012b, 2012a, 2013b). 
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Metodologi og metode 
“The things we are trying to describe or interpret are not really things at all.”  

(Van Manen, 2014, s. 242) 

 

Videnskabsteoretisk positionering 
Med den levede krop som undersøgelsesfelt, et felt der kredser ind om det, der oftest ordløst 

mærkes eller fornemmes, det der opstår imellem os som kropsligt forankret og udtrykt, et felt vi 

kun kan beskrive, når vi ser med mere end bare øjnene. Et sådant undersøgelsesfelt fordrer et 

sprog, der favner det ikke-sproglige, det ikke præcist målbare, det der i praksisfeltet fremstår 

umiddelbart og naturligt som situerede praksiskompetencer, der i de fleste tilfælde ikke lader sig 

fange ind eller sætte i faste rammer. Rammerne for undersøgelsen, for udforskningen af et sådant 

felt, fordrer i særdeleshed en metodisk åbenhed for at favne det unikke, det upræcise, det åbne 

og uafsluttede. De centrale metodiske refleksioner, der ligger til grund for nærværende 

afhandling, er derfor et resultat af erkendelsen af, at afgørende epistemologiske og ontologiske 

spørgsmål ikke kan besvares med udgangspunkt i det klassiske positivistiske og 

naturvidenskabelige forskningsparadigme. Hvor naturvidenskaben undersøger naturens objekter, 

”ting”, begivenheder i naturen og naturens tilstand, undersøger humanvidenskaberne 

individer/personer med bevidsthed.  

”that ”act purposefully” in and on the world by creating objects of ”meaning” that are 

”expressions” of how human beings exits in the world” (Van Manen, 1990, s. 4).  

Ved at bevæge sig ind i skolens pædagogiske felt, ind i et relationelt univers indvævet i levede 

erfaringer på tværs af tid og rum, bevæger afhandlingen sig uundgåeligt mod en paradigmatisk 

position, der anerkender erfaringens og oplevelsens domæner. Herfra stilles spørgsmål, der 

omhandler, hvordan verden opleves, for på den måde at blive klogere på den verden, vi lever i (og 

skaber) som mennesker. Herfra er både forskere og deltagere uundgåeligt medskabere af den 

fælles virkelighed og verden, som vi prøver at forstå. I dette tilfælde udforskes et fænomen, der på 

den ene side virker velkendt og nærmest familiært, og på den anden side er noget udefinerbart, 

der altid netop forsvinder eller forandres, i sekundet transformationen fra krop til ord realiseres.  
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Hvad der her forsvinder eller forandres er i første omgang altid forankret i vores kropslige, levede 

væren i verden. Kroppen integrerer i praksis (og teori) de forskellige ontologiske, epistemologiske 

og etiske dimensioner idet;  

”(…) embodiment cannot be considered separately from being and knowing” (Todres, 2011a, s. 1).  

Afhandlingens metoder konfronterer på mange måder mange års dualistisk tradition ved at 

omfavne kroppens ikke-sproglige dimensioner. Kroppens betydning for lederskab undersøges i et 

krydsfelt mellem kropslighed, personlighed og professionalitet og forsøger at belyse og åbne 

centrale tematikker i læreres lederskabspraksis. Kropslige, sanselige dimensioner skrives frem, 

velvidende at ikke alt kan skrives som det fornemmes, mærkes og opleves, og velvidende at 

afhandlingens essens ligger uden for sprogets rækkevidde, samtidig med at sproget kan katalysere 

faglige, professionelle erkendelser om kroppens betydninger for lederskab. 

Afhandlingens essens er af kropslig karakter, erfaret og fornemmet. I transformationernes 

foranderlige univers begribes ordene, beriges af erfaringen der i den vellykkede linje vokser sig 

fuld af mening. Det er i denne ubegribelighed mellem kropsligt levede erfaringer og skabende ord, 

at nye forståelser kan gro. Op gennem gryende erkendelser fra erfaringens domæne, der i ordene 

forandres og forvitres, kun for igen at samles i nye fornemmelser af, hvordan vi er os i verden.  

Afhandlingens essens oprinder fra det ordløse, kropslige univers. Et univers der bebos af levede 

erfaringer i en umiddelbar nærhed til fortid, nutid og fremtid, og som begribes i relationen mellem 

oplevelse og formuleringen af selv samme oplevelse, mellem fortællingen og fortolkningen.  

I den forstand kan afhandlingen grundlæggende forstås som værende på vej, selv i sin trykte, 

endelige form. Det er håbet, at essensen fornemmes som sanselige levede erfaringer hos læseren, 

såvel som forstås i sprogets flygtige formater. 

Fælles for afhandlingens forskelligartede empiriske data er, at det er blevet til og fremstår som 

udtryk for konkrete levede erfaringer i et kompleks af fortællinger fra kroppen, der forsøger at 

fastholde og udfolde, hvad der oftest opleves som indlysende og transparent. Fænomenernes 

naturlige, transparente og trivielle facon bliver i refleksionen oplyst og tilgængelige og forvandles i 

transformationen til potentielle indsigter i menneskets livsverden. 
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I det følgende vil jeg se nærmere på, hvorfor og hvordan fænomenologien udfordrer det 

naturvidenskabelige, dualistiske paradigme og antyder et mulighedsrum for udforskning af de 

kropslige, implicitte dimensioner i læreres lederskabspraksis.  

Fænomenologi. Edmund Husserl (1859-1938) anses af de fleste som grundlæggeren af den 

fænomenologiske filosofi (Van Manen, 2014). Med udgangspunkt i Husserls omfattende arbejde 

udviklede Martin Heidegger (1889-1976), som i øvrigt overtog Husserls professorat i Freiburg, et 

eksistensfilosofisk perspektiv på fænomenologien, et perspektiv der blandt andre har inspireret 

Jean-Paul Sartre (1905-1980). Fænomenologien har gennem tiden udviklet sig i mange retninger 

og traditioner, som for eksempel etisk, eksistentiel, køns-, krops-, hermeneutisk, kritisk og 

sociologisk fænomenologi (Van Manen, 2014). 

I det følgende skal vi tilbage til udgangspunktet, ’til sagen selv,’ og derfra etableres afhandlingens 

videnskabsteoretiske position.  

Husserls fænomenologiske filosofi er blevet defineret som værende en deskriptiv filosofi, hvis mål 

er at indfange erfaringens oprindelige tilblivelse uden at fortolke, forklare eller teoretisere (Van 

Manen, 2014, s. 89). I hans teori beskrives, hvordan bevidstheden erfares som en kropslig 

meningssammenhæng, en erfaring der altid opfattes perspektivisk. Det var hans mål, at vi ville 

blive i stand til at analysere fænomenerne, som de umiddelbart fremtræder i erfaringen, og 

derved komme til sagen selv (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004). Men Husserls arbejde er efter hans 

død talt op til at dække omtrent 40.000 sider, og hans arbejde giver derfor anledning til mange 

forskellige fortolkninger (Zahavi, 2011). Husserls arbejde ændrede også karakter over tid, blandt 

andet med en ændret indstilling til fænomenologiens deskriptive karakter. Zahavi beskriver 

Husserls nye standpunkt således:  

”(…) fænomenologiens opgave og genstandsområde er langt mere omfattende og fundamental 

end blot at levere deskriptive fænomenanalyser, og at det er nødvendigt at forlade en blot 

deskriptiv fænomenologi til fordel for en transcendentalfænomenologi (…)” (Zahavi, 2011, s. 66). 

I det følgende vil jeg primært fremhæve enkelte centrale begreber og deres betydning for 

fænomenologien overordnet set.  
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Intentionalitetsbegrebet er et forsøg på at overkomme det epistemologiske problem om den ydre 

verdens eksistens. Her erfares verden som en kropslig meningssammenhæng (Fuglsang & Olsen 

2009). I et forsøg på at komme til at analysere selve erfaringens intentionalitetsstrukturer, 

udviklede Husserl, hvad der opfattes som fænomenologiens første metodiske greb, idet han 

argumenterede for, at vi i undersøgelsen af fænomener skal sætte parentes om omverdenens 

eksistens, en slags metodisk suspension af omverdensproblemet, også kaldet epoché (Fuglsang & 

Bitsch Olsen, 2004).  

”Formålet med at udføre epochéen er altså, at den tillader en undersøgelse af verden, som vil 

kunne afsløre den egentlige mening” (Zahavi, 2013, s. 21).   

Epoché er sammen med den fænomenologiske reduktion to aspekter af fænomenologisk 

refleksion (Van Manen, 2014) og to grundlæggende elementer af Husserls teori og metode. Mens 

epoché beskrives af Zahavi (Zahavi, 2013) som den filosofiske indgangsport, omhandler 

reduktionen den enkeltes tematisering af sammenhængen mellem subjekt og omverden (Zahavi, 

2013, s. 22). De to begreber fungerer i Husserls transcendentale fænomenologi som en funktionel 

enhed, hvor epochéen skaber en tilbagetrækning fra den naturlige tilstand og ’hverdagsverden’ 

mod det transcendentale jeg. Den fænomenologiske reduktion fører os derefter tilbage til 

verdenen, som den viser sig selv i vores bevidsthed (Merleau-Ponty, 1994; Zahavi, 2013). 

Epochéen og reduktionen muliggør altså ifølge Husserl, at vi kan undersøge verdenen og dens 

fænomener på en ny måde, nemlig som de fremtræder eller manifesterer sig i vores bevidsthed. 

Intentionalitetsbegrebet spiller også en væsentlig rolle i fænomenologiens forhold til videnskaben 

og i særdeleshed naturvidenskaben og dens tendens til scientisme og objektivisme (Merleau-

Ponty, 1994; Zahavi, 2013). Husserl benægtede ikke naturvidenskabens muligheder for at 

producere ny og mere præcis viden, men udfordrede videnskabens forståelse af, at virkeligheden 

defineres af, hvad der er muligt at forklare og beskrive med udgangspunkt i kvantitative og 

matematiske begreber og forståelser. Intentionaliteten er relevant i denne forbindelse, idet 

fænomenologien ifølge Husserl forsøger at belyse den videnskabelige praksis og rationalitet ud fra 

det enkelte subjekts intentionalitet. Intentionalitet og vores grundlæggende teoretiske indstilling 

er centralt i behandlingen og forståelsen af videnskaben, idet det udspringer af og påvirker vores 

umiddelbare væren-i-verden (Zahavi, 2013, s. 33). Denne velkendte, umiddelbare, 
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førvidenskabelige verden defineres af Husserl som livsverdenen og er muligvis et af hans vigtigste 

bidrag til hans fænomenologiske efterkommere (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004). Forholdet mellem 

livsverdenen og videnskaben er tæt sammenvævet i den forstand, at hvad der i én tidslig periode 

fremstår som abstrakte teorier, kan i den næste være smeltet sammen med dele af vores fælles 

livsverden. Dermed er videnskaben funderet på livsverdenen, mens livsverdenen påvirkes og 

forandres af de videnskabelige teorier, som den udgør grundstammen for (Zahavi, 2013).  

Husserl kobler videnskab og krop sammen ved at konkludere, at det er videnskabens pligt at 

forklare, hvordan videnskabelige sandheder altid relaterer sig til vores levede oplevelser. Vores 

levede oplevelse af for eksempel tid og rum positionerer kroppen som et centralt referencepunkt. 

Tid er ikke bare et spørgsmål om matematik, tid opleves forskelligt, også selvom viseren på uret 

slår i takt. Vi kan kun forstå og forholde os til tiden i kraft af vores levede krop, en krop der er til 

stede nu-og-her, og som gør os i stand til at forholde os til tiden, der er gået og til dels også den, 

der skal komme.  

Det er med inspiration fra Merleau-Pontys kropssyn, at afhandlingens forståelse af den levede krop 

er hentet (Engel, 2001; Merleau-Ponty, 1994; Winther, 2009, 2012b). Afhandlingens 

fænomenologisk-inspirerede kropssyn er helhedsorienteret (Berg, 2013; Winther, 2009) og 

beskriver menneskets umiddelbare og kropslige tilstedeværelse i verden. Med denne forståelse 

ligger der implicit en kritik af og en afstandtagen fra det rationalistiske og dualistiske kropssyn, 

som Descartes illustrerede ved sin berømte sætning ”Jeg tænker, altså er jeg. Det er altså ikke 

alene tanken, men derimod i lige så høj grad også menneskets konkrete kropslige intentionelt 

rettede engagement i den enkelte handling. Det er handlingen (eller fænomenet) og vores 

umiddelbare tilskrivelse af mening i en konkret situation, der sætter kroppen i centrum i 

fænomenologien og i særdeleshed hos Merleau-Ponty (Merleau-Ponty, 1994). 

Med det levede helhedsorienterede kropssyn som udgangspunkt for at forstå, begribe og belyse 

kroppens betydning for læreres lederskab må der i undersøgelsesmetoder og perspektiver på 

praksis tages højde for vidensformer, der ikke nødvendigvis kan tælles, måles eller vejes. 
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Metode 
Det er vidensformer, der er afhængige af relationel sanselighed, kroppens sensualitet, en 

veludviklet fornemmelse for takt og tone, rutiner, personlig tilstedeværelse og nærvær, og som 

overordnet set kan beskrives som indlevende (Van Manen 1990). Den praktiske viden, eller 

kompetence om man vil, er altså i høj grad både prærefleksiv, præteoretisk og præsproglig, hvilket 

både udfordrer den måde, vi teoretisk forsøger at håndtere praktiske kompetencer på, men i 

særlig grad udfordrer det den videnskabelige metode, der skal forsøge at indfange, absorbere og 

rumme, hvad der netop ikke umiddelbart er håndtérbart for sprog og teori.  

Hvis vi ønsker at undersøge og forstærke disse dimensioner af professionel praksis, behøver vi et 

sprog, der er i stand til at udtrykke og kommunikere disse forståelser. Sproget må kunne vedblive 

at være nært knyttet til kroppen samt den oplevelsesorienterede og levede sanselighed, der 

kendetegner menneskets livsverden (Berg 2013). Med et sådant ønske udstilles 

utilstrækkeligheden i den mere klassiske positivistiske forskningsmetode og sprog. Hvilke former 

for videnskabelige tekster kan (og skal) vi producere? Hvordan kan en videnskabelig tekst favne 

denne kompleksitet og dybde, der træder frem, når vi forsøger at indkredse det unikke?  

Projektets metodiske tilgang er på den baggrund grundlæggende funderet i et hermeneutisk 

fænomenologisk perspektiv (Van Manen, 1990, 2014), men er også inspireret af metoder 

forankret i arts-based research (Cahnmann-Taylor & Siegesmund, 2008; Leavy, 2015, 2018) og 

visuel etnografi (Pink, 2007, 2009, 2013; Pink, Kürti, & Afonso, 2004).  

Feltet 
Afhandlingens empiriske materiale er indsamlet på en skole i en forstad til København. Skolen har 

pr. 29/6 2017 765 elever og har 10 klassetrin fra 0.-9.klasse. Skolen ligger i et område hvor der er 

en stor socio-økonomisk spredning med elever fra både etagebyggerier og villakvarterer.   

I centrum for undersøgelsen er fire lærere, der alle er anonymiserede og har fået navnene Pia (43), 

Hanne (53), Signe (30) og Kristian (43). Lærerne er fulgt i henholdsvis 1., 4., 6., 7. og 9.klasse. 

Derudover er tredje fases fremtidsværksted gennemført i 5.klasse, en af de klasser der tidligere er 

gennemført observationer i.   

Afhandlingens feltarbejde er forløbet over ca. 18 måneder fra april 2015 til november 2016.   
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Metodisk oversigt - tre empiriske faser 
De tre faser har forskellige metodiske udgangspunkter og det empiriske materiale er tidsligt 

indsamlet i forlængelse af hinanden. De tre faser præsenteres derfor også i det følgende enkeltvis. 

Faserne har forskellige perspektiver, hvor fase et primært anskues gennem mine øjne, er fase to 

primært lærernes perspektiv, mens fase tre har et udpræget børneperspektiv.   

Fase 1 - Sceniske beskrivelser og videoobservation 
Første fase af projektet er præget af en udpræget åbenhed med ønsket om at undersøge, hvordan 

kroppen kommer i spil og til udtryk i forhandlingen og/eller udøvelse af lederskab i klasserummet. 

Selvom fokus primært er på læreren og lærerens krop, bliver relationen til eleven og elevens krop 

uvilkårligt en del af det samlede billede. Det empiriske materiale, der knytter sig til fase 1, består 

af videoobservationer (Pink, 2001, 2007, 2013; Pink m.fl., 2004; Rønholt, Holgersen, Fink-Jensen, 

Nielsen, & Institut for Idræt, 2003; Svendler Nielsen i Thing & Ottesen, 2013) og sceniske 

beskrivelser (Winther, 2013a).  

Jeg har valgt at benytte et særligt redskab til at filme undervisningen, der automatisk følger 

læreren rundt i rummet. Et kamera sættes på en lille maskine ('Swivl’2 ), og en lille mikrofon 

hænges om halsen på læreren. De to er forbundet, og når læreren bevæger sig omkring i rummet, 

drejer den lille maskine med, og fokus er derfor konstant på læreren. Selvom jeg på den måde 

mister muligheden for at zoome ind, bevæge mig rundt og derved være helt tæt på udvalgte 

situationer og arbejde med ’videografisk participation’ (Degerbøl & Svendler Nielsen 2015), giver 

det mig  andre fordele og muligheder. Kameraet er placeret i et hjørne, enten på et stativ eller 

oven på et skab eller en reol. Det betyder, at jeg som forsker kan trække mig i baggrunden og ikke 

behøver at betjene kameraet og derved tiltrække mig unødig opmærksomhed. Den primære 

grund til denne løsning er dog, at jeg får mulighed for at sidde stille med min computer i hjørnet 

og skrive sceniske beskrivelser. I fase et forsøger jeg at afdække, om og hvordan kroppen kommer 

i spil i forhandling og udøvelse af lederskab med udgangspunkt i mine praksisnære og sanselige 

fortællinger og i videoobservationerne. 

                                                           
2 http://www.swivl.com/product/#top  
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Fænomenologisk orienteret forskning kan blandt andet tage udgangspunkt i et narrativt 

perspektiv, hvor fortællinger der er funderet i oplevelser, og som har evnen til at udtrykke en 

umiddelbar forståelse, er i centrum. Forståelsen skal være relevant for andre og derfor rumme 

muligheden for at skabe en fælles intersubjektiv forståelse. Det betyder, at opgaven ikke går ud på 

at producere en lukket tekst, men i stedet at dele oplevelser, sætninger, ord, som er udtryksfulde 

og giver mulighed for at dele denne fælles rejse mod nye forståelser. Da det er forståelse af 

kropslige oplevelser, som forsøges formidlet med ord, må sproget være åbent og ikke hæmmet af 

formelle regler og forventninger.  

Sceniske beskrivelser 
De praksisnære fortællinger, som kendetegner empirien fra 1. fase, forsøger at imødekomme den 

kropslige, oplevelsesbaserede og ikke-sproglige dimension i læreres lederskabspraksis (Winther, 

2013a) (Winther, 2013a). Fortællingerne forsøger at transformere kropslige, levede erfaringer og 

udtryk til sprog – og samtidig skabe en resonans til læserens egne levede erfaringer. 

Sceniske beskrivelser (Winther, 2013a) kan ifølge Winther være et redskab til at opleve i helheder 

og at ”afdække betydningen af interaktionen mellem mennesker, krop og omgivelser. Den sceniske 

beskrivelses særlige mulighed ligger i denne balance mellem sansning og refleksion, i stadige 

bevægelser mellem nærhed og distance” (Winther, 2013a, s. 164).  

Det er ikke let! Og det føles samtidig som en særligt sårbar position at skrive fra, en position der i 

særlig høj grad udspringer af et kropsligt, sanseligt nærvær, i hvert fald når det lykkes… Den 

vellykkede sceniske beskrivelse er ifølge Winther en observation, der modsat den mere klassiske 

neutrale observation er mættet med nuancer, æstetisk i sin form og inspireret af mere 

skønlitterære genrer. Når jeg oplever det som en særligt sårbar position at skrive fra, er det, fordi 

forskeren må være personligt, sanseligt nærværende. Forskerens sanselige indtryk bliver på en 

meget direkte måde til udtryk i fortællingen. Ifølge Max Van Manen er det ikke underligt, at 

fænomenologisk inspirerede skriveprocesser er krævende, skriveprocessen er nemlig allerede en 

del af analysen, og begge dele kræver en markant indlevelse og kropsligt engagement (Van 

Manen, 2014).  

Sceniske beskrivelser er ofte skrevet med et relativt nedtonet forskersubjekt, fortalt fra et tredje-

persons perspektiv, som i den indledende fortælling om ”Signe”, men kan også fortælles ud fra en 
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mere nærværende position (Winther, 2013a, 2016). Det følgende er en bid af en scenisk 

beskrivelse, der er blevet til i et kortvarigt, nærværende øjeblik fra stolen i hjørnet i det levende 

klasserum. 

”Vi tager det op på klassemødet!” Tonen i beskeden får mig automatisk til at rette ryggen, rammer 

et særligt sted… Pia sidder på firemandsbordet. Kroppen vredet let omkring i en halv gestus; ”det 

her er ikke skæld ud”. Et kort sekund mødes deres øjne, han slår dem væk og da han kigger op igen 

øjeblikket efter, er kun Pias ryg at se” (scenisk beskrivelse, 1. klasse). 

I dette eksempel på en scenisk beskrivelse er fortælleren mere nærværende: ”Tonen i beskeden 

får mig automatisk til at rette ryggen, rammer et særligt sted…” Fortælleren placerer sig her 

tydeligt i rummet og skriver sin egen kropslige reaktion på tonen frem i fortællingen. Ved at 

fremhæve tonen og den særlige måde, hvorpå tonen påvirker fortællerens krop (han retter 

ryggen) et særligt sted, gør fortælleren opmærksom på, hvordan vores levede kroppe reagerer 

umiddelbart og prærefleksivt på minder, som ikke umiddelbart er præsente i vores tanker, men 

genkendes som kropslige erindringer i nuets lille evighed. Den levede krop er altså både nu og her, 

men også i tid og rum (Engel 2001; Merleau-Ponty 2006; Tordres 2007). Når fortællerens egen 

reaktion på ordene fremhæves, kan det være medvirkende til, at sammenhængen mellem ordenes 

betydning, stemmens klang og kroppens sprog tydeliggøres. Fortælleren har ikke mulighed for at 

krybe under huden på de individer, der er del af sceneriet, men er selv sanseligt nærværende i 

rummet og i den konkrete situation. Tonens kant mærkes i det korte øjeblik tydeligt hos 

fortælleren, samtidig med at reaktionen hos drengen giver indtryk af en diskrepans mellem 

ordenes betydning og tonen, stemmens klang og lærerens krop.   

Den sceniske beskrivelse forsøger at nærme sig et intenst intersubjektivt møde, et rum fortættet 

af spænding i øjeblikket. Fortællinger som denne vil i en forskningsmæssig sammenhæng udfordre 

mange års dualistisk, positivistisk forskningsparadigme med idealer om objektivitet og neutralitet. 

For det er netop det modsatte. Sceniske beskrivelser benyttes primært i narrativt, 

fænomenologisk-inspirerede forskningssammenhænge og søger at indfange og belyse menneskers 

erfaringer i relation til livsverdenen.  
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”… den praktiske virkelighed indeholder et til tider uoverskueligt væld af muligheder for at skabe 

erfaringsnære data. (…) Det kan være både spændende og svært at pejle i, for en del af det der 

foregår i praksis, er praksis. Og her er det kroppene der taler” (Winther 2013, s.161). 

Arbejdet med at skabe de levende, praksisnære fortællinger er et af flere metodiske valg, der 

forsøger at bringe kropslige, implicitte dimensioner af læreres praktiske lederskabskompetencer til 

live i en sproglig form, der gør det muligt at undersøge og belyse dem yderligere, men i et format 

der uundgåeligt forandrer dem for evigt. 

Den praksisnære data vil ifølge Helle Winther være forbundet med en grundlæggende udfordring, 

idet det ofte vil være nødvendigt at forsøge at skabe en forbindelse mellem krop og sprog, en 

udfordring der ikke umiddelbart lader sig løse. Alligevel skabes der i transformationen fra 

oplevelse til ord, og spændingen imellem dem, mulighed for nye forståelser.  

 

Krop, sprog og forståelse 
Hvis man kun havde ord, der relaterede til andre ord, ville man som slutprodukt få ord (Todres, 

2011a). Kroppen spiller her en afgørende rolle som en kropslig forankring af sproget. Krop og 

sprog er altså intimt bundet sammen i jagten på forståelse, men kan aldrig erstatte hinanden eller 

flyde sammen og blive ét (Tordres 2007; Winther 2013; Berg 2013). Transformationen er derfor 

ikke en ensrettet bevægelse fra krop til ord, snarere en konstant, dynamisk bevægelse frem og 

tilbage. Sproget udfolder her betydningerne fra den sanselige, levede oplevelse og mødes i samme 

nu af den kropslige resonans, ordene vækker. Den dynamiske proces skabes igen og igen, da 

forståelse opstår i skæringspunktet mellem ”nye” kropslige oplevelser og sproget (Tordres 2007; 

Berg 2013). Transformationen, eller rejsen, mellem krop og sprog mod nye forståelser kan 

betegnes som en rejse mellem, hvad vi kender i forvejen og det ukendte, mellem tilegnelse og 

overskridelse, det familiære og det ufamiliære (Todres, 2011a). Denne proces er i høj grad en 

individuel affære, formet af den personlige historie og prærefleksive sedimenter af historisk 

mening (Berg, 2013).  

Ordene i fortællingerne må være omhyggeligt eller præcist udvalgt på en måde, som kan fremstå 

poetisk i sin udtryksform. Ordene, der beskriver eller udtrykker kropslige forståelser, rummer en 
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paradoksal kvalitet, idet de skaber en konstruktiv distance fra den konkrete kropslige oplevelse og 

fastholder kontakten til det levende, mellemmenneskelige kropslige fænomen og giver plads til at 

oplevelsens mere får deltagelse af andre.  I denne bevægelse kan den følte fornemmelse spille en 

central rolle, ved at der spørges ind til en følelse eller kropslige, sanselige oplevelser og forbinder 

dem med samtalens tematik skabes der bevægelse mellem ord og krop. 

Ordene står i fortællingen side om side, og den stærke tekst i narrativt inspireret kvalitativ 

forskning må derfor have nogle særlige egenskaber. Van Manen skriver om den stærke tekst, at:  

”There is something paradoxical about the unreality of a powerfull text: it can be experienced by 

the writer or reader as real, as unreally real, as nearer than the nearness that things may have in 

ordinary reality. And yet, this effect of nearness is the insights we gain in the space of the text 

essentially virtual, unencumbered by presence of all the other memories, impressions, and 

factualities that permeate the affairs of everyday life” (Van Manen, 2014, s. 363). 

 

De sceniske beskrivelser eller andre stærke tekster, der kommer helt tæt på, tekster der forsøger 

at komme ind i bevægelsen mellem krop og ord, poetisk-inspirerede tekster eller andre typer af 

tekster som kvalitative forskere i stigende grad vælger at arbejde med, kalder på nye måder at 

bedømme teksterne på (Richardson, 1997; A. Sparkes, 2002; A. C. Sparkes, 1998). Fortællingerne 

må naturligvis kunne bedømmes og evalueres, men kriterierne for bedømmelsen må adskille sig 

fra et mere klassisk naturvidenskabeligt paradigme, hvor eksempelvis sandhed og validitet vægtes 

som afgørende kriterier for bedømmelsen.  

Nærværende afhandling tager udgangspunkt i Van Manen, der udlægger fire relativt overordnede 

evalueringskriterier for en hvilken som helst fænomenologisk (phenomenological human science) 

tekst. Ifølge Van Manen må teksten være: ”oriented, strong, rich and deep” (Van Manen, 1990, s. 

151). 

 I den orienterede tekst er der fokus på at besvare et pædagogisk spørgsmål, et spørgsmål der 

relaterer sig til underviserens liv og livet med børnene. En orienteret forsker undgår at adskille 

teori fra livet og det offentlige fra det private. Den stærke tekst går efter den stærkest mulige 

pædagogiske fortolkning af fænomenet, mens teksten, når den er rig, fastholder en oprigtig 
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interesse i det virkelige liv. Når en tekst er rig, er det lykkedes at indfange det levede, levende og 

unikke i den konkrete begivenhed, og tekstens dialogiske karakter og kvaliteter involverer læseren 

og afkræver hans eller hendes reaktion. Tekstens dybde giver fænomenet mening og fastholder en 

del af det levede og implicitte. Gode, dybe tekster undersøger og udfolder meningslag, der går ud 

over, hvad der umiddelbart opleves nu og her og fastholder på den måde en særlig dybde (Van 

Manen, 1990, s. 151–153).  

Van Manen, der med sit pædagogiske sigte og fundament forbinder kriterierne til bedømmelsen af 

en hvilken som helst type af fænomenologisk orienteret tekst inden for humanvidenskaberne med 

livet i klasserummet:  

”Can classroom methodology be responsive if it does not understand the ups and downs of one 

child´s experience? And what must we do? What knowledge must we pursue? What research texts 

must we produce that are sensitive to the peculiar question of the nature of pedagogy? (…) In this 

book we have at various times discussed conditions for a dialogic textuality – methodological 

requirements that render a human science text a certain power and convincing validity (…) our text 

need to be oriented, strong, rich and deep” (Van Manen, 1990, s. 150–151). 

 

Videoobservation 
Første fase af det empiriske arbejde bestod foruden de sceniske beskrivelser af 

videoobservationer. Videoobservationerne fungerer som en måde at fastholde, genleve og 

gennemse begivenheder og øjeblikke fra klasserummet. Videoobservationerne giver både 

mulighed for at gense de specifikke øjeblikke, der fanges ind i de sceniske beskrivelser, og de mere 

eller mindre sammenhængende ord og noter jeg nedskrev, men ved gennemgangen af 

videoobservationerne var der selvfølgelig også mange nye opdagelser og særlige øjeblikke, der 

trådte frem. Videoobservationerne blev netop valgt til for at få mulighed for at samle op, samle 

ind og se nye og for mig uopdagede kropslige dimensioner i lærernes lederskabspraksis. 

Videoobservationerne er, sammen med fortællingerne, også det fælles afsæt for den kollaborative 

udforskning af den enkelte lærers lederskabspraksis, der igangsættes i fase to. Den empiriske data 

fra fase et krydser derved grænser til fase to og fungerer som en katalysator for samtaler om krop 

og lederskab mellem de deltagende lærere og forskeren.  
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Efter mange overvejelser om relationen mellem nærvær og distance i min observerende rolle 

fandt jeg en løsning, der gjorde det muligt både at forevige observationerne ved 

videoobservationer og samtidig være i rummet, relativt afkoblet kameraet og i stedet fokuseret og 

så vidt muligt kropsligt og sanseligt nærværende, placeret i et hjørne eller på anden vis i udkanten 

med computeren i skødet. Videoobservationerne blev i udpræget grad til uden min indblanding 

ved hjælp af en lille maskine, som kameraet, en Ipad mini, blev placeret på. Til den lille maskine 

(’Swivl’) kan der kobles en mikrofon, der samtidig fungerer som en ’tracker’. Lærerne fik den lille 

mikrofon rundt om halsen, og Swivl og kamera kunne på den måde automatisk følge alle lærerens 

bevægelser i klasserummet, uden at jeg behøvede at betjene nogen af delene. Placeringen af Swivl 

og kamera kunne i næsten alle tilfælde lykkes ved at stille det på en reol, et skab eller et andet 

møbel, der i forvejen var placeret i rummet. Opmærksomheden på kameraet var derfor størst i 

starten og i slutningen af undervisningen. I store dele af undervisningen glemte de fleste elever, at 

kameraet var tændt, hvilket giver forhåbninger om en høj grad af naturlige handlinger og 

relationer på trods af tilstedeværelse af både forsker og kamera. Forhåbninger om objektive 

gengivelser af virkeligheden er der til gengæld ingen af. Selvom der ikke rent fysisk er nogen bag 

kameraet, er jeg stadig som forsker til stede i rummet. Også selvom jeg ikke nødvendigvis 

behøvede at være til stede, er der stadig tale om begivenheder, hvor jeg som forsker er 

medkonstruerende. Sarah Pink bemærker, at det enten ikke er muligt eller uetisk at videooptage 

mennesker ’uforstyrret’; (Pink, 2007, s. 105). Både elever og lærere (og forældre) var derfor 

bevidste om min tilstedeværelse og i et vist omfang informeret om og klar over, med hvilken 

hensigt at jeg var til stede i undervisningen. Min position som forsker ændrede sig derfor ikke, 

selvom kameraet i størstedelen af tiden passede sig selv. Jeg var stadig ham med kameraet, bare 

ham med kameraet, der havde fået flere muligheder. Selvom forskerpositionen kan hævdes at 

være uændret, ændrede relationen med lærere og elever sig. Reaktionerne på min 

tilstedeværelse, måden både de deltagende lærere og eleverne reagerede på var forskellige, både 

indbyrdes og fra gang til gang. En af lærerne nævnte i en samtale på vej fra klasselokalet til 

lærerværelset, at; ”det er som om du kun får det bedste af mig. At du er her tager nok lige toppen 

af mine udbrud, og jeg er på en eller anden måde hele tiden opmærksom på at gøre mit bedste”. 

Med baggrund i mit ønske om primært at fokusere på det vellykkede lederskab, oplever jeg det 

ikke nødvendigvis som et problem, selvom der, i hvert fald ifølge læreren selv, var forskel på 
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hendes ageren med og uden mig i lokalet. Også aldersforskellen i de forskellige klasser jeg besøgte 

havde betydning. I første klasse fandt de hovedsageligt kameraet interessant, særligt de første 

minutter, men det var også min oplevelse, at de i lange perioder ikke skænkede det nogen 

opmærksomhed. Min tilstedeværelse i rummet påvirkede til gengæld begivenhederne tydeligt i 

mange situationer. Mange af eleverne var optagede af min tilstedeværelse på en meget konkret 

og direkte måde, de talte til mig, smilede og spurgte enkelte gang om hjælp, dette skete dog kun 

de første par gange. Nogle elever var mere reserverede, men stadig opmærksomme og holdt øje 

med mig. I 7. og 9. klasse var det ofte omvendt. Der var stort set ingen, der skænkede mig nogen 

opmærksomhed, mens det var tydeligt, særligt i gennemlæsningen af videomaterialet, at mange 

havde deres opmærksomhed rettet mod kameraet. I alle situationer, hvor elever henvendte sig til 

mig enten ved at indlede en samtale eller ved øjenkontakt, prøvede jeg at være opmærksom på at 

møde dem på en tillidsvækkende måde og på det vilkår, at mit nærvær i, hvad der ellers ville have 

været en normal undervisningssituation, uundgåeligt ændrede, hvad der potentielt kunne være 

opstået i de enkelte begivenheder:  

” (…) when it is the ethnographer her or himself who is recording, she or he becomes a person with 

a videocamera, the camera becomes part of its user’s identity and of how he or she communicates 

with others. It is not only the cultural and environmental difference that influences the way video 

becomes part of a project, but in each situation the camera will impact differently on the 

relationships researchers develop with other individuals and the social role they play.”  

(…) “ethnographic video makers need to be aware of how cameras and video recordings (whoever 

is holding the camera) become elements of the relationships between themselves and participants, 

and how these are interwoven into discourses and practices in the research context” (Pink, 2007, s. 

107). 

Kameraet giver i dette perspektiv ingen mulighed eller forhåbninger om objektive gengivelser af 

virkeligheden, men et udgangspunkt for udvikling af ny (etnografisk) viden. Udgangspunktet er 

mødet mellem livet, som det leves, og den begivenhed der danner rammen om den aktuelle 

forskning. Videooptagelserne danner ramme for en bevægelse, der på ny inviterer os til at 

engageres i begivenheden, gensynet er nyt i den forstand, at vi aldrig kommer tilbage til den 

samme:  
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” (…) Whether we are making video, viewing other people’s video, re-viewing our own video, or 

asking other people to view video with us. Video does not take us or anyone else ‘back’ in time or 

to a place or locality. Rather, video invites us to move forward with it, and as such to make new 

knowledge as we engage with it” (Pink, 2007, s. 107).  

 

Foruden den overordnede fænomenologiske ramme for afhandlingen trækkes der særligt på Sarah 

Pinks arbejde med visuel antropologi og etnografi (Pink, 2001, 2007; Pink m.fl., 2004). Her 

præsenteres et perspektiv på etnografien, der forsøger at imødekomme de metodologiske og 

metodiske udfordringer, der er forbundet med visuel etnografi og sanserne. Pink taler her for en 

mere kritisk og refleksiv tilgang til udforskning af forståelser, der er ikke-sproglige (Pink, 2006). 

Pink understreger, at forskning inden for det humanistisk-samfundsvidenskabelige felt med 

udgangspunkt i visuelle metodikker per definition arbejder kollaborativt i en eller anden grad. 

Dette hænger sammen med forskerens tilstedeværelse i rummet og den serie af sociale 

forhandlinger, der automatisk medfølger blandt gruppen af mennesker. Pink positionerer sig i 

opposition til mere traditionelle antropologiske forestillinger om, at visuelle repræsentationer som 

for eksempel antropologiske film og videoer kan eller bør fremstå som mere eller mindre objektive 

fremstillinger af virkeligheden (Pink m.fl., 2004). Visuel etnografi kan ifølge Pink ikke defineres 

alene som en observationsmetode, men er i stedet nærmere en tilegnelsesproces, der kræver 

forskerens personlige og sanselige (embodied) engagement. Det er i særlig grad dette perspektiv, 

der vækker genklang i afhandlingens metodologiske overvejelser og valg, og Pink noterer sig da 

også, at;  

”Re-defining ethnography, and as such visual ethnography as a collaborrativ and reflexive exercise 

acknowlegdes its roots in antropology, yet simultaneously connects with the participatory and 

collaborative trends in other disciplines and interdisciplinary fields” (Pink, 2007, s. 39).  

Overvejelserne om hvordan videooptagelser af lærerens praksis i klasserummet kunne blive til på 

en måde, hvor netop de kropslige, prærefleksive dimensioner kunne håndteres, har haft en særlig 

opmærksomhed i udarbejdelsen af designet.  
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Efter samtaler med skolens inspektør og flere af de involverede lærere samt mange 

forskningsetiske refleksioner blev det klart, at videooptagelserne udelukkende kunne bruges 

under afhandlingens analytiske udarbejdning og ikke som en konkret del af det færdige produkt. 

Børnenes og forældrenes informerede samtykke dækker ikke i denne fase publicering af billed- 

eller videomateriale, blandt andet fordi optagelserne er blevet til så tidligt i forløbet. 

Grundlæggende ville jeg gerne bibeholde en vis åbenhed for, hvad den empiriske data kunne vise 

mig, og mit ræsonnement blev derfor, at hvis jeg ikke selv var helt sikker på, hvad jeg gerne ville 

have ud af videomaterialet, så ville jeg ikke kunne kommunikere det ud på en måde, der var etisk 

forsvarlig til forældre og børn – hverken de eller jeg ville vide, hvad de skrev under på. De etiske 

overvejelser centrerede sig i første omgang om lærerne, som projektet har som hovedaktør. Men 

lærerne er som bekendt ikke alene i rummet, og lærernes kroppe er i konstant relation til 

elevernes. Forældrebreve og informeret samtykke var bare første skridt på vejen, for man kan 

argumentere for, at de etiske overvejelser kun delvist var relateret til børnene. I det følgende 

afsnit beskrives projektets tre empiriske faser, hvor særligt den tredje fase har et egentligt 

børneperspektiv på projektets forskningsspørgsmål. Børnenes deltagelse varierer altså fra fase til 

fase, men er dog alligevel konstant til stede. I overvejelserne over, hvordan jeg antager et 

forskningsetisk børneperspektiv som supplement til de øvrige etiske refleksioner, er jeg inspireret 

særligt af Jan Kampmanns bidrag i (Gulløv & Højlund, 2007), hvor et egentlig børneperspektiv 

etableres. Her fremhæves ti etiske retningslinjer, som i forskellig grad retter sig mod særlige 

hensyn til børn eller udsatte grupper. I forbindelse med refleksioner over, hvilke mulige 

omkostninger eller gevinster projektet forventes at give, har jeg vurderet, at omkostningerne for 

børnene i sig selv er temmelig uoverskuelige.   

Helt overordnet er alle videoobservationer blevet opbevaret på en kodet, ekstern harddisk, hvor 

også de sceniske beskrivelser med børn og læreres rigtige navne ligeledes er opbevaret. I alle 

fortællinger er lærerens navn ændret, mens børnenes navne i langt de fleste tilfælde er slettet 

eller udeladt, og der, hvor de ikke er det, er barnet blevet anonymiseret. I forbindelse med tredje 

fases fremtidsværksted er der taget billeder af børnenes arbejdsprocesser, og i den forbindelse er 

der indhentet tilladelse til at bruge billederne til forskningsformidling.  
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Forberedelserne er gjort i tæt dialog med skolens ledelse og de involverede lærere, særligt i 

forhold til kommunikation direkte med børnene og med deres forældre/værger.  

Foruden de etiske, vejede også æstetiske overvejelser tungt. Ved brug af ´Swivl´ er 

videoobservationernes billedlige kvalitet stærkt svingende, primært på baggrund af den 

stationære placering, men også valget af Ipad mini har sandsynligvis haft betydning. Jeg har derfor 

vurderet, at de billeder, der kunne komme ud af videooptagelserne, ikke i betydelig grad vil kunne 

leve op til de kvalitetskrav, jeg har opstillet for visuelle data. Også tvivl om billedernes mulighed 

for at kunne favne bevægelsen har haft indflydelse på, om de ville besidde de evokative og 

kommunikative kvaliteter, jeg drømte om. 

 Det er derfor også et centralt punkt, hvor afhandlingens fænomenologiske og narrative 

fundament adskiller sig fra Pinks visuelle etnografiske perspektiver. Dette er i hvert fald i første 

omgang tilfældet, idet den sproglige, narrative linje kan siges at blive ’oplyst’ og suppleret af 

forskelligartede alternative visuelle udtryk. Den empiriske data inviterer således til en kombination 

af verbale og nonverbale udtryk og indtryk, der giver adgang til fortolkninger sanseligt næret, følt 

og udsprunget mere mangfoldigt, end hvad en ren skriftlig tekst ville kunne igangsætte.    

Måske blev jeg mere deltagende end jeg havde regnet med, mere opmærksom på mødet med 

eleverne. I timerne med første klasse blev jeg inddraget i klasserummet i morgentimerne, når 

eleverne samstemmigt sagde ”god morgen, søde Pia, og god morgen, søde Mathias,” (Pia er en af 

de deltagende lærere). På den måde blev jeg inviteret frem i lyset af eleverne, en handling der kan 

opfattes som en måde af afmystificere mit nærvær og derved danne grobund for en mere 

tillidsfuld relation. 

I forbindelse med indsamling af empirisk data i første fase blev der indsamlet 61,5 times 

videoobservationer samt sceniske beskrivelser og mere eller mindre løse feltnotater.   

De forskellige empiriske faser involverer mere eller mindre kollaborative processer, hvor deltagere 

fra praksisfeltet ikke alene er genstand for undersøgelsen, men i høj grad også involveres i fælles 

analysestrategier. Afhandlingens empiriske faser er både tidsligt og metodisk afgrænsede fra 

hinanden, men netop det overordnede kollaborative element giver et billede af en mere flydende 

overgang mellem empiri og analyse og mellem de tre faser.  
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Fase 2 - Interview  
Udforskende kollaborative samtaler 
Afhandlingens anden empiriske fase er bygget op omkring 6 interview med de lærere, der 

ligeledes var involveret i første fase.  

Interviewet er som videnskabelig metode kendetegnet ved at være en relativt struktureret 

metode til at iscenesætte samtalen som vidensskabende proces (Brinkmann, 2012). 

Videnskabelige interview har et utal af forskellige nuancer og spænder fra strukturerede interview 

med en høj grad af standardiserede spørgsmål og til åbne fokusgruppeinterview. I nærværende 

forskningsprojekt har de væsentligste overvejelser over interviewformen handlet om, hvordan 

interviewee og interviewer i fællesskab kan åbne og udforske centrale personlige og 

professionsrettede (levede)erfaringer, udfordringer og kompetencer.  

Anden fase kendetegnes ved en kollaborativ forskningsmetodik, hvor de deltagende lærere i 

grupper af to går i dialog med udvalgte videosekvenser optaget i fase 1. Under samtalerne 

undersøges temaer og/eller begreber knyttet til deltagernes egen praksis. Udgangspunktet for 

samtalerne var at skabe et rum for transformative professionsfaglige dialoger (Kamberelis & 

Dimitriadis, 2011; Stelter, 2016), hvor en fælles udforskning af det empiriske materiale finder sted. 

Dialogerne giver forhåbentlig mulighed for i fællesskab at udforske den enkelte lærers levede 

erfaringer samt udvikle nye erkendelser af kroppens betydning for lederskab. Dette med en 

relativt ligeværdig relation mellem deltagerne, hvor alle parter har mulighed for at tage 

lederskabet for en stund og sætte retning for samtalen (Stelter, 2016). 

Sammen med projektets ambition om at skabe ny viden i samarbejde med og tæt på praksis, var 

der ligeledes et ønske om, at ny viden og erfaringer produceret i forbindelse med afhandlingens 

første og anden empiriske fase, fik mulighed for at blive forankret og yderligere udviklet i praksis. 

Foruden overvejelser over, hvilke redskaber eller virkemidler der kunne fungere som katalysator 

for udforskningen af de enkelte læreres levede erfaringer, gik en del af overvejelserne ligeledes i 

retning af, hvordan samtalerne ville kunne leve videre hos den enkelte deltagende lærer, i 

gruppen af deltagere og måske endda videre ud i dele af de resterende lærerkollegium. Som en 

mulig løsning på den udfordring gennemføres samtalerne i de samme små grupper hver gang, så 
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de deltagende lærere får mulighed for at genoptage samtaler også efter empiriindsamlingens 

afslutning.  

Gennemførelsen af interviewene som fokusgruppeinterview er i særdeleshed foretaget med øje 

for de forskningsbaserede metodiske kvaliteter, den type interview bærer med sig. Ifølge 

Kamberelis og Dimitriadis (Kamberelis & Dimitriadis, 2011) er fokusgruppeinterviewet 

grundlæggende ’kollektive samtaler’ eller gruppeinterview, varierende i både størrelse og 

rettethed. Fokusgrupper er, ifølge Kamberelis og Dimitriadis, multifunktionelle i den forstand, at 

de på én og samme tid (næsten) altid indeholder elementer af forskning, pædagogik og politik. De 

forskellige elementer er ikke altid synlige samtidig, men eksisterer under overfladen. I 

nærværende afhandling har fokus udelukkende været rettet mod en pædagogisk- og 

forskningsbaseret tilgang, men det kan ikke afvises, at elementer af social- og politisk aktivisme vil 

kunne blive bearbejdet og fortolket med et større fokus på eksempelvis magt og social 

retfærdighed.  

Som et bærende element for de første to empiriske faser af projektet, har ønsket om at komme 

tættere på en forståelse af, hvilken betydning kroppen har for det vellykkede lederskab, medført 

en erkendelse af, at en sådan undersøgelse indebærer inddragelse af de egentlige eksperter – 

lærerne. Lærernes levede erfaringer og oplevelser med lederskab i mangfoldige relationer og 

situationer favner et nærmest uudtømmeligt reservoir af mulige nye indsigter og forståelser, 

næsten lige for, dog alligevel gemt i ofte ordløse spejlinger af kulturelt forankrede normer, værdier 

og vaner. Med udgangspunkt i blandt andet Freires pædagogiske arbejde fremhæver Kamberelis 

og Dimitriadis (Kamberelis & Dimitriadis, 2011) fokusgruppens transformative potentiale. I 

forbindelse med de metodiske overvejelser knyttet til afhandlingens anden empiriske fase lægges 

der særlig vægt på de kollektive transformationer af kropslige, implicitte, levede oplevelser. 

Kamberelis og Dimitriadis skriver:  

”As problem-posing formations, they operate locally to identify, interrogate, and change specific 

lived contradictions that have been rendered invisible by hegemonic power and knowledge 

regimes” (Kamberelis & Dimitriadis i Denzin & Lincoln, 2011, s. 550).   

I forbindelse med de gennemførte fokusgruppeinterview er der en særlig opmærksomhed på at 

afdække kropslige, ikke-sproglige dimensioner af lærernes lederskab. Dette fokusområde er 
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generelt i uddannelsesverdenen ikke noget, der tillægges nogen særlig betydning – hvilket også 

fornemmes særligt i de første interviews, hvor de kropslige dimensioner af lærernes lederskab 

nærmest glider mellem fingrene på os i forsøget på at indfange og transformere det ikke-sproglige 

til verbale og mere tilgængelige formater.  

På det konkrete, praktiske niveau udfordres forskellige vidensformers forskellige 

udtryksmuligheder, og særligt udspilles en kamp om, hvordan overskridelse af domænerne 

muliggøres. På et forskningsmæssigt, videnskabsteoretisk niveau kan der argumenteres for, at det 

ligeledes er en paradigmatisk udfordring af det naturvidenskabelige, positivistiske videnskabssyns 

dominans. 

Med udgangspunkt i Van Manen (Van Manen, 1990) kan en fænomenologisk orientering i en tekst 

eller mere konkret i denne afhandlings grundlæggende videnskabsteoretiske forankring forstås 

som en dialogisk relation, jeg som forsker udvikler til (eller med) det begreb, der ønskes udforsket. 

På samme måde er samtalen et dialogisk, relationelt forehavende, der involverer mere end bare 

to mennesker. Når begrebet eller emnet, som samtalen kredser om, griber ind i og orienterer 

deltagerne i samme retning, etableres, ifølge Van Manen, en ægte samtale. En hermeneutisk 

drivkraft lader fænomenet eller begrebet, der stimulerer samtalen, generere en 

fortolkningsmættet eller meningsskabende retning, og det er netop, derfor at samtalens 

kollaborative kvalitet egner sig til, blandt meget andet, udforskning af pædagogisk-orienterede 

fænomener, temaer eller begreber. I den forbindelse er det væsentligt, at der holdes fokus på, 

hvordan spørgsmålet fastholdes i en åben form. Nedenstående eksempel illustrerer, hvordan 

kroppen i samtalerne kunne tales frem: 

”Jeg tænker nogle gange, om ens sindsfølelse udstråler noget? Du kan gå som du plejer, have det 

samme ansigtsudtryk, det samme tøj, de samme sko på – det er bare den følelse du har inden i ... 

Det kan folk aflæse. Den stråler, selvom du gør det, du plejer” (uddrag fra samtaler med ”Signe og 

Hanne”).  

Under samtalerne udforskes i fællesskab de deltagende læreres levede oplevelser og erfaringer. 

Som ovenstående uddrag fra en af samtalerne med Signe og Hanne viser, vakte nysgerrigheden og 

dialogen indsigter i, hvordan kroppen er i spil i den daglige praksis. Denne refleksion over 

sindsfølelsen, som noget der på den ene side er inden i én og samtidig er uden på og aflæseligt, ja 
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nærmest imellem os, kan være et eksempel på, hvordan vi som mennesker er kropsligt forbundet 

med verden, mennesket er kropsligt forbundet med verden og kroppen er grundlaget for vores 

eksistens og væren i verden (Berg, 2013; Engel, 2001; Merleau-Ponty, 1994; Winther, 2012b) og 

det betyder:  

”Det betyder, at det vi føler, påvirker det, vi tænker, og at det vi tænker og føler påvirker vor 

fysiske krop og vore relationer til verden” (Engel, 2001, s. 19).  

 

Denne forbundethed bliver i flere tilfælde tydelig ikke alene i et retrospektiv, men også under og 

imellem samtalerne. De fælles udforskninger af den enkelte lærers levede erfaringer åbner ikke 

kun op for refleksion i den enkelte samtale, men skaber rum for eftertanke også imellem 

samtalerne. Refleksion og eftertanke bliver også i praksissituationer levende i kraft af en øget 

opmærksomhed på den sansende krop og på de kropslige dimensioner i nærværet i konkrete 

undervisningssituationer. 

 

Etik under samtalerne 
Under de ofte personlige og måske intime samtaler med de deltagende lærere balancerer jeg flere 

gange på, hvad Brinkmann (Brinkmann & Tanggaard, 2015) betegner som mikroetiske 

problematikker. Disse knytter sig særligt til samtalernes karakter, hvor dybden varierer fra 

konkrete, lettere overfladiske og fagfaglige emner til refleksioner over personlige eller private 

elementer af deltagernes ageren i klasserummet.  

Særligt i et enkelt tilfælde er samtalen på vej ind i et privat og muligvis terapeutisk felt, hvor 

baggrunden for nogle særligt karakteristiske bevægemønstre og kropslige udtryk berøres 

overfladisk.  

Jeg mærker her en stærk nysgerrighed og har en fornemmelse af, at der måske er adgang til et 

meget spændende empirisk materiale. Læreren tøver i situationen, hvilket muligvis medvirker til, 

at jeg følger min anden impuls, den der afholder mig fra at forsøge at dykke dybere ned i emnet.  

I et retrospektiv står det for mig som et eksempel på, hvordan de etiske og moralske hensyn i 

kvalitativ forskning ikke er afsluttet, efter design af projekt og informeret samtykke er indhentet, 

men er en proces, der strækker sig over alle faser i forskningsprojektet (Brinkmann & Tanggaard, 
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2015). Selvom der sandsynligvis ville være kommet noget forskningsmæssigt virkelig interessant 

ud af samtalen, påhviler der forskeren et særligt personansvar i humanistisk og 

samfundsvidenskabelig forskning. Personansvaret er et ansvar for at begrænse de mulige psykiske 

belastninger, der vil kunne være forbundet med deltagelse i forskningsprojektet. I dette specifikke 

tilfælde er det balancen mellem det personlige og private, der er særligt vigtig at være sensitiv 

over for. Selvom der ikke er risiko for nogen fysiske skader, går mine overvejelser i retning af, at 

jeg ikke kan tillade mig at åbne for et særligt sårbart følelsesmæssigt og privat anliggende, da jeg 

ikke har hverken terapeutiske kompetencer, tid eller mulighed for som forsker at støtte deltageren 

i eventuelle eftervirkninger af samtalerne under interviewet.   

Jeg har haft mange overvejelser om, hvordan min position som forsker, men i særdeleshed som 

tidligere lærer på skolen, påvirker mit forskningsarbejde og ikke mindst, hvad det betyder for 

kvaliteten af mine resultater. Men det er ikke alene kvaliteten af resultaterne, der er grundige 

refleksioner værdige i forbindelse med min position, men også i dette tilfælde, hvordan det 

influerer på de forskningsetiske elementer, særligt i interviewsituationerne. 

I eksemplet ovenfor, hvor jeg skal forsøge at balancere samtalen mellem deltagernes personlige 

og private sfære, påvirkes situationen muligvis også af, at jeg tidligere har arbejdet med den ene 

deltager. Der opstår altså her en situation, hvor jeg som tidligere kollega muligvis lettere kan få 

deltagerne til at åbne op og dele erfaringer og oplevelser. Selvom det sandsynligvis ville give nogle 

helt særlige og hudløst ærlige fortællinger, vil det være et etisk skråplan at udnytte denne position 

eller relation til dette. Det er ikke sikkert, at deltagerne i situationen vil kunne overskue 

konsekvenserne af at overskride grænserne mellem det personlige og private, fordi de i øjeblikket 

måske bliver grebet af samtalen og oplever den som en samtale mellem kollegaer fremfor et 

forskningsinterview. Det vil kunne give situationer, hvor det intime og tillidsfulde rum, der er 

blevet opbygget, indbyder til at dele mere, end hvad deltagerne i første omgang havde forestillet 

sig. I disse situationer er det vigtigt at holde personhensynet for øje og ikke udsætte deltagerne for 

utilsigtede belastninger. Lærere er på mange måder offentlige personer, og personhensynet 

forbindes i dette tilfælde i høj grad også med anonymiseringen af deltagerne. Ved flere lejligheder 

har deltagerne italesat en stor åbenhed om, hvordan resultaterne kan og skal mangfoldiggøres og 
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har i den forbindelse fortalt, at det ikke var vigtigt for dem at være anonymiseret, og at jeg gerne 

måtte bruge både rigtige navne og billeder af dem.  

Jeg er på mange måder tilfreds med, at de udviser en sådan tillid til mig, men er også bevidst om, 

at ingen af os kender til resultaterne på dette tidspunkt i processen. Netop denne erkendelse 

forbinder sig til overvejelser, jeg har haft gennem både første og anden fase af indsamlingen af 

empirisk data. Jeg har her kæmpet med en form for blufærdighed eller usikkerhed om, hvordan 

jeg skal kunne præsentere problematisk materiale for de her gavmilde, tillidsfulde deltagere, som 

jeg ikke kan lade være med at opbygge en relativ nær følelsesmæssig relation til. Denne følelse af 

at ville deltagerne det bedste bør naturligvis ikke påvirke hverken resultaterne i nogen faser af 

forskningsprocessen, og her spiller anonymiseringen en væsentlig rolle. Da ingen af os ved, 

hvordan det endelige produkt vil forme sig, er det en sikkerhed, der går begge veje. Risikoen for at 

deltagerne overraskes over eventuelle »negativt ladede« resultater eller fortællinger om deres 

praksis er selvfølgelig til stede, men anonymiseringen vil forhåbentlig være medvirkende til, at de 

ikke føler sig blottede eller udstillede. Denne erkendelse er også vigtig for mig som forsker, da jeg 

bedre vil være i stand til at etablere en konstruktiv afstand til den empiriske data og de 

involverede deltagere. 

 

Eksperter i egen praksis 
Gennem mine efterhånden mange år som underviser, både i folkeskolen, på læreruddannelsen og 

på universitetet, har jeg udviklet en vis grad af ekspertise i feltet.  

Men jeg oplever en særlig udfordring, især i første del af mine observationer, når jeg forsøger at 

indkredse min opmærksomhed, skærpe mine sanser og indfange, hvordan eller om kroppen er i 

spil i lærernes lederskabspraksis. Det er, som om mit undersøgende blik bliver fastholdt i en form 

for vidvinkel, der gør det svært for mig at fokusere. Vidvinklen, forestiller jeg mig, er min mulighed 

for at holde mig åbent udforskende over for fænomenet. Åbenheden fra min side handler også om 

at insistere på at udforske et felt, hvor deltagerne er de reelle eksperter, eksperter som daglige 

(klasse)ledere i skolens rum og i særdeleshed med det unikke førstepersonsperspektiv på deres 

egne levede erfaringer, der følger med. Tilgangen til samtalerne er altså med et stort ønske om at 

arbejde med epoché, både for at forholde mig til min forforståelse, men også fordi jeg er 
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overbevist om, at den kollaborative samtale og analyse er mere frugtbar, hvis jeg i min position 

som forsker forholder mig ydmygt til udforskningen af lærernes praksis. Dette er primært i relation 

til, om lærerne føler tillid og ønsker at dele deres tanker, følelser og oplevelser med mig. Det er jeg 

bange for ikke vil ske i så høj grad, hvis de oplever en forsker med mange rede svar på forhånd. 

Samtidig er det vigtigt at fremstå reel og kompetent. 

Med inspiration fra Pink (Pink, 2013) er det mit håb, at jeg sammen med lærerne kan udvikle 

”skilled vision”: 

”the ability to see and thus understand local phenomena in the same way as the people with whom 

the researcher is working” (Pink, 2013, s. 111). 

 

Jeg går ikke ind i feltet som en novice, men med mange års erfaringer fra undervisningens univers. 

I stedet for at konstruere mulige forudindtagede svar forsøger jeg i samtalerne at bruge mine egne 

levede erfaringer til at prøve at sætte mig ind i lærernes. Her bruger jeg min krop, når jeg hører 

deres fortællinger, jeg bruger den som en resonerende klangbund, der giver mulighed for at 

fornemme nogle af de mange stadig implicitte dimensioner, der ligger mellem ordene. Min egen 

følte fornemmelse fungerer som en konstruktiv medspiller, der er medskaber af nye spørgsmål og 

udforskninger af det usagte og uerkendte, men dog følte og fornemmede. De kropslige 

dimensioner er så mangfoldige og unikke i deres form, at vores fælles (efter- og om-) tanker og 

kropsligt funderede refleksioner i første omgang umiddelbart kun åbner, hvad ordene og sproget 

tillader, men ved at lade kroppen leve med, resonere og transformere ordene, får vi mulighed for 

at skabe indsigter, der er meget mere end færdige. 

Kameraet og videoobservationerne er en vej mod at lære at se praksis, som lærerne ser den, og 

lærernes egne reaktioner og kommentarer på videoobservationer af deres egen praksis er ifølge 

Pink en måde at producere ny viden på (Pink, 2013).  

Samtalerne er i første omgang struktureret af de fælles gennemsyn af de udvalgte videoklip eller 

ved oplæsning af en fortælling udarbejdet på baggrund af de sceniske beskrivelser. Derudover 

lader jeg mig mere uformelt lede af Van Manens eksistentialer, som jeg har skrevet ind som 
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fodnoter i de papirer, jeg bruger til at skrive notater på under samtalerne. Van Manen skriver om 

eksistentialerne: 

” One possible way to assist in this reflective inquiry process is to employ the essentials of lived 

relation (…), lived body (…), lived space (…) lived time (…), and lived things and technology (…) to 

explore phenomena in a heuristic manner” (Van Manen, 2014, s. 302).  

Van Manen tager her udgangspunkt i et eksistentielt perspektiv, i det at eksistentialerne alle er en 

del af ethvert menneskes livsverden og derved universelle livstemaer. Om vigtigheden af 

eksistentialerne er der ifølge Van Manen ingen tvivl om:  

” We all experience our world and our reality through these existentials” (Van Manen, 2014, s. 303) 

I praksis er jeg særligt opmærksom på at spørge ind til lærernes levede relation, levede krop, 

levede tid og levede rum, når samtalen gør det muligt. Under samtalerne arbejder lærerne og jeg 

med at udvikle vores muligheder for at lade den følte fornemmelse udfolde spændingsfeltet 

mellem ordene og den følte kompleksitet i den levede krop (Todres, 2011b, s. 180).  
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Fase tre - Fremtidsværksted 
Et børneperspektiv 
Fase tre åbner for en ny vinkel, et nyt perspektiv for udforskningen af kroppens betydning for 

læreres lederskab, børnenes perspektiv.  

 

Børn og unges mulighed for at blive hørt og set i uddannelsesforskning og dermed bidrage til 

skabelse af ny og bredere funderet viden er generelt begrænset, og det er dermed også et bud på, 
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hvordan børn og unges stemmer i uddannelsesforskningen kan blive mere fremtrædende samt 

hvilket (uudnyttet) potentiale det muligvis rummer (Brydon-Miller, Greenwood, & Maguire, 2003).  

Valget om at forsøge at etablere et børneperspektiv har medført flere etiske overvejelser om, 

hvordan jeg på den ene side kan lykkes med at skabe et børneperspektiv og tage deres stemme 

alvorligt og samtidig være opmærksom på det særlige ansvar, der ligger, når børn fungerer som 

informationer i forbindelse med forskningsarbejde (British Educational Research Association, 

2011; Gulløv & Højlund, 2007; Kampmann & Schultz Jørgensen, 2000). Børneperspektivet kan 

naturligvis ikke forstås i ental, der er mange børn og derfor også mange perspektiver. 

Børneperspektivet er samtidig ikke mere børnenes, end at det er mit (den voksnes) forsøg på at 

forstå de tanker, fornemmelser, levede erfaringer og opfattelser, de involverede børn har af deres 

eget liv (Kampmann & Schultz Jørgensen, 2000, s. 25). Børneperspektivet fungerer i nærværende 

afhandling som en særlig vinkel på kroppens betydning for læreres lederskab og bidrager således 

til, at det bliver muligt at belyse temaerne fra forskellige udgangspunkter og med forskellige 

stemmer.  

Kampmann (Kampmann & Schultz Jørgensen, 2000) peger på, at børneperspektivet har et klart 

politisk perspektiv, da det giver en historisk set næsten usynlig gruppe opmærksomhed og dermed 

også mulighed for at blive mere bevidste om og få indflydelse på deres eget liv. 

Børneperspektivet er en del af en børnepolitisk udvikling, der blandt andet udspringer af FN´s 

børnekonvention fra 1989, men som også kommer til udtryk i familiestrukturer, hvor barnet ses 

som et centralt og kompetent medlem af familien, som i højere grad end tidligere inddrages i 

forskellige beslutningsprocesser (Kampmann & Schultz Jørgensen, 2000, s. 28).  

Ifølge Kampmann vokser en særlig udfordring frem, når forskere og professionelle forsøger at 

etablere et børneperspektiv: 

”Børneperspektivet forsøges etableret gennem anvendelse af børn som informanter og ’eksperter’ 

i relation til deres eget liv, men samtidig fremstilles (og derved produceres) dette børneperspektiv 

af voksne” (Kampmann & Schultz Jørgensen, 2000, s. 42).  

Denne problemstilling er også aktuel i nærværende projekt og genstand for mange overvejelser af 

både etisk og metodisk karakter og i særdeleshed i forbindelse med fortolkningen af det empiriske 
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materiale, børnene har produceret. Overordnet set er udfordringerne med at kommunikere 

børnenes perspektiver på livet med lærerne i skolen med en grundlæggende respekt for, at det 

netop er børnenes stemme og ikke min, forsøgt imødekommet med en relativt begrænset 

fortolkningsmæssig bearbejdning af det empiriske materiale. Det empiriske materiale fra fase tre 

fremstår ikke uberørt, da der naturligvis er foregået en gennemlæsning og udvælgelse af, hvad der 

er fundet særligt relevant. I analysearbejdet får billede og titel i høj grad lov til at tale for sig selv 

og fungerer som en af tre vinkler på afhandlingens overordnede forskningsspørgsmål. 

Problematikken, som fremhæves i citatet af Kampmann ovenfor, kunne meget vel være et 

forskningsetisk spørgsmål, der ikke alene er relevant for forskning med og om børn. Hele 

afhandlingen positionerer sig et sted, hvor fortolkning er en grundlæggende præmis for 

indsamlingen af empirisk materiale, bearbejdning af materialet og i analysen. Mine overvejelser 

omhandler i denne forbindelse derfor vigtigheden af at forholde mig til det empiriske materiale 

ensartet, uafhængigt af om det er børn eller voksne, der har været med skabere af det. Dette 

perspektiv åbner for den dobbelttydige dagsorden, Kampmann skitserer (Gulløv & Højlund, 2007), 

hvor børn på den ene side opfattes og behandles som en særlig gruppe, der har behov for særlige 

hensyn, og på den anden side netop ikke kræver særlige etiske overvejelser i kraft af deres 

nyvundne position ’som mennesker’ på lige fod med alle andre og derfor ikke opfattes som 

hverken særligt skrøbelige, sårbare eller særligt stærke for den sags skyld.  

I forbindelse med forberedelserne indsamlede jeg tilladelser hos børnenes forældre, men under 

den korte introduktion til fremtidsværkstedet gjorde jeg det ekstra tydeligt, at det var frivilligt om 

de ville deltage. Årsagen var, at børnene skulle deltage i skoletiden, en tid de i meget lille grad selv 

har indflydelse på, og som de ikke har mulighed for at vælge fra. Det var derfor vigtigt at gøre det 

tydeligt, at de gerne måtte vælge arbejdet i fremtidsværkstedet fra og lave noget andet i en af 

årgangens andre klasser imens. Børneperspektivet etableres som en del af børnenes liv i skolen, 

og skolens rammer og kulturer er derfor en underforstået præmis for, hvordan det empiriske 

materiale konstrueres. Skolen som forskningsarena er kompleks, ligesom uddannelse kan forstås 

som en kompliceret mellemmenneskelig udveksling af levede oplevelser og erfaringer i 

begivenheder af forskellig varighed (Cahnmann-Taylor & Siegesmund, 2008; Kirkeby, 2013). 

Kompleksiteten bliver kun større, afhængigt af hvor mange relationer den enkelte begivenhed 

favner. Klasseværelset er derfor oftest en stor forskningsmæssig udfordring og kræver en 
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mangfoldig metodisk tilgang, når forskelligartede spørgsmål skal undersøges og udfoldes 

(Borgnakke, 2013). På tværs af forskellige videnskabsteoretiske positioner findes flere eksempler 

på, hvordan kunstens udtryksformer på forskellig vis kan give indsigter i forskellige aspekter af 

livet. Ifølge Van Manen (Van Manen, 1990) giver kunstneren i skabelsesprocessen ny form og nyt 

liv til hans eller hendes levede erfaringer, og kunstneriske produkter kan derfor forstås som levede 

erfaringer udfoldet og formet i nye overskridende formater (configurations). Kunstneriske udtryk 

har deres eget særegne ’sprog’:  

”Objects of art are visual, tactile, auditory, kinetic texts – texts consisting of not verbal language 

but a language nevertheless, and a language with its own grammer” (Van Manen, 1990, s. 74).  

Kunstens udtrykformer bliver i tredje empiriske fase på mange måder omdrejningspunktet og ikke 

mindst forsøget på at inddrage elevernes perspektiver i samtaler, der i højere grad er på deres 

præmisser. Det metodiske univers er derfor et mangefarvet aktionsforskningsinspireret 

elevperspektiv på livet med lærerne i skolen. Lærerne og os i et skoleliv er metodisk inspireret af et 

kritisk-utopisk aktionsforskningsperspektiv. Foruden det kritisk-utopiske 

aktionsforskningsperspektiv er fremtidsværkstedet udviklet med en stærk inspiration fra 

forskningsmetoder, der trækker på visuel etnografi (Pink, 2001, 2007; Pink m.fl., 2004) arts-based 

research (Cahnmann-Taylor & Siegesmund, 2008; Leavy, 2015, 2018). Den visuelle, æstetiske form 

kan medvirke til at transformere børnenes kropsligt forankrede erkendelser og medvirke til at 

skabe et nyt og mere åbent rum, hvor billeder, billedsprog og metaforisk udforskning af de ellers 

implicitte erkendelser muliggøres (Tracy & Allen, 2013).  
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Tredje fase er i sin konkrete metodiske udfoldelse inspireret af aktionsforskning, et paradigme der  

ikke bare stikker i én, men mange forskellige retninger og er i konstant bevægelse derfra (Brydon-

Miller m.fl., 2003). Fælles for dem alle er et grundlæggende ønske om sociale forandringer og 

forbedringer. Forandringsperspektivet udformes i sin metodiske praksis meget forskelligt og 

trækker komplekse historiske linjer tilbage til sit ”Lewinske” ophav (Husted & Tofteng, 2012).  

Den kritisk-utopiske aktionsforskningstradition, som tredje fase blandt andet er inspireret af, 

udspringer af og udvikler sig i et forskningsmiljø omkring Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen 

Nielsen (Husted & Tofteng, 2012). Inspirationen til den kritisk-utopiske aktionsforskning findes i 

marxistisk-orienteret samfundskritik (K. A. Nielsen & Nielsen, 2005). Det fremstilles her som et 

samfundsmæssigt og subjektivt både-og, der forsøger at favne en dialektisk kobling mellem det 

enkelte menneskes situative og kontekstuelle udfoldelse af liv i mangfoldige sammenhænge og 
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det samfundsmæssige dannelses- og myndiggørelsesprojekt. Den kritisk-utopiske 

orienteringsretning forsøger at finde vej ud af umyndigheden i kraft af deltagernes egne og fælles 

nye forståelser af, hvordan livet skal leves – i nærværende projekt mere konkret omhandlende 

livet i skolen med lærerne.  

Afhandlingens overordnede fænomenologiske videnskabsteoretiske afsæt kommer i tredje fase til 

udtryk ved, at fremtidsværkstedets primære funktion er at anlægge et nyt mere arts-based 

perspektiv, der samlet set giver mulighed for at belyse og beskrive, hvilken betydning kroppen og 

kroppens sprog spiller for læreres lederskabspraksis – fortalt med børnenes stemme. 

Aktionsforskningens grundlæggende ambition om forandring for den enkelte og for samfundet 

generelt er ikke centralt, selvom empirien tegner et tydeligt billede af, at elevernes refleksioner, 

mod og kunstneriske udtryk rummer et solidt forandringspotentiale.  

De to første faser har et relativt snævert lærerorienteret undersøgelsesfelt, hvorimod den tredje 

empiriske del undersøger lærer-elevrelationen ud fra elevperspektiv og med et mere åbent 

forskningsspørgsmål omhandlende livet med lærerne i skolen. Det mere åbne fortolkningsrum er 

tænkt som en mulighed for et værkstedsarbejde, der i højere grad er på elevernes præmisser. 

Både kritik- og utopifase har fået en særlig æstetisk dimension, hvor kritik og drømme/ønsker er 

blevet formuleret billedligt i kunstneriske produktioner, som efterfølgende er blevet præsenteret 

for klasselæreren i fremtidsværkstedets 3. fase, budskabsfasen.  

Lærerne og os i et skoleliv har i den første, praktiske del af projektet udfoldet sig i form af et 

fremtidsværksted med henholdsvis en kritikfase, en utopiafase og en budskabsfase. Faserne er 

afviklet tre mandage i september og oktober 2016 i umiddelbar forlængelse af hinanden, og 

eleverne har i alt deltaget i fem timer. Ved at tage udgangspunkt i fremtidsværkstedets åbne og 

legende form og faser er eleverne blevet inviteret ind i et dialogisk rum, hvor både kritikkens og 

drømmenes sanselige, følelsesmæssige og kropslige udtryk kan artikuleres (Husted & Tofteng, 

2012, s. 389). Fremtidsværkstedet er et metodisk perspektiv, der åbner for nye begyndelser i form 

af vævende, sammensmeltende horisonter, der tager afsæt i deltagernes forskellige erfaringer og 

viden. Ifølge Husted & Tofteng (Husted & Tofteng, 2012) er en af fremtidsværkstedets særlige 

kvaliteter, at de muliggør en overskridelse af de allerede eksisterende strukturers dominans. 

Nærværende projekt har, som tidligere nævnt, ikke de markante forandringsambitioner, der 



53 
 

traditionelt er knyttet til arbejdet med fremtidsværksteder i aktionsforskningen. Valget af 

fremtidsværkstedet som udgangspunkt for én af afhandlingens empiriske faser er på baggrund af 

en overbevisning om, at elevernes levede erfaringer kan bidrage konstruktivt i forsøget på at 

forstå og belyse kropslige dimensioner elever og lærere imellem i den danske folkeskole. 

Den kreative, æstetiske form indbyder på særlig vis til fordybelse i transformationer mellem 

kropslige, implicitte forståelser og det eksplicitte, verbale udtryk. Denne type 

erkendelsesprocesser kan, når de gentages, lede til nye, dybere og forskelligartede forståelser, og 

netop her mødte metoden sin(e) begrænsning.  

Både kritik- og utopifasen er gennemført i samarbejde med Tove Krebs Lange, som er illustrator og 

billedkunstner, og det har i særdeleshed været hende, der har faciliteret de kunstneriske 

elementer. I et retrospektiv står det klart, at elevernes refleksioner var stærkt knyttet til den 

konkrete kunstneriske udfoldelse og kom til udtryk i samtaler med Tove om, hvordan elevernes 

kritik eller utopier kunne udtrykkes. Det var i øjeblikket, hvor fornemmelser, følelser eller 

oplevelser blev forsøgt forvandlet til ord for så at bevæge sig tilbage i æstetisk form, at det store 

potentiale lå gemt. I de ubehjælpsomme situationer, hvor jeg spurgte ind til, hvad de tegnede eller 

malede, var de ofte tavse og uden ord til at beskrive, hvad de var i gang med at udtrykke. Min 

forskerposition blev afkoblet centrale dele af de samskabende processer, og det er måske i den 

forbindelse, at det fælles tredje fremstår usammenhængende. Forskerpositionen, relationen og 

situationen flød på mange måder sammen og udfordrede balancen og tilstedeværelsen. Skolen er 

min tidligere arbejdsplads. Og mit liv som lærer og underviser ligger så tæt under huden og sitrer, 

at billedet af forskeren hurtigt krakelerer. Følgende er et uddrag af en oplevelsesbeskrivelse 

skrevet umiddelbart efter første møde med eleverne i kritikfasen: 

Oplevelsesbeskrivelse fra kritikfasen 
”Jeg holder mig selv, holder vejret. Stille og roligt vokser det frem og op igen, før det til sidst springer 

ud af æsken og folder sig ud for alvor. Toves lydløse skridt mellem borde og børn efterlader latter og 

eftertænksomhed, og de første streger stryger over papiret. Den lille diktafon i min hånd føles 

fremmed, og jeg ser små blikke fæstnes til den, når jeg kejtet nærmer mig. De små spor rundt i 

rummet fører mig igen og igen forbi de to drenge, der på skift igangsætter en larmende slagside, der 

får rummet til at tilte. Pludselig er jeg skarp, for skarp og fortryder i samme sekund, forvirret og 
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forundret over, hvor hurtigt jeg faldt ud af og tilbage i rollen. Måske mest forundret over, hvor forkert 

det pludselig føltes? Jeg henter Hanne, klassens lærer, der ubesværet bremser den opadgående 

energi, og mine spor fører i samme nu i nye retninger.  

Diktafonen finder sig aldrig rigtig til rette i min hånd, kold og tung tynger den mit fokus og måske 

også deres? Jeg føler mig mærkeligt på udebane igen, noterer mig, at jeg modvilligt gentager mig 

selv, når jeg trættende rubricerer hver anden tegning som fin. Jeg bliver mig pludselig mit manglende 

faglige overskud meget bevidst og mærker tvivlen i hvert eneste åndedrag, der bliver overfladisk og 

smitter af på smilet, der stivner igen”. 

Oplevelsesbeskrivelsen beskriver, hvordan forskerpositionen ikke alene er en teoretisk, 

epistemologisk slagmark, men også en meget virkelig og konkret udfordring for (utrænede) 

forskere. Den følgende oplevelsesbeskrivelse følger op og understreger, hvordan forskerens 

erfaringer på godt og – i dette tilfælde – måske mest ondt, farver fremtiden i fortidens tegn. 

 
Oplevelsesbeskrivelse fra utopiafasen 
”Jeg står der igen. Denne gang lidt mindre nervøs og med større forhåbninger. Tove er med igen, 

det er nemt med Tove, og vi får hurtigt gjort lokalet klar. Det mangefarvede underlag får 

niveauforskellene til at flyde en anelse sammen, og det er tæt på, at jeg selv får lyst til at male… Da 

jeg åbner døren, åbnes der for en lind strøm af elever, der støt og roligt fylder rummet op. Der er 

mere liv i dag, mere liv og larm, og den umiddelbare tilbageholdenhed, som prægede kritikfasen, 

mærkes ikke så tydelig. Tydeligt er det dog efter kort tid, at et par af drengene ikke rigtig kan 

samle sig om opgaven. Pludseligt, med ét, mister jeg min hårdt tilkæmpede forskerrolle og er 19 år 

og lærervikar igen. Jeg ærgrer mig i samme sekund, jeg har jo forberedt mig så fint og er med det 

samme i gang med en metaovervejelse over min forskerposition, en refleksion der harmonerer 

dårligt med den vibrerende uro på de pletmalede stole og de mange store og små stemmer, der 

stemmer i og forstærker fornemmelsen af det ingenmandsland, jeg har placeret mig i. Da jeg bidsk 

bjæffer, bliver der for et øjeblik ro. Jeg ved det jo godt, ro skal der nok blive, men den 19-årige i min 

voksne krop føles ikke rigtig, og den rødhårede drengs blå øjne, der gennemtrænger mine og 

fortæller lange historier om, hvordan det kunne have været, gør vægelsindet blindt, og jeg kommer 

ingen vegne. Og selvom vejen ender blindt, er jeg pludselig halvvejs og puster lydløst ud, mens de 
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første streger trækker spor fra fortællingerne, der blev til i det ordløse og kom nye til syne i 

kejserens sprit nye klæder. Den langsommelige forvandling forandrer fortællingens format, og 

hvad der først lå i luften ligger nu et sted mellem linjerne og lige for næsen af mig. Jeg er tilbage i 

mig selv. Børnenes billeder tager form… ”. 

Reglerne og protokollen beskrev, hvordan klassens lærere skulle være fraværende i første, fælles 

udforskning af henholdsvis kritik- og utopiafasen. Det er således forskerens ansvar at lede både 

forskningsproces og klassen som helhed. Denne kombination af roller var i dette tilfælde 

medvirkende til en tydelig usikkerhed, som muligvis har forstyrret eller påvirket værkstedsarbejdet 

på forskellige niveauer.  

Med organiseringen af værkstedsarbejdet med både forsker og billedkunstner, hvor det kreative 

arbejde med billeder og tegninger primært var sidstnævntes ansvar, er det, som om afstanden til 

den konkrete udtryksmæssige praksis blev meget lang. Fornemmelsen af afstand beror måske i 

første omgang på en mere eller mindre latent forestilling om, at værkstedsarbejdets vigtigste 

omdrejningspunkt var udarbejdelse af empirisk data til ph.d.-projektet, og af fornemmelsen af at 

være gået glip af elevernes væsentligste refleksioner og derved også potentielt personlige 

udviklings- og erkendelsesmæssige muligheder. Under budskabsfasen blev det tydeligt, at den 

eksperimenterende dialog for mange af eleverne muliggjorde skabelsen af fremtidsudkast. 

Eleverne gav deres billeder fra kritik- og utopiafasen titler og fremlagde dem på skift for 

klasselæreren med korte sætninger om, hvad billedet forestillede. Det var ikke let for alle, men 

alle beskrev deres kritik og ønsker for fremtiden.  

De paradigmatiske konflikter mellem afhandlingens overordnede formål og fænomenologiske 

udgangspunkt og fremtidsværkstedets forankring i aktionsforskning kommer muligvis særlig 

tydeligt frem i den relativt uprøvede forskers uafklarede position. Elevernes åbne 

eksperimenterende og til dels refleksive bevægelse opstod i langt de fleste tilfælde i en bevægelse 

væk fra diktafonens insisterende forstyrrelser. Refleksionerne er derfor stort set udvisket i 

sproglig, verbal form og fremstår i stedet mere rent i deres billedlige udtryksfulde univers. 

Siegesmund og Cahnmann-Tayler beskriver, hvordan vi gennem tal, sprog, billeder, musik og vores 

kroppe udtrykker følte fornemmelser og mening, der opstår i relationen mellem forskellige 
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kvaliteter, gennem forskellige former for repræsentationer (Cahnmann-Taylor & Siegesmund, 

2008). 

Den levede krop bliver af Todres (Todres, 2011a) beskrevet som ’afsenderen’ af det usagte, og han 

fremhæver her, hvordan det kan blive muligt at forstå situationer, der ikke umiddelbart kan 

formuleres præcist. I nærværende kontekst er det nærliggende at forstå elever og læreres 

konkrete kropslige handlinger og fælles liv i klasserummet som levede oplevelser og erfaringer. 

Todres siger om forståelsen af den type situationer:  

”such understandings is thus ’alive’ in its excess, in that role of ongoing experience is never 

exhausted” (Todres, 2011a, s. 5).  

Ved at møde elevernes erfaringer og forståelse af deres liv med lærerne med den præmis, at det 

er forståelser, der er i live, fortløbende og upræcise i al deres perfektion, inviterer det til 

genfortolkninger, både af konkrete forståelser og af den kvalitative forsknings metodologier og 

metoder generelt.  

”in this view, to facilitate embodied understandings is to make understanding ’habitable’ for others 

in a lively way” (Todres, 2011a, s. 6).  

Todres selv argumenterer for, at ‘embodied’ data i kvalitativ forskning må fokusere på, hvordan 

man kan vise og fremkalde levede erfaringer med ord.  
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På billedet ses samspillet mellem de kritikpunkter, eleverne formulerede med ord, og den 

æstetiske og kreative proces ved at papiret med dele af kritikpunkterne ligger fremme på bordet 

på et dokument jeg havde printet ud, mens pigen tegner.  

Lærerne og os i et skoleliv er et forsøg på at imødekomme og omfavne det usagte og udforske, 

hvordan kvalitative metoder kan medvirke til, at børns levede erfaringer udfoldes og formuleres, 

så de implicitte forståelser bliver ’beboelige’ for andre. 

De ord, der har vist sig i forbindelse med elevernes arbejde i fremtidsværkstedet, er ikke nogen, 

der giver adgang til konkluderende positioner, men er mere åbne og beskrivende. I den forstand er 
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genfortolkningen af ord og billeder en iboende kvalitet, mulighed og præmis for det levede, de 

repræsenterer (Todres, 2011a).  

Fremtidsværkstedets forskellige faser åbner et mulighedsrum for forskelligartet udforskning af 

temaer, der har sit udspring i levede erfaringer, oplevelser og forståelser, og som rækker ud mod 

nye kollektive fortolkninger. I vekselvirkningen mellem ord, billeder, billedsprog og metaforer er 

forståelserne uigenkaldeligt på vej og viser sig i forskellige former og formater.  

For Todres har det dog den umiddelbare konsekvens, at hvis vi vil forstå på en kropslig, deltagende 

måde, må vi samtidig vide, at der er dele af de forståelser, der primært er implicitte og kropsligt 

forankrede, og at de implicitte forståelser er stærkere end de eksplicitte. Kritik- og utopiafasernes 

billeder og titler får derfor en særlig funktion, idet billederne fastholder en stærk æstetisk og 

kropslig forankring af de levede erfaringer og forståelser. Den kropslige grounding af billeder og 

tekst åbner for nye ord, fortællinger og forståelser. Fremtidsværkstedets format er åbent, og det 

kritisk-utopiske perspektiv på aktionsforskningen er her (gen)fortolket på en inkluderende, 

kropsligt favnende måde, der tillader levede erfaringer at træde frem. Fremtidsværkstedets 

metodologiske udgangspunkt ses derfor ikke som en forhindring, men et kærkomment metodisk 

greb, grebet og sat i bevægelse på ny. Bevægelsen bliver uendeligt til, skubbet i retning af et 

stærkere børneperspektiv i uddannelsesforskningen, bliver til i perspektivskiftet og udfoldet i de 

forskelligartede levede udtryk og indtryk. Tredje fase med fremtidsværkstedets produktioner, 

bidrager derved på afgørende vis til afhandlingens multimodale og multimetodiske design, hvor 

kroppens betydning for lederskab undersøges og belyses fra forskellige vinkler og perspektiver. 

Dette i erkendelse af, at fænomenet er mangefacetteret og farverigt. 
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Feltarbejdet som formede sig - metodiske perspektiver og muligheder  
I første fase af empiriindsamlingen arbejdede jeg med en kombination af sceniske beskrivelser og 

videoobservationer. Videoobservationerne gav mig en ny mulighed for at se eller gense lærernes 

praksis, og der var derfor rig mulighed for at finde materiale til flere sceniske beskrivelser. De 

sceniske beskrivelser fungerede i første omgang som en metode, jeg anvendte for at kunne 

indfange og beskrive praksis, som den viste sig for mig, men i arbejdet med at gennemlæse alle 

videoobservationerne prøvede jeg at finde en balance, hvor jeg fandt situationer, der vakte min 

umiddelbare nysgerrighed uden at dykke yderligere ned i en egentlig analyse. Denne åbenhed var 

vigtig i forhold til den måde, hvorpå anden fase var tilrettelagt, hvor jeg i samarbejde med lærerne 

skulle arbejde kollaborativt med udforskning af lærernes praksis og levede erfaringer med 

udgangspunkt i videoobservationer og sceniske beskrivelser. Enkelte af mine sceniske beskrivelser 

fremstod færdige, mens mange manglede yderligere sproglig bearbejdelse og tematisk dybde. 

Efter de seks interview med lærerne stod jeg pludselig med hoved og krop fordybet i en 

begyndende analyse og fortolkning af de fænomener og temaer, mine sceniske beskrivelser havde 

formuleret, men også med nye øjne på videoobservationerne. Da jeg efterfølgende satte mig for 

at skrive de sceniske beskrivelser færdige og tilføje nye, fik de en form, hvor både første fases 

observationer, gennemsyn af videoobservationerne, men ikke mindst lærernes tanker og ord og 

vores fælles kollaborative udforskning af dem gav et andet skær. De sceniske beskrivelser var 

blevet formet over tid og informeret af forskellige fortolkningsmæssige niveauer, af praksis og den 

kollaborative analyse.  

Den skabende proces med at indfange og beskrive lærernes levende lederskabspraksis var en 

konstant bevægelse mellem kropslige, sanselige fornemmelser og de ord, der skulle favne og 

forme dem. Van Manen sætter fokus på det sensitive og på sprogets betydning i, hvad han 

beskriver som den fænomenologiske metode: 

"The phenomenological method consist of the ability, or rather the art of being sensitive – sensitive 

to the subtle undertones of language, to the way language speaks when it allows the things 

themselves to speak“ (Van Manen, 1990, s. 111).  

Mit mål med de sceniske beskrivelser blev mig mere og mere klart, jeg ønskede ikke bare lukkede 

tekster, der beskriver praksis eller fortællinger, der mere eller mindre direkte repræsenterer det 



60 
 

empiriske materiale i analysearbejdet. I afhandlingens sceniske beskrivelser er der flere steder 

eksperimenteret med sproget i en form, der er inspireret af ´poetic inquiry´ (Mondrona, 2015). 

Afhandlingens sceniske beskrivelser er fortællinger, fortællinger der i forskellig grad favner en 

rytmisk og sproglig tone, der også ofte kendetegner poetikkens form.  Fortællingernes poetiske 

form og inspirationen til denne tager afsæt i ønsket om, at de levede erfaringer og personlige 

historier, det empiriske materiale udspringer fra, forbinder sig til læseren og skaber mulighed for 

en følelsesmæssig og kropslig respons. Afhandlingens empiriske materiale forsøges derved at 

skabe rum for (ny) fortolkning, fortolkninger der sætter kroppen i spil og i gang, der vækker 

læserens egne levede erfaringer, går i dialog og skaber en potentiel platform for ny viden.  

I mit arbejde med fortællingerne forsøgte jeg hele tiden at lade min egen sanselige fornemmelse 

tale, vel vidende at talen kom fra et sted uden ord. At være sensitiv handlede i min proces derfor i 

særdeleshed om at finde en form på fortællingerne, der netop tillader det sensitive at være 

sanseligt samtidig, og som kunne give ord til lærernes kropsligt forankrede lederskabspraksis.  

Van Manen sætter den pædagogiske praksis i relation til det sprog, der skal forsøge at beskrive 

den ved at spørge:  

” What form of writing is needed to do justice to the fullness of pedagogy and pedagogic 

experience?” (Van Manen, 1990, s. 111). 

Fortællingernes udgangspunkt var at skabe et sanseligt og helhedsorienteret sprogligt billede, en 

fortælling der giver plads til interaktionen mellem krop, menneske og omgivelser (Winther, 

2013a). Men da mange af mine fortællinger var færdige, var der flere, der på en måde svævede 

alene, en anelse ude af kontekst. Efter mange overvejelser og diskussioner og forsøg på at skrive 

mere kontekst, mere forklaring mere… slettede jeg meget af det mere, slettede de ord jeg syntes 

gjorde fortællingernes mellemrum mindre. Jeg valgte at lade det stå, ikke at skrive mere, for som 

Van Manen udtrykker det:  

” Instead of committing the sin of  ”overwriting” it is sometimes more important to leave things 

unsaid. The text as a whole aims at a certain effect, and thus the silence of spaces is as important 

(speaks as loudly) as the words that we use to speak” (Van Manen, 1990, s. 113). 
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I stedet for at skrive mere og fylde fortællingerne mere udfyldende ud, tænkte jeg på, hvordan 

fortællingernes ikke-sproglige dimensioner og poetiske udtryk kunne bestå, samtidig med at også 

læseren kunne få en mere situativ fornemmelse for og favnende oplevelse og forståelse af de 

fænomener, fortællingerne udsprang fra.  

Mens projektet modnedes og skred frem, modnedes mine refleksioner om udfordringerne ved at 

undersøge et kropsligt forankret fænomen, der kredser om den epistemologiske stilhed3, (Van 

Manen, 1990, s. 113).  

Overvejelserne og de mange gen- og omskrivninger strakte sig over tid og hen over 

forberedelserne, gennemførelsen og den første gennemgang af den empiriske data fra 

fremtidsværkstedet i fase tre. Hvor jeg måske i forberedelserne og gennemførelsen af 

fremtidsværkstedet havde en overbevisning om, at børnenes billeder havde deres primære 

funktion som igangsættende i forhold til de mere uformelle samtaler om deres liv med lærerne i 

skolen. Jeg havde en forståelse af, at det var samtalerne omkring arbejdet med billederne, der ville 

komme til at have den største betydning. Men den kommunikative kraft, billederne i sig selv 

rummede, sparkede ærlig talt benene væk under mig. Det gjorde det muligvis, fordi min erfaring 

med arts-based research-metoder begrænsede sig til arbejdet med sproget og de forskellige 

narrative varianter, jeg gennem min tid som studerende har stiftet bekendtskab med og arbejdet 

med. Billedernes kraft og børnenes arbejde med titler samt de korte forklaringer, de 

underbyggede billedet med i budskabsfasen, åbnede døren, der stod på klem, vidt op.  

Børnenes billeder og forbindelsen mellem billeder og ord åbnede op for en betydningsdimension, 

jeg pludselig syntes manglede i mit eget arbejde. Udfordringen med den epistemologiske stilhed 

lod sig ikke i tilstrækkelig grad løse med mine fortællingers til tider poetiske form og metaforiske 

eller billedlige sprog, men det ville måske være muligt at tilføje nye fortolkningsmuligheder og 

meningslag ved at kombinere flere modaliteter og inddrage kunstens sprog og tegn på nye måder? 

Wright skriver:  

                                                           
3 Van Manen bruger begrebet den epistemologiske stilhed om det, som vi ikke kan sætte ord på, og 
henviser i den forbindelse til Polanis beskrivelse af tavs viden (Van Manen, 1990, s. 113). 
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” A sign can be defined simply as ´something that stands for something else in some way. (…) In a 

broard sense, a sign is anything that communicates meaning. Signs can take many forms. (…) they 

can be words, images, sounds, gestures, touch, odours, flavours, acts or objects”  (Wright, 2010, s. 

12).  

Elevernes tegninger og malerier fra fase tre viste mig overraskende tydeligt, at det visuelle kan 

fortælle formfuldendt om elevernes levede erfaringer på en måde, der resonerer og bevæger 

noget i mig. Det var denne erkendelse, der satte skub i refleksionerne over, hvordan 

fortællingerne kunne kommunikeres med modaliteter, og at det visuelle måske ville kunne være 

med til at skabe en forståelse af fortællingens kontekst. Fortællingerne, som jeg i første omgang 

havde tænkt skulle stå alene, kunne måske med fordel åbnes billedligt op og skabe udgangspunkt 

for en mere mangfoldig tilgang til og fortolkning af de kropslige dimensioner, der er forsøgt 

indfanget i fortællingerne. 

Jongeward (Jongeward, 2015) argumenterer for, at den tavse viden (også) kan udtrykkes gennem 

symbolske former og billeder og konkluderer:  

” Integrating artistic processes into educational research is important because this generates 

unique ways of understanding and representing experiences. Through valuing different ways of 

perceiving, knowing, and making meaning, an artist-researcher can contribute holistic and 

intimate perspectives to research” (Jongeward, 2015, s. 264).  

Fortællingerne kunne måske kommunikeres med enkle illustrationer som et forsøg på at møde de 

kropslige, ikke-sproglige dimensioner af lærernes lederskabspraksis med en mere integrerende, 

multimodal tilgang til de oplevelser og erfaringer, jeg tog med mig fra fase 1?  

Jeg ringede derfor til Tove Krebs Lange, der assisterede og var med under den praktiske del af 

fremtidsværkstedet i fase tre. Tove havde i forvejen indsigt i projektets indhold, og så besidder 

hun nogle stærke kunstneriske kvaliteter, de kvaliteter, jeg synes, jeg selv mangler i forhold til at 

kunne give fortællingerne et stærkere visuelt udtryk.  

Jeg inviterede Tove til at være medfortolkende på mine fortællinger, der allerede på mange måder 

var fortolket og genfortolket flere gange som repræsentationer af mine observationer og som en 

allerede begyndende analyse i en hermeneutisk fænomenologisk skriveproces. Jeg læste 
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fortællingerne højt for Tove, efter hver oplæsning fulgte mine tanker og overvejelser omkring 

særligt væsentlige tematikker eller helt konkrete forhold som alder på børnene, klasserummets 

størrelse mv. Tove skrev notater og lavede streger i sin bog. Efter fjorten dage mødtes vi igen, og 

Tove viste sine skitser frem, en skitse til hver fortælling. Vi diskuterede skitserne i forhold til 

fortællingerne, og jeg kom med forskellige input og ønsker til ændringer i forhold til, hvad der 

særligt kunne fremhæves og skubbes i baggrunden. I vores samtaler vendte vi igen og igen tilbage 

til ønsket om, at fortællinger og tegninger i fællesskab skulle kunne udtrykke bevægelse, både den 

stærke dynamiske, men også den lille, nærmest umærkelige. Efter gennemgang og diskussion af 

skitserne tog Tove hjem og tegnede de endelige tegninger, som kan ses i analysen.  

Illustrationerne og samarbejdet med Tove underbygger hele projektets kollaborative og dialogiske 

karakter – og ambition ved i praksis at indbyde til samarbejde i flere dele af 

forskningsprocesserne. 

 

Set i et retrospektiv har projektet formet sig både som forventet, men er samtidig gået sin egen 

gang. I arbejdet med empirien, både indsamling, bearbejdning og analyse, er det blevet tydeligt, 

hvordan de kropslige dimensioner af lærernes praksis ikke lader sig fange ind i et udelukkende 

sprogligt univers. De kropslige æstetiske dimensioner, der viser sig i kroppens fortællinger, 

fortæller fra mange positioner og med et multimodalt sprog. Fortællingerne er, når de lykkes, 

dialogiske i deres form og åbne for en holistisk fortolkning, hvor læserens egen levede krop lever 

med og fylder mellemrummene ud i fortættet ofte ordløs mening. 
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Kritik 
Afhandlingens empiriske materiale er indsamlet på den samme skole gennem alle tre empiriske 

faser. Valget af skole blev af praktiske årsager en skole, jeg havde kendskab til i forvejen, en skole 

jeg selv har arbejdet på i årene 2003-2006, da jeg var nyuddannet lærer. Når valget faldt på netop 

den skole var det ud fra et ønske om at starte første fase af indsamlingen af empiri allerede i april 

2015, kun to måneder efter jeg påbegyndte mit ph.d.-studie. Ved mit kendskab til både skolen og 

til skoleinspektøren blev det muligt meget hurtigt at få en aftale i stand, og skoleinspektøren var 

meget behjælpelig, blandt andet med at pege på lærere der kunne være interessante inddrage i 

projektet.  

Ved at starte projektet op på en skole, jeg selv har arbejdet på, er der flere elementer, jeg har 

været ekstra opmærksom på. Mine overvejelser har primært handlet om, hvordan jeg håndterer 

det indgående kendskab til lærerne. Det har været vigtigt for mig at være forsker og ikke en 

gammel kollega, og det har måske af samme årsag haft betydning for min måde at agere på, 

særligt på lærerværelset. I praksis har det ikke haft den store betydning, for i lærerkollegiet har 

der været stor udskiftning, siden jeg stoppede på skolen i 2006. Det er min opfattelse, at mit 

kendskab til skolen og til nogle af lærerne også har været en fordel. Jeg har brugt rigtig lang tid på 

skolen, også i starten hvor jeg endnu ikke vidste, hvem der kunne tænke sig at deltage i projektet. 

Jeg oplevede her en generel god stemning omkring min tilstedeværelse, og det har måske haft 

indflydelse på de fire deltagende læreres beslutning om at deltage. 

To af de fire lærere var også lærere på skolen da jeg var der, og det er et andet og måske sværere 

element. Jeg brugte en del energi på at tænke over, hvordan jeg skulle præsentere empirisk 

materiale for dem, som måske havde et problematisk indhold, hvor de ikke lykkedes ret godt. Det 

var egentlig kun et problem, indtil jeg gjorde det, men de har muligvis kunne mærke det på mig, 

især i starten. Hertil kan tillægges en etisk refleksion, jeg også nævner omkring fase 2 i 

metodeafsnittet. Mit kendskab til de to lærere har måske betydet, at de har følt en større tillid til 

mig, og de har måske haft lettere ved at fortælle ting, som de ikke ville have fortalt en helt 

fremmed forsker. Det element har jeg forsøgt at håndtere, både under samtalen og i de 

efterfølgende gennemlytninger og analysen.  
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I udvælgelsen af de deltagende lærere overlod jeg udvælgelsen til skoleinspektøren, eftersom jeg 

ønskede at skabe en sund afstand og ikke lade mine egne erfaringer som kollega til nogen af 

lærerne guide udvælgelsen. Kriterierne for udvælgelse var i første omgang, at jeg ønskede at få lov 

til at følge mindst fire erfarne og, i skoleinspektørens øjne, rigtig dygtige lærere. Derudover aftalte 

vi, at jeg også skulle følge fire mindre erfarne lærere, gerne helt nye. Erfarne lærere var der mange 

af, men kriterierne for hvornår den enkelte lærer er dygtig, ville jeg ikke blande mig i. 

Skoleinspektøren foreslog derfor fire lærere, der netop havde afsluttet en uddannelse som 

inklusionsvejledere. Desværre viste det sig, at den ene af inklusionsvejlederne var pædagog på 

skolen, så jeg blev nødt til at skære hende fra. Derved var jeg nede på tre dygtige lærere. Af alle de 

relativt nye lærere, som skoleinspektøren foreslog, var det mig kun muligt at indfange en enkelt. 

Antallet af deltagende lærere er derfor begrænset. Det havde været en styrke for afhandlingen, 

hvis der havde været flere deltagere, så et mere mangfoldigt billede kunne etableres. Omvendt 

har jeg haft flere timer med de enkelte lærere, lært dem bedre at kende og fået et mere 

indgående kendskab og dermed måske også adgang til nogle andre fortællinger og en anden 

indsigt i, hvordan hver enkelt lærer arbejder med kroppen i sin lederskabspraksis. Den ene lærer, 

der var i kategorien uerfaren, viste sig at være ualmindeligt dygtig og reflekteret, og det store 

ønske om primært at kigge på det vellykkede lederskab har været muligt at gennemføre. 

Den relativt lille gruppe lærere har givet mig mere tid sammen med den enkelte, men 

kønsmæssigt er der også en skævvridning med kun en mand og tre kvinder. Blandt andet derfor 

har jeg fra start undladt at lade kønsperspektivet fylde noget. Der ville muligvis have været mange 

spændende kønnede vinkler på projektet, men det er altså ikke et tema, jeg har kigget efter eller 

skrevet frem, hvilket potentielt er en svaghed. Omvendt vil der altid være køn at kigge efter, når et 

af de undersøgte fænomener er krop. Jeg er sikker på, at det kunne være spændende at gøre en 

anden gang, men jeg finder også det kønsfrie perspektiv konstruktivt, da det tillader andre 

tematikker at træde tydeligere frem.  

Afhandlingens empiriske faser har alle tre et stærkt forskersubjekt. I første fase er mine sceniske 

fortællinger meget subjektive, sanselige og allerede midt i en fortolkende proces. I samtalerne 

med lærerne er de udvalgte videoklip udvalgt ud fra en umiddelbar fornemmelse for, at der måske 

foregår noget, der er værd at analyse, og i samtalerne deltager jeg aktivt i samtalerne og kommer 
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også med mine perspektiver og nogle gange eksempler fra mit eget liv. I fremtidsværkstedet 

faciliterer jeg samtalerne, men Tove assisterer børnenes skabende proces.  

Der er ingen tvivl om, at faserne på mange måder også er påvirket af mig (og Tove) og i 

særdeleshed min krop, min sanselighed og følte fornemmelse. Det påvirker naturligvis 

afhandlingens resultater, men kunne det være anderledes? Ja, helt sikkert, men under hele 

processen, fra start til slut, har min egen krop været et vigtigt redskab i bestræbelserne på at 

kunne undersøge de andres. Jeg har aktivt arbejdet med at skabe distance til det empiriske 

materiale, særligt under analyseprocessen når jeg har anvendt teori til at belyse det empiriske 

materiale.  

Jeg er klar over, at jeg har valgt ikke at inddrage det omgivende samfund, hvilket kunne have givet 

afhandlingen et ekstra perspektiv eller udsyn. Det er måske også svagheden ved det stærke 

fænomenologiske grundlag, som afhandlingen bygger på, i hvert fald med udgangspunkt i de 

valgte teoretikere. Her er, ligesom i afhandlingen, et stort fokus på kroppen og de nære relationer 

og et mindre centralt samfundsmæssigt perspektiv. Når afhandlingen forholder sig til kroppen og 

kroppens betydning for vores væren i verden kan det altså forstås med udgangspunkt i de nære 

relationer og til relationerne i klasserummet og til rummet som fænomen.  
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Analysestrategi 
Hermeneutisk fænomenologisk analyse 
 

” To write/theorize is to bring signifying relations to language, into text. Language is a central 

concern in phenomenological research because responsive-reflective writing is the very activity of 

doing phenomenology” (Van Manen, 1990, s. 132). 

Jeg tager udgangspunkt i Max Van Manen, der anvender hermeneutisk fænomenologisk analyse i 

forskning på det pædagogiske område (Van Manen, 1990, 2012, 2014; van Manen & Li, 2002). Jeg 

er også inspireret af den måde Svendler Nielsen anvender den hermeneutisk fænomenologiske 

analyse på (Svendler Nielsen, 2009, 2012).  

I analysen fungerer mine fortællinger, lærernes refleksioner og børnenes billeder og deres 

forklaringer og titler som fænomenologiske førstepersonsbeskrivelser. Førstepersonsbeskrivelser 

er brugbare, fordi de gør det muligt at komme ind til essensen af de udforskede fænomener. De 

forskellige typer af tekst læses igennem flere gange, hvilket giver mig mulighed for kontinuerligt at 

lave hermeneutiske fortolkninger mellem helheder og dele. Afhandlingen tager udgangspunkt i en 

bred forståelse af tekst, således at alt empirisk materiale defineres som tekst. 

En del af projektets fundament er forståelsen af, at læreren altid både er kropsligt, personligt og 

professionelt engageret i sin praksis. Det er en forståelse, der bygger på Winthers arbejder med 

den professionspersonlige ledelseskompetence (Herskind & Winther, 2015; Winther, 2012b). De 

tre integrerede dimensioner i den professionspersonlige ledelseskompetence, egenkontakt, 

kommunikationslæsning og kontaktevne og lederskab over en situation eller en gruppe er tilpas 

overordnede kategorier til, at tematikker og nye fænomenologisk-orienterede spørgsmål kan 

træde frem og få plads – også på tværs af de på forhånd definerede kategorier. Når jeg har valgt at 

vælge de tre kategorier til, er det blandt andet ud fra en erkendelse af, at jeg ingenlunde er 

hverken værdi- eller teorifri. Jeg er forankret i en fænomenologisk forforståelse og har samtidig 

konkrete kropslige erfaringer med mig fra lærergerningen. Jeg er meget opmærksom på at stille 

mig så åbent som muligt i positionen som forsker, men jeg er også klar over, at jeg som fortæller 

fortæller fortællingerne fra et sted og er derfor hverken neutral eller værdifri. De tre kategorier er 

strukturerende i det omfang, at de bliver brugt inden for en fænomenologisk forståelsesramme og 
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udfoldes løbende, sådan som ’de viser sig’ (Svendler Nielsen, 2009, s. 53). De forskellige analytiske 

tematikker folder sig ud, ikke i kraft af kategorierne, men ud fra mit møde med lærerne og 

elevernes konkrete praksis, lærere og elevers levende møder, deres levede erfaringer og 

deltagernes livsverdensperspektiv (Svendler Nielsen, 2009, s. 53). 

I forbindelse med den indledende analyse af det empiriske materiale fra fase 1 er det i første 

omgang primært en bred overordnet orientering i materialet. Dette er med henblik på at afdække 

tematikker i henholdsvis observationsmaterialet og de første sceniske beskrivelser. 

Gennemlæsningen af den samlede tekst skal skabe et overblik og etablere nogle overordnede 

tematiske aspekter. Processen er inspireret af, hvad Van Manen definerer som en “wholistic 

reading approach”:  

”We attend to the text as a whole and ask, ”How can the eidetic, originary, or phenomenological 

meaning or main significance of the text as a whole be captured?” (Van Manen, 2014, s. 320). 

I denne fase af den tematiske analyse anvendes to ’veje’ til at komme meningen nærmere; via 

mine sceniske beskrivelser og ved at formulere sætninger eller spørgsmål, der er relateret til 

udvalgte videoklip, som skal bruges under samtalerne i fase to.  

Samtalen er, ifølge Van Manen, en velegnet metode til at få deltagerne til at reflektere over deres 

oplevelser og derved komme tættere på at forstå den dybere mening eller tematikkerne, der er 

centrale for deltagernes oplevelser (Van Manen, 1990).   

Samtalerne med lærerne lyttes igennem med samme udgangspunkt, en holistisk tilgang med 

opmærksomheden rettet mod, hvad der fremstår betydningsfuldt og skrives ned enten som et 

spørgsmål eller en sætning, der forsøger at indfange essensen. I første omgang sker 

gennemlytningen mellem de aftalte samtaler, så det er muligt at op- og indfange tematikker, der 

med fordel kan udfoldes yderligere i fællesskab. Ved at vende tilbage til tekst fra de tidligere 

samtaler er der ifølge Van Manen særligt gunstige vilkår for at skabe så stor en fortolkningsmæssig 

indsigt som muligt. Samtalen bærer i sig selv en hermeneutisk mulighed, Van Manen skriver: 

” … it is oriented to sense-making and interpreting of the notion that drives or stimulates the 

conversation. It is for this reason that the collaborative quality of the conversation lends itself 
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especially well to the task of reflection on the themes of the notion or phenomenon” (Van Manen, 

1990, s. 99). 

Som forsker er det under det hermeneutiske interview min opgave at holde spørgsmålet åbent og 

holde fokus på substansen. Med afhandlingens overordnede fokus på kroppen må jeg arbejde 

med vedblivende at spørge ind til de forskellige temaer og samtidig forsøge at åbne dem i relation 

til temaernes kropslige dimensioner.  

Afhandlingen står på en grundlæggende antagelse om, at den professionelle lærer altid også er 

personlig, netop i kraft af at kroppen er central for vores væren i verden. Lærerne er i 

klasserummet med deres levede krop, med alt hvad det indebærer, og lærernes levede erfaringer 

forbinder sig til deres livsverden(er) og de mange mulige strukturer af mening, der etableres i 

forskellige fortolkningsprocesser. Det er derfor sandsynligt, at nogle af de temaer, der viser sig 

under samtalen med lærerne, kan relateres til andre dele af deres liv end lærerlivet, og at 

refleksioner over mere personlige tematikker kan have betydning for og relateres til deres liv som 

lærere.  

Under samtalerne lader jeg mig derfor guide af Van Manens fire eksistentialer, lived space, lived 

body, lived time og lived human relation. De fire eksistentialer er ifølge Van Manen 

grundlæggende eksistentielle temaer, der er en del af alle menneskers livsverden og kan på 

forskellig vis relateres til en hvilken som helst oplevelse.  

De fire eksistentialer er særligt interessant i forbindelse med de fælles refleksioner i nærværende 

afhandling, da de forbinder sig til følelsesmæssige og sanselige dimensioner. Van Manen skriver 

eksempelvis, at det levede rum også er et følt rum: 

” lived space is felt space. (…) But lived space is more difficult to put into words since the 

experience of lived space (as lived time, body)  is largely pre-verbal; we do not ordinarily reflect on 

it”  (Van Manen, 1990, s. 102).  

Hele afhandlingens analyse bærer præg af netop dette spændingsfelt mellem ordene og den følte 

kompleksitet i den levede krop (Todres, 2011b, s. 180). Ifølge Todres er den levede krop nøglen til 

”the aliveness of what is implicit”. Den levede krop kan bruge sproget til at gøre det implicitte 

eksplicit. I alle dele af afhandlingens fortolknings- og analyseprocesser er kroppen, særligt min 
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egen, udgangspunktet for en ny og måske dybere indsigt, der sættes i spil igen og igen. Todres 

skriver om fordybelsen og udforskningen af den følte fornemmelse:  

”A felt sense carried in the lived body faces two ways: it faces the ‘more’ of the lived world and it 

faces the possibility of language. This way of doing philosophy that interfaces language and the 

lived body needs an experiental component that is active, rather than just ‘thinking about’” 

(Todres, 2011b, s. 180).  

Afhandlingens analyse sætter derfor den følte fornemmelse i spil som et centralt 

omdrejningspunkt, eksempelvis i samtalerne med lærerne, hvor det ikke alene er lærernes efter- 

og omtanke, der er informerende. Her skabes en bevægelse mellem lærernes ord og sætninger og 

de følelser og fornemmelser, der er forbundet med dem. Ved at spørge ind til den følelse eller 

kropslige, sanselige oplevelse, lærerne forbinder med samtalens tematik, skabes der tid og plads 

til bevægelse mellem ord og krop. 

Den følte fornemmelse er også i spil i tilblivelse og analyse af fortællingerne og i børnenes 

tegninger og malerier. Analyse og fortolkningsprocesserne får derved mulighed for vedblivende at 

forbinde sig til kroppens forløsende potentiale.  

 
Empirien først 
Afhandlingens analyse fremstår som et samlet analyse- og teoriafsnit. Baggrunden er, at jeg ønsker 

at lade den empiriske data stå frem som afhandlingens centrale element, sådan at empirien sætter 

retning for analysen og for den anvendte teori. 
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Analyse 
’Ude Og Hjemme’ 

 

Klassen er rolig, enkelte ben skraber hen over det grå gulv under bordene i rytmiske 
bevægelser hver for sig og skaber en stille symfoni, der lægger sig som baggrundstæppe 
for forestillingen, hvor ingen lader til at indtage scenen. Op ad væggen, ja, nærmest 
sammensmeltet med de gule mursten, står Kristian. Mens det ene ben er bøjet bagud, så 
foden hviler på væggen, er én hånd forsvundet op i modsatte arms ærme, og den anden 
ligger hen over maven. Fra hans position i væggen vokser en umiddelbart usynlig retning 
frem, scenen er rummet, deres og alles, og en improvisatorisk langsommelighed klæder 
hovedrollerne på i instruktørens navn, mens sufflørens hvisken dør ud. 
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Ude & Hjemme. Hjemme ude. 
I fortællingen trækkes tæppet til side og åbenbarer, hvad der i første omgang kan opleves som en 

tom scene, der nærmest utålmodigt venter på at blive betrådt, indtaget og fyldt levende ud. Men 

ved nærmere eftersyn – og tanke – står scenen ikke tom. Tomheden er skubbet til side til fordel 

for et sitrende, betydningsbærende mellemrum i bevægelse, på vej i én og alle retninger, et 

mulighedernes rum der viser sig at være på vej. På tærsklen til begivenhedens dynamiske 

tidløshed formes rummet i fællesskab og inviterer langsommeligt og kraftfuldt dragende til de 

første skridt ind i et fælles nu, et øjeblik der til stadighed rækker fremefter, bagud og ind i 

begivenhedens favnende intet.  

Det er Kristian, læreren, der fungerer som scenemester, en scene han hjemmevant betræder, en 

scene han sætter og sætter tom, fylder og forlader. I fortællingen ses Kristian roligt lænet op ad 

muren, langt fra centrum, inviterende. I klasserummet er scenen sat, alle er inviteret og glider 

hjemmevant ind i rollerne, der er givet i lyset af begivenheden og den anden. Umiddelbart er 

Kristian momentvis, som i fortællingen, i et sprækkende vakuum, der sekunderne efter nærmest 

voluminøst og dynamisk tager gulvet med sig hen over gruppen af elever, der aldrig er i tvivl.  

Det er i fortællingens manglende ligefremme dynamik, at mellemrummet træder frem, det 

mellemrum der gør sufflørens arbejde overflødigt og giver rummet liv. 

Fortællingen beskriver en begivenhed (Kirkeby, 2013). Begivenheden fremstilles i fortællingen som 

en parentes, et spil der er slut, et spil der spilles og et spil der kun lige skal til at begynde. På den 

måde anes konturerne af begivenhedernes sammenvævede struktur (Kirkeby, 2005, s. 331–344). 

Begivenheder fungerer ifølge Kirkeby (Kirkeby, 2005, s. 464–465) ofte synæretisk og forener 

separate forløb til noget, der kan betragtes som helheder, selvom det i udgangspunktet handler 

om mange forskellige forløb og mindre begivenheder. Det usynlige, men alligevel præsente 

lederskab, der lader til at være til stede i fortællingen om Kristian, kan derfor fungere som et 

eksempel på en begivenhed, der på synæretisk vis er sammenhængende med andre lignende 

begivenheder, der udfolder sig og har udfoldet sig i klasserummet. Det kan det, fordi det 

harmoniske rum peger på en form for fælles erfaring med den tomme scene med Kristian op ad 

væggen, med en potentiel slagmark, der forbliver i engens rolige format.  
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Fortællingens betydning males i poetikkens lys, et lys der åbner potentielle indsigter i menneskers 

livsverden ved at genspejle virkeligheden som den reflekteres i mine øjne. 

Fortællingens virkelighed er, at den ikke kan sige noget om, hvad virkeligheden er, men i stedet 

kredser om, hvordan den er.  

”Fortællingens funktion er at skabe en afstand til det, der er sket (…). Men den genopliver ikke, den 

konserverer ikke, den bygger på ny, og dens virkemiddel i forhold til enhver forestilling om sandhed 

er en balance mellem vished om disse artificielle ”tingenes tilstand” og et forbehold fra 

fortællerens side over for hans egen evne til at lade sig rive med og dermed et forbehold på 

læserens vegne” (Kirkeby, 2005, s. 466). 

 

Spejlets gåde – hvem ser jeg? 
Kristians undervisning er noget af det første jeg observerer. På mine noter fra undervisningen står 

der ”Hvordan i al verden får Kristian lederskabet i klassen?!!!!”. Som det fornemmes i fortællingen, 

er det som om, at Kristian nærmest går i ét med væggen for en stund.  

Jeg er ved at revne af spænding, da første samtale med Kristian og Pia endelig skal i gang. Jeg viser 

Kristian og Pia et videoklip fra Kristians undervisning som det første, og efter lidt tid udbryder 

Kristian: 

”Kristian: Hvis jeg lige må sige en ting. Så er det sjovt, fordi jeg har et helt andet billede af mig selv 

som underviser. Jeg har slet ikke et billede af, at jeg er en, der står med armene over kors. Det er 

meget interessant, fordi hvis jeg selv skulle lave en parodi af mig selv, så var det en, der gik og slog 

ud med armene. Fordi det billede, jeg har af mig selv som lærer, er slet ikke sådan der.”  

Kristian peger her på, at det billede, han har af sig selv, måske ikke svarer til, hvad elever og 

kollegaer oplever. Man kan sige, at Kristian ikke har en ret stor medvidenhed om, hvordan han 

med sin krop er til stede i rummet og derved heller ikke en medvidenhed om, hvordan han med 

sin krop skaber et andet kropsligt fundament i sin professionelle kommunikation, end han havde 

forstillet sig.  

Jeg føler mig egentlig heldig. Rundt på gulvet, men heldig. I mine forberedelser frem mod 

feltarbejdet og i det hele taget i forbindelse med designet af projektet har jeg gjort mig umage 
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med at være så åben som muligt med ønsket om at gå ind til observationerne med så få 

forestillinger om, hvad jeg vil se, som muligt. Alligevel er det, som om at Kristian vender rundt på 

det, jeg ’ikke forventede at se…’ Min note på skærmen har fire udråbstegn!!!! Hvordan forhandler 

Kristian sit lederskab inde fra væggen?!!!! Med armen på maven eller hænderne i lommen? Jeg 

spejder efter det, det voluminøse, det indtagende, men giver fortabt og stiller computeren fra mig, 

læner mig tilbage næsten nulstillet (oplevelsesbeskrivelse, Mathias). 

Kristians egen overraskelse over at se sig selv på video giver anledning til en lille eftertænksom 

pause. 

”Kristian: Det var, som om der var en magnet nede i lommerne, hvor hænderne altid var. Sådan 

(lydeffekt) hænderne vil altid gerne derned i”.  

Pause… 

”Kristian: Jeg tænker, det er meget typisk for mig, det med bare at stå halvvejs lænet op af den der 

reol. Jeg tror måske, at jeg står sådan der, ligesom jeg ville stå, hvis jeg snakkede med en af mine 

venner om et eller andet. Nu kan jeg godt se, at det der med at have armene over kors og hånden i 

lommen ser meget lukket ud, hvis man skal analysere på kropssprog. Det er klart, hvis man skal 

analysere det på den måde, så tænker man; ”Han er meget lukket”, men det er ikke sådan som jeg 

føler mig. Jeg tror faktisk heller ikke, at det er sådan børnene føler mig. Jeg tænker aldrig over at 

jeg gør det, men det gør jeg garanteret rigtig meget. Jeg ved, at jeg godt kan lide at stå med 

hænderne i lommen. Det gør jeg også, når jeg synger i kor. Der siger dirigenten også, ”Kristian! 

Hænderne op af lommen.”.  

Jeg ved det ikke, jeg slapper bare af, når jeg har hænderne nede i lommerne”.  

I videoklippet ser Kristian sig selv i læreren og læreren i sig selv, på afstand og samtidig med 

fornemmelsen af magneterne i lommen. Han ser sig selv der og nu, føler det ind og mærker efter. 

Han sætter sproget ud af kraft for en stund, forbinder og forstærker det med sin egen levede 

erfaring, der pludselig føles, det er ikke sådan som jeg føler mig. Jeg tror faktisk heller ikke, at det 

er sådan at børnene føler mig.  

I Kristians refleksion sætter han fokus på, hvordan han som lærer ikke bare ses eller høres, men 

også føles. Kristian er i rummet med meget mere end sin lærerrolle, han er tydeligt til stede 

personligt og selvom han måske udefra set virker lukket og måske usikker, lader det til at være 

trygt og naturligt for børnene.  
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”Kristian: Ja, jeg tror også det der siger mere om Kristian som person end Kristian som lærer. Jeg 

tror, at jeg ville stå (…)  

Pia: Du ville også stå sådan nede på lærerværelset og snakke.  

Kristian: Ja, præcis. Eller med mine venner”. 

Kristian og Pias refleksion peger på, hvordan lærere altid også er mere end det, hvordan vi som 

professionelle blandt andet i kraft af vores krop og kropslige kommunikation også er personlige. 

Winther skriver: 

”Du er dit professionelle virke både kropslig og personlig, uanset om du er medvidende om det eller 

ej. Den personlige professionalitet sidder i din krop” (Winther, 2012b, s. 74). 

Sammenhængen mellem det kropslige, det personlige og det professionelle anes under Pia og 

Kristians refleksioner, hvor læreren Kristian tydeligt også er den Kristian, som kollegaerne eller 

vennerne kender. Det tyder på, at børnene i skolen fornemmer det menneske, der også er deres 

lærer. Ifølge Winther (Winther, 2012b, s. 76) har kroppen en særlig betydning for (lærerens) 

lederskab, autoritet og autenticitet. Det handler om:  

”At kunne stå frem. At kunne møde, lede og samle en gruppe. At kunne sanse og læse kroppens 

sprog og skabe kontakt i et måske bevægende medmenneskeligt møde” (Winther, 2012b, s. 77).  

Men det er tydeligt, at Kristian i fortællingen netop ikke træder frem, han nærmest forsvinder ind i 

væggen, i sig selv… 

Kristian: Jeg tror ikke (…) jeg har ikke (…) Jeg går ikke ind i en klasse og power-positionerer mig. Det 

gør jeg ikke. Det tror jeg både er godt og skidt. Godt på den måde, at jeg slapper mest af, hvis jeg 

føler, at jeg bare kan være naturlig og mig selv over for børnene. Skidt, fordi det nogle gange er 

sværere at få den autoritet. Måske for nogen er det? Og så for nogle andre, så er det netop en 

autoritet, at jeg kan være mig selv. Måske? ”  

Selvom Kristian, som han beskriver det, ikke power-positionerer sig i klassen og ikke træder frem 

for at være centrum for begivenheden, sætter han på forunderlig vis alligevel retning. I 

fortællingen tegnes et billede af Kristian, der nærmest går i ét med væggen, og i samtalerne 

underbygges en oplevelse af, at Kristians kropslige kommunikation er begrænset, nærmest lukket. 

Men Kristian får i kraft af sin position, sin rolle som lærer, en form for forstørret opmærksomhed 

på sin kropslige og følelsesmæssige kommunikation (Winther, 2012b). Denne forstørrede 

opmærksomhed betyder altså, at selv små ændringer i den kropssproglige kommunikation 
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mærkes og mærkes forskelligt, afhængigt af hvem der ser. Kristian peger selv på, hvordan det i 

nogle relationer er en særlig styrke og måske endda giver ham den fornødne autoritet, mens det i 

andre måske er en svaghed, at han er så rolig. Om det skriver Winther: 

”Hvis den personlige kommunikation er præget af klarhed, følsomhed og medvidenhed om det 

professionelle ansvar, kan det opleves som en tillidsvækkende klangbund i relationen. Men det 

personlige kan også i den uvidende kommunikation være så frembrusende og måske endda privat, 

at det professionelle forsvinder. (…) Den professionelles kropslighed kan opleves som værende 

åben, nærværende og autentisk og dermed skabe et frugtbart og til tider livgivende grundlag for 

den professionelle praksis. Til andre tider kan den kropslige kommunikation synes fraværende, 

usikker eller dominerende og i værste fald grænseoverskridende” (Winther, 2012b, s. 77).  

Det kræver altså en fin balance mellem det kropslige, det personlige og det professionelle, en 

balance der langt fra er nem at finde, og som oftest kun er synlig, når den ikke er der – måske er 

det derfor, det i første omgang var så svært at fange ind, hvordan Kristian forhandler sit 

lederskab? 

”Kristian: Der skal rigtig meget til i mit privatliv, i forhold til familie, kæreste og venner, til at bringe 

mig ud af fatning. Jeg er meget rolig. Det er meget mere Kristian, der står der. Det er også læreren, 

men det er også Kristian, der står der – rigtig meget! ”  

Med udgangspunkt i fortællingen og i Kristians refleksioner over egen lederskabspraksis viser der 

sig et billede af en lærer, der fremstår meget afklaret med, at lærerrollen ikke kan eller skal stå 

alene. Den ro Kristian udstråler, det er en ro, der kendetegner ham som menneske, en egenskab 

Kristian udviser en klar medvidenhed om, og der er derfor grundlag for en tydelighed, klarhed og 

autenticitet i Kristians udtryk. Alligevel er Kristian overrasket over, hvor anderledes hans kropslige 

udtryk og kommunikation er fra hvad han forestillede sig. Det tyder på, at Kristians medvidenhed 

er orienteret omkring sammenhængen mellem det personlige og det professionelle, en 

sammenhæng hans refleksioner også bærer præg af.  

Senere i samme samtale viser jeg Pia og Kristian et videoklip, der er fra en anden klasse, en ny 

klasse Kristian har overtaget i det nye skoleår.  

Mathias: (…) skulle du (Pia) til at sige noget?  

Pia: Nej, jeg synes bare, der er stor forskel på klippene. Hvordan? (…) og så det der nu.  

Mathias: Hvordan?  
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Kristian: Ja, det synes jeg egentlig også.  

Pia: Ja, du har hænderne nærmest slet ikke sådan her, og de er ikke korslagte, og de er slet ikke 

nede i lommerne. De her børn er nye for dig, og de kræver, at dine hænder er mere oppe og klar til 

at skubbe dem på vej, sætte dem på bordet, lægge dem på en skulder eller hvad eller hvor de nu 

har været i løbet af det her klip. Du er mere på til at... ja nu bliver jeg nødt til at bruge mine 

hænder. Nu kan ’jeg’ ikke bare lægge dem over kors, som jeg kunne med de andre, som kender mig 

godt. Det kan godt være, du ser noget andet, Mathias? 

Kristian: Det kan måske godt være? Hvis det er rigtigt, så er det virkelig interessant.  

Pia: Jeg synes du (Kristian) virker mere på med armene. Altså klar.  

(afspilning af klippet igen)  

Kristian: Det synes jeg også. Det er der tydelig forskel på. Det kan jo også have noget med 

situationen at gøre. Altså, at de bare vimser rundt der, sådan lidt uorganiseret. 

Mathias: I forhold til det du sagde før, da du så dig selv med 6. klasse, hvor du sagde ”sådan tror 

jeg også jeg ville tale med mine venner”. Jeg ved det ikke (…)  

Kristian: Jeg ville nok ikke gå rundt og styre mine venner, som jeg gør her.  

Pia: Jeg oplever, at her er der en lærer, som skal arbejde lidt mere for at opnå den der ro, der ligger 

i at have en højere status. Hvor i den anden (det andet videoklip fra en anden klasse), hvor det bare 

lå i hele stemningen og kropspositionen ikke? Her er den der, her er respekten!  Eller status. Eller 

hvad man nu kan kalde det. Og her skal man mere ud imellem dem for at være sikker på, at fokus 

nu er rettet mod Kristian eller opgaven eller der, hvor den nu skal være rettet hen”.  

 

Under samtalen bliver Pia opmærksom på et skifte i Kristians kropssproglige kommunikation og 

måden Kristian er i rummet på. Hvor Kristian i de første videoklip var sammen med 6. klasse, en 

klasse han har fulgt siden 4. klasse, ses han nu i en ny 4. Klasse, hvor relationen til børnene stadig 

er relativt ny. Hvor Kristian i de første videoklip selv blev overrasket over, hvordan eksempelvis 

hænderne søgte ned i lommerne, som var der magneter, er både Pia, Kristian og jeg pludselig 

opmærksomme på, at der i det nye videoklip med den nye klasse opleves en anderledes dynamik 

og, helt konkret, meget mere aktivitet med armene. Som Pia beskriver det i samtalen, så er 

Kristians hænder pludselig meget aktive, skubber og anviser, lægger på skuldre, men Pia peger 

også på, at Kristian skal mere ud imellem dem for at være sikker på, at fokus nu er rettet mod 
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Kristian eller opgaven eller der, hvor den nu skal være rettet hen. Det er altså ikke alene Kristians 

arme og hænder der er kommet mere i spil, men hele hans krop og hans måde at bevæge sig 

rundt i rummet på er anderledes. Hvor Kristian i første omgang umiddelbart ikke trådte frem og 

indtog scenen, er det måske netop det, samtalen her beskriver? En lærer der træder frem, møder 

eleverne i bevægelse, bevægende, og binder dem sammen med udgangspunkt i en (mere) 

dynamisk kropssproglig kommunikation, hvor hænderne er fri af lommerne og ude i rummet, også 

i en konkret fysisk kontakt med børnene. Kristians professionspersonlige kommunikation 

(Winther, 2012b) viser sig dynamisk, og hvor han i de første videoklip fremstår med en særlig 

stærk personligt præget kommunikation, viser han i det andet videoklip en fornemmelse for sin 

professionelle rolle og ansvar, blandt andet ved at træde ud af væggens skygge og ind på scenen. 

Med en ændret kropslig dynamik, en mere central position i rummet og flere konkrete, 

nærværende møder med børnene træder Kristian mere i karakter, måske som en erkendelse af, 

som Pia udtrykker det, at her er der en lærer, som skal arbejde lidt mere for at opnå den der ro, der 

ligger i at have en højere status.  

 

Selvom Kristian måske i første omgang ikke udtrykker nogen stor medvidenhed om sin 

kropssproglige kommunikation, viser han i praksis, hvordan kroppen, det personlige og det 

professionelle kan være i spil med vekslende styrke, afhængigt af hvad situationen kræver af ham. 

I forskellen mellem de to videoklip ligger der måske et foreløbigt svar på mit spørgsmål om, 

hvordan Kristian forhandler sit lederskab? For lederskabet er tydeligt i bevægelse, dynamisk, og 

det opstår ikke som en enkeltstående begivenhed, men bliver ved med at skabes i kraft af Kristians 

evne til, med Winthers ord: 

”At kunne stå frem. At kunne møde, lede og samle en gruppe. At kunne sanse og læse kroppens 

sprog og skabe kontakt i et måske bevægende medmenneskeligt møde” (Winther, 2012b, s. 77).  

Lærerens sanselighed og evne til at læse kroppens sprog er i spil i mange situationer og viser sig i 

den næste fortælling ”Hulen” i det nærværende møde mellem Pia og en dreng i første klasse.  
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”Hulen” 

 

 

Han gemmer sig i hulen. Hun står foroverbøjet ind over ham. Den løse trøje lægger 
sig op ad hans ryg og nakke, og tørklædet rører hovedet blidt. Han smiler, et lille, 
nærmest usynligt, smil. Delvist dækket, i en nænsom bagvendt omfavnelse. Han 
læner han sig bagud, næsten umærkeligt og lader sig opsluge for en stund. 
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Hulen  
Fortællingen viser et møde mellem lærer og elev. Det lille smil på drengens ansigt fortæller om et 

velkomment møde og måske om et fortættet øjeblik af betydning. Smilet og ikke mindst hans lille 

bevægelse, der bringer dem så tæt. I sekunderne, hvor drengen synker ind i, hvad der synes som 

en nænsom bagvendt omfavnelse, er læreren på samme tid ved at udføre en handling, der er 

gentaget utallige gange i den observerede undervisning.  

Timen igennem glider Pia rundt i klasserummets illuminerede labyrintiske bevægelsesbaner, der 

for en udefrakommende (fx en udefrakommende observerende forsker) kan virke tilfældige, men 

som Pia selv ubesværet finder vej i.  

Fortællingen illustrerer et øjeblik, en begivenhed hvor lærer og elev mødes, et nærværende øjeblik 

der både er her og nu, men også rækker tilbage, ud og frem. Fortællingen vidner om en lærer, der 

er nærværende og formår via sin kropslige kommunikation at vise sit engagement i relationen.  

Ud fra et filosofisk perspektiv fremhæver Ole Fogh Kirkeby nærværet som en gave, vi giver til os 

selv og hinanden, en gave der grundlæggende handler om at kunne tage vores liv i vores egne 

hænder. 

Denne gave udspiller sig i et bevægende her og nu, i det nærmest usynlige korte øjeblik. 

Bevægelsen er konstant, dynamisk og, ifølge Winther (Winther, 2012b), grundlaget for en kropslig 

kommunikation vi ikke kan frasige os. Kroppen er i konstant bevægelse, altid kommunikerende og 

multisanselig(Winther, 2012b). Selvom læreren i dette tilfælde ikke siger noget, fortæller hun med 

kroppen, hvad ord sjældent formår – hun fortæller om tillid og om et nu og her, der for et øjeblik 

bare er deres.  

’Hulen’ fortæller altså om, hvordan læreren med sit sanselige nærvær kan stemme sig med barnet 

med udgangspunkt i de små, næsten umærkelige kropssproglige tegn og bevægelser, en 

kompetence der ifølge Winther kræver stor opmærksomhed på kroppenes sprog (Winther, 

2012b). Ifølge Winther opstår der i den stemte relation resonans og: 

”Da resonans også er forbundet med oplevelsen af troværdighed og autenticitet, kan det være 

meningsfuldt at søge de stemte og fyldte øjeblikke” (Winther, 2012b, s. 79). 



81 
 

Da jeg læser fortællingen op for Pia og Kristian, er det ikke en situation Pia kan genkende, ikke 

noget særligt. Det er en del af værktøjskassen, en del af et repertoire som hun med tiden har 

udviklet, og som kommer i spil mange gange i løbet af dagen. Under samtalen reflekterer Pia og 

Kristian over, hvordan nærværet opleves og træder frem for dem:  

Kristian: ”Jeg ved ikke, om når man går i fjerde klasse kan mærke det på den måde, men 

jeg tror at de gange, hvor man faktisk er nærværende, det er der, hvor man er sig selv og 

ikke tænker over at skulle være nærværende. Når man begynder at tænke ”Nu må jeg 

hellere være nærværende”, så er man i virkeligheden ikke nærværende. Men, som jeg sagde 

før, jeg tror, jeg har så meget rutine, at jeg derfor i en del situationer kan fremstå 

nærværende, men måske i virkeligheden ikke er det. Så det sådan en (…) noget man gør, 

fordi man ved, det er vigtigt for det her barn. Men, når man er nærværende i virkeligheden, 

tænker man ikke over, at man skal være nærværende. Så er man det nemlig ikke mere. Så 

er man i situationen. Giver det mening? ”.  

I samtalen beskriver Kristian nærværet som noget der mister sin kraft, når refleksionen over 

nærværet bliver tydeligere for ham i det konkrete øjeblik.  

Men nærværet er ikke enten eller, der er ikke nogen ’skarp kant’ som lærerens nærvær balancerer 

på, men måske nærmere forskellige grader af nærvær der etableres i en uoverskuelig og 

udefinérbar mængde positioner, vi som mennesker konstant har mulighed for at placere os i.  

Som professionel, som lærer og leder i klasserummet er der i mange situationer flere positioner i 

spil på næsten samme tid, og positionerne har ikke nogen afgrænsninger, kun (grå)zoner og nye 

valg. Fortællingen viser Pias stemte relation med drengen, hendes rettethed og det, de deler. 

Fra ord til krop – og tilbage 
For Kirkeby defineres nærværet som bevidsthed om begivenheden (Kirkeby, 2007, s. 124), udtrykt 

ved den refleksive stemning, der er det sande nærværs kerne.  

Kirkeby noterer sig, at vi som mennesker besidder utallige måder at være til stede på, der ikke 

nødvendiggøres af konstant bevidsthed eller permanent refleksivitet (Kirkeby, 2007). I den 

forbindelse er det væsentligt at understrege, at Kirkeby ikke opfatter bevidstheden som det rene 

cogito:  



82 
 

” (…) bevidsthedens rum er aldrig lukket. Det skyldes, at enhver tankeproces altid foregår i en 

begivenhed, og selv som en ”intern” begivenhed er en del af en større begivenhed, der i langt de 

fleste tilfælde er social. Fordi legemet altid er i verden, er kroppen det også, og fordi tanken er 

kroppens inderside, er tanken også i verden, og dermed også i begivenheden” (Kirkeby, 2008, s. 

95). 

Ifølge Kirkeby består bevidstheden grundlæggende af to udtryksformer; den indre stemme og 

fornemmelserne (Kirkeby, 2008, s. 98), men de to udtryksformer findes aldrig som enten 

hundrede procent rent kropsligt eller mentalt. At være bevidst om sig selv indebærer altså altid 

selv i de mindste forhold forbindelsen af kroppens tilstand med et ord. Ordet er langt fra 

dækkende for følelsens intensitet, ej heller følelsens detalje- og nuancerigdom, men ordet 

muliggør en bevægelse mod selvbevidstheden (Kirkeby, 2008).  

Det er i særdeleshed dette spændingsfelt mellem den refleksive stemning og den uomgængelige 

kropslige forankring, som ethvert menneske har i den aktuelle begivenhed, der gør det relevant 

vedblivende at undersøge bevægelsen mellem de kropsligt forankrede betydnings- og 

meningsdimensioner (også) i nærværets tjeneste.  

I fortællingen med Pia synes det tydeligt, at hendes opmærksomhed er rettet fordybende mod 

relationen til drengen og mod det fælles faglige de arbejder med. Men særligt den nøje afstemte 

afstand, det fælles rum der skabes – og opleves – og Pias kropslige favnende indstilling peger på, 

at der i fortællingen er tale om et fokuseret fælles sanseligt nærvær, drengen og Pia imellem.  

Kirkeby har udviklet seks eventualer. Eventualernes aktualitet bunder i en etisk indstilling, idet de 

udtrykker det enkelte menneskes forpligtelse og beredvillighed  til at være i begivenheden for den 

anden (Kirkeby, 2013, s. 196), og han beskriver dem selv som etiske læringsmål. Det ligger i 

essensen af lærerens arbejde at være noget for den anden (eleven), hvilket også bekræftes i 

undersøgelsen refereret i state of the art. Eventualerne kan derfor muligvis fungere som en etisk 

forankring af lærerens lederskab. 

Eventualerne beskriver zoner af kraft, der tilhører begivenheden (Kirkeby, 2005, s. 535). 

Eventualerne bliver i denne forbindelse aktuelle, idet de beskriver måder at være til på eller, som 

Kirkeby selv beskriver det, ”at blive været på” (Kirkeby, 2005, s. 533). Eventualerne beskriver 
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måder, hvorpå vi som mennesker kan lade noget overgå os i en form, der ligeledes omslutter en 

refleksiv praksis, som foregår på begivenhedens præmisser og handler om ordentlighed, 

redelighed, generøsitet, varsom formningsvilje, opmærksomhed og anstændighed. Det er ikke alle 

seks eventualer, der træder frem i samme omfang på samme tidspunkt, ligesom eventualerne 

uundgåeligt vil overlappe hinanden (Kirkeby, 2005).  

Netop i forhold til nærværet og nærværets skabende potentiale er det femte eventual vigtigt og 

handler om at turde stå i det åbne, at komme begivenheden i møde og derved acceptere det tomme 

rum, der er definerende for begivenheden. I det femte eventual eksisterer den etiske sansning, en 

sansning der er forbundet med de værdier, valg og handlinger, der uundgåeligt er forbundet med 

begivenheden. De positive grundstemninger er i det femte eventual eksempelvis nærvær, 

lydhørhed og medlevenhed. Kirkeby fremhæver fem væsentlige aspekter: 

1. At være opmærksom på sig selv 
2. At være opmærksom på andre 
3. At være opmærksom på det, der sker 
4. At turde trække opmærksomheden til sig 
5. At være opmærksom på sin opmærksomhed (meta-opmærksomhed) 

 

I Kristians refleksioner over, hvordan eller hvornår man er nærværende, viser, foruden 

opmærksomheden i sig selv, et godt eksempel på meta-opmærksomhed.  

De fem aspekter af det femte eventual kan pege på en tilgang til lærerfagligheden med et særligt 

refleksivt professionsperspektiv. I afhandlingen fremhæves vigtigheden af, at de kropslige og til tider 

ikke-sproglige dimensioner tillægges værdi og gives opmærksomhed – opmærksomheden rettes i 

afhandlingen på alle fem aspekter, men udspringer fra og fokuserer eksplicit på kroppen og 

kroppens betydning for lederskab.  

 

Det fælles nu 
Ved at nærme sig det enkelte barn i skolen på en særlig måde, med en særlig opmærksomhed og 

et særligt nærvær, etableres i særdeleshed et fremadrettet perspektiv. Nærværet kan ikke forstås 

som en opgave, et redskab som alene ligger hos læreren. Nærværet formes i et fællesskab 
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omkring den aktuelle begivenhed. Som fortællingen illustrerer, så er det her et øjeblik, hvor både 

lærer og elev er engagerede i deres fælles relation, og dette er et særligt kendetegn ved 

nærværet, det er altid givet også af den anden (Kirkeby, 2007, s. 124). Nærvær er altså et 

spørgsmål om en fælles rettethed mod begivenheden, mod verden. I fortællingen illustreres, 

hvordan lærerens krop fortæller et tydeligt sprog om tillid, et sprog der ikke er refleksivt, men som 

kommunikeres og forstås umiddelbart. Lærerens afstand til barnet er fint afstemt og kommer i 

situationen til at fungere som en invitation til mere nærhed, en invitation som han tager imod og 

lader sig opsluge af for en stund. På den måde kan man argumentere for, at lærerens bevidsthed 

om begivenheden i dette tilfælde udfolder sig i kropslige, sanselige dimensioner og med 

udgangspunkt i kroppens sprog (Winther, 2012b). Kirkeby kobler menneskets væren og nuet ind i 

en kontekst, hvor begivenheden favner et fælles vi, et vi der er tidsligt forankret i både fortid, 

nutid og fremtid. Vi-et refererer til subjektets forbundethed med verden i den første af fire 

dimensioner, der beskriver øjebliks-begivenheden. Der er her en subjekt- og jeg-løs sansning, der 

er ét med verden. De fire dimensioner kan kun adskilles teoretisk og kan i praksis udmærket 

forekomme samtidig og består foruden af 1) den subjekt-løse og jeg-løse sansning, 2) den subjekt-

fokuserende sansning, 3) den jeg-fokuserende sansning og 4) betydningssansningen (Kirkeby, 

2008, s. 217–218). Hvis fortællingen er en beskrivelse af en sådan øjebliksbegivenhed, hvor 

sansespillets stemningsskabende og bærende kræfter foldes ud, er det en fortælling om, hvad der 

måske aldrig kan transformeres til sprog. Et simpelt billede på dybden i krop / verden-relationen, 

hvor det, vi ikke umiddelbart kan sige, flyder igennem os som stemninger med et latent 

meningspotentiale.  

Det kropsligt forankrede, sanselige nærvær, som læreren og barnet er fælles om i begivenheden, 

der er beskrevet, opleves i stemninger på betydningssansningens niveau (Kirkeby, 2008) og deles i 

begivenhedens sfære. Kirkeby skriver om det tredje eventual:  

”Vi må mande os op til at afvise enhver forhandling om begivenhedens mening, om ansvar, skyld, 

forpligtelser, og om lykkens triumf. Vi må skabe et helle, hvorfra alt kan genskabes på ny: skylden, 

frikendelsen, forsoningen og glæden og triumfen – livet med andre ord” (Kirkeby, 2005, s. 544). 

 I det korte moment, det øjeblik hvor Pia og drengen er fælles om at være fælles om begivenheden 

(det fjerde eventual), lige der, mens drengen læner sig tilbage i hulen, lige der opstår et livgivende, 
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sekundkort og langtrukkent helle. Scenen gøres tom og begivenheden åben for dem begge, en 

åbenhed der emmer af nærværets potentielle skaberkraft.  

I mange tilfælde vil korte lærer-elevmøder sandsynligvis ikke i første omgang erfares som havende 

nogen særlig markant betydningsintensivitet, men subjektfokuserede sansninger kan af mange 

forskellige årsager pludselig få betydningssansende potens (Kirkeby, 2008, s. 220) for en dreng i 

første klasse, hvis det for eksempel har været en konfliktfyldt morgen i familien.  

Pia: ”Man er jo professionelt nærværende, hvis man sidder overfor et barn, som har beskidt 

tøj på, tis i bukserne og er omsorgssvigtet derhjemme. Hvor man bare ved, at den her dreng 

har brug for at en voksen holder om ham. (…) så man tager om ham og sidder lige så stille 

med det her barn. Så er man professionelt nærværende, fordi det ville man måske ikke have 

gjort spontant alle mulige andre steder. Normalt ville man have sagt ”Ej gå lige i bad, så 

tager vi den bagefter”, men man gør det alligevel, fordi man ved, det her barn har så meget 

brug for det”. 

  

Pias refleksioner peger på en hverdag med mange forskellige situationer, der hver især kræver noget 

forskelligt af den professionelle lærer, men det understreger også en central pointe, nemlig at 

læreren også altid er kropsligt og personligt engageret. Når Pia fortæller: ”… så man tager om ham 

og sidder lige så stille med det her barn”, giver det en fornemmelse af, at det ikke er en kold 

professionel relation der her etableres, men en relation fuld af tid og et signal om at, nu er jeg her 

for dig. Dette signal er ikke noget, der siges højt, men noget der ligger i hele måden, Pia, på trods af 

det beskidte tøj og lugten af tis, er til stede på og holder om det her barn, fordi det her barn har så 

meget brug for det. Det er naturligvis ikke muligt at sige noget om, hvordan denne her situation 

konkret kunne have set ud, men der er en detalje, som er væsentlig at fremhæve, og det er, at Pia i 

sin refleksion beskriver en handling, hvor hun ikke med ord, men med hele sin krop i et favntag viser 

barnet nærhed.  

Lærerens øjeblikkelige, nærværende åbenhed åbner en dør på klem, et mulighedsrum der måske, 

måske ikke indtages. Fortællingen der følger, følger i sporene på nærværet som mulighed. 
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”Hvem griber?” 

 

Det lange hår sidder tæt om ansigtet på pigen, der rejser sig for at læse sin 
regnehistorie højt. Hun bevæger sig langsomt op foran klassen. Kigger ned. 
Skiftevis i sin bog og i jorden. Da den første linje er læst højt, langsomt og sagte, 
går hun i stå. I et tøvende sekund. Synker ned i øjeblikkets svimlende, ensomme 
langsommelighed. Pia rykker en anelse mod pigen, som stod hun klar til at gribe 
hende i faldet. Bevægelsen stoppes, pigen fortsætter, men snubler øjeblikket efter 
i et ord, og nakken taber sin kraft. Tosomheden fornemmes kortvarigt. Øjeblikket 
efter ligger hun bagerst i klassen på maven med ansigtet vendt ind mod væggen.  

 



87 
 

Hvem griber? 
Fortællingen sætter ramme om et enkelt øjeblik, der i sekundernes tikkende takt strækker sig 

langsommeligt ud og lægger sig som en tung ensom dyne ned over enhver bevægelse i rummet, 

for hvert skridt pigen bevæger sig langsomt op foran klassen. Pia positionerer sig på en måde, så 

hun ikke skygger for pigen, men samtidig nært nok til, at hun med en enkelt bevægelse rykker en 

anelse mod pigen og lader hende mærke sit nærvær. Pia reagerer her ikke på noget pigen siger, 

men aflæser med sin egen krop, hvordan pigens kropslige udtryk forandres. 

Kirkebys fjerde eventual handler om at lade den anden befri sig og lade tid og sted for begivenheden 

vise sig (Kirkeby, 2005, s. 536). Hvad Pia tidligere beskrev som et professionelt nærvær, kan i et 

idealbillede handle om, at hun er sig sin rolle og opgave bevidst og lever det som menneske i mødet 

med den anden. Det fjerde eventual handler netop om ikke at se barnet som elev, men som 

menneske og være i den fælles begivenhed, åbent, på en måde så der er plads til historierne, livet, 

følelser, tanker, drømme og håb (Kirkeby, 2005, s. 547). Kirkeby beskriver det fjerde eventual på 

følgende måde:  

”Det fjerde eventual er katafyé, at blive den andens gidsel. Ordet betyder ”tilflugt” og udtrykker 

evnen til at blive tilflugtssted for den anden, et rum, et rum for frit lejde, et neutralt, åbenarmet sted, 

et refugium.” (Kirkeby, 2013, s. 199).  

Pia lader i fortællingen pigen mærke, at hun er klar til at gribe hende og viser med sin konkrete 

kropslige tilstedeværelse og med den opmærksomhed, hun udviser ved den lille, næsten 

umærkelige bevægelse imod pigen, at hun ikke er alene.  

I de to fortællinger om Pia og i samtalerne mellem Pia og Kristian er nærværet omdrejningspunktet. 

Nærværet træder i de to fortællinger forskelligt frem, men fornemmes tydeligt, og det er yderligere 

tydeligt i samtalerne, at Pia og Kristian er opmærksomme på betydningen af at være nærværende 

til stede, og at nærværet ikke er en endegyldig størrelse, men i bevægelse. Nærværet er vigtigt i 

vores relationer til hinanden og i arbejdet med de enkelte elever. Hvad afhandlingen her prøver at 

belyse er, at det nærværende møde mellem lærer og elev også har betydning for, hvordan læreren 

lykkes med at forhandle sit lederskab og stå klart frem som lederen i rummet. Om det skriver 

Kirkeby:  
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”Det er den måde, hvorpå en leder nærmer sig det andet menneske og de forskellige fællesskaber, 

der har det sidste ord ved den anerkendelse, han får tilbage. Lederen er bundet til et tilstedevær 

hos de andre, der, næsten inden det er begyndt, kan fornemmes som den kommende begivenheds 

farvetone” (Kirkeby, 2007, s. 128). 

I lærerens lederskabspraksis kan hun måske være medvirkende til at fastholde en grundlæggende 

indstilling til sit lederskab og påtage sig rollen som leder, ikke for hendes egen skyld, men for den 

andens og for en større sag, eksempelvis hele klassens velbefindende, for at skabe inkluderende 

læringsmiljøer eller andre mulige motiver: 

”Lederen må forsone sig med magten for at virke troværdig. Men det kan han kun, såfremt denne 

magt er begrundet i noget end ham selv. (…) Lederen må kunne gøre rede for, hvorfor han har 

valgt magten. Og denne redegørelse må altid være andet og mere end personlige motiver. Magten 

må være valgt for nogens eller for nogets skyld” (Kirkeby, 2007, s. 17). 

 

Når nærværende møder, som dem fortællingerne om Pia beskriver, bliver relevante for 

afhandlingens lederskabsperspektiv, er det blandt andet, fordi begivenheder (som tidligere 

beskrevet) ofte fungerer synæretiske og forener separate forløb til noget, der kan betragtes som 

helheder, selvom det i udgangspunktet handler om mange forskellige forløb og mindre 

begivenheder.  

Det betyder, at hvad der umiddelbart i det enkelte øjeblik kan virke mindre betydningsfuldt, kan 

som et sammenhængende forløb med mange lignende, eksempelvis omsorgsfulde, nærværende 

handlinger, få stor betydning.  

Det kan pege på, at drengens tillidsfulde og trygge bevægelse bagud og ind i Pias favnende væren 

eller Pias omsorgsfulde nærværende støtte for pigen, der læser sin regnehistorie op, er 

begivenheder, der på synæretisk vis er sammenhængende med andre lignende begivenheder, som 

udfolder sig og har udfoldet sig i klasserummet. Fortællingerne, der beskriver små, korte og 

nærværende øjeblikke, fortæller måske også om betydning - betydningens begivenhed som 

forudsætning for begivenhedens betydning (Kirkeby, 2005, s. 465). De(t) nærværende møde(r) 



89 
 

mellem Pia og drengen og Pia og pigen kan derfor i dette perspektiv fortolkes som grundlæggende 

for anerkendelse af Pia som en autoritet, som lederen. 

 

(”Tid” fra utopiafasen) 

1 til 1  
Billedet, som en af eleverne tegnede i forbindelse fremtidsværkstedets utopiafase, fortæller noget 

om betydningen af de små, men vigtige øjeblikke, hvor læreren tager sig tid til den enkelte elev.  

Ved at lade eleverne engagere sig i det æstetiske arbejde med billederne åbnes der op for adgang 

til forskellige betydningsbærende modaliteter og derved også for en ny, mere farverig og nuanceret 

forståelse af, hvordan livet med lærerne i skolen kan fortolkes og forstås: ” (…) the arts draw upon 

a variety of modalities, such as speech, image, sound, movement and gesture, to create multimodal 
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forms of meaning. (…) Art provides young people with authentic meaning-making experiences that 

engage their minds, hearts and bodies” (Wright, 2010, s. 2).  

Under fremtidsværkstedets forskellige faser, som beskrevet i metodeafsnittet, inviteres eleverne til 

at bevæge sig frem og tilbage mellem deres levede erfaringer, ord eller ordene der beskriver dem 

og det kunstneriske, æstetiske udtryk, som billederne repræsenterer.  

Todres (Todres, 2011a) fremhæver den dynamiske relation og bevægelse mellem ordene og den 

følte fornemmelse som fundamentet for den praksis, der holder det levede i live, som ordene 

handler om. Ifølge Todres er det netop i mellemrummet, ´the more´, at de ikke-sproglige 

dimensioner af menneskets livsverden bygger bro mellem krop, sprog og forståelse. Elevernes 

billeder udvider teksten ved at inddrage andre tegn og symboler og bliver sammen med de 

beskrivende ord og billedets titel en åben multimodal tekst, der taler til andet og mere end ordet – 

for det vi ved gennem kunst, føles gennem kroppen (Wright, 2010, s. 11). 

Pigen, der har tegnet billedet, fortæller, at det handler om: ”at prøve at nogen driller og man siger 

det til lærerne og det der er godt er at læreren tager sig tid til at tale med en” (citat fra 

budskabsfasen).  

Foruden tid, som pigen med egne ord beskriver som vigtigt, og som på billedet er illustreret med 

den ringende klokke i hjørnet, fortæller billedet også noget om, hvordan læreren med sin krop kan 

understøtte oplevelsen af nærvær. Kunsten skaber mange forskellige indgange til den æstetiske 

erfaring (Wright, 2010). Ifølge Wright bliver børns visuelle, narrative tekster til under en 

transformativ proces, der ofte har meget flydende grænser mellem de forskellige kunstneriske 

retninger. De forskellige modaliteter åbner for et mere frit fortolkningsunivers både for barnet selv 

og for omgivelserne. Billederne fungerer som (visuelle) fortællinger, som tekst, og siger ikke som 

sådan noget om, hvad virkeligheden er, men mere om, hvordan virkeligheden er, og hvordan den 

opleves fra et børneperspektiv.   

På billedet ses pigen, der trøstes, med hovedet lidt på skrå. Det kan tolkes, som om hun læner sig 

ind mod læreren for at komme lidt tættere på. Læreren, der har lagt sine arme om pigen, har 

samtidig nakken bøjet, og hun kigger ned på pigen. Billedet fortæller en historie om en lærer, der er 

nærværende med al sin, også kropslige, opmærksomhed rettet mod begivenheden, mod pigen og 
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alt det, hun bringer med ind i mødet. Læreren på billedet er iført en gul kjole, der kan fortolkes som 

et udtryk for varme, en varme der synes at kendetegne den begivenhed, der er illustreret på billedet. 

Det er blandt andet i tilfælde som dette, at læreren med sin personlige professionalitet bruger sit 

eget sanselige nærvær til at møde det enkelte barn. Det er naturligvis ikke alle børn, der i en sådan 

situation har brug for den kropslige tæthed, og det er derfor afgørende, at læreren med sit sanselige 

nærvær fornemmer, hvad det enkelte barn har brug for nu og her. Netop fordi læreren her er den 

professionelle, er det også læreren, der bærer det største ansvar for kommunikationen (Winther, 

2012b).  

 

 

(”Lytteren” fra utopiafasen.) 
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Vi ser med hele kroppen 
Billedet ”Lytteren” illustrerer en lærer, der besidder den særligt stærke evne til rigtig at lytte. 

Læreren på billedet har fået et uforholdsmæssigt stort øre, et tegn der sammen med billedets titel 

kan medvirke til at kommunikere noget særligt, noget meningsfuldt – en lærer der kan lytte 

(Wright, 2010, s. 12). Men tegn bliver kun tegn for noget, når vi tilskriver det en særlig mening. 

Øret alene fortæller ikke noget, men når øret ses i sammenhæng med resten af billedet og i 

relation til opgavens formulering, bliver det muligt at fortolke de små tegn ind i en større 

sammenhæng, ind i den samlede tekst (Wright, 2010). Billedet viser, hvordan læreren med sine 

øjne, sit smil og med armenes bevægelse er orienteret mod de to børn. Armenes åbne position 

fortæller om en kropslig kommunikation, der favnende indbyder de to børn til at komme 

nærmere, hvis de har lyst. De varme, lyse farver, der er valgt til tøjet, giver en fornemmelse af 

lethed, mens gyngen sætter scenen og fortæller noget om, hvad det er for et rum, et rum hvor der 

er plads til leg. Billedet fortæller om en lærer, der er nærværende og oprigtigt optaget af at høre, 

hvad børnene har at sige.  

Det er altså ikke alene det store øre til at høre med, men hele lærerens krop der er medvirkende 

til at skabe en oplevelse af nærvær. Billedet er et udtryk for, hvad det enkelte barn ønsker sig af 

læreren i den bedste af alle verdener, i Utopia.  

 

Billederne fortæller om en lærer, der lykkes med at balancere sin professionspersonlige 

kommunikation, den altid nærværende treklang mellem det kropslige, personlige og professionelle 

(Winther, 2012b). Det er ikke altid nemt, men kræver indføling og ofte også erfaring med lignende 

situationer, men når det lykkes, er det medvirkende til at skabe et fælles fundament for den 

tillidsfulde relation lærer og elev imellem.  

Både citaterne fra børnene og billederne fortæller noget om, hvordan relationen mellem lærer og 

elev kan være rigtig tæt.  

Under samtalen mellem Kristian og Pia, som blev præsenteret tidligere, taler de to lærere om et 

autentisk og et professionelt nærvær og om at de sandsynligvis overlapper hinanden.  
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Ifølge Kirkeby (Kirkeby, 2007) må vi fokusere på den refleksive stemning som det sande nærværs 

kerne. Han peger på, at det er opmærksomheden på os selv, der er den mentale kapacitet, og at 

nærværet er en bevidsthed om begivenheden.  

Pias refleksion vidner om en stor bevidsthed om begivenheden, som den fremstår i erindringens 

form, men også om en beslutning om at gøre det gode, altså at være i begivenheden på en måde, 

der på et etisk plan føles rigtig, og på en måde hvor hun som menneske ved, at det er det rigtige at 

gøre for det andet menneske, i dette tilfælde det pågældende barn. Når ”Kristian”, den anden lærer, 

pointerer, at det professionelle og det autentiske nærvær sikkert ofte overlapper hinanden, så kan 

fortolkes på den måde, at det måske netop er tilfældet i den afstemte, professionspersonlige 

kommunikation. Omvendt er denne skelnen, ifølge Kirkeby, problematisk, fordi:  

”Vi kan på den baggrund tale om, at distinktionen mellem det ægte og det uægte nærvær 

også indeholder distinktionen mellem et godt og et ondt nærvær, et generøst og om et 

taktisk-strategisk nærvær. Det onde, strategiske nærvær udtrykkes som indstilling i 

forførelsen” (Kirkeby, 2007, s. 124). 

 

Lederen der praktiserer forførelsen får, ifølge Kirkeby, kun kortvarige succeser. Forførelsen kan 

med udgangspunkt i Helle Winthers perspektiv forstås som den kommunikation, der fremstår så 

professionel, at den opleves kontrolleret eller kold, som en skal der skjuler det levende menneske 

(Winther, 2012b).  

I nærværende afhandling forstås nærværet ikke som godt eller ondt, ægte eller uægte (Kirkeby, 

2007), men som en væren i nuet, der i forskellig grad gør det muligt at åbne, forbinde og stemme 

sig i forhold til den anden. Nærværet er en måde at være til stede på, en måde at blive været på, 

som bedst rummes i det nærmest uendelige antal positioner, hvorfra dette kropsligt forankrede 

nærvær kan udspringe fra, og som bliver muligt at leve og reflektere over og om i de fem 

eventualer. Det er netop herfra, i det udspændte nu, i begivenheden, at den professionelle lærer 

opleves som nærværende. Derfra hvor læreren som professionel ved, hvad der må gøres, hvad der 

er rigtigt for netop dette barn i netop denne situation, i dette øjeblik, i dette nu. Det er er derfor 

op til læreren som den professionelle at løfte det kommunikative ansvar og vide, at han eller hun 

også kropsligt altid kommunikerer og med den evige treklang mellem kroppen, personligheden og 
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professionaliteten danner klangbund for et nærværende møde i skolens ofte intensive dagligdag. 

Den refleksive stemning, som Kirkeby fremhæver som central i lederens nærvær, kræver i 

særdeleshed tid og eftertænksomhed. Her peger Kirkeby på coaching som værende et godt bud 

på, hvordan lederen kan udvise sin bevidsthed eller med et andet ord sin medvidenhed om sin 

lederskabspraksis. Hvor Winther tager sit udgangspunkt i kroppens sprog, tager Kirkeby det i 

ordene og protreptikkens univers:  

”Enhver protreptisk samtale indledes med, at protreptikeren spørger den Anden, hvad han forstår 

ved et ord(…)”(Kirkeby, 2008, s. 495).  

Ordene, der knyttes an til i den protreptiske samtale, er ord der refererer til den enkeltes system 

af værdier. Samtalen udspiller sig på flere niveauer; 1) på det konkret-sproglige plan 2) som en 

indre dialog der vækkes og 3) på et betydningsplan, hvor ordene henter deres oprindelige 

betydning fra det tredje jeg (Kirkeby, 2008).  

Ole Fogh Kirkeby ser sproget som omsluttende alt, et tegnenes univers der folder sig refleksivt ud 

og fyldes med mening strømmende fra semantikken. Det er ordenes mangfoldighed, der indbyder 

til hermeneutiske processer forankret i begivenheden. Ordenes kropslige forankring bringer det 

enkelte menneske og verden i forening, bærende på nærmest uendelige personlige og kollektive 

erfaringer (Kirkeby, 2008). Mens mening fordrer refleksivitet og derved forener sig i ordenes 

verden, er betydning allerede mening. Betydning er hverken over eller under mening, men er 

samtidig og gennemstrømmende i en formfuldendt omfavnelse af mening, der opstår i ordenes 

symfoniske udtryk og indtryk.  

I den protreptiske samtale opstår betydningsfuld mening i en bølgende uendelig bevægelse med 

det tredje jeg som slusevagt. Ordenes betydning er et sanseligt ærinde, der bringer os i kontakt 

med, hvad vi var og er. Momentvis fornemmes og forenes betydningen af et ord af en begivenhed 

og giver mening til, hvordan livet i et relativt udstrakt nu opleves. Det er netop her, ordene folder 

sig ud i al deres meningsfuldhed, i samtalen (den protreptiske), når vi siger noget om ordets 

mening, så siger vi noget om os selv (Kirkeby, 2008, s. 497).  
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Kroppen taler – også til dig selv 
Ordenes og sprogets betydning er uden tvivl et væsentligt element i afhandlingens metodiske og 

teoretiske perspektiv, men det er afgørende, som Winther (Winther, 2012b) påpeger det,  at 

fastholde kroppen og kroppens sprog som et særligt element i udviklingen af 

professionspersonlige ledelseskompetencer. Netop denne pludselige ekstraordinære 

opmærksomhed, som lærerne i kraft af vores samtaler fik på deres egen krop, og den måde 

kroppens sprog påvirkede deres mulighed for at møde eleverne på, blev tydelig:  

Hanne: ”Det kan godt være, at det er det her, der gør, at jeg tænker mere over, hvordan jeg virker 

på børnene. Fordi nogle gange kan jeg virke meget afvisende. Det må være noget, de kan mærke 

eller se på mig? Men jeg kan mærke det på dem. Det vil sige, kender I ikke det, at nogle gange 

lukker man bare ned? Som i ”jeg gider ikke rigtig lige høre på det der”. Og de kan se det på mig. Og 

jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør, men jeg kunne mærke det på dem i går. De tænker, der går Heidi, 

og der går Hanne, jeg vælger lige Heidi. De kunne se eller mærke det på mig, på min krop, at; det 

hjælper ikke noget at spørge hende om noget lige nu. Men det må være meget tydeligt. På måden 

jeg går på, eller de kan se det i mit blik, det må være meget tydeligt, for vi gik og snakkede, og jeg 

kunne mærke på mig selv, at nu, nu lukkede jeg lige ned… godt, så gik de lige over til Heidi i stedet 

for. Der var ikke noget energi at suge ud af mig lige der. Jeg må sige, jeg mærkede det der. Så 

tænkte jeg ok, jeg opper mig lidt, det var faktisk det, jeg tænkte, det går ikke det der, jeg skal lige 

finde den der, (trækker vejret dybt ind) og så var jeg der igen, men det var meget tydeligt” (uddrag 

fra samtale med Hanne og Signe). 

Hanne fortæller her om en oplevelse fra dagen før, hvor eleverne skulle deltage i et løbestævne. 

Hendes refleksion går i første omgang på, om det er det her, der gør, at jeg tænker mere over 

hvordan jeg virker på børnene. Hannes refleksion viser nogle af det femte eventuals 

grundstemninger, foruden nærværet er det en lydhørhed over for børnenes kropssproglige 

kommunikation. Hannes refleksion er et eksempel på, hvordan læreren kan arbejde med en meta-

opmærksomhed, altså det femte aspekt af Kirkebys femte eventual, opmærksomhed på 

opmærksomheden. 

Det er meget sandsynligt, at den relativt nyvundne opmærksomhed på hendes egen krop giver 

adgang til en væsentlig medvidenhed om kroppens betydning for hendes lederskabspraksis 



96 
 

(Winther, 2012b). Hanne beskriver, hvordan hun kan mærke på børnene, at hendes eget nærvær 

er forsvundet. Helt konkret bliver det tydeligt ved, at eleverne, der går sammen med hende, 

forsvinder stille og roligt. Hannes refleksion vidner om en stærk ’dobbelt’ opmærksomhed, der 

både registrerer sin egen mangel på energi, og hvordan den manglende energi påvirker elevernes 

oplevelse af deres relation. Hanne undrer sig over, hvordan eleverne så hurtigt registrerer, at det 

simpelthen ikke nytter at spørge hende om noget, og det er langt fra sikkert, at eleverne selv er 

bevidste om nogen ændring. Ifølge Winther er det gennem kroppen, at vi udtrykker vores energi 

og engagement – og det er således også gennem kroppen, at vi ser eller mærker det (Winther, 

2012b). Van Manen udtrykker det således:  

“We may be physically present to children while something essential is absent in our 

presence” (Van Manen, 2012, s. 59). 

Hvad der er essentielt i vores måde at være til stede på som lærer i relationen til børnene kan ikke 

besvares entydig. En stærk lærer er, ifølge Van Manen, en lærer der har et stærkt nærvær, et 

nærvær der bliver tydeligt, når relationen er båret af personlig indlevelse, at læreren i kraft af sin 

egen personlige indlevelse kan møde eleverne som individer (Van Manen, 2012). I Hannes tilfælde 

er refleksionerne om, hvordan børnene nærmest øjeblikkeligt registrerer den slags ændringer, et 

udtryk for, hvor meget der viser sig mellem læreren og eleverne via gestikulationer, ansigtet og 

øjnene (Van Manen, 2012, s. 57). Ifølge Winther er disse ofte små, næsten utydelige 

kropssproglige tegn og bevægelser bærende på både fysiske, følelsesmæssige og sociale 

betydninger og bærer derved også på åbninger til forandring (Winther, 2012b, s. 80). I Hannes 

tilfælde er forandringen umiddelbart forbundet med relationen til de enkelte børn, men Hannes 

refleksioner forbinder sig også til et forandringspotentiale, der involverer Hannes øgede 

medvidenhed om hvordan krop, bevægelse og sanselighed på afgørende vis har betydning for 

lærerens mellemmenneskelige kommunikation (Winther, 2012b).  
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(”Usynlig” fra kritikfasen) 

Alene blandt de andre 
Billedet her har fået titlen ”Usynlig”, og pigen, der har lavet det, fortæller, at det handler om, når 

man sidder med hånden i vejret, og læreren ikke ser en. Billedet fortæller helt konkret om at være 

usynlig for læreren i klassen, når man har fingeren oppe, hvilket illustreres ved den stiplede linje, 

der aftegner pigens krop. De andre på billedet er tegnet med stærke farver og er alle smilende, 

hvilket står i kontrast til den næsten gennemsigtige pige med gult hår.  Selvom eleverne ikke er 

blevet spurgt direkte til nogen kropslige dimensioner af deres liv med lærerne, taler billederne et 

tydeligt sanseligt sprog, der er orienteret både mod deres egen krop og personlige følelser og mod 

den levede relation til lærerne og deres klassekammerater. Denne umiddelbare fornemmelse for 

kropslige og rumlige dimensioner, som eleverne udtrykker, er, ifølge Wright (Wright, 2010), særligt 

forbundet til bearbejdningen af kunstneriske materialer og til at tegne – det er:  
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”thinking through action” (Wright, 2010, s. 78):  

(..) ”learning through drawing has strong association with play, playfulness and creativity. Through 

play, children portray thoughts and emotions by example, such as capturing the feelings of 

nurturance through movement and the use of props and other resources” (…) The act of drawing 

integrates sensorimotor and other forms of thinking, reasoning, feeling and learning, which 

emerges through the ´thinking body´ (Wright, 2010, s. 80).  

Arbejdet med tegningerne både i den første del, hvor tanker om kritik og Utopia blev udtrykt 

verbalt, i det konkrete arbejde med tegningerne og i samtalerne om, hvordan forskellige 

frustrationer, følelser eller ønsker potentielt ville kunne udtrykkes visuelt samt i arbejdet med at 

beskrive og navngive billederne, har eleverne været kropsligt og sanseligt engagerede.  

De tre billeder, der er blevet præsenteret her, er både fra kritik- og utopiafasen og illustrerer 

elevernes ønske om lærere, der er tydeligt til stede og nærværende, både i situationer hvor der er 

mulighed for en-til-en-situationer, i grupper eller i klasserummet som her. For denne pige er det 

værste ved livet med lærerne i skolen oplevelsen af at være usynlig for læreren. Ifølge Van Manen 

handler det for eleverne meget grundlæggende om, at læreren er nærværende for eleverne som 

menneske, og at læreren er i stand til at henvende sig til den enkelte elev som menneske. I den 

forbindelse er det relevant at gentage, at lærerens nærvær ikke kun afhænger af en fysisk 

tilstedeværelse. Billedet ”Usynlig” understreger den pointe, for selvom læreren er lige foran og 

klassekammeraterne helt tæt på, kan der opstå en oplevelse af at være usynlig, når læreren ikke 

lykkes med at forbinde sig til den enkelte elev som menneske (Van Manen, 2008). 

Eleverne oplever nærværet, oplever den levende relation med deres lærer som et reelt møde 

mellem to mennesker, men muligheden for at skabe dette møde er forbundet med 

opmærksomhed både ud mod det enkelte barn, men også på samme tid ind mod læreren selv. 

At mærke sig selv 
Hannes refleksioner siger noget om, at man som lærer ikke altid kan være hundrede procent til 

stede, men også at det betyder noget for relationen, når man et øjeblik forsvinder væk, at 

børnene nærmest øjeblikkeligt fornemmer det fraværende nærvær. Børnenes reaktion på Hannes 
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manglende nærvær er i første omgang at gå over til Heidi. Børnene har her et mulighedsrum, som 

ikke på samme måde udfolder sig i klasserummet.  

Billedet ”Usynlig” illustrerer, hvordan den usynlige pige er ’fanget’ uden mulighed for at søge væk 

og bliver udvisket og usynlig i, hvad der kan fortolkes som en ulige, instrumentel og kunstig 

relation lærer og elev imellem. 

Under samtalen med Hanne viser hun til sidst, hvordan hun, da hun blev opmærksom på børnenes 

reaktion, trak vejret dybt ind … ”Så tænkte jeg ok, jeg opper mig lidt, det var faktisk det, jeg 

tænkte, det går ikke det der, jeg skal lige finde den der (trækker vejret dybt ind), og så var jeg der 

igen, men det var meget tydeligt”. Signe (den anden lærer, der deltager i samtalen) spurgte 

efterfølgende, om hun kunne mærke en forskel, hvortil Hanne svarer:  

Hanne: ”Tydeligt! Jeg åbner mig jo. Så er man der”. 

Hanne åbner her for en forståelse af, hvordan hun med et relativt simpelt redskab, sin 

vejrtrækning, er i stand til at åbne sig igen, finde tilbage til et kropsligt forankret nærvær i 

situationen. Ved at komme i kontakt med sin egen krop igen bliver hun i stand til at genetablere et 

professionelt fokus.  

Vejrtrækningen er et tilbagevendende element i samtalerne med Hanne og Signe og har stor 

betydning for deres arbejde med egenkontakt, både i situationer hvor balancen relativt let 

genoprettes, men også i mere konfliktfyldte situationer. 

Signe: ”Vi har en elev på 9. årgang og han er simpelthen græsesøgende udover alle grænser. En, 

hvor man hele tiden skal man hive op i sig selv, ”okay pust, tæl til 10”. Så havde jeg lektiecafé, og 

så bliver han rigtig sur, fordi jeg siger til ham: ”Du skal sætte dig på din plads, og det skal du nu”. 

”Ej, men hvorfor?”, spørger han, og på vej hen til sin plads gentager han samme sætning igen og 

igen og igen. ”Hvad fanden er det for noget? Hvad er det for noget lorte… (…)”, jeg kan ikke helt 

huske det. Lige pludselig, uden jeg når at tænke over det, så flyver det ud af min mund, ”nu holder 

du kraftedeme kæft, Peter!”, og jeg bander aldrig i min undervisning. Jeg kan ikke huske, hvornår 

jeg sidst… (…) jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst råbte af nogen og så med bandeord? Jeg blev så 

flov.  
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Idet jeg råbte, så var der bum stille. Så trækker jeg vejret, og så går jeg med faste skridt hen til ham 

og stiller mig helt foran ham, og så siger jeg med en bitte lav stemme; ”hvis du gentager den 

sætning en gang til, så ryger du ud.” Så satte jeg mig tilbage. Der tænker jeg, at hvis jeg var røget 

videre og ikke havde trukket vejret, ikke have fået mit momentum tilbage, så havde jeg råbt videre, 

”hvis du siger den sætning så… du du du”, og så havde den ikke haft samme kraft. Jeg mistede 

fodfæstet, da jeg råbte – og så blev jeg rigtig flov, men det nytter ikke, at jeg viser det til eleverne 

på den måde. (…) Det har jeg ikke prøvet, det at jeg har råbt af en elev med bandeord”. 

 

At miste fodfæstet 
Signe taler her om at miste fodfæstet i en situation, hvor hun oplever, at en elev udfordrer hende 

særligt meget. At miste fodfæstet er ofte et billede på en oplevelse af at miste kontakten til sig 

selv for en stund. Signe fortæller om, hvordan hun i tidligere situationer med Peter har måttet 

puste ud og tælle til ti for at kunne hive sig selv op og være i balance. I dette tilfælde lykkes det 

ikke, og den ellers gode kontakt til sig selv og til sine personlige følelser forsvinder. Signe mister 

fodfæstet, hun mister altså billedligt forbindelsen til jorden – og til sig selv. At miste fodfæstet kan 

på den måde forbindes til begrebet grounding, et energetisk begreb der betragtes som værende 

et både fysisk, psykisk, emotionelt og socialt fodfæste (Winther, 2012b). Signes overraskelse over 

sin egen reaktion, både reaktionen forbundet med det kraftige verbale udbrud, men også hendes 

umiddelbare skamfulde fornemmelse vidner om, at det er en atypisk situation for Signe. Vores 

personlige grounding er forskellig fra menneske til menneske og udvikler sig gennem livet. Vores 

personligt tonede grounding er også en vigtig del af vores professionelle kommunikation og 

påvirkes i situationer, hvor den professionelle opmærksomhed bliver brugt på at kæmpe med den 

personlige stemningstilstand (Winther, 2012b, s. 170). I Signes tilfælde lader det til, at netop 

relationen til denne elev er anstrengt og påvirker Signes personlige stemningstilstand. Ifølge 

Winther kan det i den slags situationer give både muskelspændinger og hæmme åndedrættet og 

derved påvirke bevægelsesudtrykket (Winther, 2012b).  

Signe: ”Jeg blev gal. Jeg blev så provokeret af ham, at jeg kom til at råbe noget, som jeg aldrig 

nogensinde havde troet, jeg ville råbe af en elev. Så blev jeg flov, så super flov og fik en rigtig 

ubehagelig følelse i kroppen.  
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Jeg får en følelse af, at jeg ikke rigtig slår til som lærer, idet han får provokeret mig derud, hvor jeg 

ikke kunne styre det. 

(…) Det sidder i maven, og så sidder det i mine kinder. Jeg fik netop det der sug i maven, og så 

tænkte jeg, hvad gør jeg nu? Han var gået langt over grænsen, og det er dråbe på dråbe på dråbe 

på dråbe, og det var for meget. (…) Så det er det der sug i min mave”.  

Ændringer i bevægelsesudtrykket er meget ofte noget af det, som børn er utroligt opmærksomme 

på og dygtige til at aflæse (Van Manen, 2012). Irritationen og/eller usikkerheden, som Signe 

oplever i mødet med Peter, påvirker sandsynligvis både Peters oplevelse af Signe og måske derfor 

også hans måde at agere på i hendes nærhed.  

Signe: ” (…) hvis der generelt er en stemning af, at der bliver gjort alle mulige andre ting, og 

jeg ikke kan fastholde… Så føler jeg også, at jeg ikke slår til, og så bliver jeg også utryg ved 

situationen. Det tænker jeg, at de så igen kan mærke på en.   

(…) Det at jeg hurtigere mister fodfæste, sådan så jeg bliver varm i kinderne. Når den der 

frustration overrumpler mig, kommer jeg til at handle på mine impulser i stedet for lige at 

få slået koldt vand i blodet.  

Bagefter tænker jeg shit, det var ikke sådan jeg havde planlagt forløbet”. 

Spændingerne, de rødmende kinder og den ændrede vejrtrækning, som Signe oplever, er en 

almenmenneskelig følelsesmæssig og social beskyttelsesmekanisme, som også påvirker 

groundingen (Winther, 2012b). Det er altså en naturlig reaktion, men også en reaktion, der kan 

medvirke til at tilspidse en situation, eller værre endnu en reaktion, som kan påvirke relationen til 

et enkelt barn eller en klasse mærkbart, både nu og her og over tid. 

Både Hanne og Signe peger på vejrtrækningen som et vigtigt redskab, Hanne taler om at åbne sig 

igen ved hjælp af vejrtrækning, og Signe om hvordan vejrtrækning var afgørende for at kunne 

finde momentum. Vejrtrækningen fungerer for dem begge som en måde at komme tilbage på, 

finde stabilitet og kontakt ned i kroppen i udfordrende situationer. ”I professionelle 

sammenhænge handler grounding om evnen til at være nærværende og klar og om at kunne 

bevare fatningen også i svære situationer, hvor patienter, elever, børn, klienter eller medarbejdere 
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er urolige, i følelsesmæssigt kaos, krise, stress eller ubalance. Jo bedre den professionelle kender 

sig selv og sine egne kropslige signaler i forskellige situationer, jo nemmere vil det være at bevare 

eller genfinde groundingen” (Winther, 2012b, s. 169).  

Både Hanne og Signe har en god fornemmelse for, hvornår de mister fodfæstet, hvordan deres 

personlige følelser og kropslige nærvær påvirkes. 

Hanne: ”Jeg kender det godt. Skulderne ryger lidt højere op for hver gang, og stemmen 

bliver lidt kraftigere. Jeg har det i hvert ifald sådan, at hvis jeg er glad, så kan jeg også få 

dem til at blive glade, og så kører det bare, så kan vi bare næsten alt. Hvis jeg bliver trist 

eller mindre energisk, så… vi spejler hinanden så meget. Vi spejler hinanden rigtigt meget, 

og det er mig som sætter stemningen, det er der slet ingen tvivl om.  Det synes jeg, at jeg 

oplever rigtigt meget, at det er den voksne (læreren) som sætter stemningen”.  

Signe: ”Selvom jeg prøver, alt det jeg kan, så nogle gange kan jeg føle, at jeg rammer en 

mur. Det er stadig mig, der sætter stemningen, men nogle gange kan jeg synes, den er svær 

at bryde igennem ift. andre. Det er ikke for at give eleverne skylden, men på den måde 

spejler man hinanden, og det går begge veje. Man er jo mennesker, selvom de kun er børn”. 

Hanne og Signe peger her på den virkelighed, at ingen lærere altid kan være veloplagte. De peger 

samtidig på, hvor afgørende deres personlige følelsesmæssige tilstand er for deres professionelle 

virke som lærere og på, at de som lærere kan være nok så veloplagte, men at det nogle gange kan 

opleves som at møde en mur. Selvom det er læreren som den professionelle, der bærer det 

primære ansvar for kommunikationens form, er det mennesker, der skaber mødet, begivenheden, 

et fælles vi.  

Fra krop til ord – og tilbage 
Kirkeby skriver: ”Bag fremtidens tæppe kalder begivenheden på os. Det er forkert at tro, at fremtiden 

skulle være åben. Den er allerede begyndt som en kimlyd fremme, derude hvis ekko vi leverer.” 

(Kirkeby, 2005, s. 525). Han taler her om det vilkår, at historien og vores egne erfaringer ikke kan 

ignoreres for fremtiden, altså det at blive, det er at skabe nyt (Kirkeby, 2005, s. 523). I Sines 

refleksioner over følelsen af at miste fodfæstet, fornemmelsen af suget i maven og de røde kinder, 

af ikke rigtig at slå til som lærer eksemplificeres begivenhedens tidslighed, idet erfaringerne og 
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erindringerne ikke alene er bagudrettede, men også peger frem og toner det fremtidige i 

erindringens kontraster. (…) så bliver jeg også utryg ved situationen. Det tænker jeg, at de så igen 

kan mærke på en. Sine viser med sine refleksioner, hvordan hun oplever, at eleverne kan mærke 

hendes usikkerhed og indikerer, at det også vil have betydning for det, der herefter sker.  

 Erindringen er, ifølge Kirkeby, episk og afhængig af kraftens ethos, forstået på den måde, at kraften 

er den anstrengelse, der omskaber ”den, jeg var” til at ”være det, jeg bliver”. Erindringen er aldrig 

den samme, men forandres i en skabelsesproces, der formes af kraften, og kraften giver derved 

erindringen mulighed for at få en ny betydning igen og igen. Når Sine og Hanne under samtalerne 

reflekterer over og genkalder sig fortiden, er det bevægelse, et bevægende oprør mod, hvad der 

engang var, og som potentielt bliver til et skabende moment af åben bliven. Det er et mulighedsrum 

betinget af skabelsen på ny, ”fordi fremtiden kun kan blive til for den, der har bebygget sin fortid på 

ny.” (Kirkeby, 2005, s. 524). Sines veludviklede egenkontakt bliver her afgørende for, at hun bliver i 

stand til at mærke, hvad udfordrende situationer som dem, der er beskrevet, gør ved hende. Hun 

er altså i stand til, i første omgang, at fornemme og dernæst sætte ord på sin erfaring af at opleve 

sig selv usikker i situationer, hvor hun mister fodfæstet eller møder muren samt hvilken effekt 

hendes egen usikkerhed formodentlig har på eleverne. I vores fælles refleksioner gives muligheden 

for at omskabe erindringen til en ny, konstruktiv fortælling, hvor Sine bebygger sin fortid på ny. 

Når Hanne og Sine taler om, at det er læreren, der sætter stemningen, om at spejle hinanden og om 

at møde muren kan det fungere som eksempler på begivenhedens uformelige former, hvor mødet 

med den anden er et spørgsmål om at være samtidigt-usamtidigt. Erindringen om at møde muren i 

mødet med den anden er i refleksivitetens modus allerede på vej som gentagelsen eller skabelsen 

og er derfor også en allerede levende mulighed for at skabe erindringens fortælling i et nyt og 

anderledes skær, der giver Sine og Hanne muligheden for at møde begivenheden og den anden, ikke 

som dem, de var eller er, men som dem, de gerne vil blive. Når Sine og Hanne lykkes med at sætte 

stemningen, så eleverne kan spejle dem og deres energi, handler det måske om, at de lykkes med 

at åbne et rum, en zone hvor kraftens fuldkomne præsens får fylde, og begivenheden skabes på ny 

i både øjeblikkets, i fortidens og i fremtidens billede. (Kirkeby, 2005, s. 520).  

Lærerens bevægelser i rummet sætter spor, både før og efter, som bevægelsen ekko i den næste 

fortælling. 
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”Bevægelsens Ekko” 

 

Hannes rolige strøm er stoppet for en stund, en strøm der lever som et ekko i 
bevægelsesbaner rundt i rummet. Hun er lænet en anelse fremover, hviskende og 
smilende - næsten hemmelighedsfuld. Hun står imellem to piger. Med en hånd på 
hver deres skulder trækkes pigerne nærmere, ind i varmen, og de smelter stille 
sammen i sekunderne over gulvet mod døren. Fra tre til to til pigerne, der 
diffunderer videre, væk. Hanne slipper sit tag og tager tiden tilbage, der forsvandt 
med de to, en tid der tikker langsommere her i takt med den rolige, vuggende gang 
der spredes som ringe i vandet igen – gennem klassen. Ringene rammer roligt, 
løfter blikke omkring sig. 
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Bevægelsens ekko 
Fortællingen illustrerer, hvordan Hannes bevægelser i rummet ikke nødvendigvis stopper, selvom 

hun stopper, men lever som et ekko. Det er Hannes rolige strøm, der lægger sig som en rar dyne, 

en rolig ikke-berøring over elevernes egne bevægelser og sætter en særlig retning for rummets 

møder. Hannes måde at bevæge sig på, hendes måde at være i rummet på giver en særlig 

stemning, en atmosfære. Atmosfære er, ifølge Van Manen (Van Manen, 2012) et komplekst 

fænomen, men også et fænomen der fylder rummet, lægger sig langsomt ned over og påvirker alt. 

Fornemmelsen af en stemning eller atmosfæren er med til at give os en idé om, hvad det er for en 

verden der omgiver os:  

”Atmosphere or mood is a way of knowing and being in the world” (Van Manen, 2012, s. 69).  

Det er komplekst at forholde sig til, fordi oplevelse af stemning eller atmosfære i høj grad 

afhænger af, hvem vi er, og hvilken stemning vi selv bringer med. Fortællingen vidner om et rum 

præget af ro og varme og af møder fuld af tid, langtrukne øjeblikke og (naturligvis) begivenheder.  

I de mange timers observation af Hannes undervisning fandt jeg en tilbagevendende fornemmelse 

af rumskabelse og tid, der trak mig med. En elastisk oplevelse af tid og rum, der spændtes ud over 

de to gange femogfyrre minutter, som på nærmest magisk vis både virkede som for evigt og ofte 

overstået i udstrakt nu.  

Den lille fortælling trækker brudstykker af både kropslige, rumlige og tidslige perspektiver frem, 

perspektiver der i den konkrete beskrevne begivenhed tilsammen lægger sig som en atmosfærisk 

dyne over erfaringen. Hannes hånd på hver deres skulder og nærheden, der kun bliver tættere idet 

Hanne trækker pigerne ind i varmen, illustrerer, hvad Van Manen definerer som the personal 

pathic touch (Van Manen, 2014). Berøringen forudsætter vores mulighed for at tage afstand, men 

også muligheden for igen at finde sammen. Hannes hånd på pigernes skuldre etablerer i den 

forstand udgangspunktet for en positivt stemt kropslig dimension, der naturligvis på én og samme 

tid erfares også som rumligt og tidsligt. Hannes bevægelser i rummet emmer af ro og nærvær og 

lægger sig som et ekko, der løfter blikke. Hannes bevægelsesbaner, både den konkrete rute, men i 

særdeles også oplevelsen af selve bevægelsens mening, sætter spor, spor der sænker sig tidsligt i 

den forstand, at Hannes nærvær strækker sig ud over det konkrete kropslige møde. Det kropslige, 
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rumlige og tidslige bliver derved til i en atmosfære, der sætter tillidsfulde, trygge fornemmelser i 

bevægelse. 

Også Signe fornemmer det, ikke kun i forbindelse med fortællingens begivenhed, men som en 

overordnet tone der farver alle Hannes klip, der er blevet vist under samtalerne. 

Signe: ”Jeg bliver altså nødt til at sige her til sidst, at i forhold til den der rolige dynamik du 

har, Hanne (…) det giver altså bare en ro.  Jeg kan sidde udefra - som voksent menneske på 

snart 28 år - og tænke, jeg har lyst til at sidde i det lokale. Jeg vil have sådan en ro ved at 

være der, og jeg ville simpelthen føle mig tryg”.  

 

Det usynlige mærkes tydeligt og klart 
Hannes rolige dynamik giver ifølge Signe rummet en særlig atmosfære, det er et rum fuld af ro, et 

sted hvor Signe selv simpelthen bare ville føle sig tryg. Ifølge Van Manen sættes stemningen i 

rummet af kropslig gestik (bodily gesture) og stemmens klang (Van Manen, 2012). Den lille 

fortælling forsøger at indfange de mange forskellige måder, hvorpå Hanne sætter 

bevægelsesmæssige spor. Det er i måden, hun kommer fra A til B i bevægelsesbaner, der udvisker 

agendaer og tegner et nu og her i hvert et øjeblik. Det er i blikket og i de små kropslige tegn, der 

skaber en nærmest hemmelighedsfuld stemning inden opbruddet. Det hemmelighedsfulde kan 

være med til at skabe en fornemmelse af tæthed og betydning – her er noget særligt, noget vi 

deler og som afgrænser os. Det lille afgrænsede rum i rummet skabes i høj grad af nærvær og af 

den konkrete kropslige gestus, hvor en hånd på hver skulder trækker pigerne nærmere, ind i 

varmen, og de smelter stille sammen”. Atmosfæren er ikke alene stemningen, men også måden 

hvorpå Hanne er nærværende i mødet med eleverne, og måden, hvorpå eleverne er nærværende i 

forhold til  sig selv og i forhold til læreren (Van Manen, 2012, s. 75).  

Den måde, Hanne, sammen med børnene, skaber en tryg og rolig atmosfære, er på mange måder 

fæstnet til bevægelsens ekspressive karakter. Det er en del af de særlige kompetencer, lærerne i 

undersøgelsen besidder, men som kan være svære at tale om, håndtere og analysere. Det er 

måske også derfor det er en form for viden og/eller kompetence, som vi har svært ved at håndtere 

i læreruddannelsen og i efter- og videreuddannelse. Van Manen beskriver en sådan viden eller 
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forståelse som værende pathic. Ved pathic forstås en viden, der i høj grad involverer følelser og 

emotioner, kroppen, det poetiske, det ’patiske’ og det patisk-inspirerede. Pathic som begreb 

introduceres på baggrund af en erkendelse af, at der i lærergerningen (såvel som i mange andre 

professioner, der involverer mennesker) eksisterer en særlig ikke-kognitiv viden. Om denne type 

viden siger Van Manen;  

”Knowledge is pathic to the extent that the act of practice depends on the sense and 

sensuality of the body: personal presence, relational perceptiveness, tact for knowing  

what to say and do in contingent situations, thoughtful routines and practices, and other 

aspects of knowledge are in part prereflective, and yet thoughtful – full of thought” (Van 

Manen, 2014, s. 267) (…) 

“Pathic comes from phanein, to show oneself, to appear. So there is a phenomenological 

sensibility to pathic expression that present a person´s presence to others” (Van Manen, 

2014, s. 268). 

I fortællingen illustreres det, hvordan Hannes særlige ro sætter spor i klassens rum. Det er i den 

henseende, at det bliver bevægelsens ekspressive karakter, der (med)skaber atmosfæren i rummet. 

Signes oplevelse af Hannes undervisning, hvor hun til sidst bliver nødt til at sige, at den rolige 

dynamik giver en særlig ro. Det er altså ikke nogen tilfældig situation, hvor Hanne pludselig lykkes, 

men et udtryk for Hannes måde at skabe rummet ved den måde, hun præsenterer sit nærvær for 

børnene (Van Manen, 2014). I mine egne observationer af Hannes undervisning var der noget 

udefinerbart, der fangede min opmærksomhed efter kort tid, noget jeg havde svært ved at få greb 

om, og som bedst kommer til udtryk i det betydningsbærende, svært definerbare, mellem linjer og 

ord eller i børnenes billeder. Når Signe definerer det som en særlig dynamik og en aura af ro, siger 

det noget om, at pathic viden er en svært tilgængelig størrelse, der viser sig i mange forskellige 

former og modaliteter. Pathic viden er, ifølge Van Manen, udfordrende at håndtere, fordi den 

refererer til den øjeblikkelige, følte fornemmelse af erfaringen. Hvad det er, Hanne gør, der får Signe 

til at få en fornemmelse af tryghed og ro, relaterer til en måde at vide på, der umiddelbart bebor 

vores levede praksiser, vores kroppe, relationer og i tingene omkring os, at de ofte i første omgang 

fremstår usynlige (Van Manen, 2014, s. 270).  
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Signe: ”men jeg kunne godt tænke mig, at jeg også fik mere ro. Jeg føler lidt nogle gange, 

at jeg er mere urolig indeni, end jeg viser eleverne, når jeg underviser. (…) men den der ro, 

der var i det lokale, Hanne. (…) Jeg skal øve mig lidt på, hvordan jeg får den aura ro. Det 

ville jeg gerne, om det så kommer med rutine? Det skal jeg have arbejdet med. Så jeg ikke 

er så opmærksom på at få sat de der grænser, men også få en generel ro. Altså mere en 

blanding, kunne jeg godt tænke mig.  

 

Signe selv ønsker sig samme ro, som hun oplever, at Hanne udstråler, og som fylder rummet og 

Hannes relation til børnene. Signes opmærksomhed retter sig mod den fornemmelse i kroppen, der 

nogle gange viser sig, idet hun her reflekterer over, hvordan hun nogle gange føler, at hun er mere 

urolig indeni, end hun viser børnene, når hun underviser. Uroen som Signe fornemmer, kan forbindes 

til Signes personlige grounding, en grounding der per definition ikke kan være som Hannes  - Signe 

og Hannes livserfaringer og kropsstrukturer er meget forskellige, og det er et blandt flere elementer, 

der påvirker den enkeltes udtryk (Winther, 2012b). Der er ligeledes forskel på, hvordan og hvornår 

vi som mennesker risikerer at miste fodfæstet, for Signe er det ofte forbundet med situationer, hvor 

det er nødvendigt at sætte grænser.  

Signe: (…) med ham der Laurits i det første klip. Hvor jeg går hen og siger: ”Sådan gør man 

ikke, når man har mig! ”, der er jeg altså rimelig vulkansk indeni. Her er der noget, jeg lige 

skal have (…) Der skal jeg have sat mit mærke og sagt – hertil og ikke længere. Jeg synes 

egentlig, at jeg får sagt det på en ok rolig måde til ham. Der tænker jeg, at det selvfølgelig 

er en god egenskab som lærer at kunne styre sin uro udadtil, ift. at man er urolig indeni, 

men det kunne være fedt, hvis jeg kunne få – selv i pressede og udforende situationer – få 

den ro indeni. Det ved jeg ikke, om man kan, men det kunne jeg godt ønske mig. 

 

Signes refleksioner vidner om en god kontakt til sin krop og sine personlige følelser, idet hun både 

i situationen og efterfølgende har en fornemmelse for, hvordan situationen påvirker hende i en 

grad, så hun er rimelig vulkansk indeni. Alligevel finder hun i den konkrete situation tilbage til 

kroppen, åbner op og mestrer sit åndedræt og bliver i stand til at kommunikere roligt, hvortil 
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hendes grænser går. Det er, ifølge Helle Winther, det grounding handler om i professionelle 

sammenhænge - at være i stand til at bevare roen, være fattet og nærværende også i svære 

møder (Winther, 2012b, s. 83). Man kan kun gisne om, hvad der er på spil i situationer som den 

Signe beskriver her, hvor en elev opleves så udfordrende, at lærerens grænser må markeres 

tydeligt. Også børn oplever at miste fodfæstet, og det er særligt i sådanne møder, at læreren med 

en solid fysisk og følelsesmæssig grounding kan hjælpe den enkelte elev til at genfinde kontakten 

til sig selv og sin grounding. Det er her, læreren med kroppen som klangbund har mulighed for at 

møde eleven i et sanseligt afstemt nærværende øjeblik, et øjeblik der kan have stor betydning for 

lærerens forhandling af lederskab.  

Lærerens egen kropslige fornemmelse sætter spor i rummet, men også fornemmelsen af den 
andens kropslige fornemmelse er i spil, når Hanne i den næste fortælling via berøringen forbinder 
sig til pigen. 
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”Det Mindste Størst – Nærmest Nær” 

 

 

I solens stribede stråler, strålende gennemskåret af birketræets vindblæste grene, 
der svirper mod ruden, er den lille gruppe groet fast.  En dreng forklarer, peger og 
gestikulerer ivrigt, mens Hanne og hans sidemakker roligt nikker. Makkerens 
lange, sorte glatte hår er samlet i et lille bundt i Hannes ene hånd, mens den anden 
blidt stryger ned over det. Skuldrende er sunket ned på plads, hovedet let 
bagoverbøjet, afslappet. Hannes hænder glider roligt gennem håret. 
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Det Mindste Størst – Nærmest Nær. 
Fortællingen tegner et billede af, hvordan Hanne formår at lytte opmærksomt til drengen, der 

forklarer, mens hun samtidig lader hånden glide gennem håret på den fortællende drengs 

sidemakker. Hanne er nærværende i denne ene sekvens af flere lignende sekvenser af 

begivenheden, de deler i klassen. Hvert lille møde er omsluttet af begivenhedens endeløse rum, og 

tilstedeværelsen er allerede farvet, næsten før det er begyndt (Kirkeby, 2007). Hanne træder 

derfor ind i et allerede etableret rum, farvet af hendes egen måde at møde begivenheden, det 

andet menneske og fællesskaber på (Kirkeby, 2007, s. 128). Det er tydeligt i fortællingen, at Hanne 

ikke kun lykkes med at se den fortællende dreng, men i mindst lige så høj grad er til stede i pigens 

verden. Det ses på måden, pigens hoved afslappet er let bagoverbøjet og imødekommer Hanne i 

et nærmest parallelt spor til samtalen med drengen. Mens øjnene og den, i første omgang, 

tydelige opmærksomhed er rettet mod den faglige samtale med drengen, glider hænderne roligt 

gennem håret på pigen. Selvom der måske er tale om en relativt lav betydningsintensitet, 

etablerer Hanne i fortællingen her en nærhed, et nu- og-her, hvor de tre er forbundet af 

begivenheden i begivenhedens forskellige planer og rum. Mens drengen ivrigt fortæller, og Hanne 

nikker og lytter, er pigen og Hannes møde forankret i en konkret kropslig relation, hvor pigens 

lange sorte hår er samlet i den ene hånd, mens den anden stryger blidt ned over det. Hanne 

behøver altså ikke sige noget og kan i øjeblikket rette sin opmærksomhed mod drengen, mens hun 

med sin lette berøring alligevel skaber et måske endnu stærkere udgangspunkt for en tillidsfuld 

relation til pigen.  

At røre og blive rørt 
Ifølge Van Manen er berøringen måske den mest fundamentale egenskab ved den menneskelige 

erfaring og giver mulighed for at møde og forstå verden og os selv på en sanselig og 

erkendelsesmæssig afgørende måde (Van Manen, 2014, s. 275). I første omgang kan det altså 

forstås som Hannes måde at forbinde sig til verden på og forstå sig selv og ’håndtere’ situationen. 

Men det er samtidig den andens mulighed for ikke kun at mærke berøringen fra hånden, det giver 

også mulighed for at mærke os selv. Hannes blide strøg over håret på pigen er derfor på en og 

samme tid en mulighed for, at hun kan fornemme Hannes nærværende rolige hånd, men også en 

fornemmelse af; ”myself, through my own skin” (Van Manen, 2014, s. 275). Der er på den måde et 

dobbelt aspekt ved berøring, for gennem berøringen lærer vi om, hvad der er uden for os, og 
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samtidig giver berøring også mulighed for en større bevidsthed om, hvem vi er i relation til 

berøringen.  

Signe: Jeg har faktisk tænkt over, at jeg rører mere ved eleverne, end jeg havde troet. Det lyder 

forkert, men altså efter vi så det sidst, hvor jeg sådan tænkte (...) egentlig så tænker jeg ikke, at jeg 

sådan er fysisk med eleverne på den måde, men efter sidst - jeg har hånd på en skulder, jeg har 

hånd på en ryg, det har jeg ikke tænkt over på den måde før. Fordi det ikke er en krammer eller et 

nus på dem, men sådan et lille niv i armen.   

Det gør jeg meget mere, end jeg havde troet.  

Det kommer altså bag på Signe, hvor ofte hun rører ved eleverne, at det er en del af hendes 

daglige praksis. Signe taler her et potentielt dilemma frem, der drejer sig om berøringen som et 

element i en professionel relation mellem læreren og eleverne; (…) jeg rører mere ved eleverne, 

end jeg havde troet. Det lyder forkert (…). Signes umiddelbare tanke er, at det lyder forkert, at hun 

på den måde rører ved eleverne, og at det kan det have betydning, hvor man rører ved eleverne 

samt hvilken alder eleverne har: 

Signe: Det tænker jeg netop, at det vil jeg selv ikke synes var så fedt, dengang jeg gik 8. Eller 9. 

klasse. Sådan lige at få en nusser i håret, efter jeg har lige brugt flere timer om morgen til at sætte 

det.  

Men det er ikke kun et spørgsmål om, hvor læreren rører, der gør berøringen til et kompliceret 

fænomen. Berøringen er i nogle professioner som for eksempel fysioterapi helt afgørende i 

diagnosticeringen af en patient. Palpering kan defineres som ”the (dia)gnostic touch” (Van Manen, 

2014, s. 274), en berøring som i sin grundlæggende form handler om diagnosticering og derfor i 

kraft af sit formål hører sig til i den medicinske verden. Hannes blide strøg ned over det mørke hår, 

der ligger i den anden hånd, er noget grundlæggende andet, end hvad Van Manen kalder for en 

gnostic berøring. Formålet med Signes hånd på skulderen eller ryggen handler ifølge hende ikke 

om at nusse eller kramme, men hvad handler det om? 
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(”Tid” fra utopiafasen) 

At mærke sig selv gennem den anden 
Med billedet her (som er præsenteret tidligere) udtrykker en pige fra 5. klasse sit ønske om en 

lærer, der har tid til at trøste. Men med billedet viser hun også en relation til læreren, hvor 

berøringen de to imellem, lærer og elev, er mere end en enkelt hånd på skulderen. På billedet ses 

en elev, der nærmest glider sammen og læner sig ind i lærerens omfavnelse. En sådan berøring 

adskiller sig derfor markant fra den gnostiske og vil ifølge Van Manen kunne beskrives som; the 

pathic touch (Van Manen, 2014), men også den patiske berøring kan erfares på mange måder og 

skelnes i første omgang mellem en privat og en personlige patisk berøring (Van Manen, 2014, s. 
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277). På billedet ses en lærer, der hjælper en elev på vej, det er en trøstende og støttende 

berøring i en situation, hvor barnet sandsynligvis er lidt ude af sig selv. Lærerens krop eliminerer 

her afstanden mellem de to, hende selv og barnet, og berøringen får en særlig mulighed for ikke 

alene at mærke trygheden fra omfavnelsen, men også dobbeltheden – at barnet mærker både 

lærerens og sin egen krop. 

Hanne: ”F.eks. i dag var vi ude og arbejde i gården, og så er der en anden lidt voldsom dreng. Han 

kommer med 100 km/t, og så fanger jeg ham, nusser ham på armene sådan her og siger ”så rolig”. 

Så mærker han det, og så tænker jeg, ”det er godt for ham, den der fysiske kontakt”.  Så kan han 

mærke, at jeg mener det, men også at han sådan får roen i sin egen krop”. 

Hannes refleksion vidner også om, at lærerens krop kan fungere som katalysator for at barnet igen 

får kontakt til sig selv og sin egen krop og i dette tilfælde måske finder roen (Van Manen, 2014).  

Signe: ”Jeg føler, at jeg kommer tættere på dem. Altså sådan på relationen til eleverne, og jeg har 

en fornemmelse af, at når jeg lige lægger en hånd på ryggen, får jeg et lille smil. Når jeg sådan ”ah, 

godt gået!” og så et lille niv i armen, så får jeg det der smil. Jeg får en fornemmelse af, at jeg 

sætter en følelse i dem af behag. Ved at de smiler. De trækker sig ikke væk og siger ”ew”, men ”uh 

det var meget dejligt”, og så skynder de sig videre. Det er klart den fornemmelse, jeg får, og jeg 

bliver også selv glad. Jeg synes, det er hyggeligt”. 

Signe fornemmer også, at berøringen gør noget ved dem, ved både eleverne og ved hende selv – 

at selv små berøringer skaber en følelse af behag og bringer dem tættere sammen. Signe peger på, 

at berøringen besidder nogle relationsskabende muligheder og fremhæver, hvordan hun med sin 

egen krop er opmærksom på, om de trækker sig væk.  

Signe: ”De bliver bare siddende, de tager imod. Altså, det er ikke sådan, at de giver tilbage, de 

sidder bare sådan og… Det må jeg gerne. De bliver bare siddende og lige registrerer, at der kom 

lige en hånd på ryggen eller på armen”. 

Også i samtalerne med Pia og Kristian reflekteres der over, hvordan berøringen tages imod, og 

hvad det gør ved eleverne, når de eksempelvis får et kram. 
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Pia: Det er, hvis de slapper af, når de får en krammer. Hvis de gør sådan her (viser med kroppen, 

hvordan man stritter imod), så får de jo ikke den der krammer, men nogle af dem skal lige holdes 

fast, og (dyb indånding) og så slapper de af. Så får de lige sådan en oppe i håret, eller hvad nu man 

gør, og så sætter de sig ned igen.  

For både Signe og Pia er der tale om en kropslig opmærksomhed rettet mod elevernes reaktioner 

på berøringen. Der er altså ikke en aftale eller klare tilkendegivelser, men en kropslig fornemmelse 

for, hvilken bevægelse berøringen igangsætter hos den enkelte og imellem lærer og elev.  

Hanne: ”Hvis jeg underviser på mellemtrinet, og hvis jeg så skal undervise i udskolingen, er det ikke 

nødvendigvis sikkert, at jeg vil gøre de samme ting med min krop der. Noget af det vil nok bare 

være mig, men det kan godt være, at jeg vil modificere det eller gøre det på en anden måde”. 

Hannes refleksioner peger på, at læreren må have en nødvendig åbenhed for, hvem det er man 

underviser, men er samtidig opmærksom på, at noget af det nok bare ”er mig”.  

Signe: ”Jeg har arbejdet i indskolingen og så sprunget fra indskoling til udskoling (..) og det er 

forskellige måder, jeg har været på i rummet. I første klasse, og i de der 8., 9. klasser. Det er 

anderledes”. 

Selvom det muligvis virker ligetil og naturligt, at der er forskelle på måderne at være i rummet på i 

henholdsvis 1.klasse og 8.-9. klasse, peger det på en stor kompleksitet forbundet med berøring i en 

lærerpraksis.  

Hanne: ”Men det er jo også ligesom, når vi taler. Vi lærer, at man har forskellige roller, og at man 

taler på forskellige måder, alt afhængigt af det forum man er i. Sådan er det jo også med kroppen. 

Altså, jeg gør jo ikke det samme med min krop ved det her bord, som hvis jeg sad ved et bord i en 

børnehave. Så gør jeg jo forskellige ting med min krop”.  

Signe: Der tænker jeg, altså, det blev så fint sagt sidst af dig, Hanne. Du sagde, ”det er jo også lige 

hvordan jeg har det den dag. Med alle de redskaber man så har, hvad er det så for et vi har brug 

for at tage fat i her i klassen, ud fra den følelse jeg har lige nu”. 
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Hanne og Signe udtrykker her, hvordan vi lærer om vores forskellige roller, og om hvordan rollerne 

er forbundet med både den verbale og kropslige kommunikation. For lærere er det væsentligt at 

være opmærksomme på, at:  

”kroppen er en multidimensional organisme, der gennem kulturelt tonede bevægelsesmønstre og 

sanselig kommunikation konstant afspejler, udtrykker og til tider undertrykker vores personlige 

dynamikker, følelser, sårbarheder og levede liv” (Winther, 2012b, s. 75).  

Selvom Hanne beskriver, hvordan de forskellige roller hjælper hende til at agere hensigtsmæssigt i 

forskellige fora, understreger Signe vigtigheden af at være opmærksom på, at selvom vi i mange 

tilfælde kan imødekomme kulturelle forventninger til en særlig rolle (som lærer fx), så er særligt 

kroppens sprog uundgåeligt forbundet til den enkelte lærers levede liv, og lærerrollen er derfor 

også altid både personlig og professionel – det handler jo også om, hvordan jeg lige har det den 

dag.   
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(”Set” fra utopiafasen) 

Set 
Billedet udtrykker og samler på mange måder essensen af første del af analysen. Som pigen der 

har lavet billedet selv udtrykker det, så handler det om, når man er ked af det, og læreren ser det, 

uden at man selv behøver sige noget. I pigens Utopia er læreren nærværende på en måde, hvor 

det enkelte barn bliver set, set og mærket. Billedets fire scener fortæller om en lærer, der i første 

omgang opmærksomt registrerer en pige, der ikke har det godt. På billedet er udtrykket tydeligt, 

men i skolens hektiske hverdag kan forskellige børns forskellige udtryk gøre det udfordrende for 

den enkelte lærer at se, hvordan barnet har det. I første omgang registrerer læreren, oftest 
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implicit, energien i rummet og de enkelte børn og deres måde at være i rummet på: ”Når vi sanser 

andres bevægelser og udtryk, reagerer vi – på et sensorisk plan – som om vi selv udførte de samme 

bevægelser og udtryk. Vi får herigennem fornemmelse for den andens baggrundsfølelser gennem 

vores sansning af den anden (Herskind & Winther, 2015, s. 58). Både Hanne, Pia og Signe fortæller 

om, hvordan de med kroppen fornemmer, hvordan berøringen modtages, men kroppen er i spil 

også før berøringen – i situationen som billedet illustrerer, arbejder læreren med at stemme sig 

med barnet og aflæser blandt andet kroppens form og bevægelsernes dynamik (Herskind & 

Winther, 2015). På billedets anden scene ses, hvordan læreren responderer på de sanselige 

indtryk, lærerens hånd rækkes ud mod barnet, en reaktion læreren i praksis ofte ikke i første 

omgang er bevidst om. Man kan beskrive billedets to første scener som en illustration af 

øjebliksbegivenhedens anden erfaringsdimension, den subjekt-fokuserende sansning (Kirkeby, 

2013, s. 30). Læreren sanser i brøkdele af sekunder en eller flere ofte bitte små bevægelser 

(Herskind & Winther, 2015; Kirkeby, 2013), en sansning der i første omgang sættes i forbindelse 

med genkendelsesmekanismer, der tager form som ord, erindringsbilleder, situationsbilleder og 

situationsmatricer. Læreren er her ”før-bevidst” om, at noget sker/er sket, en erfaring der er 

prærefleksivt forbundet til den enkeltes kropsligt forankrede væren i verden. Den subjekt-

fokuserende sansnings umiddelbare og kropslige erfaringsgrundlag sættes næsten øjeblikkeligt i 

bevægelse og bliver jeg-fokuseret og dermed refleksiv (Kirkeby, 2013). Øjebliksbegivenhedens 

dimensioner sættes i indbyrdes bevægelse og transformeres i det skeende.  

På billedet vender læreren sig mod pigen og rækker først en, så to hænder indbydende frem, 

mens et smil tegner sig. Et sted i øjebliksbegivenhedens sansemodi sker modstillingen mellem det 

praktiske og teoretiske og skaber rum for nuets kritiske blik, der forbinder den sanselige erfarings 

handlingsfelt med refleksionens mulige kritiske distance til det sansedes realitet (Kirkeby, 2013, s. 

33). I bevægelsen mellem øjebliksbegivenhedens forskellige dimensioner bliver læreren i stand til 

at vurdere, hvad der er rigtigt at gøre i den aktuelle situation. Billedet fortæller om en lærer, der 

handler kompetent i situationen og lykkes med at læse pigens kropslige kommunikation, men også 

formår at kontakte hende på en måde, der er hensigtsmæssig. Ifølge Winther (Winther, 2012b) er 

kommunikationslæsning og kontaktevne en central del af lærerens professionspersonlige 

ledelseskompetence og handler blandt andet om, hvordan han eller hun er i stand til at skabe en 

tillidsvækkende kontakt med andre.  
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Kroppen som redskab 
De to billeder (”Trøst” og ”Set”) fortæller begge om elever, der på det givne tidspunkt har brug for 

lærerens nærværende tilstedeværelse, men det er også to billeder, der viser forskellige behov for 

fysisk kontakt. Hvor første billede tydeligt viser, hvor betydningsfuldt et kram fra læreren kan 

være, viser ”Set” en anden tilbageholdenhed fra læreren og en relativ begrænset fysisk kontakt. 

Lærerens tilbageholdenhed udtrykkes ved, at læreren først med øjnene, så med den ene hånd og 

til sidst med begge hænder rækkes frem imod barnet. Dette for at vise, at pigen er blevet set, og 

at læreren er til rådighed for hende, hvis hun har brug for det. På det sidste billede er det barnet, 

der bevæger sig hen til læreren, hvilket kan fortælle noget om, at læreren åbner op for et muligt 

møde. For pigen, der tegnede billedet, var det væsentligste at blive set, at mærke en 

opmærksomhed og interesse, der rækker ud over matematik og dansk. Pigen på billedet tager 

imod lærerens åbne invitation og nærmer sig. Lærerens smil og øjne fylder i sidste scene, men 

også lærerens hånd der til slut ligger på pigens skuldre. Selvom lærerens hånd ligger på skulderen 

ligner det alligevel, at billedet illustrerer en vis fysisk afstand, i hvert fald sammenlignet med det 

første af de to billeder. I situationer som de to, der er illustreret på billederne ”Trøst” og ”Set”, er 

lærernes kroppe i spil helt konkret ved, at der er fysisk kontakt mellem lærer og elev. Men som 

både Hanne og Signe noterer, så er der ikke kun én måde, men mange måder at møde eleverne på 

og i særdeleshed mange måder og forskellige tidspunkter, hvor berøringen kan blive en del af 

lærerens konstruktive handleformer sammen med børnene. 

Hanne: ”Ham ved jeg godt, at jeg kan gå tæt på. Det har jeg fundet ud af. Han (…) kender i ikke 

det, at man kan mærke det, når man først gang rører ved et menneske; om de trækker sig? (…). 

Han er altid med. Så på den måde så ved jeg godt, at jeg kan tillade mig (…) altså det overskrider 

ikke hans intimsfære, altså med kroppen i hvert fald. Der er nogle af dem, som ikke vil have det, og 

så gør jeg det ikke.  

Det mærker jeg på forhånd, ellers havde jeg aldrig gjort det der. MEN, man kan også mærke det, 

når man begynder. Synes jeg”.  

Hanne kaster her lys over en af de udfordringer, der kan være forbundet med at arbejde som 

professionel i relationer, hvor kroppen for nogle indgår som en naturlig del af måden at være 

sammen på, for hvordan ved vi faktisk, om det enkelte barn ønsker den intimitet, som Hanne i 
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dette tilfælde tilbyder ham? Hanne hun ved det… det ved hun, fordi det har hun fundet ud af, fordi 

hun kan mærke det. Hanne sætter altså sig selv og sin egen krop i spil som en del af sit 

professionelle arbejde. Ligesom billederne viser forskelligt behov for graden af kropslig nærhed, 

italesætter Hanne, hvordan hun særligt i nye relationer kan mærke om det andet menneske 

trækker sig, den første gang man rører ved ham eller hende. Det, Hanne aktivt arbejder med i 

situationer, hvor hun møder nye mennesker, handler om at lære at stemme sig med den anden. 

Begrebet om stemthed er udviklet af Løgstrup og beskriver det fænomen, at mennesket i mødet 

med andre mennesker er i en åben, modtagende indstilling (Winther, 2012b, s. 79). Når Hanne 

stemmer sig i situationer, hvor hun møder et nyt menneske, for eksempel en ny elev, gør hun det 

blandt andet ved at være særligt opmærksom på, hvordan den andens krop reagerer på 

berøringen, om han trækker sig væk eller går med.  Hanne er på den måde sanseligt nærværende 

og opmærksom og bruger sin egen krop til at aflæse og fornemme de små kropssproglige tegn og 

bevægelser, der altid er en del af vores væren i verden. Ifølge Winther (Winther, 2012b) kan 

lærere med fordel arbejde med en skærpet opmærksomhed på elevernes micromovements i deres 

professionspersonlige kommunikation. Micromovements betegner de små ekspressive 

kropssproglige bevægelser, der konstant er i spil, og som kommer til udtryk som for eksempel en 

lille anstrengt bevægelse væk fra lærerens hånd på ryggen, hvis den er uønsket. Det kunne også 

være et barns nedslåede blik eller flakkende øjne, der leder lærerens opmærksomhed hen på, at 

noget måske ikke er, som det bør være. Det er præcis denne kompetence, billedet ”Set” formidler, 

lærerens evne til at se, at noget er galt, uden at man er nødt til at sige det selv. Evnen til at læse 

elevernes kropssproglige kommunikation blandt andet via fornemmelsen for micromovements 

lader til at være et vigtigt element i lærernes relationelle værktøjskasse:  

Hanne: ”Altså, jeg har tænkt meget over nogle ting til de forskellige elever. Jeg oparbejder 

efterhånden nogle forskellige signaler. Én reagerer på et blink, én reagerer på en hånd, en anden 

reagerer på noget andet som f.eks. et nus på kinden. Det kan være alt muligt forskelligt. Jeg 

tænker, at de der forskellige små kommunikationsmidler, som jeg har med hver elev, skal jeg 

benytte mig mere af eller måske skabe flere af dem. Det er nemlig ikke dem alle sammen, der 

reagerer på de samme ting. Det er jo non-verbalt, så det har jeg tænkt lidt over, hvordan jeg 

hurtigt kan komme i kontakt med dem, måske uden at sige noget, ved bare at…? Hvis en ved, hvad 

et knips betyder - altså hvad ved jeg? Fordi jeg kan egentlig meget godt lide tanken om, at jeg ikke 
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skal sige noget, når jeg irettesætter. Der kan jeg gode lide at vide, at jeg viser det. Mit 

skrækscenarie det er – og det har jeg sagt før—det er, at jeg ligger heroppe og pitcher. Jeg hader 

det! – og det lyder heller ikke af nok. Det har jeg tænkt over”.  

 

Hanne reflekterer her over, hvilke små signaler og kommunikationsmidler der virker i 

relationsarbejdet med hver enkelt elev, da det har betydning for, hvordan hun kan undgå at skulle 

irettesætte eleverne verbalt. Hanne ønsker sig en udvidet redskabskasse, der tager højde for, 

hvordan hver enkelt elev skal mødes i de forskellige situationer. Hun gør sig altså særskilte tanker 

om, hvordan hendes kropssproglige kommunikation kan medvirke til et læringsrum, hvor mere 

eller mindre kollektive irettesættelser af en eller flere elever er standarden, fordi mit 

skrækscenarie det er – og det har jeg sagt før—det er at jeg ligger heroppe og pitcher. Jeg hader 

det! – og det lyder heller ikke af nok. Hannes refleksioner tyder på en bevidsthed om, at det 

stemte møde kræver en dobbelt kommunikativ rettethed, der i høj grad også handler om hendes 

egen professionspersonlige kommunikation. Den sanselige opmærksomhed på elevernes 

micromovements er relevant i alle aspekter af undervisningen, men bliver særlig vigtig i relation til 

situationer, hvor der er en direkte kropskontakt mellem lærer og elev. Det er det, fordi 

berøringens potentielle kraft er så stor. Van Manen siger om ’the personal pathic touch’ i 

sygepleje at:  

”... the pathic meaning of medical practice consist of reuniting the patient with his or he body, and 

thus make life livable again in whatever way this has to be leant by the patint” (Van Manen, 2014, 

s. 270).  

 

Opskriften 
Hannes tanker om at udvide sit repertoire af personlige måder at kommunikere med hver enkelt 

elev på er en naturlig forlængelse af de erkendelser af kroppen og berøringens muligheder i 

professionel praksis, som forløbet har ført med sig. Men Hannes egne refleksioner om, at det ikke 

er alle børn, der reagerer på det samme, kan måske med fordel fungere som kritisk eftertanke 

over, om berøringen kan komme på formel? Signe og Hanne fremhævede lidt tidligere vigtigheden 
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af at differentiere i forhold til, hvem man rører, og hvornår eller i hvilke situationer man rører ved 

eleven. En del af svarene ligger, som før nævnt, hos den, der bliver rørt.  

Signe: Hvad signalerer jeg? Signalerer jeg, at jeg gerne vil lytte til ham, eller bliver han hele tiden 

cuttet af? Hvordan er min holdning til ham? Rør man nogensinde denne her elev? Eller, eller, eller. 

Alle de her spørgsmål, hvor jeg tænker lidt, det, der kunne være interessant, var, hvis man i et 

relationsarbejde satte fokus på de her forskellige sprog og forskellige former for kommunikation. 

Hvad ændrer det? Fordi opskriften er svær. Jeg tror, i det øjeblik vi taler om forskellige mennesker, 

så er der også forskellige ting der skal til, alt afhængigt af hvem modtageren er. Den der opskrift, 

den er der ikke. 

 
Signes refleksion understreger det komplekse felt, der åbner sig i nærmest uendelige dimensioner, 

når arbejdet er med mennesker, og erkendelsen af, at den færdige opskrift, den faktisk bare ikke er 

der. Når Hanne ønsker sig flere redskaber, flere måder at imødekomme de forskellige elever på, så 

er det nødvendigt, at redskaberne er nært koblet med den unikke relation med den konkrete 

lærer og elev. Ligesom det er forskelligt, hvordan man som lærer agerer i hhv. en 1. og en 9. 

klasse, er der også forskel på, hvem der er lærer, og hvem der er elever – begivenhedernes greb 

om os løsnes og strammes, afhængigt af hvordan vi modtager deres omfavnelse. For Signes 

vedkommende åbnes et overflødighedshorn af mulige handlemuligheder i de situationer, hvor 

opmærksomheden favner begivenhedens mange rum og planer – og det er måske netop, hvis man 

lykkes med at holde sig åben og opmærksom på kommunikationens forskellige former og 

niveauer. Den patiske berøring kan både være personlig og privat (Van Manen, 2014), men 

adskiller sig ved berøringens grundlæggende motiv og kvalitet. Lærerens personlige patiske 

berøring har et professionelt orienteret motiv, hvilket grundlæggende adskiller det fra den private 

patiske berøring. Signe og Hannes refleksioner vidner om, at den patiske berøring uundgåeligt er 

smeltet sammen med og understøtter lærerens patiske viden (eller kompetence). Når Hanne 

fremhæver, at det er små kropssproglige tegn, hun opbygger med hver enkelt elev, så peger det 

på en relation, der er tæt og differentieret. På billedet (Trøst) illustreres en umiddelbar nærhed 

ved, at de to kroppe er så tætte, mens billedet (Set) udtrykker en særlig fortrolighed, idet læreren i 

situationen kender eleven godt nok til at vide, at hun er ked af det, selv når hun ikke siger noget 

om det selv. Både billederne og Hanne og Signes refleksioner tyder på, at der i de tilfælde er tale 
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om personlige relationer, hvilket ifølge Van Manen er afgørende for opbyggelsen af et 

tillidsfuldtom end professionelt forhold, et forhold der ikke nødvendigvis behøver at være af 

længere varighed for at rumme denne også personlige kvalitet (Van Manen, 2014). Van Manen 

siger om den særligt kompetente, patiske praksis:  

” Pathic thought turns itself immediately and directly to the person himself or herself. A pathic 

relation is always specific and unique. (…) A personal relation is something you can have only with 

a specific other. The pathic orientation meets this concrete person in the hart of his or her existence 

(…). In other words, there is something deeply personal or intersubjective to the pathic relation” 

(Van Manen, 2014, s. 280). 

Lærerens berøring bevæger, men som den følgende fortællingen om Kristian viser, sættes læreren 

selv i bevægelse i de mange små betydningsfulde øjeblikke.  
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”Øjeblikkets langsommelige skyndsomhed” 

 

 

 

Værsgo at sætte sig tilbage… sekunder efter står en pige lige foran ham. Hun 
rækker armene i vejret og kigger op. Kristian griber armene omkring albuerne, 
holder dem, mens han kigger hende i øjnene. Et let smil, 5 sekunder. Hun svajer let 
i ryggen, læner sig frem. Hun snurrer sig en anelse, stadig med kontakt drejer de 
to kroppe synkront. I et afstemt afsæt sættes af hver for sig og sammen for at 
skilles. 
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Øjeblikkets langsommelige skyndsomhed 
Fortællingen illustrerer, hvordan Kristian på et øjeblik skifter fokus fra den fælles besked til klassen 

til et kort, nærværende sekundkorte betydningsfulde møder midt i vrimlen. I mødet mødes 

kroppene i en kort afstemt ordløs duet. Kristian ser ikke ud til at sige noget, og det er ikke til at 

sige noget om pigens intentioner. Fortællingen viser et billede af to mennesker, der mødes i ti 

korte sekunder af et evigt øjeblik, af lærerens balancegang mellem alle og en og den særlige 

mulighed for at skabe stemte møder i det uforudsete, åbne mulighedsrum. I sekunderne der går, 

lykkes Kristian med at skabe et nærværende møde, i fraværet af ord taler kroppene et afstemt 

sprog, tydeligst udtrykt ved den ubesværethed, den gensidige berøring opstår og ophører ved.  

For både Kristian, Hanne, Signe og Pia er berøringen en naturlig del af deres praksis, men også en 

del der i høj grad er kendetegnet ved en lav grad af medvidenhed. Fortællingen fortæller om en af 

mange situationer, hvor læreren på meget kort tid skal nå at om- og indstille sig på den enkelte 

elev, der viser sit behov. I sekundet lægger Kristian sine hænder på pigens arme, en berøring der 

modtages åbent og indforstået, opfattet og taget ind. Den personlige, patiske berøring kan have 

nærmest utallige betydninger, støttende, omsorgsfuld, trøstende, opmuntrende og meget mere. 

Berøringen bevæger og intentionen står ikke nødvendigvis mål med perceptionen af samme. Det 

er her, lærerens patiske kompetence spiller begivenhedens forløb et puds og former den i lyset af 

det unikke og interpersonelle mellemmenneskelige møde.   

Lærerens indfølende, patiske praksis, de mange korte møder, den afstemte berøring og bevægelse 

giver rummet retning, men som den næste fortælling om Pia viser, så er kroppens sprog også et 

potentielt sprængfarligt og konfliktfyldt felt, i klassens nogle gange intense rum.  
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”Indtryk. Udtryk. Ord” 

 

 

”Vi tager det op på klassemødet! ” Pia sidder på 4-mandsbordet. Kroppen vredet 
let omkring i en halv gestus; ”det her er ikke skæld ud”. Stemmen har kant… Et kort 
sekund mødes deres øjne, han slår dem ned, og da han kigger op igen øjeblikket 
efter, ser han kun Pias ryg. 

Han kigger ned i bordet igen, skuldrene synker sammen, mens han mumler noget. 
Nu er det ikke bare skuldre, men hele ansigtet der vender ned mod bordet, ansigtet 
får tydelige folder, rynkede bryn. Nedsunket under hendes skygge sidder han stille 
for en stund. Langsomt knyttes hans hånd. Den ligger på bordet. Skifter kulør, 
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knoerne bliver hvide. Så skubbes stolen ud, og han rejser sig kraftfuldt og går mod 
døren.  

Pia spærrer vejen, griber fat i ham, trækker ham ind til sig og læner sig frem i en 
favnende bevægelse. Hendes hænder lukker sig om håndleddene. Hans krop 
spændes, stritter imod, efter nogle sekunder slipper Pia grebet og åbner op. 

Vejen mod døren er fri, og han går resolut ud af den. 

 
Indtryk. Udtryk. Ord 
Fortællingen illustrerer, hvordan små, uopmærksomme øjeblikke pludselig kan blive definerende 

for begivenhedens tone. Pia, der i situationen forsøger at håndtere undervisningen og samtidig 

lægge låg på en ulmende konflikt, lykkes ikke med at møde den ene dreng. Selvom ordenes 

indhold både signalerer, at der er mulighed for at tale om sagen på et senere tidspunkt, og at det 

ikke er skæld ud, viser det sig ikke at være nok. Som han sidder ved firmandsbordet, sammen med 

de andre og alligevel alene, kommer Pias ryg pludselig til at fungere som en helt konkret, kropslig 

afskærmning fra livet ved bordet. Pias ryg tårner sig op foran ham, og øjnene der før mødte hans 

er væk. Selvom ordenes velmenende betydning giver retning, fornemmes stemmens klang at tone 

opad i en skarp kant, der måske er den egentlige katalysator for min egen krops opvågning. Det er 

ikke skæld ud… stemmen fortæller om ordenes mislyd, der folder sig ud i ryggens afvisende væg. 

Selvom ordenes betydning hænger i rummet et sted, overdøves det af kroppens sprog, der 

fortæller om en lærer der (sikkert med al mulig god grund) i situationen ikke er nærværende.  

Hanne: Vi bruger jo hele tiden vores stemme, og det tror jeg (…) det er også den du hele tiden har 

fokus på. Vi tænker hele tiden på, hvad det er vi siger, om vi bander, om vi råber højt, om vi taler 

stille, det har vi egentlig meget godt fokus på. Det synes jeg. Det har jeg jo også, men hvis jeg så 

sidder og tænker over, hvad jeg gør med min krop, så er det ikke lige så tydeligt for mig. Det er det 

overhovedet ikke. Det kan jeg også godt se her, jeg er slet ikke klar over, hvad det er jeg gør med 

de der øjne eller, hvordan jeg går. Det tænker jeg overhovedet ikke på eller i hvert i fald ikke lige så 

meget. (…) Jeg tænker ikke så meget på, hvordan mit hoved det sidder eller, hvor mine arme lige 

præcis ligger - om jeg har ham i et side-halsgreb – ej det gør jeg så ikke. Det er jo sjovt, at vi har 
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hele tiden fokus på det der kommer ud af munden. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at det, 

som børnene kigger mest på, det er min krop. Det ved jeg faktisk. 

 
Børn taler og læser kroppens sprog først 
Hannes overvejelser peger på en central udfordring, både i fortællingen og sandsynligvis også 

mere generelt, nemlig at læreren ofte har stort (og vigtigt) fokus på ordenes og samtalens 

betydning og indhold, men at der mangler en større medvidenhed om det vi gør med vores 

kroppe. For Hanne virker det nærmest paradoksalt, for; ”det er jo sjovt, at vi har hele tiden fokus 

på det der kommer ud af munden. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg at det som børnene 

kigger mest på, det er min krop. Det ved jeg faktisk”. 

Kroppen er altid i bevægelse, altid kommunikerende, også når ordenes indhold klinger ud, eller 

når der intet siges. Ifølge Winther kan kommunikationen inddeles i tre dimensioner; 1) ordenes 

indhold, 2) stemmens betoning og følelsesindhold og 3) kroppens sprog (Winther, 2012b), der er 

indbyrdes afhængige af hinanden, men ikke nødvendigvis sidestillede. Hvis ikke der er 

sammenhæng mellem de tre dimensioner  

”opstår der dobbeltbudskaber, og det kan medføre forvirrende, utroværdig eller måske oven i 

købet konfliktskabende kommunikation (…) Børn sanser og læser først og fremmest kroppens 

sprog og lytter efter stemmens klang” (Winther, 2012b, s. 78).  

Fortællingen kan være et eksempel på, hvordan Pias ord ikke får nær den samme betydning som 

stemmens klang og kroppens sprog. Også Hanne bliver sig sin egen krop bevidst i mødet med sig 

selv, hvilket under samtalerne udvikler refleksioner over, hvilken betydning kroppens sprog har i 

forhold til ordenes indhold og betydning. 

I fortællingen kommer den manglende sammenhæng mellem de tre kommunikative dimensioner 

til udtryk i drengens reaktion, hvor det er tydeligt, at den konkrete boblende konflikt ikke kan 

gemmes væk. Stemmens klang fortæller ham måske noget andet end ordene og Pias bevægelse, 

hvor ryggen vendes mod drengen ogmest af alt ligner en (utilsigtet) afvisning. Det manglende 

nærvær får en accelererende effekt, da Pia ikke mærker eller ser forandringen i drengens kropslige 

udtryk. Øjnene der bliver slået ned, skuldrende der synker, og hænderne der langsomt knyttes og 

skifter farve er en del af de mange små kropssproglige bevægelser der i mange tilfælde aflæses 
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som micromovements af læreren og giver et umiddelbart billede af den følelsesmæssige tilstand 

her og nu. Da stolen skubbes ud, ser Pia igen drengen og møder ham på vejen mellem bordet og 

døren. Pia griber instinktivt fat i ham for at trække ham ind, men mødes af en krop der spændes 

sitrende op, og Pia må efter meget kort tid give slip igen. Selvom Pias kendskab til drengen er 

indgående, opstår der i situationen en berøring der ikke tages imod som den plejer. Under 

samtalerne blev Pia både præsenteret for fortællingen og for en kort videosekvens, hvor 

begivenheden udspillede sig. En del af Pias refleksioner handler om, hvordan drengen plejer at 

reagere:  

Pia: ”90 % af gangene tager han imod det og krammer igen, fordi det får han ikke ret meget af. Så 

putter han sig ind, og han har brug for det, fordi han ved, at den kropslige kontakt betyder, ”vi 

finder ud af det, du bliver ikke skældt ud. Han bliver skældt meget ud mange andre steder. Så han 

vil gerne tage imod det der, han kommer også tit op, hvis han er ked af, fordi han vil have den 

krammer”.  

Om det fjerde eventual skriver Kirkeby: ”Men solidaritet er et spørgsmål om at fornemme 

begivenheden, sådan som den udspringer fra de andre. En solidaritet med det, der er sket dem, og 

med det, der vil kunne ske dem” (Kirkeby, 2005, s. 545). Det fjerde eventual handler om at lade 

den anden befri sig og undgå at lade foruddefinerede kategorier forplumre muligheden for det 

ligeværdige møde og fællesskab.  

Fortællingen og Pias refleksioner under samtalen er et eksempel på, hvordan berøring 

imødekommes og mærkes forskelligt, og selvom én type berøring i mange tilfælde vil være på sin 

plads, er der ikke nogen endelig opskrift på, hvad der er rigtigt i hvilke situationer. I lærerens 

daglige kropslige møder mødes mennesker der forsøger at stemme sig i forhold til hinanden, og 

det er i lærerens måde åbent at møde begivenheden, at det skeende sker på alles og ingens 

præmisser. Det er derfor også læreren der bærer det største ansvar for, at kommunikationen 

lykkes (Winther, 2012b).  

Lærerens vilkår er, som fortællingen om Pia viser, at der ikke altid er tid og plads til det enkelte 

barn blandt de mange. Den næste fortælling om Hanne tegner et billede af det kaotiske rum og 

den favnende kommunikerende krop. 
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”Bevægende Møder I Kaotiske Mellemrum” 

 

 

Børnene roterer tæt imellem hinanden midt på gulvet. Man kan høre tydelige 
klask, hver gang de skal give high five, og både fnis og grin bryder igennem den 
ellers markante lydmur af alt og intet. Rundt imellem dem går Hanne. Langsomt. 
Roligt. Griber en hvirvlende krop og sætter en ny og roligere retning for den. Flere 
ordløse gentagelser. Smil. To drenge står og taler. Hanne nærmer sig, kigger på 
dem, nærmest lister frem. De vender sig og smiler, siger noget. Hun griber den 
indirekte indbydelse og træder hurtigt helt frem, griber med begge hænder om den 
ene drengs overarm og trækker sig det sidste stykke ind i drengenes centrum. 
Kigger på den ene med store øjne, spærrer dem op og griber hans blik. Lyden af liv 
fylder snart hver en afkrog af rummet, vokser ud og op, ind, igennem og omkring… 
omkring den lavmælte uforstyrrede forbindelse der for et øjeblik lukker larmen 
ude. Hanne slipper hans arm igen, slipper taget, løfter for en stund blikket og lader 
det glide rundt i, hvad der må synes som kaotiske kroppes kraftfulde møder. 
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Bevægende Møder I Kaotiske Mellemrum 

Fortællingen sætter her rummet i spil, det nærmest kaotiske, levende, levede og uforudsigelige 

klasserum. Her midt i virvaret hvirvler eleverne rundt i et centrum uden midte, et center af energi 

og kraft der pulsende forskubber det tomme rum og efterlader det nye i sitrende farvetoner. 

Fortællingen handler på den ene side om kaos og larm – fnis, snak, grin og klask, en levende 

lydmur. Og så på den anden side om små oaser af nærværende engagerede møder, børn og børn 

imellem og mellem Hanne og børnene. Imellem dem alle er bevægelse, bevægelse i rummet og i 

mødet. Hannes møder virker i første omgang tilfældige og er det måske også? Men møderne 

sætter retning, nye retninger, roligere retninger, mens intet er roligere end Hannes egne 

bevægelser. Bevægelserne i rummet er forandret, bevægelserne har forandret rummet. Det var et 

rum i rævesøvn, sløvt rammet ind af dovne kroppe indtil scenen blev sat fri. Scenen sættes i 

bevægelsen væk fra den og fyldes ud af nye.  

I fortællingen træder de objektive og mere håndgribelige dimensioner af rummet kun let utydeligt 

frem, som om rummets rammer - vægge, vinduer, døre, stole og borde – er blevet visket bort. Det 

er, som om at de borde og stole der ofte strukturerer bevægelserne i rummet er ikke-

eksisterende. Alligevel er det en del af det der ligger imellem linjerne, en forskel der dukker op ved 

sit fravær.  

Rummet og ikke mindst oplevelsen af rummet, af bevægelserne og de menneskelige møder der 

fylder og forandrer rummet ligger som mættede mellemrum mellem ordene. Van Manen spørger; 

”How do we shape space and how does space shape us?” (Van Manen, 2014, s. 305).  

Hvordan oplever eleverne for eksempel klasserummet forskelligt, når det er et ´stille´ rum, hvor 

hver sidder med sit, og det kaotiske rum fuldt af nye kropslige møder, som fortællingen beskriver? 

Mogens Pahuus skriver:  

”Foråret er som en overgang fra et lille snævert rum (et hverdagsbur) til et åbent og stort rum” 

(Pahuus, 2015, s. 117).  

I fortællingen er selve overgangen ikke beskrevet, overgangen fra det dvælende, dovne rum fuldt 

af trætte kroppe til det ophedede, energirige rum fuldt af bevægelse og liv. Pahuus skriver, at 
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selvom foråret også handler om at komme ud, gå tur i skoven, ved havet eller bare åbne 

terrassedøren (min tilføjelse), så handler overgangen fra det lille snævre rum til det store og åbne 

rum også om den måde vi lever på, er aktive og oplever på. I fortællingen sættes scenen fri og 

rummet i bevægelse, og bevægelsen giver rummet nyt liv og ny form. Bevægelserne kan her være 

de store energiudladninger, når hænder præcist klasker mod hinanden, flere vågnende kroppe i 

kraftfulde møder, men det kan også være de (nu) vågne og spillevende øjnes kontakt, når de 

mødes rundt i rummet uden mønster.  

”Hanne: De sværmer rundt. Der er totalt kaos. De kan ikke engang huske, hvad det hedder lige nu, 

hvor man stopper det ind eller finde det program frem de skal skrive i. 

Signe: Det er sjovt, at du siger, der er kaos. Jeg føler, at der er ro.  

Hanne: Der skete jo så mange ting.  

Signe: Jeg følte bare (…) den ro, du har omkring dig, bare at du rejser dig op, så (…) Du giver dem 

bare tid til (…) Det kan være (…) de har jo stået i kø, så giver du dem tid til at tage billeder. Der er 

bare sådan en ro. Så er der lige to der mangler, så nu skal I skynde jer at sætte jer ned, men med en 

rolig hånd der ligger ovenpå. Så du siger, at de skal skynde sig, men de er også klar over, at du ikke 

er utålmodig.  

Hanne: Det jeg lægger mærke til, det er, jeg kan ikke høre min stemme i hvert fald. Det havde jeg 

frygtet, at man kunne høre; ”Nej, nu skal i sætte jer ned!”. 

Som samtalen illustrerer, er oplevelsen af rummet og læreren og elevernes bevægelser forskellig. 

Selvom Signe ikke har været til stede i rummet, men blot ser det på video efterfølgende, 

fornemmer hun et andet rum end Hanne; det er sjovt, du siger, der er kaos. Jeg føler, der er ro.  

Signe observerer, hvordan eleverne reagerer, bare Hanne rejser sig op. Ifølge Pahuus (Pahuus, 

2015) kan vi skelne mellem fire forskellige rum 1) det objektive rum - det første objektive rum 

defineres ved dets umiddelbare objektive, målbare karakter. Det er et rum, vi kan forholde os 

matematisk til og beskrive med tal. I fortællingen træder det objektive rum kun let utydeligt frem, 

som om rummets rammer –  vægge, vinduer, døre, store og borde – er blevet visket bort. Det er, 

som om at de borde og stole, der ofte strukturerer bevægelserne i rummet, er ikke-eksisterende. 

Alligevel er det en del af det der ligger imellem linjerne, en forskel der dukker op ved sit fravær. 

Det objektive rum er skabt af og bærer også præg af skolens liv, af klassen der for få øjeblikke 
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siden sad ved stole og borde, og af klasserne før denne der har sat deres spor. Også efter 

fortællingens begivenhed, i årene der kommer, vil klassens rum bestå, også selvom nye måder at 

bruge det vil tage form.  

2) aktivitetsrummet - aktivitetsrummet er det andet rum og knyttes til forskellige aktivitetsformer 

mennesker imellem. Her handler afstanden ikke om den målte afstand, men om deltagelse og 

engagement i netop denne situation frem for en anden (Pahuus, 2015). Aktivitetsrummet fremstår 

i fortællingen levende, energisk og fuldt af bevægelse, men også kontrastfuldt i relationen mellem 

de hvirvlende kroppe og Hannes rolige gang, men aktivitetsrummet kan have et nærmest 

uendeligt antal udformninger, hvoraf det mest grundlæggende er livsopretholdelsens rum. Fælles 

for både klasserummet, livsopretholdelsens rum og alle de andre rum er, at de alle er ”formet af 

en bestemt slags menneskelig arbejdsaktivitet, og at de derfor også er bestemt af den 

menneskelige krop og af de menneskelige behov” (Pahuus, 2015, s. 123).  

Aktivitetsrummet, som i dette tilfælde er klassen, er primært skabt som ramme for undervisning 

og læring, en aktivitet der kan have mange forskellige aktivitetsformer. Den aktivitetsform som 

fortællingen beskriver giver en fornemmelse af korte afstande ved de forskellige kropslige 

aktiviteter og møder, når de giver high fives, eller når Hanne griber en hvirvlende krop og sætter en 

ny og roligere retning. Fornemmelsen af den korte afstand er forbundet med aktiviteten i rummet, 

en aktivitet der primært er centreret om det relativt tomme område mellem bordene på den ene 

side og tavlen på væggen i den anden side, og rummet er derfor væsensforskelligt fra det af stole 

og borde afgrænsede område, der inviterer til stillesiddende arbejde. Generelt opdeler vi vores 

rumlige omverden i afgrænsede rum, som igen kan underopdeles i endnu mere afgrænsede rum, 

fra himmel og jord, til skolens rum, klasserummet og de mindre og yderligere til rum der opstår 

med udgangspunkt i aktiviteten og den måde vores kroppe interagerer med rummets struktur. 

”Aktivitetsrummet er det rum, hvor vi arbejder, og det rum, vi er undervejs i. Derfor er det altid et 

orienteret rum, som vi har et overblik over, og som vi har et mere eller mindre klart billede af (…). 

At det er et orienteret rum betyder, at det er opdelt i steder og pladser. Noget er det rette sted for 

den og den aktivitet, og noget har sin rette plads – i en brugssammenhæng” (Pahuus, 2015, s. 

124). Ifølge Pahuus er vi som mennesker altid på vej (i bevægelse), og da vi er oprejste, er det de 

horisontale og vertikale dimensioner af rummet der er de mest centrale. Det har betydning for, 
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blandt meget andet, elevernes oplevelse af rummet, når de involverer sig kropsligt-

følelsesmæssigt og påvirker den måde klasserummet træder frem for dem. Pahuus skriver, at der 

for de mange forskellige former, aktivitetsrummet aktualiseres i, gælder, at det store, det 

rummelige er fremmende for menneskelig aktivitet, mens det snævre kan opleves som 

begrænsende for aktiviteten.  

Timerne på stolene i rummene flød momentvis sammen for mig, vævet ind i min egen levede krop, 

der på en og samme tid var her og nu og samtidig i et frit fald formet af skoletidens snævre greb, 

der som små sirlige løkker i perioder holdt enhver udfoldelse i skak. Erindringerne om en krop 

fanget i et rum i en form, hvor kun den tøvende, tilbageholdte bevægelse fik passage. I 

fortællingen formuleres et lettelsens suk, der er spejlet i, hvad der nu og her erfares som tung tid. 

Selvom stole og borde strukturerer rummet som det tilnærmelsesvis i evigheden har stået, er det 

flækket og vakt til live. Det er kontrasten der taler formfuldendt uden ord og vækker billederne i 

mig, billeder af børn og bevægelse, af et rum der åbner sig og byder sig til og farver nutidens 

begyndende fremtid med håb.  

Klasserummet, som det fremtræder i fortællingen, har opløst den oprindelige struktur, og stole og 

borde er udvisket til fordel for summende energi og bevægende møder. Omkring eleverne 

udspringer snævre bevægelsesbaner, der vokser frem og ud imellem dem, mens de for en stund 

gror sammen i tilblivelsens dynamiske tid (Pahuus, 2015).  

Van Manen åbner det eksistentielle tema om det levede rum (spatiality – lived space) ved at 

spørge til sammenhængen mellem oplevelsen af rummet og det fænomen der er centralt i 

undersøgelsen. I fortællingen opleves rummet som højlydt, med fnis og grin der bryder gennem 

den markante lydmur. Men det dynamiske rum fuldt af bevægelse og kropslige møder, både 

eleverne imellem og mellem Hanne og flere af eleverne, sætter flere sanser i spil. Pahuus skriver 

om synssansen, at det er den suveræne sans, den sans der gør det muligt at skaffe overblik og 

placerer os over tingene. Anderledes er det med høresansen, idet vi ikke har nogen umiddelbar 

afstand til det hørte, som vi har det med det sete, det akustiske er allerede nær. I fortællingen 

kommer følesansen særligt i spil under de mange kropslige møder og berøringer. Pahuus skriver:  

Følesansen derimod giver ikke adgang til det frie rum. Hvor vi ”i synet forholder os til omgivelserne 

i deres helhed”, er vi i berøringen altid bundet til dele af det vi har med at gøre” (Pahuus, 2015). 
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Tidligere er berøringens forskelligartede, men stærke og betydningsbærende karakter beskrevet 

(Herskind & Winther, 2015; Van Manen, 2014; Winther, 2012b) som en særlig mulighed for at 

forbinde sig til den anden og at skabe relationer i rummet, hvor kroppen som en hel, multisanselig 

organisme er forbundet med verden og verden forbundet med den. Det er måske også i det lys, at 

det levede rum (Van Manen, 2014) træder frem i fortællingen som en (multi)sanselig eksplosion 

der udvider rummet og gør det til noget andet og mere, end skolens og klassens rum oprindeligt 

har indbudt til. Det levede rum forbinder sig tydeligt til Pahuus’ tredje rum, det oplevede rum. 

3) det oplevede rum - det tredje er det oplevede eller fornemmede rum og er koblet til den 

menneskelige livsudfoldelse, til selvvirkeliggørelse og følelser. Oplevelsen eller fornemmelsen af 

dette rum kan være alt fra indelukket til vidtstrakt og åbent. Pahuus kobler aktivitetsrummet til de 

rumoplevelser der knytter sig til følelser, fornemmelser og stemninger ”og til de kropslige 

bevægelser som den følelsesmæssige bevægethed kommer til udtryk i” (Pahuus 2015, s.119).  
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(”Ude på tur” fra utopiafasen. Det handler om, når vi er på tur og vi får et bedre forhold til vores lærere.) 

 Billedet viser glade børn og glade lærere der er på tur sammen, på vej ud af den sti der fører til 

Experimentariet. I tilfældet med dette billede er det den medfølgende beskrivelse af, hvad billedet 

handler om, der står centralt. ”Ude på tur” fortæller om, hvordan forskellige rum påvirker 

oplevelsen af relationerne, og om at vi oplever forskellige særegne rum, når vi udfolder os 

kropsligt. Ude på tur relaterer sig i første omgang til den måde Pahuus forstår vandreturens rum. 

Vandreturen kan forstås som en blanding af aktivitetsrummet og den vitale bevægelses rum 

(Pahuus, 2015, s. 127). At være på (vandre)tur handler ikke om at komme hurtigst muligt fra A til 

B, men har en mindre målrettet form. På billedet er den endelige destination Experimentariet, 

men selve destinationen eller målet med turen har en mindre betydningsfuld position på billedet 

og bliver ikke italesat i forklaringen om, hvad billedet handler om. Her fremhæves det rum der 

skabes, når vi er på tur, som skaber mulighed for en anden måde at være sammen på. I 

klasserummet som det fremtræder i store dele af hverdagen, er bevægelsen præget af 

målrettethed, af en særlig retning, drevet af særlige ønsker og behov. Det er måske netop dette 

skift i bevægelsen i rummet, der har skabt en særlig opmærksomhed om den begivenhed, der er 

beskrevet i fortællingen. I fortællingen fremstår bevægelsen kaotisk og fri uden nogen 

fornemmelse af bestemte afstande, der tilbagelægges af særlige årsager. Det afstandsmæssige får 

mindre betydning og rummet bliver større, mere åbent. Fortællingen og billedet illustrerer 

forskellige rum, men fortæller begge om, hvordan det levede rum får betydning for oplevelsen af 

måden vi møder den anden på. I fortællingen beskrives et rum, der er i vigør, fyldt op af vital 

kropslig udfoldelse. Pahuus beskriver marchen som en kropslig bevægelse, man giver sig hen til og 

dermed også til rummet:  

”Man bevæger sig derfor ikke gennem rummet, som man gør det, når man går for at komme et 

bestemt sted hen. Man bevæger sig derimod ind i rummet, trænger frem i rummet. Det drejer sig i 

marchen (som vital kropslig udfoldelse) ikke primært om at overvinde en distance. Rumlige 

afstande bliver indifferente” (Pahuus, 2015, s. 127).  

Rum og tid 
I fortællingen er bevægelsen i centrum og siger ikke noget om didaktiske overvejelser eller faglige 

mål. Det er den kropslige udfoldelse og de mere eller mindre tilfældige møder rundt i rummet, der 



137 
 

træder frem og sætter en retning, som umiddelbart synes vilkårlig, men som samtidig bærer med 

sig et betydningsbærende element. Det betydningsbærende er i fortællingen bundet til 

bevægelsen som den vitale udfoldelse og følelsernes rum, et rum fuldt af smil, fnis, grin og den 

uforstyrrede forbindelse etableret midt i et summende virvar af kaotiske kroppes kraftfulde møder. 

Pahuus skelner grundlæggende mellem to forskellige måder at være aktiv på; den klarende og den 

der er forbundet med selvvirkeliggørelsen (Pahuus, 2015). Begge har afsæt i vores måder at være i 

verden på og er derfor koblet til blandt andet tid og rum. Den rene, klarende aktivitet er 

kendetegnet ved et resultatorienteret fokus og opgaveløsning og ”fører til en ensidig 

fremtidsorientering, hvor fremtiden fremtræder som noget genstandsagtigt, rumagtigt – en 

tunneltid, som er fyldt mere eller mindre op med opgaver og projekter” (Pahuus, 2015, s. 129). Den 

klarende aktivitet er drænende, fordi den ikke betyder noget i sig selv, den har kun værdi i relation 

til resultatet. Fortællingen beskriver en begivenhed fuld af bevægelse, af aktivitet og energi, men 

selvom der muligvis har ligget en hensigt relateret til undervisningen, er det som om det træder i 

baggrunden, og bevægelsen som vital kropslig udfoldelse får fylde.  
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(”Tid”) 

Rum og tid er ifølge både Pahuus og Van manen tæt forbundet, Van Manen beskriver det ved at 

fremhæve måden vi taler om tiden på, når noget for eksempel tager lang tid:  

”lived space and lived time is mingled. Space is an aspect of time, and time is experienced as space 

(Van Manen, 2014, s. 306).  

På billedet “Tid”, som også bliver brugt et andet sted I analysen, illustreres tiden ved klokken i 

hjørnet og med elevens ord bliver tid en afgørende faktor i hendes oplevelse med livet med 

lærerne i skolen, at det er godt, når man er ked af det, og læreren tager sig tid.  

 

Bare om at være i rummet. Og øjenkontakt 
Under samtalerne med lærerne reflekterede vi over, hvordan de selv oplever deres bevægelser i 
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rummet, for eksempel i en ´normal´ undervisningssituation hvor eleverne primært arbejder bag 

deres borde.  

Kristian: Der går ikke en lektion, hvor jeg ikke har været rundt til alle borde. Jeg tænker ikke på det 

som et kontrolbesøg, jeg tænker på det som ”Hvad laver i? Hvor langt er du nået? ”. Det er helt 

naturligt for mig (…) For mig er det slet ikke om at komme ned til de bagerste borde. Du siger det, 

som om det er en rejse. For mig er det bare… om jeg står nede i det ene hjørne eller i det andet 

hjørne, ved f.eks. kateteret eller døren - det er for mig bare om at være i rummet.  

Kristian sætter her fokus på, hvilken form for aktivitet der præger hans bevægelser og dermed 

påvirker oplevelsen af rummet. Selvom det kan anskues som en vigtig opgave at nå rundt til alle 

eller at komme fra sin plads ved kateteret eller tavlen og ned på bagerste række gennem en 

velvoksen forhindringsbane skabt af lange ben, ludende kroppe og skoletasker i mange farver og 

former, lader det ikke til, at det for Kristian opleves hverken som en rejse eller et kontrolbesøg. For 

Kristian er udgangspunktet alle og ingen steder og rummet som helhed. Jeg har tidligere vist, 

hvordan nærværet fremstår som et uomtvisteligt element i det vellykkede møde. Kristians 

refleksion viser noget om, at måden han tænker om hvert besøg ved bordene på, betyder noget 

for kvaliteten er den tid, han når med hver elev. Pahuus skriver om den klarende aktivitet, at den i 

sin rene form er belastende. Ved mange opgaver af den karakter fører det til fornemmelse af 

tomhed, rastløshed og kedsomhed.  

Kristian: (…) Hvis jeg f.eks. læser højt, så siger børnene altid ”Kristian”, hvorfor går du altid? ”. Det 

gør jeg. Jeg sidder aldrig ned og læser højt, jeg går altid rundt imellem bordene. Både fordi (…) det 

ved jeg ikke… (…) Ja, og så kan man lige få lagt en hånd, hvis der lige er en, som er i gang med 

noget andet. Man kan bedre få øjenkontakt med nogen, som man ellers ikke ville kunne have fået. 

Der kommer noget mere afveksling og dynamik, plus at jeg ikke keder mig selv så meget, hvis jeg 

gør det”. 

Kristian stiller til sidst i citatet skarpt på hans egne levede erfaringer og peger på, at bevægelsen i 

rummet, når den er afvekslende og dynamisk, har betydning for oplevelsen af at være i rummet 

mere generelt, han keder sig simpelthen ikke så meget. Modsat den klarende aktivitet opleves 

tiden, ifølge Pahuus, som dynamisk, som skabende og forvandlende og erfares primært i 

aktiviteter af opslugende karakter. Tiden forsvinder ikke, som vi nogle gange formulerer det, men 
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fornemmelsen af tiden ændrer karakter og flyder sammen med selvvirkeliggørelsestrangen. 

Kristian fortæller, at man bedre får øjenkontakt, og at man lige kan lægge en hånd.  

I bevægelsen åbnes verden op for os, og via kroppen forbindes vi med verden og verden med os. 

Den levede tid og det levede rum står naturligvis ikke alene, men er forbundet med de resterende 

eksistentialer; den levede krop, relation og de levede ting:  

”The notions of lived relation, body, space, time, and things, are existentials in the sense that they 

belong to everyone´s life world – they are universal themes of life” (Van Manen, 2014, s. 302).  

Når Kristian fortæller om, at man bedre får øjenkontakt og lige kan lægge en hånd på, 

understreger det eksistentialernes forbundethed. Kristians mulighed for at møde eleverne på den 

der måde, der er anderledes end hvis han havde været i rummet på en anden måde, den måde 

hvor der er tid, hvor bevægelsen ikke er en rejse, hvor oplevelsen af tid ikke er den fortravlede, 

stramme og begrænsede tid; Det er for mig bare om at være i rummet, kan forstås som et udtryk 

for en oplevelse af (klasse)rummet, hvor der ikke er noget der opleves som tættere på eller 

længere fra, hvor rumlige afstande bliver mindre eller slet ikke betydningsfulde. Her er det en 

anden fornemmelse for tid, den udstrakte og langsommelige, den der forbinder sig til udfoldelsen i 

selvvirkeliggørelsen, der igen forbinder sig til de ting og de mennesker der omgiver os.   

Med indsigten i, hvordan vi med udgangspunkt i vores levede krop forbinder os til verden og 

verden til den og med udgangspunkt i forståelsen af den levede relation, antager jeg her, at 

lærerens måde at være i rummet på samt bevægelsens karakter også har indflydelse på elevernes 

oplevelse og erfaring med det rum, lærer og elever i fællesskab skaber. I forlængelse heraf bliver 

lærerens (i dette tilfælde Kristians) oplevelse af tid og rum muligvis retningsvisende for elevernes 

oplevelse og erfaringer med livet i klasserummet, og (jævnfør tidligere analyse af rummets 

atmosfære) lærerens bevægelser og måde at være nærværende på bliver et afgørende element 

for både lærere og elever.  

I fortællingen om Hanne (Bevægende Møder I Kaotiske Mellemrum) og i samtalen med Kristian 

tegner sig et billede af to lærere, der mestrer at gribe og holde rummet, at skynde sig langsomt i 

mange korte møder og mærke møderne med betydning. Men børnenes billeder peger samtidig 
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på, at det udstrakte, nærværende og fordybende møde med læreren er af stor betydning for deres 

liv med lærerne i skolen.  

Lærerens (konstante) bevægelser i rummet, de mange små nærværende møder og øjenkontakten 

med børn, der ellers ikke ville have fået den, er alle dele af lærerens praksis, der gør ham eller 

hende synlig i rummet. Den næste fortælling om Signe peger på dilemmaet mellem de mange og 

den enkelte, om fordybelse på trods. 
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”Fordybet” 

 

De to drenge i midten af klassen, ved gruppebordet lige foran tavlen, kan pludselig 
høres, rustne og bassede. Øjnene er fulde af energi. Paradoksalt. De levende 
spilloperende øjne i de dovne, let ludende langlemmede kroppe. Energiens sitrende 
vibrationer bølger ud i rummet, med stadig tiltagende volumen. De bølgende slag 
preller uimodståeligt af på Signe. Preller af og fordeler sig som ringe i det lille 
tætpakkede rum. Hun er opslugt. Fordybet i samtale. Næsten usynlig. Tæt på og 
langt fra. Fra drengene. Fra rummet. Fra fraværet i det nære, der får tid og rum til 
at løsnes. Løsrevet i en kortvarig skrøbelig boble, der kort efter brister, blandes og 
bringer de fragmentariske strømme sammen i en hvirvlende tagfat, der snurres 
rundt, op og ud i det fælles åbne indtil hun igen fordybet forsvinder for en stund. 
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Fordybet 
I fortællingen fordyber Signe sig i de enkelte elever, forsvinder opslugt og fordybet i samtale og 

næsten usynlig. Den stigende uro, der langsomt fylder rummet ud og preller af på Signe, tegner sig 

som et dilemma mellem det nærværende møde med den enkelte elev, fordybelsen i relationen og 

den manglende bevægelse og synlighed, det medfølger. Signe stiller selv spørgsmålet i en af 

samtalerne. 

Signe: Jeg sidder og tænker, at jeg måske nogle gange skulle prøve at være mere usynlig? Om jeg 

overhovedet er synlig nok? 

Signe: ”Det er også det der med, at hvis man nu skulle prøve at arrangere det. Er det så vigtigst, at 

man er én nær, eller at man er lidt på afstand med alle, men så alle kan se en. Jeg tror, at for at 

den her enkelte elev skal føle sig tilpas og føle, at han/hun har lyst til at være i rummet (…)  At man 

skal have det godt, før at du kan lære. Der tror jeg faktisk, det er vigtigst, at man har den der 

tætte…”  

Hvor Kristian i tydelige dynamiske skift mellem kortere ophold ved enkelte borde og børn er 

tydelig og på vej i rummet, bliver Signes nærvær i det små til fravær i det store og åbne. Den 

stigende energi, der fornemmes i rummet, fornemmes muligvis ikke af Signe, eller også 

fornemmes den, men rummes og leves med som mulighed for nærværet i relationen med enkelte 

elever. Rummet står langt fra stille, selvom Signe ikke fylder det ud i lange perioder, men fyldes ud 

af andre, af eleverne der langsomt træder frem i forskellige konstellationer.  

Hanne: ”Men det er jo klart, at lige så snart at man har en relation med et barn, så ved man jo 

faktisk ikke, hvad der sker bagved en eller i de andre steder”.   

 

Rummelighed 
I Signe og Hannes refleksioner fornemmes, hvordan dilemmaet efterlader behov for eftertanke, en 

eftertanke hvor de hver i sær som lærere mærker efter, hvad der er vigtigt hvornår, og at det er 

klart for dem, at lige så snart man har en (fordybet) relation til et barn, så ved man ikke hvad der 

sker bagved en eller de andre steder. Det er nu alligevel sandsynligt, at det ikke kun er tilfældet, for 

begge lærere viser i mange tilfælde at have et sanseligt nærvær, der rækker ud over det, der 
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umiddelbart træder frem lige foran dem. Det akustiske lydbillede, som klassen skaber, skaber i 

lærerens krop en nærhed, der allerede er, en sansning uden afstand. Lærernes kropslige, sanselige 

nærvær er derfor ofte i spil på en måde, der rækker ud over, hvad synssansen i det konkrete 

øjeblik kan tilbyde og giver adgang til fornemmelse for, i hvilken retning rummet bevæger sig. 

Signe og Hanne refleksioner vidner om, at de ofte vælger den nære relation til og skaber rum for 

en mere fri bevægelse og energi i rummet.  

Hanne: Jeg sagde sidste gang, og det har jeg også tænkt meget over, om det var forkert at være 

usynlig? Men det er det jo ikke. (…) Tingene skal også have lov til at udvikle sig, ellers bliver det 

total diktatur”. 

Hannes refleksion iscenesætter det mere åbne og frie rum, et rum hvor eleverne også får plads til 

at udfolde sig, når Hanne fra tid til anden forsvinder væk og bliver usynlig. I fortællingen bobler 

energien, og en stigende uro fylder rummet mere og mere. I dette tilfælde er Signe nærmest 

usynlig, fordybet. Måske preller det ikke helt af på Signe, at energien i rummet syder. Måske er det 

et tegn på en rummelighed over for et klasserum i forskellige formater, en rummelighed over for 

hvordan hun med sin egen krop kan håndtere de forskellige intensiteter af energi og bevægelse 

rummet fyldes med i forskellige situationer? En sådan form for rummelighed kommer til udtryk og 

mærkes i rummet, der skabes omkring Hanne og Signe, og kan måske udfoldes yderligere teoretisk 

med udgangspunkt i Pahuus´ fjerde og sidste rum. 

4) Rummeligheden defineres bedre som et fænomen og kaldes rummelighed. Rummeligheden er 

tilnærmelsesvis en menneskelig egenskab, en egenskab der også er noget, der opstår i samværet 

med andre mennesker. I fællesskabet og samværet med andre opstår en særlig måde at være 

sammen på, hvilket både er nærværende i oplevede rum og i de rum, fællesskabet med andre 

skaber. Ifølge Pahuus besidder disse rum en særlig følelseskvalitet der fylder rummet, tydeligt og 

ubestemmeligt.  

Den menneskelige rummelighed kan forstås som noget indtryksmæssigt, vi hver især kan erfare og 

fornemme i helheder. Når rummelighed forbindes med lederskab og i særdeleshed med en lærers 

lederskab i klassen, er det særligt relevant at fokusere på oplevelsen af lærerens rummelighed i 

mødet med det enkelte barn. Det kan være lærerens egen oplevelse, det enkelte barns oplevelse 

eller den måde, hvorpå den resterende klasse oplever lærerens rummelighed i forskellige 
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situationer.  Pahuus skelner mellem forståelsens rummelighed, den etisk-eksistentielle 

rummelighed og den etisk moralske rummelighed (Pahuus, 2015, s. 117) og skriver om den etisk-

moralske rummelighed:  

”det er godt at være rummelig i den betydning af ordet, hvor det går på evnen til at åbne sig for 

den anden – også hvor denne er anderledes og fremmed, og videre evnen til at respektere og 

acceptere den anden i dennes anderledeshed”. (Pahuus, 2015, s. 139).  

I citatet her finder jeg en central pointe, der relaterer sig til den forståelse af nærværet som 

afhandlingen abonnerer på, og som også trækker på Kirkebys eventualer. I det fjerde eventual 

fremhæves det ligeværdige fællesskab, et fællesskab der netop er lige, fordi vi der er fælles om at 

være fælles. Rummet (rummene), som vi forestiller os det og taler om det, erfares og opleves 

ifølge Pahuus gennem handlingens- og livsudfoldelsens faktiske rum og bliver derved til i 

begivenhederne, vi deler, i livet. Rummeligheden kan kun leves, hvis man virkelig føler den 

(Pahuus, 2015, s. 117) og forankres derved kropsligt i begivenheden. 

At rummeligheden kun kan leves, hvis man virkelig føler den, kobler rummeligheden til 

fornemmelse, til sanseligheden, til kroppen og vil med udgangspunkt i afhandlingens 

kropsforståelse derfor også være en integreret del af lærerens krop og kropssproglige 

kommunikation. Lærerens rummelighed må forventes at kunne mærkes i rummet og sætte spor…  

Lærerens rummelighed må leves af læreren selv, men læreren lever ikke livet i klasserummet 

isoleret og alene. I den næste fortælling om Hanne, favner Hanne ikke alene drengen, men favner 

rummet, relationerne, både den tætte og dem på afstand og sætter en rummelig retning.   
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”Duet” 

 

Med ryggen til den interaktive tavle midt i lokalet fortæller og forklarer Hanne på 
livet løs. En af de to drenge, der skal hjælpe, står helt tæt på, skulder ved skulder 
med Hanne. Hanne træder et skridt frem, han tripper pludselig lidt uroligt, rokker 
fra side til side. Hanne glider tilbage på linje med ham, lægger sin arm på hans, 
stadig mens hun forklarer. Uroen svinder hurtigt ud. Da Hanne hæver sin venstre 
arm, følger hans frie højre hurtigt efter, og hendes bevægelse spejles, han gynger 
igen uroligt, træder lidt frem, så tilbage og frem igen, vender sig en smule, så 
armen føres ind foran Hanne – alt sammen mens Hanne forklarer og fortæller. Hun 
griber hans hånd, tager den ind til sig, og han følger med, til de står som smeltet 
sammen i en indlevende argentinsk tango. Mens Hanne besvarer det sidste 
spørgsmål, står de tæt sammen. Den store, urolige drengekrop hviler for en stund 
i favntaget, inden Hanne førende frigør ham til det nu pulserende rum, der 
omfavner dem. 
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Duet  
Fortællingen fortæller om, hvordan Hanne med sin krop favner uroen i den andens krop, hvordan 

uroen hurtigt svinder ud, idet hun glider tilbage på linje med ham og lægger sin arm på hans. De 

indledende trin stemmes af og fører langsomt, men sikkert mod afsættet der omskaber området 

mellem tavlen og den resterende gruppe børn bag bordene, til scenen. Selvom afsættet afsluttes, 

nærmest før det sidste og første trin i den argentinske tango er taget, er den store dreng i Hannes 

hænder formet i øjeblikkets toner, stemt i duettens nøjagtige følgeskab. Hanne viser med sin krop, 

at hun ser drengen, selvom det umiddelbart kunne se ud, som om at al hendes opmærksomhed er 

rettet mod resten af klassen, der modtager hendes beskeder om den følgende opgave, de skal 

løse. Ud over at Hanne i øjeblikket lykkes med at rumme drengens urolige og potentielt meget 

forstyrrende kropslige tilstedeværelse ved siden af hende, lykkes det hende samtidig at leve 

rummeligheden fuldstændig.  

Det er okay. Du er ikke ens 
Det, at Hanne fuldstændig rummer og møder drengens uro med hendes egen ro, giver plads til 

den og som det mest naturlige lader ham glide endnu tættere på, sender et vigtigt signal til alle 

børnene i klassen. Signalet handler her om, at der er mange måder at være i rummet på, og 

rummeligheden, som Pahuus definerer den, får i Hannes praksis et meget kropsligt, sanseligt 

perspektiv. Det er blandt andet i situationer som denne, at Hanne som lærer er med til at skabe en 

atmosfære, der emmer af rummelighed, en rummelighed der foruden forståelsens rummelighed, 

den etisk-eksistentielle rummelighed og den etisk-moralske rummelighed også kommer til udtryk 

ved en kropsligt forankret, sanselig rummelighed. De fire rum, som Pahuus beskriver, fletter sig 

sammen og kan vise sig samtidigt i begivenhedens tomme rum. Under samtalerne med lærerne 

talte Hanne og Signe om rummelighed: 

”Hanne: Men det kræver også en kropslig rummelighed for vores vedkommende. Alene i dag oppe i 

klassen, så havde vi quiz og byt, og der er nogle, som helst vil løbe rundt. Jeg kan sige lige så 

mange gange, ”Åh stille. Du skal gøre ditten og dutten og datten”, men det fungerer bare ikke. 

Men jeg tror også, at med min accept af, at hvis jeg ikke går ind hele tiden og korrigerer, så bliver 

alle mere rolige. Så oplever man, at det ikke er noget problem, at der er en, der løber rundt. So be 

it. Det er den måde det fungerer på, han får jo lavet det han skal. Det kan godt være, at han får 

løbet lidt mere end de andre. Det kan godt være, at han hopper, imens han siger det, men det er 
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ikke noget problem. De andre oplever, at sådan kan det også være. Han kan godt stå sådan der, 

imens en anden står stille, imens de snakker sammen. Det fungerer.  

Signe: Det er jeg meget enig med.  

Hanne: Det har jo også noget at gøre med, hvor meget inkluderende jeg er, eller hvor rummelig jeg 

er. Rummelighed er jo ikke kun (…) altså rummelighed er jo rigtig mange ting. Vi viser, hvad 

rummelighed er ved den måde vi agerer på. Så viser vi børnene, det her, det er acceptabelt, fordi 

jeg bemærker det ikke. De kan jo mærke det er okay.  

Signe: Så er det igen en balance, fordi hvordan får du udstrålet det uden at det bliver til – i skal 
bare alle sammen hoppe! 

Hanne: Det er jo forskelligt”.  

 

Hanne og Signe viser i deres refleksioner, hvor naturligt den kropslige dimension i deres 

lederskabspraksis forekommer dem, og at der altid må være en sammenhæng mellem det, vi 

siger, måden vi siger det på og det vi fortæller med kroppen – og når Hanne nævner, at jeg tror 

også, at med min accept af, at hvis jeg ikke går ind hele tiden og korrigerer, så bliver alle mere 

rolige, bliver det samtidig også tydeligt, at den sammenhæng afhænger af modne refleksioner 

over sin egen praksis. Som tidligere nævnt kommunikerer vi altid med kroppen, og med kroppen 

udtrykker vi vores ”energi og engagement, stemninger, følelser og relationsforhold” (Winther, 

2012b, s. 78). Dette peger på, at rummeligheden er forbundet med vores levede krop i enhver 

given situation, men også hænger sammen med de valg, læreren tager, og de refleksioner, der 

ligger til grund for deres praksis. Pahuus fremhæver Merleau-Ponty og situationsrummeligheden, 

hvor 

”rumligheden er baseret på menneskets deltagelse i en bestemt situation, det vil sige at kroppen er 

i gang med denne opgave frem for en anden opgave i en situation” (Pahuus, 2015, s. 138).  
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Det er i en erkendelse af, at vi altid kropsligt engagerer os i en situation og derved også i den 

verden, vi er en del af, samt i de levede relationer, der møder os her, der gør det relevant at 

fremhæve den kropslige og sanselige rummelighed i lærerens professionelle arbejde.  

Lærerens rummelighed er kropsligt fornemmet, men lærerens krop er i den næste fortælling om 

Signe i lige så høj grad et solidt og tydeligt kommunikativt redskab.  
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”Den Mindste Kæmpe” 

 

Fire lange drenge puster liv i lyden, der hurtigt rejser sig i det varme, let fugtige 
lokale. Deres bassede stemmer vibrerer og sender bølger af liv ud i rummet. Signe 
løsriver sig modvilligt og vender sig. De store ludende drengekroppe rager et 
stykke op over hende, de ser hende ikke. Hun kigger op, rundt, leder efter en 
åbning. Så stikker hun armen frem, fører den langsomt ind imellem dem. De kigger 
på armen, så på hende, idet hun lirker sig hele vejen igennem og ind i midten. 
Lyden dæmpes en anelse. Store grin malet i ansigterne. Et øjeblik er hun væk i 
midten. Energiens epicenter kollapser foreløbigt, da Signe pludselig kommer til 
syne igen – skubbende en enkelt dreng foran sig med et fast greb i begge arme og 
øjnene fast, men smilende rettet op under den store hættetrøje 
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Den Mindste Kæmpe 
Fortællingen viser, hvordan Signe helt uden ord, men med hele sin krop tager lederskabet på sig, i 

et rum hvor hun let kunne blive væk blandt de store ludende drengekroppe, der rager et stykke op 

over hende. Selvom Signe er fordybet og vendt væk fra de fire drenge, der puster liv i lyden og 

energi ud i rummet, så fornemmer hun, hvordan rummet langsomt forandrer sig. Winther skriver, 

at ”Kropslighedens betydning er særlig tydelig i de undervisningsmæssige og ledelsesmæssige 

sammenhænge, hvor den kropslige kommunikation har betydning for lederskab, autoritet og 

autenticitet” (Winther, 2012b, s. 76). I Signes tilfælde bliver kropsligheden et tema, allerede før 

hun kontakter drengene, for Signes fysiske størrelse har betydning for, hvordan hun træder frem 

på scenen og tager lederskabet på sig. Som lærer er der i de fleste situationer en særlig forstørret 

opmærksomhed på den kropslige kommunikation, og det kunne tyde på, at Signe er medvidende 

om dette, idet hun i fortællingen lykkes med at udnytte dette ved at placere sig i centrum for 

begivenheden. Da samtalerne med Signe og Hanne finder sted, er der gået mere end 6 måneder, 

siden begivenheden udspillede sig og blev til fortællingen, men fortællingen bliver med det samme 

levende for Signe:  

”Signe: Jeg kan tydeligt huske det. Hanne: Er det rigtigt? ” 

Signe: ”Ja, det var inde i 9. klassen. Der er 4 -5 meget dominerende drenge inde i den klasse, og de 

er nogle spradebasser. De er så skønne, men der kan lidt for hurtigt gå lidt for meget drengerøv i 

den. Jeg kan ikke råbe dem op, fordi jeg ikke har stemmen til det. Jeg kan ikke komme op i det 

niveau. Så min eneste måde at få dem adskilt på, det er bruge min krop fysisk. De er også meget 

højere end mig, så jeg kan ikke stille mig bag dem og sige, ”åhh, undskyld må jeg lige”. Jeg bliver 

simpelthen nødt til at sige, ”så er det nok! ”. Jeg kan tydeligt huske det. Det er sådan nogle 

redskaber, jeg bliver nødt til at bruge i stedet for min stemme, fordi den hører de jo ikke”.  

Signe er i situationen utroligt nærværende og bruger helt konkret sin krop til at vise at, så er det 

altså nok. En fysisk markering som denne kunne i andre tilfælde og med andre kroppe opleves af 

eleverne som en magtdemonstration, men det er ikke tilfældet her. Signe har en klar 

medvidenhed om, hvordan hendes krop er en del af hendes professionalitet og hendes 

fornemmelse for situationen samt de smilende øjne og dog alligevel bestemte greb vidner om en 

stærk og klar personlig og kropslig forankret kommunikation:  
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”Den professionelles kropslighed kan opleves som værende åben, nærværende og autentisk og 

dermed skabe et frugtbart og til tider livgivende grundlag for den professionelle praksis” (Winther, 

2012b, s. 77).  

Mens Winther fremhæver den sokratiske vending ”kend dig selv” (Winther, 2012b), skriver Kirkeby 

om ”at træde i karakter” eller om at ”vælge sig selv som leder”:  

”(…) det at træde i karakter og det at vælge sig selv kan kun foregå på baggrund af en alment 

accepteret moralsk kodeks, en kodeks der er nøje indstillet i forhold til vores forestillinger om det 

gode” (Kirkeby, 2007, s. 62).  

I den forstand er det altså ikke nok at være autentisk, men at finde en vej til at kunne vælge mig 

selv på en måde, der er etisk og moralsk afstemt, ikke bare i forhold til mig selv og mine værdier, 

men også i forhold til det omgivende samfunds og til den konkrete situation, situationens kontekst 

og mine medmennesker (Kirkeby, 2007). I fortællingen med Signe er der ingen ord imellem Signe 

og den store dreng fra 9. klasse, men der er alligevel en klarhed og en underforstået anerkendelse 

af Signes lederskab.  

Hanne: ”(…) du går ind med armen, du gør sådan, du står bagved den, du gør ting, du tager ham i 

armene, du fører ham hen, og det er jo, fordi det er et sprog, som han forstår. Tænker jeg. Han 

synes jo ikke, det er grænseoverskridende, i hans verden er det jo (…) ”Nårh, det her betyder jo 

at…”. I stedet for at sige, ”nu skal du gå herhen, også skal du sætte dig der, og så skal du gøre 

ditten og dutten og datten”. Så gør du det her i stedet for, og det forstår han jo, og det er jo rigtig 

smart”.  

Hanne fremhæver her, hvordan Signe møder drengen og taler til ham i et sprog, som han uden 

videre føler sig hjemme i, et kroppens sprog der er umiddelbart og nu og her, det er jo, fordi det er 

et sprog, som han forstår. Hannes refleksion peger også på konteksten og på den anden som 

centrale medspillere i Signes træden i karakter. Signe er nærværende og kraftfuldt til stede i 

situationen og gør med sit faste greb og de smilende øjne brug af to af de stærkeste virkemidler, 

nemlig øjenkontakt og berøring (Kirkeby, 2007). Signe fremstår derfor som en lærer, der tør at 

være på, hun tør indtage rummet og gør det med en kraftfuld, kropslig og professionel 
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tilstedeværelse, hvilket ifølge Winther er elementer, der er vigtige i forhandlingen af autoritet i 

klasserummet (Winther, 2012b, s. 81).  

Læreren glider ud og ind af centrum. Signes fornemmelse for rummets linjer og dynamikkens kraft 

kommer i den næste fortælling frem i fokus, som kroppen der bærer opmærksomheden.   
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”Brudte blikke” 

 

Stemningen er afslappet, og der er en mærkbar spredt snakken fra langt de fleste 
borde i klassen, som bærer præg af, at timen snart er slut. Ved et bord sidder en 
dreng med fødderne oppe, tilbagelænet på den vippende stol. Hans grin er 
smittende og smitter nabobordet, der nærmest ikke er synligt, men den dovne 
henslængte krop bærer ikke sig selv. Latteren vokser eksponentielt med de 
regnestykker de har opgivet at få lavet. Signe retter sig pludselig op. Hun har ellers 
ikke været synlig det sidste stykke tid. Hun kigger rundt, orienterer sig og tager to 
skridt væk fra fordybelsens hjørne og frem, ud. Hendes ranke ryg, blikket der glider 
hen over klassen, klassens bevægelse mod hende. Hun fylder pludselig rummet ud, 
midt imellem de støjende drenge, hvis stemmer forstummer bag de brudte blikke. 
Fra højt til lavt toner de sidste beskeder ud, inden lyden af skramlende stole og 
opløftede overgangsstemmer nu fylder rummet til bristepunktet. 
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Brudte Blikke  
Fortællingen sætter af fra rummet og ud, den afslappede stemning og den voksende latter trænger 

frem og tager til, indtil Signe træder tonen an ved sit dynamiske skift i synlighed, energi og sin 

blotte tilstedeværelse. Fra en sammenbøjet, hugsiddende position et sted langt fra det centrum, 

hun selv skaber med sin bevægelse, står hun pludselig lysende klart i ryggens udstrakte, tårnende 

iver. Midt i bevægelsens dragende effekt spejder Signe med hele sin krop efter øjeblikkets 

handlerum og stiller sig som det naturligste imellem de to drenge. De brudte blikke bryder 

bevægelsen og giver Signe begivenhedens momentum. Dette momentum, som Signe skaber, 

skaber hun i kraft af sin målrettede handling, ved bevægelsens betydning. Signes bevægelse kan i 

første omgang synes tilfældig, mens effekten af Signes bevægelse på præcist det tidspunkt, i det 

rum og med de elever fortæller måske om, hvad Kirkeby ville beskrive som Tynchanons værk: 

 ”(…) det niveau, Tynchanon slår aller voldsomst igennem på, er i form af de kræfter, der bebor 

vore egne legemer, og som vi kan forholde os til refleksivt til i form af vilje” (Kirkeby, 2005, s. 484).  

Kirkeby skriver her om den kraft, der i særlig grad er bundet til og med vores kroppe, og som 

Winther, med udgangspunkt i et kropspsykologisk perspektiv kredser om (Winther, 2012b, 2013b), 

når hun forbinder evnen til at turde være på. At være kraftfuldt, kropsligt og professionelt til stede. 

I de to fortællinger om Signe er det, som om at det er et særligt kropsligt nærvær, bevægelsens 

særlige dynamik, det kropslige møde og alt det, som ordene kun favner imellem sig… Det 

kraftfulde, kraften der viser sig, når Signe uden ord formår at sætte retning. I Signes egne 

refleksioner i forbindelse med den forrige fortælling synliggøres det, at hendes handlinger ikke er 

et produkt af tilfældigheder, men at hun på et tidspunkt før, efter eller i umiddelbar nærhed af 

begivenhedens (manglende) centrum i en eller anden grad forholder sig refleksivt til sin praksis: 

Signe: ”Jeg kan ikke råbe dem op, fordi jeg ikke har stemmen til det. Jeg kan ikke komme op i det 

niveau. Så min eneste måde at få dem adskilt på, det er bruge min krop fysisk. De er også meget 

højere end mig, så jeg kan ikke stille mig bag dem og sige; ”åhh, undskyld må jeg lige”. Jeg bliver 

simpelthen nødt til at sige; ”så er det nok! ”.  

Kraft er ifølge Kirkeby forbundet med begivenheden i den forstand, at noget sker (Kirkeby, 2005, s. 

486). Der er altså en konkret aktivitet, noget der sker os, en bliven til. Kirkeby skriver om kraften 

at:  
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”den er eksklusiv refleksiv, at dens eneste mulige genstand er den selv. Denne refleksivitet, der 

forener den praktiske refleksivitet med den teoretiske refleksivitet, forener kunnen, villen og viden. 

Kunnen, villen og viden kan skifte plads, og gør det vedholdende (Kirkeby, 2005, s. 487).  

I fortællingerne med Signe er det ikke til at sige, i hvilken rækkefølge kunnen, villen og viden 

figurerer, men Signe viser, hvordan viljen til mere ro udformer sig i en konkret kropslig kunnen. 

Signe ved, hvordan hun skal handle – blandt andet viser Signes refleksioner i samtalen noget om 

hendes viden om sig selv og om den anden, hvad hun gerne vil, hvad hun kan og ikke kan. Signe 

handler ikke bare, men handler på baggrund af erfaringen, og kraften viser sig som et udtryk af de 

tre (almenmenneskelige) kræfter; viden, villen og kunnen. Kræfterne er ikke ensidigt bundet til 

den enkelte, men udfolder sig og intensiveres i begivenheden omkring kroppen (legemet hos 

Kirkeby), stedet eller det andet menneske (Kirkeby, 2005).  

I begge fortællinger er Signe engageret i sin undervisning i de fyldte klasserum, og i den 

forbindelse ligeledes dybt engageret i de relationer, der konstant er i spil. Både relationer og 

kontekst er centrale for kræfternes spil i rummet, idet Signe ikke er alene om begivenheden. Ifølge 

Kirkeby er det altid kroppene, der åbner begivenheden, men de gør det altid fra perspektivisk 

forskellige tidsligheder og ind i perspektivisk forskelligartede rum (Kirkeby, 2005). Eleverne i 

klassen, hver især, bevæger sig altså ind i begivenheden med hver deres udgangspunkt. De 

forskellige udgangspunkter og perspektiver, begivenheden leves ud fra, genererer modsatrettede 

kræfter, der i konfrontationen føder ind i magtens allerede tilstedeværende vilkår. Kirkeby skriver:  

”I begivenheden møder den indtrædende krop, som samtidig åbner dens rum, altid allerede 

magtens kulisser, dens dialoger, såvel som monologer, men den møder først og fremmest sin egen, 

instruerede stemme (…) Den møder sit eget legeme, der altid allerede er tydet og næsten ”tænkt 

ind” i et endeligt sæt af handlemuligheder foreskrevet af magtens poetik (Kirkeby, 2005, s. 493). 

 Der ligger i kræfternes spil en kladde, der kun næsten er levet, men som allerede har budt sig til 

med sine forudsigeligheder, anerkendelser, rutiner og cirkulerende (for)forståelser og antagelser 

af, hvad vi burde, kunne og skulle gøre. Det vi gerne vil (villen) foregribes, og mulighedsrummet 

begrænses allerede før det åbnes. 
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Skolens rum huser i overflod kræfterne og magtens kontinuerlige livtag og efterlader et utal af 

etiske og moralske skuepladser indrammet i magtens sløvende kulisser.  

 

 

(”Må ikke” fra kritikfasen) 

Billedet fortæller om kræfterne og magten på enkleste vis, om hvordan der i skolens rum 

eksisterer faste regler og rutiner som, når der er plads og rum til det, kan udfordres og stilles 

spørgsmålstegn til. Kort og præcist hedder billedet Må ikke og illustrerer en bestemt, måske endda 

sur lærer, der forbyder den smilende elev at spise sin pizza. 5 af billederne fra kritik- og 

utopiafasen omhandler retten til at spise.  

I første omgang var det i mine øjne en selvfølge, at det naturligvis ikke kan lade sig gøre, at 

eleverne selv vælger og vurderer, hvornår de er sultne og som en følge heraf må spise. Men da 
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også et billede og et budskab om at kunne gå på toilettet, når der er behov, blev vist frem, opstod 

en ny undren.  

Selvom der rent praktisk er flere gode grunde til, at eleverne ikke bare kan spise hele tiden eller 

forsvinde på toilettet uden at sige, hvor de skal hen, vokser der fra et børneperspektiv et reelt 

spørgsmål om, hvornår så grundlæggende behov ikke længere er den enkelte elevs anliggende? 

Hvornår er det en praktisk foranstaltning, der skal imødekomme eventuel uro, og hvornår er det et 

nedarvet og ureflekteret, institutionaliseret tegn på lærerens magt? 

 Med udgangspunkt i Kirkeby er magtens billede fikseret og permanent  og kredser om sig selv, om 

privilegiet (Kirkeby, 2005, s. 489). Billedet eksemplificerer, hvordan institutionaliseringens 

mekanismer risikerer at farve børnelivet i skolen med magtens poetik – en fortælling der allerede 

er –  et mulighedsrum begrænset af manglende social fantasi, hvor den enkelte er objektet i et 

tilrettelagt og fastlåst system.  

Magtens bevægelse er træg og indadvendt og søger at lukke sig om sig selv og udtrykkes som 

fænomen i instrumentale og symbolske former. Magten bliver derved objektiviserende og 

forhindrer det åbne menneskelige møde. Magt handler ifølge Kirkeby om grænsen mellem, hvad 

der er, og hvad der ikke er i min magt, og magten vedligeholdes blandt andet i anerkendelse af 

legitimitet og sociale apparater. I elevernes første møder med skolens hverdagsliv bliver lærerens 

magt eksempelvis anskueliggjort, legitimeret og anerkendt, når den enkelte elevs sult bliver 

lærerens domæne. Magten, som læreren i dette tilfælde tager på sig, kan ikke kategoriseres som 

noget, der er udelukkende negativt (Kirkeby, 2005, s. 496), men må være noget, læreren (lederen) 

vælger til af årsager, der ligger uden for ham eller hende selv, magten må være for nogen eller 

nogets skyld: ”Det nytter altså ikke, at lederen tager magten på sig, står ved sin magtvilje, 

medmindre han kan finde en anden og dybere begrundelse  for det, at han har valgt at virke 

gennem magt” (Kirkeby, 2007, s. 17). Billedet fører tilbage til dette spørgsmål, med hvilken 

begrundelse er det en nødvendighed, hvem er det, det er godt for, for det er grundlæggende et 

etisk spørgsmål om, hvordan man som lærer og leder gør det gode? 

Netop i skolens første år, kan den form for magt tage form som noget, der er til for klassens 

elevers egen skyld med hensigten at skabe rytmer og mønstre, som eleverne hver især kan agere i 
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og forstå. Der er dog noget, der tyder på, at det for eleverne i femte klasse fremstår som en form 

for magt, der gerne må udfordres, for der er ingen magt uden modstand (Kirkeby, 2005). 

Lærerens magt kan vise sig som strukturelt bundet og kulturelt legitimeret. I den næste fortælling 
om Signe bliver relationen mellem magt og afmagt sat i spil og forvandlet på et øjeblik.  
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”Alles Ingenmandsland” 

 

Signe sætter i gang. 30 sekunders makkersnak ved de små gruppeborde. 
Armbåndsurets sekundviser tikker lystigt på Signes håndled. Hun når kun halvvejs 
rundt mellem bordene, bevægelsen bremses brat. Roligt rundes det forreste 
gruppebord. De to drenge ved bordet dasker grinende til hinandens hænder. 
Signes stemme fryser deres bevægelse, der tungt tynges ned mod bordet ligesom 
blikkende.  

 Mens resten af klassen stille summer, glider Signe ned på hug for enden af bordet, 
kigger op nu. Kigger ind. ”Skal I have hjælp? ”. Og møder dem der, drengene, 
midtimellem, fastfrosset for en stund. En flygtig berøring efterfulgt af en klukkende 
latter. Afvæbnende, afslappet, afsluttende.  

Energien hvirvles op og ud af Signe, der udstrakt rækker længere frem og ud i 
rummet, samler det hele i et enkelt fælles spørgsmål, mens alt dør ud sekunder 
efter, da en rusten drengestemme høres; ”hvad tror du selv? ”, lavt, men højt nok… 
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Hans krop ligger tungt hen over bordet, men han kigger op, møder hendes blik. 
Ikke bare Signes bevægelse standses, rummet går nærmest i stå, mens Signes 
rolige, stivnede skridt skrider frem.  

Han bevæger sig stadig ikke, kun øjnene følger Signes, der standser stejlt over og 
trykker ham, under ordene, under stemmen som er fattet, kølig, præcis, under 
trykket fra Signe lille krop der har tårnet sig op over ham. Han synker stille 
sammen. Ingen kigger. Alle kigger. Ned. Ud. Væk. Han er alene, og alligevel er de 
alle i samme båd, hver især.  

Smalle sprækker spreder sig for hvert skridt væk, og langsomt løftes blikke der 
forsigtigt mødes igen. Kun sekundviserens taktfaste tikken bryder det tidslige 
tomrum, et tomrum der langsomt lades tilbage og fyldes af nyt liv der halsende 
forsøger at indhente det tabte. 

 
Alles Ingenmandsland 
Fortællingen illustrerer, hvordan energien i rummet lever i og med møderne mellem Signe og 

eleverne, hvordan møderne sætter rummet i bevægelse og bevæger begivenhedernes 

betydningsbærere. Signes rolige bevægelse gennem klassen får hurtigt en ende, da et par drenges 

forstyrrende aktivitet får hende til at ændre retning og runde det forreste bord. De stopper 

nærmest øjeblikkeligt, da de hører hendes stemme, stemmen er helt nær ved og forener sig 

hurtigt med Signes smilende ansigt og en kort berøring.  

Da drengene igen kigger op, kigger de ned på Signe, der har sat sig på hug ved bordet. Signe lykkes 

her med at arbejde aktivt med sin status, hvor hun til at starte med nærmer sig de to drenge og 

markerer en høj status med sin stemmes klang, der fryser deres bevægelse, og med sin stående 

position kiggende ned på dem (Winther, 2012b). Drengenes umiddelbare anerkendelse af Signes 

lederskab, hvor blikkene sænkes mod bordet og bevægelsen standses, mødes med et øjeblikkeligt 

skift i status fra Signe. Ved at sætte sig på hug og dermed kigge op, ændrer Signe sit udtryk 

mærkbart og går fra høj til lav status (Winther, 2012b). Øjeblikket forlænges, og Signes hånd på 

hans og klangens forandring åbner op for flere handlemuligheder fra både drengene og Signe. 

Tilbuddet om hjælp kommer i umiddelbar forlængelse af forandringens åbning af begivenhedens 

mulighedsrum. Signes ændrede position fra høj til lav status, den flygtige berøring, øjne der mødes 
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og den klukkende latter er med til at skabe et møde i begivenheden der bærer kraftens dynamiske 

energi (Kirkeby, 2005, s. 497).  

Når alting stivner og går i stå 
Fortællingen fortsætter episodisk og viser, hvordan Signe på meget kort tid må arbejde med 

meget forskelligartede relationer i rummet og forsøge at agere og møde udfordringerne i tidsligt 

komprimerede sekvenser. Der er ikke meget rum for refleksion i situationen, men Signe handler 

med en tydelig vilje og en viden, der rækker ud og integrerer stedet og det andet menneske. Med 

sin krop åbner Signe begivenheden og møder drengen, der med sin henslængte krop, sin stemme 

og sine ord viser perspektivernes forskellighed og mødets forskellige udgangspunkter.  

Fortællingen illustrerer, hvordan hele rummet stivner og går i stå. Hvad der umiddelbart kunne 

opfattes som en konfrontation mellem en lærer og en elev, bliver i begivenheden udvidet, og hele 

rummets karakter forstener ved forventningen om, hvad der kommer. Signe lader til at 

imødekomme forventningerne og på den korte vej fornemmes skiftet i kroppens udtryk tydeligt, 

de stivnede skridt og den ranke ryg, der får Signe til at se større ud, er de tydeligste 

udtryksmæssige forandringer. De udtryksmæssige forandringer er ikke kun noget, vi registrerer i 

situationer som fortællingen beskriver, men er en del af alle menneskers hverdag (Winther, 

2012b). Det markante skifte fra en rolig og afslappet energi til den stivnede gang og det faste blik 

får den kropslige kommunikation til at fremstå endnu tydeligere, samtidig med at stemmens 

kølige klang understreger, at han er gået over stregen. Winther differentierer mellem at ´have 

autoriteten´ og at ´være autoriteten´, hvor førstnævnte vil kunne forstås som den autoritet, Signe 

har i kraft af sin rolle som lærer, mens det at ´være autoriteten´ mere er knyttet til menneskelige 

egenskaber som integritet og faglig troværdighed, Winther skriver:  

”At have og at være autoriteten udelukker ikke hinanden. De er ofte nærværende på samme tid, 

men hvis ”at have” autoriteten er altdominerende, kan der opstå en kropslig kommunikation, der 

bygger på magt og angstgivende kommunikation (…). (Winther, 2012b, s. 82).  
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(”Menneskedyret” fra kritikfasen) 

”Menneskedyret” handler om, når læreren lyder som et dyr og bare siger ”Grrr” og er det værste, 

drengen, der har tegnet billedet, ved. Læreren er tegnet som en løve, der brøler, mens eleverne 

bag bordene ser forskrækkede eller kede af det ud, med åben mund og nedaddrejet mund. Den 

røde bund understreger en dramatisk-funderet oplevelse. Billedet kunne være et eksempel på, at 

eleverne i skolen i høj grad også mærker lærerens kropslige kommunikation, der kan være direkte 

angstgivende.  

Når man måske har købt for dyrt 
I fortællingen er Signes autoritet tydeligt et både-og og efterlader en fornemmelse af magt. Under 

samtalerne med Signe og Hanne blev et videoklip med hele ”fortællingen” vist, og en fælles 

refleksion om lederskab, magt og kontrol fulgte efter: 
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Signe: ”Det er så provokerende sagt: ”Hvad tror du selv, mand? ”. Jeg kan tydeligt huske det, og jeg 

kan også mærke, at jeg bliver lidt varm i kinderne nu. Det der, det er bare ikke okay, hvis han først 

løber af sted med det én gang, så ryger respekten. Det går ikke. På den måde er jeg meget 

opmærksom på – i min undervisning – at jeg netop ikke kan råbe særlig højt. Jeg har ikke så meget 

pondus i min stemme. Jeg er hverken høj eller bred, så jeg har heller ikke pondus fysisk. Så jeg er 

nødt til at være helt tydelig på, hvor mine grænser går – især verbalt. Jeg kan ikke råbe dem op, 

hvis de begynder at skøjte rundt og være ligeglade med autoriteten, så er jeg meget opmærksom 

på autoritet i rummet. Ikke en, man skal være bange for, men en, som man skal respektere. Det er 

meget vigtigt”. 

Signe mærker ved gensynet, hvordan hendes krop, igen, reagerer, og hun bliver varm i kinderne, 

fordi det simpelthen bare ikke er okay. Signe viser, hvordan kroppen er i spil, også i situationer 

hvor hendes grænser overskrides. Signe mærker det under samtalen og gør sig tanker om, at hun i 

situationer som denne må være meget tydelig på, hvor hendes grænser går. Signe skelner her 

mellem det fysiske og det verbale og taler om, hvordan hun er opmærksom på autoriteten i 

rummet. Signe spænder i situationen over de tre dimensioner i den professionspersonlige 

lederskabskompetence (Winther, 2012b) ved at være i god kontakt til sig selv og i stand til at 

mærke, hvordan hendes kinder bliver varme. Hun er opmærksom på, at hun må sætte grænserne, 

og at det kræver en særlig opmærksomhed og tydelighed, hvis hun skal kunne have lederskabet i 

en situation som denne.  

”Signe: Jeg tænker faktisk, at jeg overordnet er i kontrol. Jeg føler mig enormt i kontrol, og jeg føler 

mig også enormt klar på, at jeg ikke vil finde mig i det, og han skal vide, at jeg ikke vil finde mig i 

det.  

Hanne: Hvis vi må se det igen...? (Mathias afspiller videoklippet igen) Du går hen til ham og 

fortæller ham, hvad han skal gøre. Det er dig, der bestemmer. Sådan skal det være, jeg respekterer 

ikke andet. Du (..) hele din krop - og din hånd – du peger ham, og du siger til ham, hvordan det skal 

være, og så vender du dig om. Du har sagt til ham, hvordan det skal være. Du vender og går tilbage 

og fortsætter. 
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Signe: ”Bare hele den måde på, hvordan jeg går hen – med faste skridt.  Faktisk så får jeg en 

fornemmelse af, at jeg retter mig lidt op. Jeg gør mig lige lidt højere, fordi jeg er ikke så høj, men 

jeg skal edderma’me være så høj, som jeg kan blive”. 

Hanne og Signe fokuserer her på, hvordan Signes krop, hele hendes krop fortæller, hvordan det 

skal være, hvordan den nærmest forlænges til det yderste. Hanne fremhæver en klar 

sammenhæng mellem Signes ord og det, hun fortæller med sin krop. Denne tydelighed hænger, 

ifølge Winther, sammen med et stærkt center (Winther, 2012b). Et stærkt center gør det muligt at 

identificere og håndtere impulser og indtryk, både dem der kommer fra en selv, og dem der 

kommer fra den omgivende verden, og respondere på dem på en klar og tydelig måde. Signe 

oplever selv at være i kontrol, en fornemmelse der også ofte er forbundet med et stærkt center, 

og som kan komme til udtryk netop ved en god kontakt til egen krop og i kontakten til andre 

(Winther, 2012b).  

Signe: ” (…) Det tænker jeg relaterer til det at få en vis respekt, okay, jeg kan ikke sige, hvad jeg vil 

til hende her”, men er den ovre i den der magt? Jeg har det sådan lidt med magt, det kan hurtig få 

en negativ klang. Det kan godt være I ser anderledes på det, men den der magt som…? ” 

Hanne: ”Jeg synes, at du udøver magt der. Det er ikke negativt. Du går hen til ham (…)”  

Signe: ”Ja det er spændende. Så jeg udøver magt måske, og det danner grundlag for respekt - eller 

hvad tænker du?”  

Hanne: ”Altså, jeg ved ikke med respekt. Det ved jeg ikke om vi får, når vi gør det der. Det ved jeg 

ikke. Du får kontrol”.  

Signe åbner for en refleksion om sammenhængen mellem den respekt og kontrol, hun ønsker, og 

så fornemmelsen af, hvordan magten pludselig kommer i spil. Signe og Hannes refleksioner peger 

på etiske og moralske overvejelser, i første omgang om magten er negativ, men også om, hvad 

magten fører til. Hanne sætter i den forbindelse en streg under, at udøvelsen af magt ikke 

nødvendigvis fører til den respekt, som Signe ønsker sig, men til kontrol. Winther skriver:  

”Mistes kontakten til centret mistes også fokuseringen, orienteringen, overblikket og derved 

kontrollen og lederskabet over situationen” (Winther, 2012b, s. 82).  
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Kontrol, respekt og autoritet er i fortællingen og i refleksionerne i spil og folder sig ud som et etisk 

dilemma, der forener sig med Signes praksis. Signe ønsker sig respekt og handler i situationen på 

en måde, som kommunikerer en tydelig magt, men får, ifølge Hanne, ikke respekt, men nærmere 

kontrol. Dilemmaet består derfor i, hvor langt Signe vil gå for at få kontrollen, hvis udøvelsen af 

magt betyder et tab af respekt?  

”Hanne: Det du gerne vil have - det kan man mærke – det er kontrollen. Du styrer jo klasserummet.  

Signe: Jeg vil meget gerne have kontrollen.  

Hanne: Du står der. Du orkestrer. Du siger - bum bum bum (flere lydeffekter). Du bliver nødt til at 

have kontrollen. Og så genvinder du den.  

Signe: Ved hjælp af magten”. 

 
Dilemmaet går også i retning af, hvordan relationen til en enkelt elev påvirker stemningen og de 

øvrige relationer i rummet, forholdet mellem den enkelte og gruppen. Magten kan ikke isoleres til 

mødet mellem Signe og drengen, men fylder rummet ud. Han synker stille sammen. Ingen kigger. 

Alle kigger. Ned. Ud. Væk. Han er alene og alligevel er de alle i samme båd, hver især.  

Hanne: ”Jeg tror helt sikkert, at det skaber en stemning, hvordan vi gør og, hvordan vi (…), altså 

hvis vi irettesætter nogen, imens resten sidder og hører. Det betyder meget, det er jeg helt 

overbevist om, fordi hvis jeg står og (lydeffekt), så bliver alle skældt ud, og det tror jeg ikke, der er 

nogen, som bryder sig om.  

Signe: Så bliver det utrygt. Så kommer den der utryghed i klasserummet. Ikke at det sagtens kan 

ske, jeg gør det selv indimellem, det der med (…) på den måde, men (…). Det der er det ideelle langt 

hen ad vejen, i forhold til det med tryghed, er netop det med at gå ned og sige ”det handler om dig 

og mig ik´?” og ikke ud over hele klassen”.  

Signe og Hannes refleksioner peger på, at udøvelsen af magt for at opnå kontrol har sin pris, og 

fortællingen illustrerer, hvordan rummet rammes ind af magtens slør, et slør der gør rummet 

tungt, indadvendt. Signe får momentum og kontrol, men risikerer samtidig at skabe et rum fuldt af 

magt og afmagt i stedet for et rum fuldt af kraft. 



167 
 

Hanne og Signe italesætter, hvordan magtfulde handlinger, som dem fortællingen beskrev, ikke 

alene involverer den elev, der irettesættes, men påvirker stemningen i rummet og skaber den der 

utryghed i rummet. 

 

(”Udstillet” fra kritikfasen) 

Elevernes tegninger illustrerer på forskellig vis, hvordan de oplever at blive udstillet af læreren 

som på billedet her, der hedder ”Udstillet”. Læreren, der har fået hugtænder, peger på eleven, der 

står foran tavlen og har sagt noget forkert foran hele klassen. Eleven foran tavlen står alene med 

stor afstand til de andre elever, der sidder bag bordene. Hugtænderne på læreren og den 

udstrakte arm og pegende finger vækker også en fornemmelse at stå alene i det fælles. Tegningen 

trækker tråde mellem Hanne og Signes refleksioner over, hvordan rummet ændrer karakter, når 

en enkelt elev udskældes foran resten, og så den ensomhed og følelse af at være til skue for alle 

andre, som træder frem i tegningens nøgterne streg. ”Udstillet” har et dybt distancerende udtryk 



168 
 

og skaber en fornemmelse af en ulige og måske magtfuld relation, hvor elevens handlerum er 

begrænset. Det gælder for både ”Menneskedyret” og ”Udstillet”, at billederne udtrykker, hvordan 

lærerens kropslige kommunikation også opleves af eleverne. Fortællingen om Signe og konflikten 

mellem hende og den dreng, der sagde ”hvad tror du selv”, blev gennemspillet under samtalerne 

på video flere gange, og Hanne og Signe fik pludselig øje på, hvordan magthandlingen tydeligt 

påvirker hele rummet. 

Signe: ”Noget andet der lige slår mig, når jeg kigger på det billede. Der er ingen, der kigger derhen.  

Det jeg tænker, fordi, uh man bliver lidt glad for, det ikke er en selv, og man vil helst ikke kigge, når 

der kommer den der – hvad skal man sige? – skideballe foran alle. Han blev lidt hængt der, fordi 

det virkelig tydeliggøres foran de andre, at det her, det finder jeg mig ikke i. Så jeg siger det, imens 

de andre hører det. Det er sjovt, at de ikke kigger. Synes I ikke det?  

Hanne: Det har jeg ikke tænkt på.  

Signe: Der er ubehageligt. Man vil helst ikke kigge, fordi det jo er ubehageligt. Jeg er helt sikker på, 

at det er det der sker, men det er sjovt, fordi det havde jeg ikke lige tænkt over. Det er helt tydeligt.  

Hanne: Uh, tænker han bare.  

Signe: Det er godt, det ikke er mig, der sidder der.  

Hanne: Også fordi man er i tvivl om, hvad der kommer til at ske.  

Usikkerheden er ikke nødvendigvis kun en følelse, der bebor eleverne, også Signe kan genkende 

den, særligt i situationer hvor hun mærker sine grænser overskredet. Kroppen er derfor i 

særdeleshed en del af lærerens professionalitet og er konstant i spil i skolens rum og lærere og 

elevers fælles liv.  

Hvis nu jeg fejler? 
I Kirkebys fjerde eventual beskrives solidaritet som en måde at fornemme begivenheden på, sådan 

som den udspringer fra andre (Kirkeby, 2005, s. 545). Det fjerde eventual handler om at lade den 

anden befri sig, og om at se den anden som et menneske fri fra objektiviserende kategoriseringer. 

Kun ved at åbne sig for begivenheden og for hver enkelt elev, kan vi fornemme, hvordan 

begivenheden udspringer og opleves fra den enkelte elevs perspektiv. En sådan åbenhed beror på 
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et valg, der vedblivende vælges til, men er også et valg der kun leves og efterleves i en tilstand af 

grundlæggende sårbarhed. Sårbarheden er forbundet med kraftens øjeblikkelighed, mod 

nærværet der på forunderlig vis både bærer fortiden og fremtiden med sig, fordi ”fremtiden kun 

kan blive til for den, der har bebygget sin fortid på ny” (Kirkeby, 2005, s. 524). Læreren må hele 

tiden stå på tæer for at skabe basis for det ligeværdige fællesskab, for mødet med den enkelte 

elev, med klassen, på en måde hvor scenen sættes tom igen og igen. I fortællingen med Signe 

træder et dilemma frem, et dilemma om, hvordan Signe balancerer ønsket om respekt med 

behovet for kontrol, og i den forbindelse ligger et grundlæggende spørgsmål om, hvordan og 

hvornår Signe mærker og sætter grænser og fastholder kontrollen.  

Signe: Det betyder virkelig meget for mig med den der kontrol i klasserummet. Jeg tror, det handler 

om, at jeg er bange for, at jeg mister grebet om. Jeg er blevet meget bedre til det - bare på det her 

halvandet år – at lade dem løbe, men (…). Det betyder meget for mig (…) i min ledelse af klassen”. 

I forhandlinger af lederskab er læreren i en konstant bevægelse mod nye måder at møde sig selv 

på i relationen til gruppen og den enkelte elev. Som i alle andre begivenheder bliver grænser til i 

relation til og i lyset af både magt og værdier (Käll, 2016). Fortolkningsmulighederne er 

mangefacetterede, tones af levede kroppe og udtrykkes i mangfoldige former. Magt er en 

uundgåelig del af klasserummet i folkeskolen. I rummet mødes mennesker, med levede kroppe, 

grænser og sårbarhed, aspekter af livet i skolen og i livet generelt.  

Signe: ”i den situation, hvor jeg skal ud og markere, at her er min grænsen. Så har jeg jo faktisk – i 

hvert fald når jeg ikke kender eleverne særlig godt – lidt en uro for, hvad nu hvis de ikke accepterer 

den?  

Hanne: En ængstelse. 

Signe: Ja! – måske en ængstelse. I den situation med Linus, der blev jeg ikke decideret vred, fordi 

der tænkte jeg bare, at han er en dreng, der prøver en grænse af. Så der ville jeg faktisk ikke sige, 

at jeg er vred. Jeg er meget opmærksom på, at det er min grænse, og den skal ikke overskrides, 

men jeg er også lidt urolig for, hvad nu hvis han ikke accepterer den? Hvad nu hvis der kommer et 

modsvar, så jeg yderligere skal sætte min grænse?  



170 
 

Hertil og måske lidt længere  
Grænserne, dem der sættes, overskrides, aldrig sættes eller dem der aldrig rigtig var, de grænser 

kommer til udtryk på mange forskellige måder og er for Signe og Hanne en kilde til uro og nært 

knyttet til den til tider flygtige kontrol og fornemmelsen af lederskab. Og der er en umiddelbar, 

umiskendelig fornemmelse for, at vores kroppe naturligvis afgrænses i relationen til andre kroppe. 

At kroppene i (klasse)rummet har både masse og fylde, højde og drøjde og kan måles og vejes, kan 

give og tage plads. Denne afgrænsende afstand overskrides på en og samme tid af de selvsamme 

kroppe, der uundgåeligt er formet og former sig i relationerne til hinanden. Grænserne der 

definerer og karakteriserer den ene krop frem for den anden er samtidig, hvad der konstituerer 

forbindelsen imellem dem;  

”Bodies, Boundaries and Vulnerabilities take bodies in this doubleness as both bounded from and 

bound to each other as its focus” (Käll, 2016, s. 1).  

Det er denne forbundethed, der ifølge Lisa F. Käll er essensen af en grundlæggende sårbarhed 

iboende den levede krop. Sårbarhed og grænser bærer med sig en klang af nødvendig og tung last, 

tyngende, og bundet af og til den levede krop, men er i dette perspektiv i bevægelse og bevæger 

både os og dem, du og jeg i konstant foranderlige formationer og udtryk.  

Sårbarheden er her et uundgåeligt vilkår forbundet med relationen til den anden, det på én og 

samme tidafgrænsende og åbne møde. Sårbarhed er derfor også essentielt forbundet med 

grænser. Grænser der sættes, flyttes, flyder sammen, forandrer og former jeg for dig, for verden 

omkring.  

”Hanne: Signe, sådan tror jeg, at alle har det. Vi kender ikke resultatet eller reaktionen på det, som 

vi kommer ind og giver. Man gør noget, det afføder en reaktion, men vi kender ikke til reaktionen. 

Vi har en idé om, hvordan tingene kommer til at forløbe, eller hvordan det gør, men det kan lige så 

godt være, at det gør noget helt andet. Måske så handler det meget om – som du snakkede om før 

– om kontrol? Det er det der med, at man har et behov for, at det skal styres på en helt bestemt 

måde. Så gør jeg sådan, og så gør jeg sådan, og så gør jeg sådan. Lige så snart at der sker et eller 

andet uventet, så er det ligesom om, at der sker noget inden i ens krop. Man mister fodfæstet i et 

lille øjeblik, også tænker man, ”OHHHH hvad gør jeg så?”. Jeg tror, at alle oplever den følelse af – 

hvad gør jeg så? Det er nok mere det – hvad gør jeg så? Hvad gør jeg nu?”. 
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Signe: Hvis ikke grænsen bliver accepteret, hvad er så mit næste træk? Det kan godt være, at uro 

så er et meget markant ord, men det er lige den der følelse af – hvad sker der nu?  

Hanne: Ja, hvad gør jeg?  

Signe: Jeg ved det ikke”. 

Signe fortæller, at hun de seneste halvandet år er blevet bedre til at lade dem løbe, at slippe 

kontrollen, og at det er vigtigt for hendes lederskab i klassen, men hun oplever uroen spire ved 

frygten for det ukendte – hvad gør jeg, hvis de ikke respekterer mine grænser?  

Det afgrænsende lukker ikke verden ude, men sætter den i bevægelse. Begivenheden, hvori 

grænser artikuleres, præsenterer sig foranderligt i skiftende toner, der lukker og åbner sig på ny, i 

takt med de involverede levede kroppes konstante fælles tilblivende projekt. I forsøget på at 

fastholde fornemmelsen af (mit afgrænsede) jeg i forhold til ’den anden’ og verden kan den 

søgende proces vendes indad i en grad, så det søgende og åbne fanges i tøvende tid.  

Tiden taber sin kraft i selvsamme proces og roterer langsommere om det tabte åbne rum, der før 

lå oplyst, udefineret og spirende foran. Den indadvendte roterende fornemmelse forvrænger 

(spejl)billedet og slører den kropsligt forankrede fornemmelse for, hvilke fremtidige behov og 

muligheder der kan sætte kurs for bevægelsen ud i verden. At søge efter den færdige form, det 

fuldendte, allerede definerede, men dog stadig skjulte ’jeg’ kan gøre den søgende kortsynet.  

Fornemmelsen for den åbne, foranderlige og formfuldendte helhed, der ligger i det ukendte, 

endnu ikke erfarede, er kroppens domæne. Det er i denne bevægelse, at vi altid potentielt åbner 

ind til nye, uopdagede helheder, der i sin frugtbare grundform formes af længslen mod det endnu 

ukendte (Todres, 2011a).  

Det er dette udgangspunkt, denne grundlæggende åbne position, der i sin uforudsigelighed sætter 

mennesket i en sårbar situation. Sårbarhedens mulighedsrum er sløret og illumineres kun 

langsommeligt. At stå i det, være i det, være det… være et menneske først, blandt andre 

mennesker i verden og lade usikkerheden tegnes af muligheder og gribe dem skridt for skridt, det 

er sårbarhedens eksistentielle vilkår (Svendler Nielsen, 2012; Todres, 2011a), og det er måske 

netop dette vilkår, der kommer til udtryk i den nærværende lærers vellykkede lederskab? Det 
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sanselige nærvær og åbenheden i situation, at hænge og lade det langsommelige splitsekund tøve 

tilpas længe til, at det uforudsete folder sig ud. Opmærksomheden retter sig mod det fælles, mod 

rummet, begivenhedens udfoldelse over tid. Det åbne åbner et rum, hvor jeg, du og os i fortættet 

fælleshed forfølger nye begyndelser, hvor vi sammen kan finde os selv. Afhængig og forbundet må 

vi acceptere det ufuldendte og muligheden for fiasko (Svendler Nielsen, 2012).   

Signe, Hanne, Pia og Kristian er der ofte, i det åbne. Med deres levede erfaringer, særlig de gode, 

har de oftest en fornemmelse af, hvad der måtte komme, og fornemmelsen giver en ro, en 

smittende ro, der sætter sig i det sjælfulde rum og er medskaber af den trygge atmosfære, der 

hviler over flere af fortællingerne og i særdeleshed den praksis, de deltagende lærere og jeg i 

fællesskab har analyseret. Men også den knugende forventning om fiasko er med, side om side 

med håbet og troen på succes. Lærernes levede erfaringer, deres fornemmelse for, hvad øjeblikket 

vil bringe, lever som en kropsligt forankret kompetence, der sætter spor i praksis, en praksis der 

derved også peger fremad, får retning. Retningen sættes med den levede krop som kompas og 

lærernes medvidenhed om kroppens sprog, deres egenkontakt og fornemmelse og forståelse for 

den anden, rummeligheden og den sanseligt nærværende relation. Det er alt sammen i spil i det 

vellykkede lederskab.   

I det bevægende rummelige rum, rummes børn og bevægelse i et favnende åbent møde. 

Øjeblikket er rammet ind uden kanter, for fødderne af dem hver især er stiernes lys formet af den 

særlige atmosfære, der stemmes i for hvert skridt, der næsten vilkårligt og kaotisk fører alle og en i 

samme retning hver for sig…  Lederskabet vokser frem, sanseligt, kropsligt, tavst og tydeligt, 

vokser ind i og ud af det kraftfulde momentum, oprigtigheden giver plads til og bringer nærværets 

gave med sig.  

Rummelig bevægende bevægelse – mod nye veje 

Fortællingen lukker og åbner op – og ind – til lærerens sanselige, kropsligt forankrede lederskab, 
som det var, ikke var og kunne blive.  
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”Rummelig Bevægende Bevægelse” 

 

Det er som om sukket suger stilheden ud af kroppen, ud i rummet, da sidste 
sætning slipper læberne. Et suk af indestængt energi, der frigives og sendes i 
omløb, griber om sig og opsluger øjeblikket, der i samme nu forvandles, hvirvles 
op og sendes ud på ny, ny i tid, ny i form, ny i nu. Hanne hvirvles med ind og lader 
sig flyde med. Afslappet tager hun turen opad sammen med eleverne. Omkring 
hende letter morgenens tunghed, som duggen mod den stigende sol.  De tomme, 
tiltede stole er skubbet til side og forladt. Forladt til fordel for det åbne rum foran 
den lysende tavle. Lyse stemmer mødes og flettes sammen, løfter sig i latter, mens 
skuldre skubbende mødes, roterer og møder nye uden system, fyldt med varme 
der fortættes og skubbes videre rundt. For en stund forsvinder Hanne fra centrum. 
Energien intensiveres, latter, larm og lyden af kroppe der buldrer mod hinanden. 
Hun nærmer sig igen. Nu anderledes og mere rank, bare en anelse. Hun krydser 
periferien af den summende samling som sekunder efter opløses. 
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Diskussion  
I afhandlingen forsøges det at komme tættere på noget af alt det, der ligger helt lige for, på 

elementer af lærerens praksis, der er så naturlige for den enkelte, at de er svære at indfange og 

svære helt at forstå betydningen af, måske fordi betydningen fornemmes og mærkes og slet ikke 

måles. Det er i afhandlingens empiriske materiale også relativt tydeligt, at de deltagende lærere 

oplever og erfarer betydningen af kroppen og de kropslige dimensioner meget forskelligt og 

forskelligt fra situation til situation hver især. Empirien belyser derfor også unikke levede 

erfaringer, erfaringer der er levede og lever på ny gennem refleksionens genspejl.  

De unikke fortællinger fra praksis beviser ikke noget om kroppens betydning for lærerens 

lederskab. Det gør de blandt andet ikke, fordi fortællingerne ikke peger på, hvad virkeligheden er, 

men i stedet forsøger at belyse, hvordan den er. Afhandlingens ambition har været at belyse 

kropslige dimensioner og perspektiver på lærerens lederskabspraksis med udgangspunkt i 

kvalitativ og fænomenologisk inspireret forskning, hvor lærere og elevers levede erfaringer 

forsøges bragt frem i lyset, resoneret og reflekteret med håb om nye indlevede forståelser af 

praksis med udgangspunkt i kollaborative, samskabende processer. En del af de udfordringer ved 

forskningsprocesser, som denne afhandling er båret af, er, at der i mange tilfælde ikke er noget 

facit eller snævre retvisende svar. Der er i stedet i mange tilfælde et ´både/og´, eksempelvis i 

forhold til hvordan lærerens berøring opleves som noget konstruktivt.  

Kan læreren blive væk når mennesket træder frem? 
Hvad der står tydeligt frem i afhandlingens empiriske materiale og gennem analysen af materialet 

er, at der er en stærk og naturlig sammenhæng mellem det kropslige, det personlige og det 

professionelle. Det står frem i fortællingerne, men også i lærernes refleksioner over deres egen 

praksis. Men refleksionerne peger også på, at lærerne ved, at de bruger deres krop aktivt, og de er 

også medvidende om, at kroppen er vigtig i mødet med børnene, men det står også tydeligt frem, 

at de ikke har forstået omfanget af kroppens betydning. Først i analysen får Kristian et chok, da 

han ser sig selv, og i den efterfølgende samtale udfolder han sine egne refleksioner over, hvordan 

han på den ene side fremstår utroligt lukket i sin kropssproglige kommunikation, hvilket han i 

første omgang tænker er uhensigtsmæssigt. Men der vokser i samme moment også en erkendelse 

frem om, at det måske er et billede på en meget personlig tilstedeværelse, at det i høj grad er en 

kommunikation, der er kendetegnende for Kristian som person, måske endda som privatperson.  
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Kristian taler om, at det nok mest er Kristian, børnene ser, og mindre læreren, han føler sig 

hjemme i den måde at stå på, han hviler i sig selv. I mine noter fra observationerne i fase 1, men 

også i analysen, skriver jeg frem, at jeg undres over, hvordan Kristian forhandler sit lederskab. I et 

retrospektiv relaterer jeg mine overvejelser over Kristians kropssproglige kommunikation og det 

faktum, at der faktisk IKKE er manglede lederskab, med mine forventninger til, hvordan læreren 

arbejder i rummet og i relationen til børnene. Der var her en nærmest skrigende mangel på, hvad 

jeg i første omgang tænkte om krop og lederskab. Da Kristian først var kommet sig over, hvor lidt 

dynamisk han fremstod på videoklippet, gik det op for ham, at det han så føltes rigtigt, det føltes 

trygt. Kristian brugte tid på at sætte sig ind i fornemmelsen og kunne mærke, at han følte sig 

hjemme. Og måske var det netop det, der forvirrede mig? At Kristian var så personlig, nærmest 

privat i sin kropssproglige kommunikation forvirrede mine forestillinger om, hvordan man som 

lærer opfører sig. For Kristian føler sig hjemme, så hjemme at mine forestillinger om lærerrollen 

blev udfordret. I relation til mit forskningsprojekt kunne det næsten ikke være bedre, jeg blev 

rystet, min forforståelse udfordret. Men det er måske også et billede på, at lærerens personlige 

udtryk kan blive så stærkt, at det professionelle svækkes i en sådan grad, at autoriteten risikerer at 

forsvinde? Kristian nævner selv i en af samtalerne, at hans meget personlige stil er rigtig god for 

mange, men også problematisk for andre, og at nogle af de elever, det er svært for, også ofte er 

dem, der er mest udfordrende for ham at håndtere. For Kristian, og for andre lærere, kan det 

måske være svært at balancere vægtningen mellem det personlige og det professionelle, og det er 

måske svært, fordi der ikke umiddelbart er et fast parameter for den rigtige balance.  

Eksemplet med Kristian peger på, at opmærksomheden på lærerens krop og kropssproglige 

kommunikation måske kan være medvirkende til at balancere den svære balance mellem 

personlighed og professionalitet og derved også styrke lærerens forhandling af lederskab. 

Uro som et vilkår? 
I det empiriske materiale, både fra første og anden fase, er der eksempler på, hvordan ro og uro 

håndteres meget forskelligt, og at en del af den uro, der fremstod tydeligst og mest markant, ofte 

blev håndteret med rummelighed fra lærerens side. Særligt tydeligt var dette hos Hanne, der på 

forskellig vis levede den stigende uro og lod den vokse for derefter at lægge den ned næsten uden 

et ord. Under samtalerne fremhæver Hanne nødvendigheden af nogle gange at acceptere en vis 

grad af uro, både individuelt og i klassen som helhed.  
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Siden 1993 har undervisningsdifferentiering stået som et centralt bud på en metode eller strategi 

for løsningen af nogle af skolens problematikker. Særligt siden skolereformen i 2014 har inklusion 

og inkluderende undervisning også fremstået som et centralt element i skolens, lærernes og 

børnenes dagligdag. I de senere år har også åben skole, kravet om bevægelse i undervisningen og 

lignende initiativer været med til at ændre på forestillingen om, hvad god undervisning er. De 

forskellige initiativer stiller forskellige krav til lærerne om organiseringen af undervisningen, og i 

EVA-rapporten fra 2013 pegede lærere på, at differentiering af undervisningen er uforenelig med 

den måde, skolen og undervisningen er organiseret på i dag. En anden undersøgelse udgivet i 2013 

argumenterede for, at den stigende uro i skolen generelt, andelen af urolige børn og børn med 

diagnoser i dag mødes med krav om skrappere disciplinering, strammere regler og fastere 

systemer, en udvikling der skaber flere børn, hvis deltagelsesmuligheder i en sådan skole er 

begrænsede. For de deltagende lærere i nærværende undersøgelse er problematikken ligeledes 

present. En af lærerne nævner under en samtale, at hun meget hellere vil lave alle mulige sjove 

ting, hvor eleverne får lov til at eksperimentere og bevæge sig, men at det ikke kan lade sig gøre, 

før de har lært, hvordan man opfører sig. En anden lærer hader, når han ikke kan se børnene.  

Lærerne står i et krydspres, hvor faglige og didaktiske overvejelser over undervisningen måske har 

strukturelle begrænsninger, men måske også bunder i et for snævert perspektiv på og manglende 

redskaber til ledelse af børn i den danske folkeskole anno 2018? 

De redskaber, vi tilbyder lærerne med udgangspunkt i den klassiske klasseledelsesdiskurs, handler 

i høj grad om management, relativt enkle værktøjer der kan bruges af alle, til alle. 

Det afhandlingens empiriske materiale tydeligt viser er, at den vellykkede klasseledelse ikke så 

meget handler om klassen, men om den enkelte, den viser lærere, der møder børnene som 

mennesker og leder med udgangspunkt i personlige kropsligt forankrede værdier og med kroppen 

og kroppens sprog i bevægelse.  

For lærerne i denne undersøgelse er der et levende spændingsfelt mellem undervisningens 

struktur og format og den måde de ønsker at være på som lærere og som mennesker. I 

forlængelse heraf, eller før, står lærerens lederskab som et centralt og måske mulighedsskabende 

rum for nye måder at håndtere de føromtalte udfordringer på. Udfordringerne er dog reelle og 

nærværende også hos de deltagende lærere og kommer til udtryk i et måske kunstigt 
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modsætningsforhold mellem behovet for kontrol og disciplin og ønsket om et lederskab, der er 

kropsligt, sanseligt og nærværende, et lederskab der blandt andet hviler i sårbarheden som 

grundvilkår. Sårbarheden er et grundvilkår for læreren, fordi læreren, når hun som Hanne lykkes 

med at skabe et rum fuldt af tryghed, en varm atmosfære, hvor det er tilladt at fejle eller i 

lærerens tilfælde at miste grebet, blive såret, usikker eller måske endda ked af det. Læreren må 

derfor balancere sit lederskab, så rummet, der skabes, har plads til andre, til fejl og til levede liv, 

der former sig forskelligt i de mange mulige relationelle konstellationer, der over tid mødes med 

nye udgangspunkter – det første, der i den forbindelse er at gøre, er at acceptere sin egen 

sårbarhed. 

På den baggrund kan den manglende ro i klassen måske ikke udelukkende ses som et ansvar, der 

ligger på lærerens skuldre, et element afhandlingens ’state of the art’ også peger på (Kristensen, 

2013; Szulevicz, 2016). Uroen kan betragtes som en del af et kulturelt og strukturelt problem og 

derved også et problem, som lærerne ikke har mulighed for at løse alene, hverken med klassiske 

klasseledelsesredskaber, med større fokus på kroppens betydning for lederskab eller andre 

initiativer rettet mod lærerne. Uroen og det manglende lederskab, som kommissoriet for ro og 

klasseledelse blev sat til at undersøge, kan muligvis også forstås som et strukturelt problem 

forbundet med den undervisningspraksis, skolereformen lægger op til. Når læringsrummet 

udvides til at inkludere gangen, skolegården eller andre dele af skolens rum, er det nærliggende at 

forestille sig, at det giver rum for uro, uro der også er et produkt af didaktiske valg og fravalg. 

Selvom lærerne lykkes med at skabe gode rutiner, og eleverne ved, hvordan de skal håndtere 

undervisningssituationer, hvor læreren ikke nødvendigvis er i rummet samtidig, vil det uundgåeligt 

give mere uro på skolen, når elever fra forskellige klasser bevæger sig fra et rum til et andet. Her 

bliver det nære relationelle arbejde og mødet med det enkelte barn, som en stor del af det 

empiriske materiale beskriver, udfordret.  

 

Rummelighed, en kilde til uro? 
Hannes undervisning vakte en fornemmelse af ro, og hendes umiddelbare, kropsligt forankrede 

rummelighed gav indtryk af, at her i rummet var der plads til alle. Hannes rummelighed gav på én 

og samme tid en masse uro og en bemærkelsesværdig ro. Under samtalerne udtrykte Hanne, at 
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hun ved at favne og acceptere forskellige måder at være i rummet, fra hoppende til helt stille, 

kunne skabe et rum med plads til forskellighed og individualitet. I Hannes tilfælde fremstår 

rummeligheden som en stærk samlende kraft, men det er ikke nødvendigvis tilfældet i andre 

klasser og for andre lærere.  

I skolens rum kan forskelligheden være svær at håndtere, og forventningerne til, hvordan lærere 

og elever er sammen i klasserummet, kan være en udfordring. Også lærernes forskellighed kan her 

være udfordrende, for som afhandlingen viser i forbindelse med klasserummets atmosfære, så 

skabes atmosfæren i rummet i høj grad af læreren og den måde, læreren møder børnene på, 

bevæger sig og i det hele taget kommunikerer, særligt kropsligt. Det betyder derfor, at den 

rummelige atmosfære, som én lærer kan skabe, ikke nødvendigvis er mulig for en anden. I 

afhandlingens perspektiv er rummeligheden netop en menneskelig egenskab, men der tegner sig 

også et billede af, at det er en egenskab, som kan være svær at udvikle, svær at træne eller 

uddanne sig til.  

Rummeligheden forbinder sig også til grænser. Hvor afhandlingen primært har været orienteret 

omkring lærerne, er det vigtigt at være opmærksom på, at lærerens rummelighed naturligvis også 

har betydning for elevernes oplevelse af at være i rummet. Hvis læreren er utroligt rummelig og 

favner diversitet og måske en del forskellig uro og larm, men flere af eleverne ikke gør, bliver det 

et svært rum at være i for de pågældende elever. Lærerens personlige, kropslige rummelighed må 

knyttes opmærksomt an på elevernes, og det kan fremstå som en tidskrævende og kompliceret 

proces at være i stand til at sætte parentes om sin egen oplevelse af rummet (rummeligheden) og 

bruge sin krop til at mærke og sætte sig ind i det enkelte barns kropslige fornemmelser.  

Når Hanne viser, at det er ok, at ét barn kan stå og hoppe, så viser hun med sin egen ro, at det kan 

være en legal måde at deltage i undervisningen på. Samtidig understreger hun, at det ikke 

nødvendigvis betyder, at alle andre kan gøre det samme, men at der nødvendigvis må være 

forskellige måder at kunne deltage i undervisningen på. I afhandlingens empiriske materiale er der 

ikke eksempler på, hvordan eleverne oplever det urolige barn, der hopper, men et forsigtigt bud 

er, at der sandsynligvis er nogle børn i rummet, der ikke kan undgå at lade sig forstyrre. 

Rummeligheden kan altså have sin pris.  
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Berøring – hvordan eller måske slet ikke?  
Det empiriske materiale viser, at lærerne i høj grad har fysisk kontakt med eleverne, at de berører 

eleverne mange gange i løbet af dagen, men den viser også, at der er store forskelle fra lærer til 

lærer og til, hvordan den enkelte lærer bruger berøringen som et redskab i mødet med forskellige 

elever. Samtidig viser samtalerne med lærerne, at lærerne langt fra er bevidste om, i hvilket 

omfang de arbejder med berøringen som en del af deres praksis. Selvom lærerne ikke i første 

omgang er bevidste om omfanget, fremstår deres refleksioner over praksis som indfølende og 

med en sanselig fornemmelse for, hvordan de forskellige børn møder deres berøringer. Mens 

både det udvalgte empiriske materiale og den benyttede teori viser, hvordan berøring kan have en 

stor positiv betydning for mødet mellem lærer og elev, kan der i den offentlige diskurs være 

bevægelse i, hvordan vi i Danmark opfatter berøring af børn i omsorgsprofessioner som noget 

risikofyldt. Ingen af de deltagende lærere åbnede for denne problematik i samtalerne, men det er 

vigtigt at være opmærksom på, hvordan en eventuel usikkerhed om, hvad man som lærer kan eller 

må i forhold til berøring af elever i skolen, betyder for relationen mellem lærer og elev. Når det er 

vigtigt at forholde sig til usikkerheden hænger det sammen med, at der i afhandlingen tegner sig 

et billede af, at det netop er det naturlige, det autentiske og umiddelbare i mødet mellem lærer og 

elev, der har betydning. I lyset heraf vil det være sandsynligt, at lærerens usikkerhed og mulige 

tøven fornemmes af eleven, og berøringen vil derved opleves anderledes end intenderet.  

 

I flere af de fremhævede artikler (Edith Cowan m.fl., 2016; Klinge, 2017; Nordenbo m.fl., 2008; 

Pianta, 2006) i afhandlingens state of the art bliver forskellige relationelle dimensioner fremhævet 

som vigtige, men det er ikke uddybende undersøgt, hvordan forskellige kropslige aspekter og 

dimensioner bliver betydningsfulde i relationen mellem lærer og elev som en del af læreres 

forhandling af lederskab.  

For hvornår kommer hvad først? Eller sidst og kommer det nogensinde? Altså lederskabet og roen, 

den ro der lever og er dynamisk, den ro der er tilpasset situationen, atmosfæren og energien i 

rummet? Kan lærerne med god samvittighed slippe kontrollen, vel vidende at det, de ved, formes 

til et spørgsmål, der er fælles for både ham, hende og den anden.  
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Hvornår er læreren nærværende med hvem? 
Lærerne i undersøgelsen synes i særlig grad at lykkes med at møde børnene i intense, 

nærværende øjeblikke af forskellig varighed. Nærværet viser sig i det empiriske materiale som 

måske det vigtigste element i lærerens lederskab, men det viser sig også som et element i 

lærerens arbejde, der har mange og meget forskellige udtryk og former. Nærværet er i det 

umiddelbare nære eller fordybende møde med et enkelt barn eller en lille gruppe, det viser sig 

som Hannes pludselig fravær af nærvær og vejen tilbage til det. Det viser sig i de mange 

situationer, hvor de deltagende lærere umiddelbart aflæser situationer eller læser børnenes 

kropssproglige kommunikation, og i børnenes billeder om livet med lærerne i skolen. I lærernes 

samtaler om nærvær viser der sig en stor opmærksomhed på, hvilken kæmpe betydning børnene 

tillægger de nærværende øjeblikke, de får. Men der er forskel på, i hvilken grad og i hvilken form 

det enkelte barn har brug for lærerens nærværende tilstedevær, om det er i 1. klasse eller i 7. 

klasse. Denne forskel peger derfor på et overordnet og måske mere strukturelt dilemma, og det 

handler om de vilkår, lærerne arbejder under – er det reelt muligt at arbejde kvalificeret med et 

personligt, kropsligt forankret og nærværende lederskab i en 1. klasse, alene med 25 børn eller 

flere? Og hvis det ikke er, hvem skal læreren så prioritere sin tid på og hvornår? Hvordan skal Pia 

forholde sig til relationen mellem det enkelte barn og fællesskabet? I en af fortællinger med Pia 

opstår der en konflikt med en dreng, der, som det er skitseret i fortællingen, oplever ikke at blive 

mødt. Den store ryg, han kigger op på, kan fortolkes som en markant afvisning, og efter kort tid 

bliver det for meget for drengen. I situationen var Pia optaget af andre opgaver, og drengen 

reagerede kraftigt. Pia kan ikke være nærværende og opmærksom på alle børn hele tiden, det er 

umuligt. Drengens reaktion skaber en del uro, en uro som risikerer at sprede sig i rummet. Det er 

sandsynligt, at lærere med samme engagement som lærerne i undersøgelsen oplever en stor 

frustration ved mange gentagne situationer som denne, hvor de ikke har mulighed for at drage 

omsorg for børnene på den måde, de gerne vil, og som børnene har brug for. I state of the art 

viser en rapport fra UCC, at lærernes motivation for at stoppe som lærere blandt andet handler 

om manglende tid til det enkelte barn. De udtrykker her, at det faglige og sociale forudsætter 

hinanden, og når de ikke lykkes med den sociale del, er der en udbredt oplevelse af dårlig 

samvittighed og følelsen af at svigte.  Det nærværende, kropsligt forankrede lederskab, som 

afhandlingen understreger betydningen af, er måske både et bud på fremtidens ledelse i 

klasserummet, men også en konstant kilde til dårlig samvittighed og manglende motivation, når 
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rammerne og vilkårene er for dårlige, eller det af andre årsager kan være svært at praktisere? Der 

er ingen tvivl om, at de meget kompetente lærere, der er fulgt i nærværende empiriske 

undersøgelser, lykkes godt i deres lederskabspraksis, og de formår i langt de fleste tilfælde at 

møde børnene, der hvor de er som mennesker. Men dette perspektiv kræver også en stor 

personlig involvering i det professionelle liv, og i flere af samtalerne mellem lærerne fortæller de 

om, at det ikke altid er muligt at være energisk og nærværende til stede, og at den manglende 

energi påvirker hele rummet. Derved bliver lærerens personlige engagement og den aktuelle 

dagsform af stor betydning for deres muligheder for at lykkes som lærere, hvilket med stor 

sandsynlighed vil påvirkes af elementer i det private liv, der ellers ikke ville have nogen som helst 

sammenhæng med deres professionelle lærerliv.   

 

Hvad er det det gode for læreren OG eleven? 
Læreren må, hvis hun skal turde stå i det åbne, gøre scenen tom og fastholde den anden som 

subjekt i hans eget liv, have en stærk fornemmelse for egne værdier, men også udvikle en 

fornemmelse for, hvornår eller hvordan værdierne sætter retning og farver fremtiden i historiens 

skær. Refleksionen er utvivlsomt et vigtigt redskab i den henseende, men refleksionen må bero på 

en stærk egenkontakt, en kontakt til egen krop og personlige følelser. Den kropslige dimension er i 

afhandlingen blevet særlig tydelig i lærerens evne til at være nærværende til stede – i mødet med 

den anden og i rummet, også som en samtidighed. At være åben for begivenheden, for mødet 

med det enkelte barn, handler blandt andet for læreren om at turde give plads til flere mulige 

måder at fortolke situationen på – også barnets. Denne tøven bærer en sårbarhed med sig, en 

grundlæggende sårbarhed, som læreren accepterer ved at vælge at have tillid til, hvad der måtte 

komme.   

For den relativt nye lærer, Signe, giver mødet med og refleksionerne over Hannes praksis nye 

perspektiver på, hvad der betyder noget. I samtalerne mellem Hanne og Signe tegner der sig 

blandt andet et modsætningsfyldt forhold mellem Signes ønske om at have og være i kontrol og 

den respektfulde relation, Signe grundlæggende ønsker sig med børnene.  
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Det er Hanne, der under den fælles refleksion påpeger, at Signes udøvelse af magt i den specifikke 

situation, vi i fællesskab havde set klip af, nok gav kontrol, men at vi nok ikke skulle forvente, at det 

nødvendigvis ville give hende respekt.  

I ”Det Nye Lederskab” skriver Kirkeby om nødvendigheden ved at vælge sig selv, og at dette valg 

også er et etisk og moralsk valg; hvem er jeg, og hvilke værdier må være definerende for min 

væren i verden? Selvom spørgsmålet i udgangspunktet er personligt, så har det for lederen og for 

læreren også betydning professionelt og er forbundet med udviklingen af læreres 

professionspersonlige ledelseskompetence. De lærere, jeg har fulgt og talt med, er grundlæggende 

optaget af at gøre noget godt for de børn, de møder i skolen, de ønsker at gøre en forskel. En 

nyere undersøgelse udarbejdet af forskere fra Professionshøjskolen UCC (Böwadt m.fl., 2017) 

viser, at lærerstuderendes studievalg i høj grad handler om at ville give noget til nogen, gøre noget 

godt og at kunne gøre en forskel.  Afhandlingens empiriske materiale viser flere eksempler på, at 

det med at gøre det gode ikke er så ligetil. For Signe er det vigtigt at være i kontrol og være tydelig 

omkring sine egne grænser og markere, når de bliver overskredet. Under samtalerne erindrer 

Signe, hvordan en dreng får hende til at miste fodfæstet, og hun ender med at bande højlydt og 

bede drengen om ’at holde kæft…’. Under samtalen kan Signe mærke, at hun med sin krop 

reagerer, også i forbindelse med samtalen om situationen. Sine fornemmer, hvordan hun bliver 

rød i hovedet og flov, en fornemmelse hun kan genkende fra andre lignende situationer. Både 

Signe og Hanne er enige om, at Signe lykkes godt med at tage kontrollen tilbage og få ro, både 

over sig selv og klassen, men Signes kropslige reaktion tyder på, at der er en diskrepans mellem 

Signes egne overbevisninger om, hvordan hun gerne vil være lærer, og den måde hun i praksis 

håndterer situationen på. Der er måske tale om et kombineret etisk og teori-praksis paradoks, for 

lærerne kan først gøre det gode, når de ved, hvad det gode er, men de kan først vide, hvad det 

gode er, når de har konkrete, praktiske erfaringer med at gøre det gode. Med udgangspunkt i det 

empiriske materiale og litteraturen på området kan det samme paradoks identificeres i relation til 

ledelse. For lærerens lederskab gælder det, at det ikke nødvendigvis er givet, men at det i høj grad 

forhandles og genforhandles igen og igen. I afhandlingen tegner der sig et tydeligt billede af, at 

denne forhandling foregår på mange forskellige måder, og at lærerens krop her spiller en central 

rolle. Kroppen og kroppens betydning for læreres lederskabspraksis gør ikke førnævnte paradoks 

mindre eller mindre kompliceret at forholde sig til. For som det empiriske materiale viser, er der 
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ikke én måde at tage lederskabet på sig på, men mange. Mange måder at være i rummet på, møde 

børnene, være nærværende, lyttende, sætte grænser på – og mærke dem.  

At tage lederskabet på sig som lærer må være en dynamisk proces, hvor læreren lærer at lede ved 

at gøre sig erfaringer med at lede, og det gode lederskab kan på den måde siges at være på vej 

med erfaringen som følgesvend. Udfordringen med dette perspektiv på lederskab er, at man som 

lærer ikke vælger sig selv til og træder i karakter én gang for alle, eksempelvis på 

læreruddannelsen, som ny eller rutineret lærer. At vælge sig selv til og træde i karakter er en 

fortløbende proces, hvor erfaringerne, både de der er tæt forbundet med det professionelle og i 

livet mere generelt, er nødvendige. I lærerens lederskabspraksis er en stor del af de nødvendige 

erfaringer levede, kropsligt forankrede erfaringer, hvilket ikke gør paradokset mindre 

nærværende. De deltagende lærere har alle italesat forskellige typer af undringer over, hvordan et 

så present element i deres pædagogiske arbejde kan have så lidt opmærksomhed. At kende sig 

selv og vælge sig selv til og træde i karakter som leder er derfor ikke alene en kognitiv øvelse, men 

i lige så høj grad et spørgsmål om at kende sine, også kropslige, reaktioner, handlemåder og 

personlige følelser, både i det nære møde med det enkelte barn og i det mere åbne klasserum. Det 

er det, fordi den personlige professionalitet er kropsligt forankret.  

 

Er der plads til sårbarhed når læreren tager lederskabet? 
Jeg vil her vende tilbage til sårbarheden som et vilkår i lærerens vellykkede lederskabspraksis ved 

at gribe i og diskutere ud fra Kirkebys første eventual. Den positive afmagt er en måde at være i 

begivenheden på, hvor man forsøger at stille sig i den andens sted, og hvor man ikke kan 

undskylde sin brug af magt med sin egen afmagt. 

Alle, der har stiftet bekendtskab med undervisning i den danske folkeskole, har erfaret, at det ikke 

er en nem opgave. Det er sandsynligvis også de fleste, der har oplevet, hvordan lederskabet testes 

og udfordres på forskellig vis i mere eller mindre udfordrende og provokerende variationer. Under 

samtalerne har Signe, Hanne, Kristian og Pia fortalt om, hvordan de hver især har oplevet, hvordan 

forskellige situationer og forskellige børn påvirker dem forskelligt. Signe italesætter en ængstelse 

for, hvad der sker, hvis hun tydeligt markerer, hvor grænsen går, eksempelvis ved at råbe af et 

barn, og der så alligevel kommer et modsvar? Alene den usikkerhed og ængstelse, Signe fortæller 
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om, vil sandsynligvis være mulig at aflæse eller fornemme i Signes kropslige kommunikation, og 

kroppens sprog bliver derved, også når den ikke er konstruktiv, en del af Signes professionelle 

kommunikation.  

Signe, og langt de fleste andre lærere, står på den måde hver dag i en sårbar situation, hvor der er 

mange mulige måder at handle på. Selvom der i afhandlingens empiriske materiale ikke er mange 

konkrete konfliktsituationer at tage udgangspunkt i, er der alligevel adgang til et potentielt rigt 

mulighedsrum for udvikling af læreres lederskab. Men rummet er dilemmafyldt og stiller læreren i 

en sårbar position, hvor hun må acceptere en vis åbenhed og lære at give slip på kontrollen. Det 

betyder naturligvis ikke, at vi herfra må acceptere kaos og da slet ikke som ny lærer. I en af 

samtalerne mellem Signe og Hanne fortæller Hanne, at den ængstelse, som Signe beskriver, er 

noget alle kender, men Hanne fortsætter og fortæller, at hun med tiden er blevet bedre til at stole 

på, at hun ved, hvordan hun skal håndtere situationen. Samtalerne mellem Signe og Hanne peger 

derfor også på, at der er forskel på, hvor mange gange man som lærer har stået i lignende 

situationer.  

 – læreren må tage sit lederskab på sig, vælge sig selv til som leder af klasserummet, men må 

samtidig anerkende, at ingen social begivenhed ikke kunne have været anderledes. Hvor 

bevægelsen starter og slutter, hvordan begivenheden folder sig ud i lyset af den andens kraft 

illumineres først for alvor for læreren, der har accepteret sårbarheden som et vilkår. Herfra er det 

nødvendigt at holde fast i, at sårbarhed og åbenhed for begivenheden og den anden ikke sætter 

lærerens etiske og moralske kompas på (en for voldsom) slingrekurs. Læreren må være i stand til 

at navigere på baggrund af egne værdier og lade dem være medvirkende til at farve nuet, der 

venter lige foran. I samtalerne er det tydeligt, at refleksioner over praksis er medvirkende til at 

skærpe Signe, Hanne, Kristian og Pias bevidsthed om deres egne værdier og deres moral, men 

refleksionerne beror også på levede erfaringer. Den levede kropslige, sanselige erfaring sættes i et 

nyt lys i transformationen til ord eller i forsøget derpå. Det er med udgangspunkt i bevægelsen 

mellem de levede erfaringer, de kropslige fornemmelser og reaktioner, at lærere kan blive klogere 

på sig selv og blive i stand til at mærke, hvordan der er balance mellem de personlige værdier, 

deres moral og etik og den konkrete praksis, de står i hver dag.   
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Det har også været tydeligt, både i fortællingerne, i samtalerne og ud fra børnenes perspektiv, at 

det sanselige kropsligt forankrede nærvær er af afgørende betydning. En af fortællingerne viser, 

hvordan Pias manglende nærvær er medvirkende til, at en konflikt med en dreng opstår, Pia havde 

simpelthen sin opmærksomhed og sit nærvær et andet sted, hos nogle andre børn. Selvom 

lærerne i mange tilfælde viser, at de favner og sanser rummet, er det selvfølgelig ikke muligt fuldt 

ud, hele tiden.  

For Pia og for langt de fleste lærere er der på et personligt plan også et dilemma mellem at træde i 

karakter og vælge sig selv til og rollen som lærer og som leder. Det er måske ud fra netop dette 

dilemma, at politikere, læreruddannelser, lærerstuderende, skoleledere, lærere og andre skolefolk 

har været fristet til at søge enkle og let tilgængelige redskaber i forskellige management- og 

klasseledelsesstrategier. Men måske er den svære erkendelse, at dilemmaet må fastholde sin 

karakter? Måske er relationen mellem det enkelte barn i klassen, klassen som helhed og lærerens 

forpligtelser over for skolen og skolens overordnede formål et dilemmafyldt felt, der kræver af 

læreren, at hun fortløbende forholder sig til sig selv og sit lederskab? 

Afhandlingens analyseafsnit viser, hvordan kroppen er i spil og i samspil i et nærmest uendeligt 

antal planer og formationer og viser, hvordan lærerens krop får betydning for forhandlingen af 

lederskab. De deltagende lærere leder deres klasserum på meget forskellig vis, blandt andet i kraft 

af de meget forskelligartede måder de kropsligt og sanseligt sætter sig selv i spil på i relationen til 

de enkelte børn og klassen som helhed. Lærerne selv udtrykker en gryende medvidenhed om, at 

de ikke kun bruger deres krop på én måde, men møder forskellige børn på forskellige måder. 

Under samtalerne blev det tydeligt for lærerne, at mødet med det enkelte barn er gensidigt, og at 

børnene hver især også påvirker lærerne forskelligt. 

Lærernes gryende medvidenhed betød også en større opmærksomhed på, hvordan deres 

professionelle kommunikation i høj grad også er en kropslig kommunikation. I undersøgelsen 

vender de også opmærksomheden mod sig selv ved at fokusere på måden, de som lærere er til 

stede og kommunikerer med kroppen på – for som de siger; det er også afhængigt af, hvem de 

lige selv er lige den dag.  

Ved at blive opmærksom på, hvor forskelligt de forskellige børn påvirker lærerne samt på lærernes 

fornemmelse af, at den professionelle kommunikation blandt andet afhænger af, hvordan læreren 
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har det som menneske netop den dag, kan man, lidt karikeret, spørge, om lærerne er for lidt 

professionelle og for meget personlige? I afhandlingens state of the art fremhæves Bayers kritiske 

position i forhold til det personliges betydning for den professionelle lærer. Afhandlingens 

empiriske materiale viser tydeligt, at betydningen er stor, men det er også nødvendigt at kunne 

være i stand til at skille arbejde og privatliv ad og derved også det personlige og det professionelle, 

for der kan måske være en reel risiko for, at den mindre vellykkede klasseleder, som er meget 

personligt engageret, kan have svært ved at forholde sig professionelt til ikke at lykkes. Det er 

uheldigt, for der er en risiko for, at oplevelsen af ikke at lykkes spreder sig til de dele af lærerens 

liv, der ikke har noget med professionen at gøre.    

En af de tilbagevendende overvejelser, jeg har gjort mig, både i forbindelse med indsamlingen og 

analysen af det empiriske materiale, men også når jeg har haft mulighed for at formidle projektet 

til lærere, lærerstuderende og andre uddannelsesfolk, er, i hvilket omfang vi egentlig kan forvente 

os, at lærere og lærerstuderende skal engagere sig i udviklings- og læreprocesser, der går så tæt 

på den enkelte? Det har måske særligt været i forbindelse med de lange og lærerige samtaler med 

lærerne i fase 2, hvor lærerne gavmildt har inviteret mig ind i og delt deres mange refleksioner. 

Her har nogle af samtalerne været meget personlige og måske på grænsen til det private – en 

grænse jeg selv har søgt at opretholde, men også har ladet lærerne om selv at definere. Når 

samtalerne har været meget intense og personlige, så har jeg efterfølgende tænkt på, at der her er 

tale om emner, følelser, fornemmelser og sanselige og kropslige oplevelser, der måske rummer en 

særligt sårbar karakter. Det er også min oplevelse, særligt helt i starten af fase 1, at lærerne var 

ekstra spændte og måske en anelse nervøse for min tilstedeværelse. Lærerne, der har deltaget i 

undersøgelsen, er ellers vant til, at der er flere i klasserummet samtidig, og to af dem har også en 

del erfaring med at have forskere på besøg i deres undervisning. Alligevel udtrykte de en vis 

blufærdighed ved min tilstedeværelse. Det har sandsynligvis at gøre med, at netop 

opmærksomheden på kroppen intensiverer sanseligheden, og lærerne oplever derved en stærkere 

opmærksomhed på deres egen krop.  

Afhandlingens empiriske materiale viser, hvordan kroppen er i spil og har betydning på mange 

forskellige planer i læreres lederskab. Det viser også, hvordan et øget fokus på kroppen og 

kroppens sprog kan skærpe læreres nærvær i mødet med det enkelte barn og i klasserummet 
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mere generelt. Lærerne i undersøgelsen udøvede i høj grad et meget vellykket lederskab, og fælles 

for dem var, at de, mere eller mindre bevidst, var sanseligt nærværende og i god kontakt til egne 

personlige følelser, kropslige erfaringer og ikke mindst, hvilke personlige værdier der var 

betydningsfulde for dem i deres praksis. Jeg vender derfor tilbage til spørgsmålet om, i hvilken 

grad vi kan forvente, at lærere og lærerstuderende går ind i personlige udviklings- og 

læreprocesser, hvordan kan eksempelvis læreruddannelse og skoleledelse opfordre det enkelte 

individ til at gøre noget for børnene, skolen, ja måske endda samfundet, som kun angår dem? 

Kirkeby peger på, at det er nødvendigt at fokusere på personlig udvikling for at kunne håndtere 

opgaverne i en moderne organisation i dag, særligt hvis opgaverne har karakter af lederskab. Som 

afhandlingen viser, så er det personlige og det kropslige to dimensioner af det professionelle, som 

kun analytisk lader sig skille ad.  

Om den danske folkeskole kan defineres som en moderne organisation er nok diskutabelt. 

Relevansen skal nok i højere grad findes ved, at det perspektiv på lederskab, der etableres i 

afhandlingen, er personligt og kropsligt forankret. Det er derfor et vilkår for lærere i den danske 

folkeskole, i større eller mindre grad, at begive sig ud på rejsen og acceptere, at lærerrollen, det 

kropslige, det personlige og det professionelle uundgåeligt hænger sammen.  

Lærerens lederskab bliver i dette perspektiv ikke alene værdibaseret og dilemmafyldt, men også et 

levende, evigt foranderligt format, et format der udfoldes, leves og forankres med kroppen som 

det naturlige centrum og omdrejningspunkt.  
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Fund og Perspektiver 
Fund 
Afhandlingen peger på, at kroppen har en stor betydning for lærerens lederskab, og at kroppen er 

i spil på mange niveauer, både i relation til lærernes forhold til sig selv, i relationen til det enkelte 

barn og i relation til små grupper eller klassen som helhed.  

Afhandlingens state of the art viser, at kroppens betydning for lærerens lederskab er underbelyst 

forskningsmæssigt, et billede der også tegner sig under samtalerne med lærerne, som på forskellig 

vis italesætter en tydelig undren over, hvordan et så centralt omdrejningspunkt for deres 

lederskabspraksis kan være så overset og fremstå så uberørt både i uddannelse og efter-

videreuddannelse.  

Sammenhængen mellem krop, personlighed og professionalitet er tydelig i lærernes små, ofte 

korte møder med enkelte børn eller små grupper. Når lærerne aktivt og professionelt sætter deres 

krop i spil i mødet med børnene, enten helt konkret ved at røre eller på forskellig vis ved at 

positionere sig rigtigt sammen med den enkelte eller i klasserummet, smelter de tre elementer af 

lærerens professionspersonlige lederskabskompetence sammen. 

Lærernes krop er i spil professionelt på flere planer, både i forhold til et kropsligt, sanseligt 

engagement, hvor de med deres egen krop kan læse børnenes kropssproglige kommunikation og 

dermed sætte sig ind i, hvordan den anden har det, men også med en betydelig opmærksomhed 

på, hvordan berøring har betydning for det enkelte barn som en særlig måde at mærke både sig 

selv og læreren på, for relationen mellem barn og lærer, men også i måder at guide, vejlede og 

tage lederskabet i rummet på.  

Lærerens sanselige, nærværende tilstedeværelse fremstår som et fuldstændigt centralt tema, der 

kommer til udtryk i mange forskellige elementer af lærerens lederskabspraksis. Afhandlingens 

empiriske materiale viser, at nærværet ikke er en position eller én måde at være til på, men 

mange. Fælles for de utallige positioner eller planer, hvormed lærerne arbejder med deres 

personlige nærværende lederskabspraksis, er, at nærværets kropslige og sanselige dimensioner er 

præsente i dem alle i større eller mindre grad.  
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Afhandlingen viser, hvordan lærerens lederskab er kropsligt funderet, men også forbundet med 

personlige værdier og etik. Lærerens ledelsesmæssige, værdibaserede og etiske fundament bliver i 

praksis uvilkårligt forankret i lærerens handlinger og nærværende, sanselige fornemmelse og 

personlige følelser. At vælge sig selv til som leder er en refleksiv bevægelse, der involverer både 

krop og ord, en bevægelse der for læreren vedblivende må gentages. Det er hårdt arbejde, der 

indebærer en accept af sin egen sårbarhed og åbenhed. Sårbarheden hænger sammen med 

erkendelsen af, at ikke alt kan kontrolleres, og at læreren med sin egen sårbarhed skaber plads til 

børnenes, plads til det fælles uforudsigelige, hvori også andre perspektiver end lærerens har 

gyldighed.  

 
Perspektiver 
Lærerne og skolen 
Afhandlingens eksplorative fokus betyder, at der ikke har været nogen egentlig intervenerende 

praksis forbundet med de empiriske faser. Alligevel er det relativt tydeligt, hvordan det konkrete 

fokus på kroppen, kroppens sprog og kroppens betydning for lederskab har medvirket til en 

markant udvidet medvidenhed for de deltagende lærere og medvirket til en større 

opmærksomhed på sammenhængen mellem krop, personlighed og professionalitet.  På den 

baggrund er det muligt i et fremtidigt perspektiv at sætte fokus på arbejdet med kroppen, 

kroppens sprog og kroppens betydning for lederskab i lærernes praksis på skolerne rundt om i 

Danmark. Det kunne være inden for rammerne af forskellige former for teamsamarbejde, i 

forbindelse med kollegial sparring eller mere organiseret med vejledere og mentorer som 

sparringspartnere. På skolen, hvor empirien er indsamlet, er tre af de fire lærere uddannede som 

inklusionsvejledere. Skolelederen har tydeligt tilkendegivet, at hun håber, at de erfaringer og 

indsigter, som inklusionsvejlederne har taget med fra deltagelsen i nærværende projekt, indgår i 

deres vejledningspraksis i forskellige former på skolen i dag. Selvom min tilstedeværelse og 

deltagelse naturligvis har haft stor betydning, var det tydeligt under samtalerne, at lærerne i høj 

grad var kompetente til at gå ind i også kropslige perspektiver på læreres lederskabspraksis. Det er 

håbet, at afhandlingen kan være med til at etablere et praktisk, metodisk og teoretisk fundament 

for at arbejde mere fokuseret med et kropsligt forankret lederskab ude på skolerne.   



190 
 

Afhandlingens tredje empiriske fase forfølger et børneperspektiv på børnenes liv med lærerne i 

skolen. Børnenes perspektiv er særligt væsentligt i forskning om og i det, der kan forstås som 

børnenes verden. Foruden de indsigter, børnenes tegninger og malerier bidrager med i selve 

afhandlingen, kan man med afsæt i afhandlingens metodiske tilgang i tredje fase dykke yderligere 

ned i metoder, der giver børn en stemme i skolens dagligdag og i skoleforskningen generelt. 

Skoleledere og lærere har generelt adgang til en stor mængde data om elevernes liv i skolen, men 

der er uden tvivl basis for at styrke børnenes stemme og derved også komme tættere på at forstå, 

hvad der er vigtigt for børn i den danske folkeskole, og måske endda lade det have indflydelse på, 

hvordan vi forholder os til planlægning af skolens daglige liv. Tredje fases fremtidsværksted kan 

muligvis også bidrage til, at lærerne bruger metodikken til at sætte de æstetiske og sanselige 

dimensioner i spil i forskellige multimodale samtaler med børnene for at vinde indsigt i børnenes 

perspektiver på livet i skolen generelt, men også som en måde at give eleverne plads til at 

udfordre gældende strukturer.  

Læreruddannelse og efter-videreuddannelse 
Afhandlingen viser, hvordan lærerens lederskab på mange måder er kropsligt og processuelt 

funderet. Lederskabet er altså ikke noget, man får, har eller bliver givet én gang for alle, men 

noget der grundlæggende er i bevægelse hele tiden. Lærerens lederskab er også dybt personligt, 

etisk og værdibaseret og derfor også kun levende i kraft af den enkelte lærers refleksive indstilling. 

Men afhandlingens empiriske materiale viser, at kroppens betydning for lærerens lederskab er 

overvældende, og det er derfor nødvendigt, at den refleksive indstilling også, i højere grad, er 

kropsligt funderet. Samtalerne med lærerne viste, hvordan bevægelsen mellem krop og ord var 

udfordrende, men at øvelsen i at spørge ind til den kropslige fornemmelse eller personlige følelse 

kvalificerede samtalen. Med fokus på den følte fornemmelse og på lærerens levede erfaringer fik 

samtalen ny dybde og et sprog, der med udgangspunkt i den levede krop, forsøger at gøre det 

implicitte eksplicit.  

I et læreruddannelsesperspektiv kan afhandlingen måske være medvirkende til at sætte fokus på 

kroppen, kroppens sprog og kroppens betydning for lederskab. For de lærerstuderende kan det 

have stor betydning allerede tidligt i uddannelsen af blive præsenteret for øvelser, der har fokus 

på eksempelvis egenkontakt, kommunikationslæsning og kontaktevne. Evnen til at kunne mærke 
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sig selv og være i kontakt med sine personlige følelser viser sig i afhandlingen at have stor 

betydning for lærerens lederskab.   

Selvom der ikke var noget eksplicit udviklingsfokus i afhandlingen, var der mellem hver samtale en 

markant større medvidenhed om, hvordan kroppen er i spil i lærernes lederskabspraksis. 

Læreruddannelsen har en unik position og mulighed for at skabe rum og relationer, hvor 

lærerstuderende, læreruddannere, lærere og forskere i fællesskab kan udvikle nye måder 

undersøge, tale om og tale med kroppen på.  

Afhandlingens lederskabsperspektiv stiller sig i en kritisk position i forhold til den 

klasseledelsesdiskurs, der har domineret de seneste årtier. Afhandlingen kan måske i den 

forbindelse bidrage med et nyt, kropsligt forankret perspektiv på lederskab, et perspektiv der 

måske i højere grad møder de udfordringer, de nye lærere møder i en folkeskole (i et samfund) 

under konstante forandringer. 

Forskning- og udvikling 
Afhandlingens dialogiske og kollaborative perspektiver tager udgangspunkt i et ønske om at bringe 

forskningen helt tæt på praksis. Afhandlingens eksperimenterende, praksisnære, æstetiske og 

narrative forskningsmetodikker er et aktuelt bud på, hvordan forskning inden for skoleforskning, 

det pædagogiske felt og i særdeleshed relateret til forskning og udvikling på 

professionsuddannelser kan komme tættere på kernen, tættere på det der betyder noget, på alt 

det der ikke kan tælles. Afhandlingens multimetodiske fundament giver konkrete bud på, hvordan 

praksisnær og professionsrettet forskning kan og bør gå nye veje og etablere forskningspraksisser, 

der tager højde for de særlige tematikker, etiske udfordringer – og muligheder, der viser sig inden 

for uddannelsesforskningen. Disse perspektiver er ikke kun relevante inden for et nationalt, men 

også et internationalt perspektiv, for selvom afhandlingen skriver sig ind i en dansk skolekontekst, 

lader de kropslige og sanselige dimensioner i lærerens lederskabet sig ikke be- eller afgrænse.  
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Bilag 1 
Interview - Informationsbrev 
Kære alle fire 

I forbindelse med den kommende række af interviews er der ikke umiddelbart noget, I skal gøre andet end 
at møde op og dele jeres viden, tanker og oplevelser med mig og hinanden. 

Ved hvert interview, vil jeg vise jer et eller flere videoklip fra den undervisning, jeg har observeret, og vores 
samtale vil i høj grad tage udgangspunk deri. Inden vi mødes, har jeg formuleret forskellige temaer, 
udfordringer, dilemmaer eller enkle konkrete spørgsmål. Det er ikke sikkert, at vi vil tale om det i første 
omgang, det kommer an på, hvordan samtalen skrider frem. 

Det er helt bevidst, at jeg skriver samtale, for selvom det er et interview, så håber jeg det mest af alt bliver 
faglige og personlige samtaler, hvor vi i fællesskab udforsker jeres praksis med særlig fokus på kroppens 
betydning for lederskab.  

I mit arbejde fremadrettet vil I blive anonymiseret og vores samtaler er fortrolige, hvilket jeg også beder jer 
om at respektere internt.  

Samtalerne optager jeg både på film og med diktafon, så jeg er sikker på at få så meget som muligt med.  

På side to kan I se en kort beskrivelse af den ”professionspersonlige ledelseskompetence”, et begreb der på 
mange måder er udgangspunktet for mit projekt og for min forståelse af lederskab. Hvis I ønsker det, kan 
jeg give jer en kort artikel (på dansk), men det er på ingen måde nødvendigt for jeres deltagelse.  

Jeg har noteret følgende datoer for interview. 

Gr. 1: 18/4 kl. 12.30-14.30, 3/5 kl 8.30-10, 17/5 kl 12.30-14.30 

Gr.2: 21/4 kl. 12-14, 4/5 kl. 12.30-14.30, 12/5 kl. 12.30-14.30 

Hvis I bliver forhindret i at deltage, må I meget gerne skrive eller ringe til mig på xxx 

 

Jeg glæder mig. 

Mange hilsner 

Mathias 
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Den Professionspersonlige Ledelseskompetence 
Egenkontakt 

Kontakt til egen krop og personlige følelser, evnen til at være fokuseret og nærværende, evnen til at have 
hjertet med og samtidig bevare et professionelt fokus og privat afgrænsning. 

2. Kommunikationslæsning og kontaktevne 

Evnen til at se, lytte, sanse og mærke. Evnen til at læse både den verbale og kropslige kommunikation. 
Evnen til at skabe tillidsvækkende kontakt med andre. Evnen til at sætte grænser. 

3. Lederskab over gruppe eller situation  

Professionelt overblik, udstråling, centrering, klart lederskab over gruppe eller situation. Evnen til at indtage 
eller holde et rum med en sund og kropsligt forankret autoritet. 

(Winther 2012 s. 166) 
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Bilag 2  
Fremtidsværksted: Lærerne og os i et skoleliv.  

 
Mandag d.26/9 2016 8.30-9.00 Til stede/roller Udstyr 
Introduktion 
Overordnet introduktion til 
fremtidsværkstedets to faser; kritikfasen 
og Utopifasen. 
Introduktion til den praktiske, skabende 
del hvor Tove faciliterer arbejdet med 
billedkunst. 
Opgaver for de involverede: 

Mathias, Tove og ”Hanne”. 
Mathias introducerer til projektet 
overordnet. Tove giver enkelte praktiske 
anvisninger om arbejdet med billederne 

Toves 
tegneeksempler 

Mandag d. 26/9 2016 10.20-11.50   
Kritikfase 
Kritikfasen igangsættes og eleverne 
italesætter oplevelser med ikke 
velfungerende lederskab, med negative 
lærer-elevrelationer og erfaringer med 
hvad svigtende lederskab har af 
betydning for dem. Med udgangspunkt 
heri startes den kreative proces. Tove 
faciliterer og eleverne arbejder med 
udgangspunkt i de formalede bunde. 
Mens eleverne arbejder forsøger 
Mathias at gå i dialog med eleverne om 
deres tanker og oplevelser med 
udgangspunkt i det de skaber.   

Første del: Mathias faciliterer; Kritik og 
utilfredshed med det min lærer 
bestemmer og gør og med mit liv 
sammen med min lærer i skolen. 
Reglerne skitseres. Alle forslag skrives 
på den interaktive tavle. 
Tove introducerer til det praktiske 
arbejde. 
”Hanne” er ikke i lokalet i første del. 
Anden del: 
Eleverne arbejder. Tove hjælper med 
billederne. Mathias går til hånde, tager 
billeder og snakker med eleverne om 
deres produkter. 
”Hanne” støtter de børn der har svært 
ved at koncentrere sig. 
 
  

Interaktiv tavle, 
computer 
Malede bunde / 
lærred (papir) 
Blyanter, 
blyantspidser, 
maling, pensler, 
hviskelæder 
(billedkunstlokalet) 

Mandag d. 3/10 2016 8.00-8.30   
Introduktion 
Utopifasen introduceres 

Mathias samler op og præsenterer den 
utopiske del af projektet, hvordan det 
adskiller sig fra kritikfasen. 
Tove samler op på den kreative del og 
fortæller om dagens fokuspunkter. 

Toves 
tegneeksempler 

Mandag d. 10/10 2016 10.20-11.05   
Utopifase 
Utopifasen igangsættes og eleverne 
italesætter oplevelser med det 
velfungerende lederskab, hvad der er 
betydningsfuldt for dem i relationen til 
deres lærere – hvordan kunne den 
bedste relation og det bedste lederskab 
se ud/opleves. 

Første del: Mathias faciliterer; Det min 
lærer bestemmer og gør og mit liv 
sammen med min lærer i skolen, hvis jeg 
helt selv kunne bestemme. Reglerne 
skitseres og alle forslag skrives på den 
interaktive tavle 
 
Anden del: 

Interaktiv tavle, 
computer 
Malede bunde / 
lærred (papir) 
Blyanter, 
blyantspidser, 
maling, pensler, 
hviskelæder 
(billedkunstlokalet) 
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Tove samler op på kritikfasen og 
orienterer om fokuspunkter. 
”Hanne” er med i klassen. 

Budskabsfase 
Eleverne viser deres billeder. På skift 
fortæller de titlen på deres billeder og 
beskriver hvad billederne 
forestiller/udtrykker. Klasselæreren 
lytter uden at stille spørgsmål. Til sidst 
fortæller hun hvad hun har hørt er 
elevernes vigtigste budskaber. 
Mathias skriver alt hvad de siger ned og 
tager billeder af billederne og budskabet 
samlet til sidst 

Eleverne viser deres billeder frem for 
klassen og klasselæreren(”Hanne”). De 
fortæller hvad billederne hedder og om 
hvad de udtrykker. 
”Hanne” lytter og ser på billederne. Til 
sidst beskriver hun hvad hun har hørt og 
set. I plenum diskuteres det om 
budskaberne er rigtigt forstået. 

Lærertyggegummi 
Interaktiv tavle 
Computer 
billederne 

 

 

Målet med øvelsen 

Det er elevernes egne drømme og erfaringer der er omdrejningspunktet for fremtidsværkstedet. 
Værkstedet skal være medvirkende til at sprogliggøre levede erfaringer og dermed skabe et refleksivt 
mulighedsrum der rækker fremad og kan sætte retning for forandringer i deres hverdag. 

Rolle- og opgavefordeling: 

”Hanne” 

Ikke direkte deltagende, men er til stede og kan støtte enkelte elever hvis nødvendigt. 

Tove 

Forbereder malede bunde 

Faciliterer elevernes arbejde med malerier/billedkunst/kreative udtryk 

Mathias 

Mathias introducerer indholdet af projektet og de konkrete opgaver for eleverne. Mens Tove arbejder 
forsøger Mathias at gå i dialog med eleverne om deres tanker og oplevelser med udgangspunkt i det de 
skaber 

Fremtidsværkstedets tre faser: Kritik og utopia og budskabsfasen 

Kritik og utilfredshed med det min lærer bestemmer og gør og med mit liv sammen med min lærer i skolen. 

Det min lærer bestemmer og gør og mit liv sammen med min lærer i skolen, hvis jeg helt selv kunne 
bestemme. 
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Titlen på hvad billederne udtrykker om det min lærer bestemmer og gør og med mit liv sammen med min 
lærer i skolen. 

Forventet output 

”Færdige” kreative produktioner der kan ”stå selv” som udtryk for elevernes levede erfaringer med 
lederskab i skolen. 

De kreative produktioner kan bruges som afsæt for at italesætte deres oplevelser, ønsker og refleksioner 
over lederskab både mens arbejdet pågår og efterfølgende. Den kunstneriske proces skal kunne fungere 
som afsæt for sprogliggørelse af kropsligt forankrede følelser og erfaringer.  

Regler 

Vi udtrykker os i stikord. Hvis nogen er uenige skriver vi også det. Vi er konsekvent negative. Det er en 
fælles proces. Det er forbudt at sige noget om ”så slemt er det ikke”.  

 

 

 

 


