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Af Rasmus Anker Bendtsen, uddan-
net lærer og cand. pæd. pæd. psych. 
Arbejder som lektor og konsulent 
ved Professionshøjskolen UCC

Med inklusion som en værdi i pæda-
gogisk arbejde fokuseres på, hvor-
dan fælleskabet og faktorer i og om-
kring skolen er med til at fastholde 
nogle børn i udsatte positioner, og 
hvad vi professionelle kan gøre, for 
at flere børn oplever sig socialt og 
fagligt deltagende i folkets skole. 
Ofte falder blikket på de urolige og 
udadreagerende børn, som er gode 
til at gøre opmærksom på, at de ik-
ke trives med de forventninger, krav 
og rammer, de mødes med i skolen. 
Men i denne artikel vil jeg fokusere 
på de børn, der ofte befinder sig i 
det, man kunne kalde de stille ud-
satte positioner. Jeg vil, med inspi-
ration i narrativ tænkning, komme 
med forslag til, hvordan man kan 
arbejde med at opdage og udfordre 
stilheden og opbygge mere ligevær-
dige og lærerige dialoger i klassen. 
Det at være i den stille position skal 
helst gå på tur mellem børnene. Det 
er en forudsætning for børns læring 
og trivsel i skolen, at de får mulighed 
for at udfolde deres fortællinger på 
mange måder.

Stilhed er som sådan ikke et problem 
– der kan være mange kvaliteter i at 
forholde sig stille, lyttende uden kon-
stant at være kommunikerende og 
online. Det er en anden type stilhed, 
der her problematiseres. Det er den 
type stilhed, der forbindes med at 
være frataget muligheden for at bi-
drage til dialogen i det daglige sko-
leliv i og uden for undervisningen. 
Den stilhed, der er forbundet med 

Når stilheden står i vejen for 
børns læring og trivsel 

systematisk at være fraværende, 
usynlig eller en ensom biperson i 
andres fortællinger, ikke at blive set 
og ikke at blive bekræftet som men-
neske. I den position er det svært at 
danne selvværd og mening med den 
virkelighed, man er i, fordi det over-
vejende er andre, der definerer hvad 
og hvem, der har hvilken betydning.

Fortælling er en 
forudsætning for læring
Det er gennem sproget og fortæl-
linger, at børn udfolder deres tan-
ker, lærer og udvikler deres identi-
tet. Sproget er tankens køretøj, og 
derfor kan det være et problem for 
børns trivsel og læring, når de ikke 
får mulighed for at fortælle og sætte 
ord på det, de erfarer gennem under-
visningen. I et narrativt perspektiv er 
det gennem sproget og det at sætte 
erfaringer og begivenheder på for-
tælling, at det bliver muligt at danne 
mening og at forstå os selv, andre og 
de situationer, vi er i. Det er derfor 
svært at opbygge mening og posi-
tiv identitet, når vi ikke inviteres til 
samtale, og vores fortællinger ikke 
bekræftes og får lov at folde sig ud i 
samspil med andre. 

”Stine er en meget stille 
pige, og hun siger sjældent 
noget i undervisningen.” 
I vores hverdagssprog har vi en ten-
dens til at tale om ’de stille børn’, som 
om det var noget inde i børnene, en 
egenskab, der gør dem stille. Men 
som de fleste nok har erfaret, er det 
at være stille noget, der kommer til 
os på bestemte tidspunkter og i be-
stemte sociale sammenhænge. Det 
er ikke noget, vi er hele tiden. Fx er 
det nogle gange meningsfuldt at ind-
tage en stille position og bare lytte til 
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forældrene under en forældresamta-
le, fordi vi er nysgerrige på, hvad der 
ligger dem på sinde. I det næste øje-
blik kan det være meningsfuldt selv 
at komme til orde og supplere foræl-
drenes fortælling med egne erfarin-
ger. Således samstemmer vi vores 
fortællinger og virkelighedsopfattel-

ser ved at skiftes til at være stille 
og lytte og til at fortælle. Vi er ik-

ke bare den samme hele tiden, 
men vi skifter ofte positioner 
igennem vores samtaler. I 
hvert fald hvis vi får mulig-
hed for det. 
I en narrativ forståelse er 
stilhed ikke noget der lig-
ger i barnet, men en be-
stemt position man ind-
tager, tilbydes og for-
handler i konkrete socia-
le sammenhænge. Børn 
i stille positioner får og 
tager sjældent taletid 
og har dermed ikke 
mulighed for at defi-
nere sig selv og ud-
folde sin identitet og 
tanker i klassen. Det 
er de andre børn og 
voksne, der har fået 
tildelt eller tilkæm-
pet sig definitions-
magten – det er 
deres fortællinger, 
der dominerer og 
afgør, hvilke positi-
oner der er mulige, 
umulige, synlige 
og usynlige i klas-
sen. Ofte opstår 
nogle mønstre, i de 
måder vi relaterer 
til hinanden, og i de 
måder vi taler om 
og forstår hinanden 

på. På den måde danner vi nogle so-
cialt dominerende fortællinger, om 
hvem vi er fx – klassens ’stille pige’ 
eller klassens ’vilde dreng’. Disse 
fortællevaner er kommunikative og 
relationelle mønstre, som kan være 
svære at bryde. Vi kommer ofte til at 
tænke, at sådan er hun bare, det er 
hendes natur at være stille. Dermed 
bliver vi blinde for, at det kun er én 
tynd og muligvis negativ fortælling 
om et menneske. Vi bliver blinde for 
det vigtigste i denne sammenhæng 
– at vi professionelle, forældre, bar-
net og børnene har muligheder for at 
fortælle, lære og blive til på mange 
måder, hvis vi sætter rammerne for 
det og inviterer dem til at samtale på 
nye måder. 
Så hvordan kan vi som lærere og i 
teamet omkring klassen arbejde med 
at udfordre stilheden og de sociale 
positioner i klassen? Hvordan kan vi 
invitere til samtaler på nye måder?

Turtagning 
For det første kan vi blive opmærk-
somme på at give alle børn taletid i 
klassen og træne børnene i at ’tage 
tur’, det vil sige skiftes til at tale og 
lytte. At nogen skal tale mere betyder 
samtidig, at andre skal lytte mere. 
Dette kan for eksempel trænes og ty-
deliggøres ved hjælp af en bold eller 
en genstand, der går på tur. Den, der 
har bolden, må tale. Derudover fin-
des der mange lege og øvelser, som 
netop kombinerer turtagningsøvel-
ser, rolleskift og fagligt indhold i un-
dervisningsmaterialet Cooperative 
Learning. Som lærer er man dirigent 
i et klasseorkester, og vi har gennem 
vores funktion ret og pligt til at be-
stemme, hvilke stemmer, der skal 
skrues op for, og hvilke der skal skru-
es ned for. Vi kan skrue op for mange 

på en gang og lave et flerstemmigt 
klasserum ved at lade eleverne lege 
og interagere parvis eller i grupper. 
Ikke på den måde børnene selv væl-
ger og plejer at tale sammen, men 
ved at sætte en tydelig stuktur for 
samtalen. 

Eksempel: 
Træning i billedanalyse og lytning. 
I skal i makkerpar (som læreren har 
dannet) lave følgende øvelse. A skal 
i 5 min. fortælle om de mange ting, 
der er på billedet (i bogen,) og hvad 
hun/han kommer til at tænke på. B 
skal lytte og stille spørgsmål til det, 
den anden siger. Når jeg siger stop 
efter 5 min. skal B fortælle alle de ting 
og tanker som hun/han har hørt A si-
ge. Det gælder om at huske så meget 
og præcist som muligt ift. det A siger.
Herefter bytter I roller.

Modfortællinger og undtagelser
For det andet kan vi rette vores op-
mærksomhed mod hvilke fortællin-
ger, der dominerer og positionerer 
eleverne i skolen. Hvem fortæller 
ofte og hvem fortæller ikke? Hvilken 
betydning får fortællingerne for bør-
nenes identitet, handlemuligheder 
og manglen på samme. Hvem vok-
ser og er med i fortællingerne, og 
hvem gør ikke? Som lærer kan man 
arbejde med at skabe modfortællin-
ger, dvs. fortællinger der strider mod 
de dominerende fortællinger. Vi kan 
sammen med eleverne gå på jagt ef-
ter undtagelser fra de dominerende 
fortællinger ved at fremhæve situa-
tioner, hvor initiativet afløste stilhe-
den og spørge til disse undtagelser. 
For eksempel: ’Jeg oplever, at du 
Bilal er meget optaget af den snak 
om ’teknik i huset’. Hvilke tekniske 
ting har I derhjemme, og hvilke kun-

- må vi hjælpe deres 
fortællinger på vej
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ne du ønske dig, I havde? Hvorfor 
tror I andre, at Bilal er så interesseret 
i at tale om tekniske ting’?
Ved at fremhæve og spørge til und-
tagelserne skaber vi modfortællinger 
til, at ’Bilal aldrig siger noget’ og vi 
giver ham plads til at træde frem og 
blive til på nye måder i klassens kol-
lektive bevidsthed.

Ekternalisering af problemet
I stedet for at tale om at et barn er 
stille, kan vi for eksempel tale om, at 
stilheden kommer til barnet i mere 
eller mindre grad i konkrete situatio-
ner. Eksternalisering er en kommu-
nikationsform, hvor man i sit møde 
med et andet menneske adskiller 
personen selv fra et givet problem. 
Dette gør det muligt for os at for-
holde os til problematikken på andre 
måder. For det første er det ikke læn-
gere barnet, der er problemet, hvil-
ket skaber en mere positiv fortælling 
om barnet – det er problemet, som 
er problemet, og som vi og/eller bar-
net selv oplever, kommer på besøg i 
bestemte situationer. Når stilhed og 
larm bliver noget uden for os selv, 
bliver det også ofte lettere og mere 
interessant for os at arbejde med. 
For det andet giver eksternalisering 
af problemet os mulighed for at un-
dersøge det og undtagelserne for 
det på en anden og mindre individ-
fokuseret måde. Vi kan for eksempel 

spørge til, hvad det er, der vedlige-
holder eller opløser de stille og lar-
mende positioner i læringsmiljøet? 
Hvilke aktiviteter og faktorer i kon-
teksten gør det let og svært at bryde 
stilheden eller bryde gennem larmen 
for nogle børn?

Skab et trygt rum for samtale
Børn har meget forskellige erfaringer 
med at fortælle og blive talt med, og 
det må vi tage højde for i undervis-
ningen. Nogle børn er vant til at bli-
ve hørt og talt meget med, og andre 
har ikke fået meget opmærksomhed 
og taletid i hjemmet eller skolen. At 
gå fra en stille position til en mere 
fortællende position er ikke altid let, 
fordi det at ændre samtalevaner og-
så ændrer på vores relationer, hierar-
kier og forståelse af hinanden. Når 
de, der før har været stille, begynder 
at tale, udfordres de dominerende 
fortællinger og positioner i klassen. 
At udfordre positioner og fortællin-
ger kan opleves angstfyldt og usik-
kert, og det er derfor afgørende, at 
læreren giver plads og aktivt går ind 
og støtter og bakker de børn op, der 
forsøger at ændre kommunikations-
mønstrene i klassen. Det kan gøres 
ved at hjælpe børnenes fortællinger 
på vej ved at stille spørgsmål, tilbyde 
begreber og ved at fortælle videre på 
børnenes historier. 

Eksempel: Ok, Thilde, er det rigtigt 
forstået at du…? Din historie min-
der mig om, hvad jeg har oplevet 
engang… Jeg oplevede at… Var det 
også nogenlunde sådan du oplevede 
det, eller hvordan var det? Er der an-
dre, der har oplevet noget lignende? 

Når børn bliver stille, er det ofte for-
di, deres stemme ikke høres, værd-
sættes og gives plads, og de kan op-
leve, at det de siger ligefrem hånes 
eller nedvurderes af de andre i klas-
sen. For at turde udfolde vores tan-
ker må det ske i en stemning af tillid 
og tryghed og med en forventning 
om, at det, der bliver sagt, bliver be-
handlet nænsomt og med respekt. 
Læreren kan derfor spille en meget 
væsentlig rolle i forhold til at skabe 
et trygt rum for samtale i klassen og 
hjælpe de usikre stemmer på vej. 
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„Narrativ“ er et engelsk begreb og 
betyder fortælling. Narrativ pæ-
dagogik er inspireret af socialkon-
struktivistisk og poststrukturalistisk 
teori og forskning, som har særligt 
fokus på, hvordan vi erkender og 
skaber os selv og vores virkelighe-
der gennem vores sprog og fortæl-
linger. Centrale personer inden for 
udviklingen af narrativ teori er for 
eksempel fi losoffen Michel Foucault 
og psykologen Jerome Bruner.

Litteratur til inspiration

Fakta

Jeg har med denne artikel forsøgt 
at skabe opmærksomhed på den 
gruppe børn, der ofte befi nder sig i 
stille og ikke særligt synlige positio-
ner i klassen. Denne gruppe har også 
brug for opmærksomhed og plads 
til at udfolde deres fortællinger for 
at trives og lære. At arbejde med de 
stille positioner er arbejde med alle 
positioner i klassen, og det er at in-
sistere på, at alle har brug for at for-
tælle for at trives og lære. 
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