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Forord

skolen er under forandring, både hvad angår de fysiske omgivelser og de læringsak-
tiviteter, der foregår i skolen. skoler indrettes, så de i højere grad tilgodeser undervis-
ningsdifferentiering, herunder elevernes forskellige læringsstile og læringsaktiviteterne 
flyttes i stigende grad uden for klasserummet. 

et vigtigt spørgsmål bliver derfor, hvordan vi kan støtte eleverne i at holde rum om 
læreprocesserne. det handler blandt andet om at få blik for de kommunikative rum, 
hvor læring foregår, og om at turde tage ledelse af læreprocesser og bruge kroppens 
sprog til at etablere og fastholde læringsrum. 

Bogen her og det tilhørende videomateriale er del af et årelangt udviklings- og forsknings-
arbejde om krop og kommunikation blandt 2-18 årige, hvor vi nu er nået til mellemtrinnet 
i skolen. arbejdet er sket i et samarbejde mellem VIa University college og Videncenter 
for Pædagogisk Udvikling, Børn og Unge, Århus Kommune.

Lærere og elever har i forbindelse med projektet åbnet døren og inviteret os inden for. Vi 
vil her benytte lejligheden til at takke elever, personale og forældre for interview og video-
optagelser på Lystrup skole. der skal rettes en særlig tak til den gruppe, der har medvirket 
i dette forskningsprojekt og i produktionen af bog og film. Fra VIa University college 
er det ph.d. og videncenterleder Lars Peter Bech Kjeldsen og ph.d. og videncenterleder 
jens-ole jensen. Fra Århus Kommune, Videncenter for Pædagogisk Udvikling, konsulent 
Ilse Marie Mortensen og konsulent rita Kristensen og fra grønløkkeskolen lærer Mads 
neergaard jakobsen. Fra Lystrup skole lærer rene Laursen og lærer Mette Purup. også 
en tak til journalist Lisbeth Petersen og fotograf carsten Marcher for videooptagelser og 
sparring i forbindelse med produktion af video.

Vi håber, at denne bog og film vil bidrage til, at den kropslige læring og viden om 
kropslig kommunikation bevidst inddrages i det pædagogiske arbejde som et vigtigt 
fundament for elevernes læring i skolen. 

Inger thyrre sørensen, Pædagogisk chef
Videncenter for Pædagogisk Udvikling
Børn og Unge, Århus Kommune 
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indledning

Kommunikation er et aktuelt og veldebatteret emne i skolen, og debatten har i de 
seneste år handlet meget om kommunikationens betydning for undervisningsdiffe-
rentiering. dette er et vigtigt emne, og denne bog bidrager til at kaste yderligere lys 
over væsentlige aspekter af den nonverbale kommunikations betydning for undervis-
ningsdifferentiering og i det hele taget de læreprocesser, der foregår i skolen. 

Kroppens tegn og udtryk har i det pædagogiske arbejde ikke på samme måde denne 
privilegerede status i lærernes og pædagogernes bevidsthed, når de drøfter de daglige 
udfordringer for undervisningen og kollega- og forældresamarbejdet. at aktualisere dette 
tema for skolen er måske derfor det væsentligste bidrag i denne bog. Ikke mindst i lyset af 
det store fokus, der er kommet på læringsstile for børn og voksne i skolen. 

de begreber, der introduceres i bogen om kommunikation og kroppens tegn og udtryk, 
tilvejebringer et sprog, der kan gøre tavs viden til en bevidst og synlig del af det pæda-
gogiske arbejde i skolen. Bogens formål er at inspirere til lærernes og pædagogernes 
kompetenceudvikling og bringe sprog og værktøjer ind i skolen, der kan give ideer til, 
hvorledes kommunikationen om de pædagogiske og undervisningsmæssige udfordringer 
for skolens aktører; børn, forældre, lærere og pædagoger kan beriges og nuanceres.

I debatten om skolen har begrebet om Classroom Management fyldt meget i de senere 
år. Udfordringen for den danske skole har været, at begrebet er rundet af en ameri-
kansk tradition og derfor ikke umiddelbart kan overføres til en dansk skolekontekst. I 
denne bog introduceres begreber om kommunikative rum, der hvis de faciliteres rigtigt 
i skolen, kan skabe rammer om autentiske og frugtbare læringsrum for eleverne. Med 
andre ord introduceres et pædagogisk alternativ til den amerikansk inspirerede tilgang 
til at skabe frugtbare læringsmiljøer i skolen. Med udgangspunkt i forskellige organise-
ringer af læringsrummet gives inspiration til etablering og fastholdelse af gode lærings-
miljøer. hermed argumenteres der for en læringsforståelse – Learning Management 
– hvor læreren ikke altid skal være i centrum for læreprocessen. Læring sker alle steder 
og under mange forskellige former. Forståelsen af kommunikative rum kan hjælpe med 
til at tage udgangspunkt i børnene og drage nytte af de ikke-formelle læreprocesser, 
som børn hele tiden sætter i gang – også når de ikke er elever. 

I bogen introduceres begrebet oplevelseskvaliteter. disse ses som væsentlige aktører i 
den samværskontrakt læreren etablerer med den enkelte elev. de er synlige for øjet, er 
båret af kommunikationen og har stor betydning i lærerarbejdet. oplevelseskvaliteter er 
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aspekter af den relation, læreren har til en eller flere elever i en given situation. I bogen 
beskrives flere oplevelseskvaliteter. Nærhed er et af de kvalitative oplevelsesaspekter, 
der har betydning for den professionelle relation mellem lærer og elev. eksemplet viser, 
hvorledes nærhed fra lærerens side støtter barnets læring:

 Læreren peger i nannas bog og siger: ”Prøv at læse hvad der står her.” Læreren 
støtter nanna ved stille at sige ”ja” under hendes oplæsning og søger under det 
meste af vejledningen at få øjenkontakt med nanna. nanna tager imod denne 
invitation ved at kigge læreren i øjnene. Læreren forklarer med venlig og tål-
modig stemme opgaven og beder nanna om at prøve med den første opgave. 
”hvordan synes du, at ’e’ lyder der?” 

Bogen er opbygget med en indre progression, således at teorier, begreber og model-
ler udviklet og beskrevet i indledende kapitler tages med videre som aktive analyse- og 
beskriveværktøjer i de senere kapitler. det bedste udbytte af bogen opnås derfor ved at 
læse kapitlerne i den anførte rækkefølge. Kapitel 1, Krop og læring, giver en teoretisk 
indføring i bogens emne. derved adskiller kapitlet sig fra den øvrige del af bogen, der 
er mere rettet mod praksis. Bogen kan derfor også læses fra kap. 2, hvorefter man ved 
en senere lejlighed kan vende tilbage til teorien. Kroppens tegn og udtryk (kap. 2) udgør 
et begrebsapparat som bruges til at beskrive og begribe kommunikative rum (kap. 3). I 
det efterfølgende kapitel uddybes en traditionel forståelse af organisering af læringsrum 
(kap. 4) med det særlige perspektiv og den indsigt der følger af at tage udgangspunkt i 
kroppens sprog og kommunikation. hvor de indledende kapitler dissekerer kropssproget, 
er formålet med kapitlet om oplevelseskvaliteter (kap. 5) at forstå den kropslige kommu-
nikation i et helhedsperspektiv. det er imidlertid netop gennem de detaljerede analyser af 
enkelthederne, at det bliver muligt at forstå helhederne. 

I de sidste kapitler anlægges to anderledes perspektiver, idet det undersøges, hvorvidt 
et fokus på krop og kommunikation kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af 
differentiering i skolen (kap. 6). endelig diskuteres det til sidst, hvorvidt den erhvervede 
viden om krop og kommunikation i indskolingen også er meningsfuld blandt de lidt 
ældre elever på mellemtrinnet (kap. 7). 

Bogen indeholder teori og modeller, men er også rig på praksisnære fortællinger og 
refleksioner over dem. Fortællingerne har til hensigt at belyse lærernes undervisnings-
praksis og samværsformer. Især er der fokus på lærernes og elevernes relationsarbejde 
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i undervisningen. en lærer fortæller, at ”man skal kunne li’ børn” for at være en god 
lærer, og derved præciserer hun, hvad det hele handler om: læreren er underlagt for-
pligtigelsen til oprigtighed, loyalitet og gensidig støtte.

Bogen henvender sig til lærere, lærerstuderende, skoleledere, konsulenter og andre med 
interesse for det pædagogiske arbejde i skolen. den er egnet til både grund- og videreud-
dannelse, herunder de pædagogiske diplomuddannelser. endelig er den skrevet med et 
sådant fokus, at den også er relevant for pædagoger og pædagogstuderendes arbejde 
med børn i skolealderen.

tak til aktørerne i bogen. Uden dem, ville det ikke give mening!

jens-ole jensen og Lars Peter Bech Kjeldsen
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Krop og læring

der er i disse år en stigende opmærksomhed mod kroppen. den overvægtige krop, den 
urolige krop, 60 minutters daglig motion osv. ofte påkalder kroppen sig interesse, når den 
giver modstand: den dovne krop, den begærlige krop og den ustyrlige krop. I skyggen af 
opmærksomheden mod den problematiske krop har der dog også rejst sig en interesse 
for kropslige potentialer. I de seneste år har ikke mindst dunn & dunns koncept om 
læringsstile og massemediernes interesse herfor været med til at sætte en ny dagsorden 
(1994). Forud for læringsstilkonceptets popularitet er jorden dog blevet gødet grundigt. 
tavs viden, mesterlære, intuitiv ekspertise, kropsskemaer og kropsbilleder, de mange intel-
ligenser og kropskompetencer er eksempler på begrebsliggørelser af nyere eller revitali-
serede pædagogiske teoriretninger, som eksplicit sætter kroppen på dagsordenen. I flere 
undervisnings- og forskningsmiljøer er disse teoriretninger blevet samlet under betegnel-
sen krop og læring. 

Mange diskussioner om forholdet mellem krop og psyke eller krop og sjæl indledes 
med at tage udgangspunkt i descartes` dualistiske og kategoriske skelnen herimel-
lem. I de senere år har sådanne diskussioner overvejende resulteret i en kritik af den 
dualistiske tankegang. diskussionerne bliver jævnfør ovenstående i stigende grad ført 
på et erfaringsbaseret grundlag. det er således rimeligt – og i en teoretisk kontekst 
ikke lidet kontroversielt – at konkludere, at en kategorisk modsætning mellem krop 
og psyke er falsk. hvis dette er tilfældet, er det rimeligt at undre sig over, hvorfor der 
her – i en tekst om forholdet mellem krop og læring – igen skal indledes med at refe-
rere til et tilsyneladende forældet dualistisk standpunkt. 

et rimeligt svar på denne undren kunne være, at sproget er dualistisk opbygget. Lige-
som en lang række andre begreber (sort og hvid, op og ned, hurtig og langsom, synlig 
og usynlig, kulde og varme etc.) består af parvise modsætninger, så kan vi også bedst 
begribe mennesket som bestående af noget materielt kropsligt og noget immaterielt 
psykisk1. så selvom vi nok så ofte bliver forelagt velunderbygget dokumentation på 
intime relationer mellem krop og psyke, så er det som om, vi intuitivt opretholder den 
dualistiske skelnen. 

en anden grund til at fremhæve forholdet mellem krop og psyke er, at der historisk set 
har været en markant tendens til prestigemæssigt at rangere psyken højere end kroppen. 
der er mere økonomisk og kulturel kapital forbundet ved åndeligt teoretisk arbejde, der 
kræver teoretisk uddannelse, end ved kropsligt praktisk arbejde, der kræver erfaring som 
ofte opnås gennem mesterlære. derfor var lærerjobbet i landsbysamfundene tidligere 

1 I Den vilde tanke beskriver Lévi-strauss, hvorledes den menneskelige bevidsthed organiserer sig i binære 
oppositioner. 
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forbundet med høj prestige og i dag, hvor det generelle teoretiske uddannelsesniveau er 
stigende og læreruddannelsen forbindes med en halvt teoretisk og halvt praktisk uddan-
nelse, er prestigen faldende for lærerprofessionen. Magtrelationen mellem krop og psyke 
kommer ligeledes til udtryk gennem svaret på, hvad der styrer menneskers handlen. er krop-
pen en udførende organisme, der består af kød og muskler og som er underlagt de fysiske 
love, mens psyken er den styrende funktion, der er placeret et sted inde i hovedet? eller er 
kroppens erfaringer, begrænsninger og muligheder strukturerende for de kommandoer, der 
sendes gennem nerverne ud til kroppens muskler? et konkret eksempel på kampen om at 
placere definitionsmagten hos henholdsvis kroppen eller psyken er puritanernes fordøm-
melse af kroppens begær. disciplineringen af kroppen er fra flere sider blevet fremhævet 
som et af de mest afgørende modernitetsprojekter2 og nutidens dominerende holdning til 
rygning, overvægt og seksualitet matcher i den henseende tidligere tiders disciplinering af 
kroppen.

den sidste grund til at dvæle ved forholdet mellem krop og psyke der skal fremhæves 
her, er, at lige så begrænset en optik man opnår ved at negligere kroppen, lige så me-
ningsløst er det at negligere psyken. Man kan således indvende, at en bedre betegnelse 
for denne pædagogiske teoriretning ville være krop, psyke og læring. Problemstillingen 
heri er, at det, jævnfør ovenstående prestigemæssige magtforhold, ofte er kroppen der 
glemmes. hvis der ønskes et forøget fokus mod, hvorledes kroppen ganske vist i samspil 
med psyken har betydning for læring i skolen, er det nødvendigt at trække kroppen frem 
i forreste række. Krop og læring repræsenterer altså ikke kun en teoretisk opmærksom-
hed mod, hvorledes kroppen lærer snævert kropslige forhold. det er interessant, hvor-
ledes kroppen forbedrer og udvikler motorikken, men det er også interessant, hvordan 
kroppens motorik har betydning for tilegnelsen af teoretiske, psykiske, sociale og kom-
munikative færdigheder og vice versa. 

Bag forståelsen af Krop og læring som forskningsfelt ligger en opfattelse af, at krop-
pen må forstås som en social størrelse, der ændrer sig i et historisk perspektiv som 
resultatet af skiftende samfundsmæssiggørelser. Kroppen iscenesættes, formes, dan-
nes og italesættes som et produkt af forskellige historiske perioder og kulturer. siden 
1980’erne har der været en stigende sociologisk opmærksomhed mod kroppen og der 
er gjort flere væsentlige forsøg på at overkomme den overfor nævnte dualisme (turner, 
1991 og Frank, 1991). Pierre Bourdieu repræsenterer en af de vigtigste teoretiske og 
empiriske brobygninger mellem krop og psyke, idet han fx i kraft af sit habitusbegreb 
integrerer forståelsen af modernitetens stigende refleksivitet med en kropsligt indlejret 

2  norbert el ias, Michel Foucault og anthony giddens.
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træghed. den refleksive modernitetsteori har hævdet, at vi på grundlag af øget viden 
får et stigende antal muligheder for at forme vores liv (Ziehe, 1989 og giddens, 1994). 
anthony giddens, som er en af de sociologer, der har været optaget af kroppen (1996), 
ser kroppen som et medie for realisering og formning af selvidentiteten. Kroppen er 
i særdeleshed noget man har og i mindre grad noget man er, og kroppen forbliver 
dermed et diskursivt betydningssystem. Bourdieus habitusbegreb tildeler kroppen en 
prædisponerende funktion der åbner for en forståelse af vanens magt. den teoretiske 
rammesætning af forholdet mellem krop og kommunikation, som præsenteres i det 
følgende, er i vid udstrækning inspireret af udfordringerne, som opstår som følge af 
den stigende refleksivitet. Forandringerne i særdeleshed vedrørende kroppen må imid-
lertid ses i lyset af en habituel træghed.  

det kropssociologiske blik, der her argumenteres for, inkluderer med andre ord, at den 
refleksive modernitetsteori nuanceres af en i kroppen indlejret prærefleksivitet. Kropslige 
vaner er ikke det samme som mekaniske reflekser, men derimod en form for dispositioner 
der virker på et kropsligt og et prærefleksivt plan og som hjælper os med at vælge og 
handle i praksis. den refleksive og kognitive forståelse af menneskelig handlen er eksem-
pelvis blevet udfordret af Michael Polanyi, der gennem sit begreb om tavs viden konstate-
rer, at ’vi kan vide mere end vi kan sige’ (1967). det klassiske eksempel herpå er, at selv om 
man kan cykle virtuost, er det umuligt at beskrive, hvordan man gør ved hjælp af det ver-
bale sprog. direkte overført på herværende problemstilling betyder det, at det kan være 
endog særdeles vanskeligt verbalt at redegøre for, hvorledes kropssproget indgår i vores 
kommunikation. Vi er sjældent bevidste om, hvorledes vi kommunikerer med kroppen. 
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Brødrene dreyfus har påpeget, at ekspertens ageren netop er karakteriseret ved, at den 
er intuitiv og foregår uden refleksion på baggrund af ens tavse viden. Polanyi anfører 
bl.a., at en måde eksperten kan forbedre sine færdigheder på, er at få den tavse kund-
skab og den sproglige refleksion til at påvirke hinanden. det kan med andre ord godt 
være, at det i nuet opleves klodset og kunstigt, når man bevidst tænker over, hvordan 
man bruger sin mimik, eller hvordan man placerer sig i rummet. Men hvis relationskom-
petencen og evnen til at organisere læreprocesser, som i følge den nyeste forskning er 
de vigtigste egenskaber hos en lærer for at børnene lærer noget, skal fremmes, så er 
det nødvendigt at se på kommunikation som mere end overlevering af faglige bud-
skaber (nordenbo et al. 2008). det er ikke tilstrækkeligt, at kropslig kommunikation 
henligger som tavs, privat eller intuitiv viden. 

I forlængelse af den ovenfor nævnte orientering mod kroppen er der sket en revitalise-
ring af mesterlæren. Mesterlære bygger kort sagt på en prærefleksiv overføring af viden 
gennem imitation fra én krop til en anden, og står således i opposition til det domine-
rende skolastiske læringsparadigme, der foregår på et intellektuelt plan. nærværende 
bog tager udgangspunkt i mesterlæreprincippet som en vigtig kilde til erkendelse, men 
samtidig i en holdning om, at det ikke kan stå alene, og bør suppleres af en refleksiv 
overføring af viden fra en lærer til en anden. Ved at stille skolastisk viden op som 
modsætning til mesterlæren genetableres imidlertid den dikotomi der ovenstående 
argumenteredes imod. Undersøgelserne og resultaterne af arbejdet med krop, kom-
munikation og undervisning i indskolingen vil derfor i det følgende blive præsenteret 

Drengene udtrykker en palet af ubevidste kropsudtryk.
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som en vekselvirkning mellem teoretiske refleksioner og beskrivelser af de praksisser, de 
udspringer af. 

Krop og læring placerer sig i krydsfeltet mellem teori og praksis og indeholder som så-
dan et stort potentiale til at skabe refleksion over og italesættelse af professionsprakti-
keres intuitive gøren og laden. hvis arbejdet med børn og unge fortsat skal kvalificeres, 
må der udvikles værktøjer, så også praksisser der tidligere har ligget tavst og intuitivt 
blandt erfarne og dygtige lærere, kommer frem i lyset. arbejdet med den kropslige 
kommunikations betydning for professionelle læreres arbejde med eleverne er et bidrag 
til at fremme den reflekterende praktiker (schön, 2000 og andreasen, 2005). 

Kropslig kommunikation

I faglitteratur og almindelig hverdagsforståelse er det en udbredt erkendelse, at krops-
sproget har en afgørende betydning for kommunikation mellem mennesker. et er imid-
lertid teori og noget andet praksis. derfor er det ikke tilstrækkeligt blot at erkende 
betydningen af nonverbal kommunikation. der må tillige udvikles et sprog, der kan 
italesætte vores viden om kroppens tegn og udtryk. en viden, der traditionelt har eksi-
steret som tavs viden. 

Med henblik på at kunne beskrive den kropslige kommunikations betydning for undervis-
ning i indskolingen tages der i det følgende afsæt i en kategorisering af kropslige tegn og 
udtryk, som er udviklet i på baggrund af videoobservationer i en daginstitution (Kjeldsen 
et al., 2004). 

For at understrege betydningen af den kropslige eller nonverbale kommunikation kan 
det være fristende at forsøge at kvantificere, hvor stor en del af forståelsen af et bud-
skab der stammer fra forskellige udtryksformer. der refereres i litteraturen ofte til en 
videnskabelig undersøgelse fra 1967, hvor det hævdes, at 55 % af forståelsen af et 
budskab kommer fra kropssproget, 38 % fra stemmeføringen og kun 7 % fra det fakti-
ske verbale indhold (Mehrabian & Ferris). I bestræbelsen på at rette opmærksomheden 
mod kommunikationens kropslige dimensioner er denne undersøgelse desværre ofte 
blevet overfortolket. Undersøgelsen ligger en del år tilbage, og det må desuden være 
relevant at undre sig over, hvorledes ’forståelsen af et budskab’ er blevet kvantificeret. 
Ligeledes omhandlede den specifikke undersøgelse fra 1967 kommunikation om fø-
lelser og holdninger, og det er tvivlsomt, om resultaterne umiddelbart kan overføres til 
kommunikation om eksempelvis faktuelle eller abstrakte sagsforhold. 
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det er interessant og provokerende at forestille sig, at kun 7 % af forståelsen af et bud-
skab kommer fra den del af kommunikationen, vi almindeligvis tildeler størst opmærk-
somhed. der er imidlertid intet belæg for at overføre disse resultater til den kommu-
nikation, der foregår i undervisningen i skolen. I samme åndedrag som undersøgelsen 
problematiseres, vil det dog være naturligt at antage, at kropssprog og stemmeføring 
har en ikke uvæsentlig betydning for lærerens kommunikation med eleverne. 

Kritikken af den ovennævnte undersøgelse er medtaget for at understrege, at forskning i 
kropslig kommunikation næppe kan gøres til en eksakt videnskab. det er ikke det samme 
som at negligere betydningen af kropslig kommunikation. tværtimod kan man med støtte 
hos den amerikanske sociolog erwin goffman påpege, at den kropslige kommunikation i 
det mindste i face-to-face relationer er allestedsnærværende. ”although an individual can 
stop talking, he cannot stop communicating through body idiom; he must say either the 
right thing or the wrong thing. he cannot say nothing.” (goffman, 1963, p. 35). 

Formålet er i det følgende ikke at præsentere eksakt viden om omfanget af den 
kropslige kommunikations betydning. det er heller ikke målet at komme med ret-
ningslinjer for konkrete fortolkninger af kropslige tegn og udtryk. ambitionen er mere 
ydmyg, idet der blot i fænomenologisk forstand stræbes mod at skabe et sprog, der 
kan italesætte og beskrive kropslig kommunikation, som den opleves i skolen. når der 
ikke stræbes efter at give generelle anvisninger på, hvorledes fx en lærers mimik eller 
gestik må forstås, skyldes det en videnskabsteoretisk forståelse, hvor fortolkning ikke 
alene kan bygge på forholdet mellem tekst og kontekst, men tillige på en forståelse 
for de involverede subjekters situation og forforståelse (gadamer, 2004). sagt på en 
anden måde betyder de kropslige udtryks placering i spændingsfeltet mellem repræ-
sentativitet og kropslig indlejring, at det ikke er muligt at opstille generelle regler for 
betydningen af de kropslige udtryk, men at de derimod altid må analyseres i deres 
specifikke kontekst. Beskrivelser af kroppens udtryk må derfor rette sig mod en gene-
rel model og udviklingen af verbalsproglige termer, der kan fastholde og delagtiggøre 
andre i kroppens sprog. 

Konsekvensen heraf er, at den del af lærergerningen som vedrører kommunikation i 
klasselokalet ikke kan indlæres teoretisk. der kan heller ikke udarbejdes almengyldige 
manualer for praktisk kropslig kommunikation. den enkelte lærer må derimod selv gøre 
sig sine erfaringer i et miks mellem teoretisk viden om kropslig kommunikation og med 
behørig hensyntagen til egne indlejrede habituelle erfaringer. Vekselvirkningen mellem 
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at gøre sig erfaringer, hvor ens krop sættes i spil og refleksiv opmærksomhed rettet mod 
nye og andre handleformer kan derimod skabe udvikling af egen kommunikativ praksis. 

adgangen til kropslig kommunikation sker gennem visuelle sansninger af omverdenen og 
hinanden. de visuelle sanseindtryk genkendes imidlertid ikke alene som synssansninger, 
men transformeres i hjernen til perceptioner, der genkender og ordner de fysiske stimuli. 
I forhold til kropslig kommunikation betyder det, at de umiddelbare sansninger (fysiske 
stimuli) sættes i relation til egenkroppens tidligere erfaringer og oplevelser, i det der kaldes 
kinæstetisk perception. 

Kinæstetisk perception forstås som et samspil mellem de fysiologiske stimuli og egen-
kroppens tidligere erfaringer og oplevelser, og kan i den forstand tænkes som en form 
for kropslig hukommelse. Vores bevægelsesmæssige erfaringer nedfældes i vores neu-
rale system i kropsskemaer, som man ved senere lejligheder kan betjene sig af. netop 
i kraft af at kroppen husker de kinæstetiske perceptioner, er det muligt at indleve sig i, 
hvordan det føles at være i andres sted. den kinæstetiske perceptions følsomhed udvik-
les og trænes gennem erfaringer, der tilegnes gennem alsidig bevægelse og kropslige 
indtryk.

det betyder, at når man som lærer observerer en elev med hurtige dirrende bevægel-
ser, højt skingert stemmeleje, en let foroverbøjet kropsholdning, anspændt mimik, rød 
ansigtskulør og et stirrende blik, så ved man godt, at det er tegn på ophidselse. det er 
imidlertid ikke kun en refleksiv tilgængelig viden, som fx er erhvervet gennem mange 
tidligere observationer. det er måske også en personlig erfaring med, hvordan det føles. 
hvordan musklerne og maven føles. og hvordan angeren føles bagefter, hvis man i op-
hidselse har gjort noget dumt. den kinæstetiske perception betyder, at man kan indleve 
sig i den andens sted og føle, hvorledes han har det. 

Proprioceptive sansninger er sanseindtryk, som er helt private og uden for observation 
fra andre. der er ingen fælles referencer, som der er, hvis man fx rører et æble eller ser 
på et træ. den kinæstetiske perception adskiller sig herfra ved at overvinde en skelnen 
mellem egenkrop og omverden og indeholder således et relationelt potentiale, der ud-
nyttes, når vi kommunikerer med kroppen. 

den kinæstetiske perceptions relationelle potentiale indebærer, at den udgøres af mere 
end de proprioceptive sanser. For at kunne leve sig ind i omverden er den kinæstetiske 
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perception afhængig af sanseindtrykkene fra de exteroceptive sanser3. Fjernsanserne 
(synssansen og høresansen) udgør her de væsentligste kilder til information, og har 
derfor en fremtrædende rolle i den efterfølgende kategorisering af kropslige tegn og 
udtryk. 

I det følgende kapitel præsenteres et begrebsapparat over forskellige kategorier af 
kropssproglige udtryksformer. Kategorierne er empirisk udviklede og udgør den første 
byggesten i arbejdet med både at kunne italesætte, beskrive og analysere, hvorledes 
kroppen kommunikerer. 

3  Begrebet ’exteroceptive sanser’ stammer fra charles sherrrington, der har foreslået at inddele sanserne i 
tre kategorier: 1. exteroceptorer er sanserne, der er åbne for omverden (synssansen, høresansen, lugtesan-
sen, følesansen, smagssansen og vestibulærsansen). 2. Interoceptorer, der reagerer på ændringer i kroppens 
indre organer m.m. og 3. Proprioceptorer, der også kaldes stillings- og bevægelsessanser. disse er knyttet til 
muskler, led, sener og bindevæv.

Lærerens kropssproglige udtryk signalerer opmærksomhed, interesse, 
anerkendelse og håndens gestus kan læses som ”der er noget her!”
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Kroppens tegn og udtryk

Kropslige tegn og udtryk er som en værktøjskasse, hvor de enkelte stykker værktøj 
repræsenterer en af kroppens udtryksformer. Kropslige tegn og udtryk kan både stå for 
sig selv og ledsage det talte sprog enten ved at supplere, forstærke, relativere eller ved 
at sætte spørgsmålstegn ved det sagte. Kropssproget opfattes ofte som værende i tæt-
tere kontakt med afsenderens følelser end det verbale udsagn og kan derfor opfattes 
som mere pålideligt (gebauer & Wulf, 2001, p. 88; argyle, 1988, p. 197). 

nedenstående kategorier udgør tilsammen en model, der har til formål at gøre en del 
af den nonverbale kommunikation tilgængelig for beskrivelse og dermed eksempel-
vis genstand for kollegial drøftelse. Kategorierne er udsprunget af praksis 4 (Kjeldsen 
et al., 2004) og er efterfølgende blevet kvalificeret teoretisk, primært inspireret af 
gebauer & Wulf (2001) og argyle (1988). Kategoriseringen er analytisk, og i praksis 
foregår kommunikationen i et komplekst samspil mellem de enkelte kategorier. de 
kropslige tegn og udtryk er beskrevet gennem følgende otte kategorier (jensen & 
Kjeldsen, 2007): 

1. Kroppens holdning
2. Kroppens retning
3. gestik i stillinger og kroppens bevægelser (kinetik)
4. ansigtets bevægelser (mimik)
5. Kroppens positionering relationelt og i rummet (prosemik)
6. Berøring
7. synet og blikket
8. stemmebrug

1.  Kroppens holdning er en beskrivelse af kroppens stilling og positur. Kroppens 
tre grundholdninger: at ligge, at sidde og at stå, kan yderligere nuanceres i for-
hold til at være foroverbøjet, tilbagelænet, til side lænet, med runding i skulder-
partiet, åben, lukket, afslappet eller anspændt, hovedet løftet, sænket eller på 
sned, arme og bens symmetri eller asymmetri m.m. (gebauer & Wulf, 2001, p. 
101; argyle, 1988, p. 203f). 

2.  Kroppens retning 5 sender signaler om, hvad opmærksomheden er rettet imod 
og med hvilken intensitet. hvis fødderne, torso og hovedet vender i den samme 
retning, er det et stærkt og utvetydigt signal om opmærksomhedens retning. 
Ved at en eller flere kropsdele vender i en anden retning er det muligt at henlede 

4  Begreberne blev udviklet i et forsknings- og udviklingsprojekt i Århus Kommune i 2002-2005. 
5  argyle behandler emnet med kroppens retning i forbindelse med rumlig adfærd (1988, p. 170). 
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opmærksomheden mod noget andet eller sende et signal om, at man er forvirret 
eller på vej til at bryde op. 

3.  gestik i stillinger og kroppens bevægelser (kinetik). gestus er latin og betyder 
egentlig bevægelse eller kropsholdning, men ofte bruges begrebet mere snævert og 
betegner en bevægelse af en mindre kropsdel, ikke mindst hånden (gebauer & Wulf, 
2001, p. 89). her forstås gestus i en snæver betydning, som frivillige bevægelser af 
en mindre del af kroppen fx hænder, hovedet eller skuldrene med henblik på at kom-
munikere (argyle, 1988, p. 188). 

4.  ansigtets bevægelser (mimik) er en af de vigtigste nonverbale kommunikations-
kanaler. Med mimikken er det muligt at udtrykke følelser som glæde, overraskelse, 
frygt, sorg, vrede og foragt. Man kan sende et signal ved at blinke med øjet eller 
udtrykke sin skepsis ved at hæve øjenbrynet og rynke panden (argyle, 1988, p. 121). 

5. Kroppens positionering relationelt og i rummet (prosemik)

1.  højde- og niveauforskelle udtrykker forskelle i status (argyle, 1988, p. 175). 
Ikke mindst i relation til børn er forskellene udtalte alt afhængigt af, om den 
voksne er oprejst, bøjer sig ned i niveau med barnet eller lægger sig på gulvet. 

2.  afstand mellem mennesker kan være konstant eller variere og være stor eller 
lille. Bevægelse hen imod en anden er i reglen udtryk for, at man ønsker at 
komme i kontakt (argyle, 1988, p. 178). ofte skelnes der mellem fire zoner: 
intim, personlig, social og offentlig (hall, 1973)6. 

3.  Involverede subjekters og objekters (argyle, 1988, p. 185) indbyrdes placering 
danner set fra oven en figur (cirkel, trekant eller lignende), som er med til at 
danne et rum eller territorium.  

6.  Berøring (taktil) er den vigtigste sociale kontakt for spædbørn, og berøring og 
kropskontakt vedbliver at være væsentligt mere udbredt blandt børn end hos voksne 
(argyle, 1988, p. 215). Berøring er en direkte og betydningsladet kommunikations-
form (at blive berørt har både en fysisk og en mental side), idet den foregår i intim-
sfæren og kan blive opfattet meget forskelligt. derfor må den anvendes, forstås og 
vurderes ud fra sin relationelle og kulturelle kontekst (argyle, 1988, p. 227). Berøring 
kan fx være et strøg over håret, skulderen eller armen, holden i hånden, en støtte, et 
løft eller et skub. 

6  Under kapitlet om oplevelseskvaliteter uddybes forholdet om afstanden mellem mennesker. 
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7.  synets og blikkets primære formål er at se og modtage indtryk, men det har 
også en vigtig funktion som afsender af budskaber. Øjenkontakt er først og frem-
mest et udtryk for kontakt mellem to individer, ligesom blikkets retning kan guide 
den anden i en bestemt retning. Varigheden af et blik, pupilstørrelsen, øjets ud-
tryk (sammenknebet, åbent eller lignende) og den øvrige mimik har betydning 
for, om øjenkontakten opfattes som imødekommende, medlevende, kold, afvi-
sende, aggressiv, defensiv eller lignende (argyle, 1988, p. 153f). 

8.  stemmebrug (vokalisering) består af lyde med forskellig styrke, toneleje, ansats, 
klang, melodi og lignende. Lydene kan både være primitive og formet til menings-
fuld tale, men kommer også til udtryk som pauser og tavshed. Lyde er ofte veleg-
nede til at etablere kontakt, da det ikke er muligt at lukke for hørelsen, selvom man 
forsøger at ”vende det døve øre til”. 

I det følgende eksempel vises, hvorledes kropslige tegn og udtryk med udgangspunkt i 
ovenstående kategorisering kan anvendes til at beskrive observationer i skolen. 

Læreres og elevers kropslige praksis

I danskundervisningen skal en af eleverne fremlægge en historie, hun har skrevet, for 
klassen. Læreren instruerer eleven i, at hun skal læse højt og tydeligt. Læreren søger at 
støtte eleven ved hjælp af sit kropssprog. I løbet af ganske få minutter benytter læreren 
sig af alle otte kropslige tegn og udtryk. 

Læreren står ved tavlen med front mod eleverne (positionering i rummet) og spørger, 
om Nanna vil læse op? Nanna smiler (mimik) og svajer lidt (kroppens holdning) som 
bekræftelse. Læreren instruerer Nanna i, at hun skal læse sin historie op uden at læse 
overskriften, for den skal de andre gætte. Ved at hæve stemmen (stemmens brug) hen-
leder læreren elevernes opmærksomhed mod Nanna, og derefter skaber hun rum ved 
med front mod klassen (kroppens retning, synet og blikket) at sige: ”Nu læser Nanna 
op, men hun læser ikke overskriften, så nu skal I tænke på, hvad den kunne være.” 
Imens læreren taler til hele klassen, lægger hun hånden på Nannas skulder (berøring).

Læreren samler elevernes opmærksomhed mod Nanna ved at sige: ”Værsgo Nanna – så 
må du gerne læse op.” Læreren træder et skridt bagud, så hun står bagved Nanna (krop-
pens positionering relationelt og i rummet). Med sit blik, kropsholdning og kroppens 
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retning retter læreren sin opmærksomhed mod Nanna og hjælper hende dermed med at 
holde sit fokus rettet mod oplæsningen. 

Nanna begynder oplæsningen, og da læreren bliver opmærksom på uro ved stolerækken 
langs vinduet, går hun over mod dem (kroppens positionering i rummet), løfter pegefing- 
eren mod de støjende (gestik), kigger på dem (blikket) med bebrejdende mine (mimik) 
og spidser munden til et stille sch… (stemmens brug) med henblik på at skabe ro.

Læreren placerer sig herefter skråt bag Nanna (kroppens positionering relationelt og i 
rummet) med rolig afslappet kropsholdning (kroppens holdning), så hun kan følge med 
i bogen. Nannas stemme bliver gradvist lavere og utydelig (stemmens brug). Læreren 
hjælper Nanna med at holde bogen i en rigtig afstand, og tager lidt efter fat i øret og 
drejer symbolsk (gestik og berøring), mens hun siger: ”Nanna, jeg skruer lige op for 
lyden.” Nannas stemme hæves, men snart bliver den igen lavere og oplæsningen mere 
usikker (stemmens brug). Læreren træder lidt frem, så hun står helt tæt ved Nanna 
(kroppens positionering relationelt og i rummet) og peger i bogen (gestik) for at støtte 
hendes oplæsning. 

perspektiver for lærergerningen

Introduktionen af analysemodellen for kropslige tegn og udtryk i relation til undervis-
ning i skolen har tre åbenlyse potentialer. For det første er det et værktøj til, at den 
enkelte lærer kan reflektere over sin egen praksis. I stedet for at den kropslige kom-
munikation foregår på et ubevidst eller intuitivt plan, bliver den et aktivt redskab, som 

Med gestik og berøring kommunikerer læreren, 
at eleven skal tale højere.
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kan inddrages i planlægningen og gennemførelsen af undervisningsforløb. Ligesom 
den professionelle lærer veksler mellem forskellige undervisningsformer og metoder, 
er der behov for at kunne tilpasse og variere de kropslige tegn og udtryk, man an-
vender i forhold til enkelte elever eller klasser. hvordan reagerer den urolige klasse, 
når man sænker stemmen? hvad sker der med magtrelationerne i rummet, hvis man 
placerer sig bagerst i lokalet eller sætter sig ned? er det muligt at fastholde en elevs 
koncentration i længere tid, hvis man berører eleven let på skulderen eller bliver ele-
ven intimideret heraf?

dernæst er analysemodellen et redskab der egner sig til faglig dialog mellem kolleger 
om kommunikation og relationsarbejdet i skolen eller mellem praktiklærere og stude-
rende i praktik. I forholdet mellem praktiklærere og studerende er der veldefinerede 
magtpositioner, der gør det legitimt at tale om stemmebrug, øjenkontakt og lignende. 
her er behovet for systematik formentlig den væsentligste gevinst ved analysemodellen. 
I relationen mellem kolleger fx i teamsamarbejdet er det erfaringen, at der ofte mang-
ler nogle legitime talepositioner, da kropslige fremtrædelsesformer af mange opfattes 
som private karakteristika ved ens personlighed snarere end forhold, der vedrører ens 
professionalitet. jævnfør opfattelsen af at kropssproget ofte er i tættere kontakt med 
afsenderens følelser end verbalsproget, er dette et forhold, der ikke må negligeres. 
analysemodellen for kropslige tegn og udtryk tilbyder nogle talepositioner, hvor man 
kan forholde sig spørgende og udviklende til skolens kropslige kommunikation i team-
samarbejdet og den daglige kollegiale supervision. hvorfor er der fx lærere, der oplever 
disciplineringsproblemer i en klasse, mens andre lærere aldrig oplever problemer med 
de samme elever? 

det tredje potentiale ved analysemodellen vedrører en aktiv inddragelse af eleverne. 
Især med de lidt ældre elever er det oplagt at inddrage dem i diskussioner om, hvorledes 
de selv bruger deres kropssprog. Potentialet i at undervise eleverne i betydningen af 
kropssproget er stort både i forhold til elevernes indbyrdes sociale relationer, men også 
i forhold til gennemførelsen af det fagfaglige arbejde i skolen. der er ingen tvivl om, at 
børn ret hurtigt lærer at kommunikere med kroppen. himmelvendte øjne, kolde skuldre 
og gestikulerende fingre mestres med stor sikkerhed og indgår også med selvfølgelig-
hed i mere komplekse kommunikationsformer. I situationer hvor det er illegitimt at af-
vise en klassekammerat, kan en verbalsproglig invitation snildt ledsages af en kold skul-
der – bag om ryggen på læreren. det er disse raffinerede teknikker i elevernes indbyrdes 
sociale omgang, det er vigtigt at bevidstgøre dem om. I relation til gennemførelsen af 
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undervisningen er det tankevækkende, hvor mange gange i løbet af et skoleforløb 
elever bliver præsenteret for skolens adfærdsregler. sid roligt på stolen! ræk hånden 
op! ti stille! osv. spørgsmålet er, om man kunne opnå bedre resultater ved rent faktisk 
at undervise eleverne i, hvad der sker, når man snakker, sidder uroligt osv. i stedet for 
blot at irettesætte. Undervisningen heri kunne tage udgangspunkt i en bevidstgørelse 
af kroppens tegn og udtryk.

I det følgende kapitel om skabelse af kommunikative rum vil de otte kategorier for 
kropslige tegn og udtryk blive brugt til at beskrive, hvorledes kroppen aktivt medvirker 
til at skabe rum med høj grad af opmærksomhed. 
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Kommunikative rum

til at beskrive den kropslige kommunikations betydning for etableringen og fast-
holdelsen af læringsrum benyttes en model der beskriver, hvorledes kommunikative 
rum skabes 7 (jensen & Kjeldsen, 2007). Modellen bygger på en forståelse af kom-
munikation, hvor den kropslige væren i verden tages som udgangspunkt for kom-
munikationen. heri ligger ikke en fornægtelse af verbalsprogets uovertrufne evne til 
at formidle eksempelvis abstrakt viden, men en erkendelse af at kropssproget udgør 
en væsentlig del af hverdagskommunikationen (Krog, 2001). Kropssproget er blot ét 
sprogsystem blandt andre. et sprog der ofte er underbelyst, men som her ofres en 
særlig opmærksomhed. 

Kommunikation mellem eksempelvis lærer og elever rummer henholdsvis indholdsbud-
skaber og forholdsbudskaber (Madsen, 1997). Indholdsbudskaber er fortrinsvist båret 
af verbal kommunikation og rettet mod et bestemt sagsforhold. Forholdsbudskaber 
rummer udover verbal kommunikation også den nonverbale kommunikation. Forholds-
budskaber er kommunikation om relationen mellem dem der deltager i samtalen, og 
den foregår ofte ubevidst gennem kropssproget fx gestik, mimik og kropsholdning. 
afgørende for denne type kommunikation er aktørernes evne til at betjene sig af fæ-
nomener som identifikation, imitation, indføling, affektiv afstemning, spejling og em-
pati. samtale kan under visse omstændigheder have en særlig fremtræden, hvor de 
deltagende er opslugt af en særlig væren (Madsen 1997, p. 11). I disse situationer er 
der tale om dialog, hvori deltagerne er gennemsyret af en bestræbelse på at nå frem 
til gensidig forståelse (ibid.). spejling er en forudsætning for empati. evnen til spejling 
er medfødt og udvikles gennem vores fortsatte brug af imitation og affektiv afstem-
ning. den neurofysiologiske proces foregår via spejlneuroner, der er knyttet til bestemte 
dele af hjernen, og som aktiverer vores sansemotoriske system i mikrobevægelser. spejl-
neuronerne fungerer på den måde, at når vi iagttager andres bevægelser, sker der en 
reaktion i vores egen hjerne, der svarer til, at vi selv foretog bevægelsen. det er således 
gennem spejling, at vi er i stand til at sætte os i andres sted. empati er en forudsætning 
for dialogen. den giver os mulighed for at sætte os i den andens sted, samtidig med 
at vi erkender og bevarer vores eget ståsted. når vi empatisk forstår, erindres noget, 
vi allerede har formet, og under denne proces former vi det yderligere. de følelser og 
holdninger, der er involveret i empatien, er kropsligt indlejret, og derfor spiller såvel den 
verbale som den nonverbale kommunikation en væsentlig rolle i dialogen. når der her 
fokuseres på den kropslige kommunikations betydning for etableringen af læringsrum, 
er det for at henlede opmærksomheden på, at både formen og indholdet har betydning 
for perceptionen af det intenderede budskab. 

7  Modellen blev udviklet i et samarbejde med Århus Kommune i et forsknings- og udviklingsprojekt fra 
2002-2005. 
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sagt på en anden måde så handler kommunikation i skolen ikke om, hvad læreren el-
ler eleverne siger, men om hvad modtagerne af budskabet hører og forstår. På samme 
måde som ironi er et karikeret indholdsbudskab, der sigter mod at give budskabet det 
modsatte indhold af det verbalt faktuelle, så kan ubevidste kropslige tegn og udtryk 
sløre det intenderede verbale budskab. hvis læreren beder eleverne sætte sig ned sam-
tidig med at hun selv rejser sig, sender hun modsatrettede signaler, hvor der er direkte 
modstrid mellem det verbale udtryk og muligheden for imitation, affektiv afstemning 
og spejling. På trods af en entydig verbal kommunikation distancerer læreren sig med 
denne uskyldige adfærd følelsesmæssigt fra eleverne og forringer muligheden for at 
skabe et empatisk læringsrum med en vellykket dialog. For at opnå en vellykket kom-
munikation gælder det om, at få eleverne til aktivt at bidrage til en gensidig forståelse 
og det gør man bedst ved at samstemme den refleksive og den følelsesorienterede 
kommunikation, så eleverne oplever en højere grad af væren.

at pointere værdien af ansigt-til-ansigt relationer i kommunikationen mellem mennesker 
er vigtigt i en tid, hvor dem vi er i kommunikation med på grund af teknologiens udvikling 
er blevet potentielt flere. Boden og Molotch (1994) mener, at ansigt-til-ansigt kommu-
nikation er overlegen i forhold til informationsteknologisk medieret kommunikation. det 
personlige samvær er frem for alt mere fleksibelt og tillidsvækkende. Informationstæthe-
den og nuancerne i det personlige møde er så mangfoldige, at det efter Boden og Mo-
lotchs opfattelse ikke lader sig erstatte af nye teknologier. selv om der er sket meget på 
den teknologiske front med hensyn til formidling af kommunikation – som ikke længere 
blot er skriftlig, men også optræder som lyd, billeder, video og multimedier – er Boden 

Eleverne har fælles 
opmærksomhed.
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og Molotchs synspunkt stadigvæk relevant. teknologiens formidling af kommunikation 
er begrænset i forhold til ansigt-til-ansigt kommunikation, hvor hele kroppen er til stede 
i kommunikationen.

rum bruges i det følgende som en metafor for situationer, hvor der foregår kropslige og 
verbale interaktioner, og hvor der er sammenfald i tid og rum. Vi forstår kommunikative 
rum som fysisk og mentalt konstitueret. Kommunikative rum giver deltagerne mulighed 
for at iagttage fortolkningspotentialet i de specifikke kropsbevægelser, og giver derved 
deltagerne mulighed for at opnå indsigt i hinandens tanker.

Kommunikative rum er i denne forståelse både konkrete og metaforiske – en situering 
i hverdagen, tilsigtet eller utilsigtet, hvor deltagerne forstår hinanden gennem en fælles 
opmærksomhed på et fælles tredje. det kommunikative rum opstår i nuet, udspringer 
af ansigt-til-ansigt interaktion og konstitueres gennem en fælles opmærksomhed på 
forhold, der socialt, kommunikativt, emotionelt, psykologisk og fysisk skaber mulighed 
for intersubjektivitet (stern, 2004). Intersubjektivitet defineres som en tilstand, hvor to 
eller flere ser og forstår det samme ved et bestemt fænomen i korte øjeblikke (ibid.). 
Vi kan tale om, at to eller flere personer gennem empati ser og anerkender hinanden, 
mens de iagttager et fælles tredje. Intersubjektiviteten er således på en gang placeret i 
individet, de fysiske omgivelser og i relationer mellem mennesker. 

Kommunikative rum skabes bevidst eller ubevidst i kraft af en gensidighed mellem mine 
og den andens intentioner. Man kan ligeledes tale om et potentielt rum som er karakte-
riseret ved, at man kan se den virkelighed der omgiver en i det nuværende øjeblik og en 
mulig fremtidig tilstand og samtidig bevare tryghed og tillid. at skabe kommunikative 
rum handler netop om, at kunne se et potentielt rum som et fremtidigt scenarie – det, 
der ligger lige for. 

I kommunikative rum er fælles opmærksomhed den relation, der ligger mellem indi-
viduel opmærksomhed, at kunne se det potentielle kommunikative rum, og intersub-
jektiviteten. Fælles opmærksomhed indtræffer i det øjeblik, hvor aktørerne bliver op-
mærksomme på det fælles tredje, og inden de empatisk ser, føler og forstår det samme 
i situationen. Intersubjektivitet skabes gennem verbal og nonverbal kommunikation fx 
som i dialogen, hvor kommunikationen er gennemsyret af en bestræbelse på at nå frem 
til gensidig forståelse (Madsen, 1997), og gennem det kropslige nærvær, hvor der er 
sanselig opmærksomhed på den anden (Leder, 1990).
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Faserne ved konstituering af kommunikative rum (Jensen & Kjeldsen, 2007):

de to akser i figuren beskriver henholdsvis en tidsdimension (x-aksen) og en relationel 
dimension (y-aksen). tidsdimensionen refererer til, at faserne har en vis udstrækning i 
kosmisk tid, der kan være meget forskellig. Fx kan fasen holde rum have en udstræk-
ning gående fra få sekunder til flere minutter, mens fasen tiltrække opmærksomhed 
ofte vil vare få sekunder, undertiden blot brøkdele af et sekund. Længden af kurven 
i vandret retning skal illustrere dette samt en idealtypisk rækkefølge af de forskellige 
faser. den relationelle dimension beskriver intensiteten i den sociale interaktion i det 
kommunikative rum. relationen går fra begrænset social interaktion ved individuel op-
mærksomhed, over fælles opmærksomhed til intens interaktion ved opnåelse af inter-
subjektivitet.
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1.  Tiltrække opmærksomhed beskriver det øjeblik, hvor man skaber kontakt med 
et andet menneske. opmærksomhed tiltrækkes ofte gennem en lyd, et ord, et blik 
eller en bevægelse. 

2.  Henlede opmærksomhed. efter at opmærksomheden er tiltrukket ledes den 
hen mod et specifikt opmærksomhedsfelt. opmærksomheden kan henledes 
med en enkelt gestus eller blik og vare et øjeblik eller være mere langstrakt og 
komplekst.  

3.  Skabe rum henviser til det øjeblik, hvor et rum for opmærksomhed etableres. hvor 
initiativet i de første faser udspringer fra en enkelt aktør, skifter relationen i denne 
fase til et intersubjektivt anliggende.  

4.  Holde rum. en intersubjektiv opmærksomhed er i denne fase rettet mod et fælles 
tredje. et rum for opmærksomhed kan have såvel kort som lang udstrækning og kan 
ændre sig undervejs. Fx kan der komme flere aktører til, og andre kan forlade rum-
met. Ligeledes kan et rum være lukket, fx to personer i en intens interaktion med 
hinanden, hvor andre ikke får mulighed for at bryde ind. holdte rum er ofte præget 
af stor opmærksomhed og deltagernes væren i situationen, og de kan derfor i reglen 
beskrives som høj grad af fælles opmærksomhed eller som intersubjektive.  

5.  Bryde rum. rum kan brydes på forskellig vis: ved pludselige skift i de fysiske om-
givelser, spontane følelsesmæssige forandringer eller ved at opmærksomheden 
rettes væk fra det fælles tredje, der blev holdt rum omkring. afbrydelsen af et 
rum kan have en kort tidsmæssig udstrækning, men kan også strække sig over 
længere tid. 

de fem faser udgør en tidslig strukturering, der har til formål at fremme tolkningen af 
de kropslige udtryks intenderede mening og retning. Modellen, som den er præsen-
teret her, er udviklet på baggrund af empiri der er indsamlet i en daginstitution med 
børn i alderen 2-6 år og gennem et senere forskningsprojekt afprøvet og videreudvik-
let i indskolingen – en 2. klasse. Forskellene fra de to børnegrupper kommer bl.a. til 
udtryk i alder, mål med kommunikationen (som i skolen er undervisning og læring), 
antallet af børn pr. voksne og de fysiske rammer. de følgende to eksempler viser, at 
på trods af disse forskelle, er modellen også velegnet til at beskrive kommunikative 
situeringer i skolen. 
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Tavleundervisning i matematik

Matematiktimen er startet med, at klassen har fejret en elevs fødselsdag. Bordene i 
klasselokalet er placeret i en hestesko. Eleverne er indledningsvist optaget af deres egne 
gøremål, de skal sætte sig, finde deres bøger frem m.v. 

På et tidspunkt tiltrækker læreren elevernes opmærksomhed ved at gå frem og tilbage 
ved tavlen, mens han tænder lyset og visker tavlen ren. Samtidig med at læreren stiller 
sig op foran klassen med ansigtet rettet mod dem (henleder opmærksomheden), siger 
han: ”Det, det handler om i dag, det er symmetriakser! Er der nogen, der kan forklare 
mig, hvad symmetriakser er?” Herefter rækker flere af eleverne hånden i vejret og én 
elev svarer. 

Rummet skabes ved, at læreren vender sig mod tavlen og begynder at tegne, mens 
han forklarer. Læreren er nu positioneret tæt ved tavlen, hvor han skiftevis har ansig-
tet mod tavlen, når han tegner og ansigtet vendt mod eleverne. Rummet holdes ved, 
at læreren, når han har ansigtet vendt mod klassen, stiller spørgsmål og søger øjen-
kontakt, og når han har ansigtet vendt mod tavlen taler fagligt om emnet. Læreren 
anvender også ”markører” til at fastholde rummet undervejs, fx siger han: ”Slå op på 
side 68 - Omkreds og areal.” Og ved gentagne gange i de næste ca. 10 min. at spørge 
klassen fx om der er nogen, som kan huske, hvad areal og omkreds er? Derefter kig-
ger læreren rundt i klassen for at se, hvem der har hånden oppe. 

Læreren holder rum med sin positionering i rummet, sin gestik samt 
kroppens og blikkets retning.
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Midtvejs i tavleundervisningen begynder elevernes opmærksomhed at blive rettet mod 
andre ting, og læreren tager derfor matematikbogen, der har ligget på bordet, i hånden 
og peger i bogen for at fastholde rummet. Derefter går han rundt med bogen i hånden, 
imens han introducerer en opgave eleverne skal løse. Læreren bryder rummet ved at sige: 
”Ja!” og holde en kort pause, mens en elev siger noget, og derefter ”men, I må godt gå 
i gang nu.”

En lærers vejledning af en enkelt elev 

I matematikundervisningen er eleverne blevet sat i gang med individuel opgaveløsning 
om symmetriakser. Læreren bevæger sig rundt i klassen og henvender sig til de elever 
der markerer, at de har brug for hjælp. Eleverne har placeret sig forskellige steder i 
klasserummet og i de tilstødende gangarealer, og er således i store dele af undervis-
ningsforløbet overladt til selv at holde deres opmærksomhed på opgaven. Vejlednings-
situationen følger et mønster, hvor de enkelte faser kan beskrives gennem modellen for 
kommunikative rum.
 
Idet læreren afslutter vejledningen af en elev, retter han sig op og bevæger sig op mod 
tavlen. En anden elev vender sig om mod læreren, søger øjenkontakt og rækker hånden 
op for at tiltrække sig lærerens opmærksomhed. Mens læreren bevæger sig bag om ryg-
gen på eleven og sætter sig ned på hug i niveau med ham, henleder drengen lærerens 
opmærksomhed på matematikbogen foran sig ved at spørge: ”Hvad for en side skal vi 
starte med… Hvad skal vi der?”

Rummet skabes af eleven og læreren i fællesskab. Læreren positionerer sig tæt ved ele-
ven, så deres ansigter er i niveau og med ca. 20 cm afstand. Læreren sætter sig, lægger 
hånden på bordet, peger i bogen og flytter efterfølgende armen, så den hviler på den 
øverste kant af drengens ryglæn. Kroppens retning og lærerens blik er rettet mod bo-
gen. Samtidig bidrager eleven med at åbne sin kropsholdning, ved at folde de krydsede 
arme ud (armene var krydsede, før læreren kom hen til ham) og slå i bogen med højre 
hånd, der holder på en vinkelmåler. 

Eleven retter sig op i stolen, placerer bogen så de begge kan læse i den og udviser 
opmærksomhed. I det næste ca. 30 sekunder bliver læreren siddende på hug med an-
sigtet rettet skiftevist mod bogen og drengen, der gengælder lærerens opmærksom-
hed ved at holde fokus på at forstå de instruktioner læreren giver. Den faglige dialog, 
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opmærksomheden og positioneringen i rummet bidrager således til at holde rummet. 
Relationen mellem læreren og eleven er intens, hvilket bl.a. kan ses af de gentagne 
spejlinger (øjenkontakt), der finder sted, mens rummet holdes. Rummet brydes ved, at 
læreren, samtidig med at han ”trækker sig tilbage”, siger: ”Nå”, og efterfulgt af en kort 
pause: ”Alexander, skal du have hjælp også?” Derpå rejser læreren sig, og bevæger sig 
væk fra eleven, der arbejder videre på egen hånd.

perspektiver for lærergerningen

som de to ovenstående eksempler viser, opstår der hele tiden kommunikative rum i 
skolens hverdagsaktiviteter. graden af opmærksomhed i relationerne varierer både 
i forhold til de enkelte elever og over tid. det er næppe realistisk at forestille sig, at 
man som lærer kan opnå en intersubjektiv relation til en hel klasse på samme tid. der 
vil være elever, hvor det selv på tomandshånd er vanskeligt at opnå øjeblikke med 
gensidig empati og anerkendelse. På tilsvarende vis foregår klasserumsundervisning i 
den observerede 2. klasse ofte i tidsintervaller på 10-15 minutter, hvilket i sig selv taler 
for, at opmærksomheden over så relativt lange tidsintervaller må være af forskellig 
intensitet. 

ny forskning viser, at relationsarbejdet er af allerstørste betydning for elevernes ud-
bytte af undervisningen (nordenbo, 2008 og hattie, 2008), og modellen for skabelse 

Rummet skabes i fællesskab ved, at læreren tager imod elevens 
invitation og sætter ned i niveau med eleven, der peger i bogen.
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af kommunikative rum kan derfor bruges til at skærpe opmærksomheden mod, at det 
også for elevernes faglige udbytte er vigtigt indimellem at indgå i en intersubjektiv re-
lation med læreren. dernæst kan modellen være et praktisk værktøj, som kan skærpe 
lærerens evne til at fange og fastholde elevernes opmærksomhed. Ikke mindst i discipli-
neringsøjemed er det vigtigt at være tydelig i de enkelte faser i kommunikationen. hvis 
man forsøger at henlede elevernes opmærksomhed mod et konkret genstandsfelt uden 
først tydeligt at have tiltrukket sig deres opmærksomhed, er der stor risiko for, at man ikke 
lykkes med sit budskab. hvis en gruppe elever arbejder koncentreret og selv holder rum 
om arbejdet, er det vigtigt, at man afstemmer sin entre i gruppens rum, så rummet ikke 
brydes af den tilsigtede vejledning. 

Modellen indeholder endvidere et potentiale i retning af at gøre elevernes egen krops-
lige kommunikation til et refleksivt anliggende for dem. hvordan lykkedes det eleverne 
at erobre et rum og få taleret i en gruppedrøftelse, hvordan får de gruppearbejdet til at 
fungere, og hvordan kan eleverne tiltrække lærerens opmærksomhed, når de gerne vil 
have hjælp? evnen til at skabe kommunikative rum handler om de samme kompeten-
cer, som børn bruger, når de leger. et barn med gode legekompetencer kan tiltrække 
kammeraternes opmærksomhed og henlede den på de forhold man er optaget af. det 
gode legebarn kan ikke kun holde sin egen opmærksomhed mod legen, men kan des-
uden gennem sit kropssprog og verbale udtryk bekræfte og fastholde kammeraterne 
i legen ved at holde rummet. Ved at gøre eleverne bevidste om, hvorledes man kan 
skabe kommunikative rum, kan man fremme deres evne til at lære og skabe trygge og 
meningsfulde relationer. 

I skolen organiserer læreren ofte de kommunikative rum efter nogle strukturerede ska-
beloner, der er bestemt af de fysiske rammer, vaner og indlejrede kulturer. I næste 
kapitel vil organiseringen af læringsrum blive analyseret ud fra en tredeling mellem 
undervisningsrummet, studierummet og træningsrummet. 
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organisering af læringsrum

der har i de seneste 10 år været øget debat om undervisningsformer, som bl.a. har væ-
ret inspireret af 1990’ernes mantra om ansvar for egen læring (Bjørgen, 1991). Bjørgen 
argumenterer for, at hvis der skal ske ægte læring, skal den ske på baggrund af indre 
motivation og være selvinitieret. dette syn på læring har ført til en kritik af den tidligere 
lærerrolle. en lærerrolle der ifølge Bjørgen er baseret på en forestilling om, at videntileg-
nelse sker ved, at læreren gennem formidling af sin faglighed så at sige skriver på elever-
nes tomme indre tavler. denne lærerrolle, mener Bjørgen, former sig på to måder, som 
han kalder for henholdsvis skulptøren og entertaineren, hvor den væsentligste forskel er, 
at den sidstnævnte gør sig større anstrengelser for at formidle stoffet på en mere afveks-
lende eller underholdende maner. den nye lærerrolle appellerer til elevernes selvstændig-
hed, og læreren får dermed karakter af at være arbejdsleder eller træner, som skal kon-
sultere eleverne i deres individuelle og selvinitierede læringsprocesser. Bjørgen, som her er 
gjort til repræsentant for den konstruktivistiske drejning i de senere års didaktik, er bl.a. 
inspireret af den samfundsmæssige udvikling, der stiller forandrede krav til elevernes dan-
nelsesproces. samfundsforandringernes hastighed gør det umuligt at forudsige, hvilke 
kompetencer der fremover bliver brug for. det har medført et globalt paradigmeskifte, så 
man i stedet for undervisning interesserer sig for læring.

Paradigmeskiftet kommer endvidere til udtryk i nye skolebyggerier og renoveringer af 
eksisterende skoler. den dominerende skoleudformning med et klasselokale pr. klasse, 
som af Fibæk Laursen er blevet karakteriseret som industrisamfundets skole, er under 
pres og afløses i stigende grad af mere fleksible skoleindretninger, der er bedre egnet til 
de læringsformer, der vinder frem i disse år (Laursen, 2006). Kravene til læring i dagens 
vidensamfund retter sig mere mod, at eleverne skal beherske de processer, der fører til 
læring end beherskelse af en stor mængde faktuel viden. det traditionelle rektangulære 
klasselokale med tavle, kateder og en bordopstilling, der henleder opmærksomheden 
mod læreren, er velegnet til klasseundervisning. de nye skoleindretninger tilstræber i 
højere grad at kunne understøtte projektarbejde og individuelt arbejde blandt andet 
under hensyntagen til elevernes individuelle læringsstile. Undervisningsformen, orga-
niseringen af læringsrum og lærerrollen er som nært forbundne kar og under hastig 
udvikling. 

det er ikke målet her at vurdere kvaliteterne i de enkelte undervisningsformer, lærings-
rum eller lærerroller. I stedet vælges en salomonisk løsning, hvor de forskellige lærerrol-
ler antages at have forskellige værdier og derfor kan ses som supplement til hinanden 
frem for modsætningsfulde didaktiske teoriretninger. det er på den baggrund, at det 
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nærværende projekt både interesserer sig for læreren som underviser og læreren som 
igangsætter af læreprocesser blandt eleverne. et sådan standpunkt har nemlig ført 
til en interessant model over de rum, som læringen udspilles i. Petterson (1996) og 
senere Prinds (1999) og Beck (2000) foreslår, at man ved at arbejde bevidst med de 
læringsrum skolen tager i anvendelse, kan tilgodese de nye krav som samfundet stiller 
til skolen, lærerne og eleverne. nærmere betegnet skelner Prinds (1999) mellem tre 
forskellige rum: Undervisningsrummet, studierummet og træningsrummet. I modsæt-
ning til Prinds har vi operationaliseret læringsrumskategorierne efter om de inkluderer 
en, få eller mange elever. Bevæggrunden herfor skal ikke ses som en kritik af Prinds’ 
model, men som en konsekvens af at fokus er rettet mod den kropslige kommunika-
tion, og at de empiriske analyser (jensen og Kjeldsen, 2008) har vist, at netop antallet 
af elever i kommunikationen er en meningsfuld operationalisering. 

Undervisningsrummet er karakteriseret ved, at eleverne og læreren i fællesskab arbej-
der med stoffet med en fælles opmærksomhed rettet mod de samme personer og det 
samme indhold. Undervisningen foregår som elev- eller læreroplæg med fokus rettet 
mod formidling af nye stofområder eller som dialog og diskussion, hvor deltagelsen i en 
demokratisk meningsudveksling er det væsentlige. Læringsrummet vil i reglen være styret 
af læreren, som dog kan overlade styringen til eleverne, og det fysiske rum vil ofte være 
klasselokalet, men kan også være en fælles besked i idrætsundervisningen eller et fagligt 
oplæg i naturen, hvor eleverne eksempelvis danner en halvcirkel om læreren. 

Studierummet er typisk rammen om projektarbejde eller gruppearbejde, hvor eleverne 
i grupper arbejder med autentiske problemstillinger, der tager deres udspring i virkelige 
cases og projekter. denne 
arbejdsform stiller krav om 
stor selvstændighed blandt 
eleverne og lærerrollen får 
mere karakter af at være en 
konsulentfunktion, hvor læ-
reren igangsætter processer 
og vejleder eleverne i kriti-
ske faser. det fysiske rum 
for studierummet kan være, 
hvor som helst der er plads 
til gruppen, og de fysiske   

Den runde sofa støtter lærerens og elevernes arbejde med at 
holde rum og fælles opmærksomhed.
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rammer kan støtte processen ved at afskærme eller definere gruppen i forhold til 
andre. 

Træningsrummet er der, hvor eleverne arbejder individuelt med at øve sig i den fag-
lige viden eller kunnen, og det vil således i praksis ofte ligge i forlængelse af de faglige 
indholdsområder, som er blevet gennemgået i undervisningsrummet. Lærerrollen bli-
ver karakteriseret som træneren, der på baggrund af elevernes faglige niveau vejleder 
og udfordrer eleverne. det fysiske rum vil ofte være i klasselokalet eller i umiddelbart 
tilstødende lokaler, hvor læreren kan opsøge eller blive opsøgt af eleverne og hjælpe 
dem videre. det er ofte her, at eleverne arbejder i dybden, og at arbejdet med indivi-
duelle læringsstile slår tydeligst igennem, idet nogle elever fx vil foretrække at ligge 
på gulvet, mens andre vil sidde på deres stol enten nær ved eller adskilt fra de øvrige 
elever. 

selvom det analytisk er muligt at skelne mellem de forskellige læringsrum, er det i 
praksis ofte i de samme fysiske rum, at de udspiller sig, og overgangene mellem dem 
kan være glidende. Fx kan to elever, der læsetræner sammen, i deres kommunikative 
ageren befinde sig i studierummet, mens de træner færdigheder, der almindeligvis 
karakteriseres som værende i træningsrummet. opmærksomheden på de forskellige 
læringsrum er en konsekvens af den forøgede opmærksomhed mod læring på be-
kostning af undervisning. det overordnede sigte er at give nogle bud på, hvordan 
underviserens rolle i forskellige organiseringer kan kvalificeres via et fokus på den 
kropslige kommunikation. 

I de ovenstående redegørelser er der allerede taget en række kategorier i anvendelse 
i bestræbelsen på at karakterisere de enkelte læringsrum. Prinds (1999, 39) opstiller 
en række karakteristika for de tre læringsrum i relation til informations- og kommu-
nikationsteknologi. Med inspiration heri opsummerer det nedenstående skema en 
operationalisering af karakteristika ved læringsrummene og en række forhold, der 
kan bruges til at analysere den kropslige kommunikations betydning i de forskellige 
undervisningsformer. 
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undervisningsrummet studierummet træningsrummet

roller

lærer

Formidler, ordstyrer og 
overhører 
Lærer overfor alle elever 
Læreren organiserer og 
stiller opgaver

Konsulent 
arbejdsleder
Vejleder 
Katalysator
coach

træner 
Læreren stiller opgaver
arbejdsleder
Vejleder

elever

Modtager, følger regler 
og udviser interesse

elever sammen  
studerende  
selvstændige og 
ansvarlige 
stiller selv opgaverne

eleverne arbejder 
individuelt eller i små 
grupper
Lærlinge 
disciplinerede

undervisningsindholdet
Vidensformidling og 
diskussion

Projekter og autenti-
ske problemstillinger

træning af pensum
Fordybelse

Fysiske rammer

Klasselokalet som en 
scene

grupperum 
Klasselokalet  
It-lokalet  
gangen 
Biblioteket eller lign.

Individuel tilpasning af 
fysiske rammer

De tre organiseringer af læringsrum i relation til lærer- og elevroller, undervisningsindholdet og 

de fysiske rammer.

I det nedenstående gives der tre praksisfortællinger, der illustrerer undervisning eller 
læring organiseret i de tre forskellige rum. eksemplerne er ikke repræsentative eller 
nødvendigvis eksempler på best practice, men er genereret fra empirien og korre-
sponderer til dels med den film, der følger med udgivelsen.

undervisningsrummet

Ordklasser

2. klasse har dansk, og læreren underviser ved tavlen om forskellige ordklasser med 
henblik på, at eleverne efterfølgende kan arbejde selvstændigt eller i mindre grupper. 
Som en del af den indarbejdede kultur i klassen er det ved denne arbejdsform under-
forstået, at der overvejende er tale om lærerstyret kommunikation, hvor eleverne ved 
håndsoprækning kan få mulighed for at stille spørgsmål eller besvare lærerens spørgs-
mål. Bordene i klasselokalet er placeret langs væggene, så de efterlader et stort bart 
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gulvareal foran tavlen. På dette gulvareal har læreren lagt nogle røde tæpper, hvorpå 
elevernes navne er skrevet og dermed anviser deres plads.

Da læreren begynder selve undervisningen, er rummet skabt på forhånd ved, at ele-
verne er samlet på de røde tæpper med en fælles opmærksomhed vendt mod tavlen, 
hvor læreren står. Læreren spørger: ”Hvad er et tillægsord? Kan I forklare, hvad det er?” 
Eleverne rækker hånden i vejret, og en pige svarer: ”Noget man kan være, sød!”

Læreren går op til tavlen og skriver, mens eleverne lytter koncentreret, hvilket ses af, at 
de har kroppens retning og blikket overvejende rettet mod tavlen og læreren. Eleverne 
sidder tæt, er motorisk rolige, og ved spørgsmål rækker de hånden op. Idet den fæl-
les instruktion ved tavlen er slut, brydes rummet ved, at læreren sender eleverne ned 
til deres pladser med en fælles opgaveløsning og en tidsramme. Hun siger: ”Så får I et 
kvarter til denne opgave, og så ser vi, hvor mange I kan finde.” 

analyse

eksemplet viser, hvorledes læreren, eleverne og indretningen af de fysiske rammer, hvor 
eleverne sidder på det røde tæppe, er med til at skabe rum med stor opmærksom-
hed. Læreren står på scenen og eleverne er publikum. det fysiske rums konfigurering 
betyder, at læreren hele tiden ”er på”. eleverne sidder med front mod læreren, som 
tilskuere der hele tiden kan se alle hendes bevægelser. Placeringen på de røde tæpper 
betyder, at den fysiske afstand til eleverne er kort. da den visuelle kontakt er stor, er 

Scenen er sat – det røde tæppe understøtter lærerens arbejde med 
at skabe fælles opmærksomhed.
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det en undervisningsform og situering, hvor den kropslige kommunikation har gode 
vilkår. elevernes tætte placering ved siden ad hinanden betyder, at læreren gennem fx 
sin gestik, mimik og øjenkontakt har god mulighed for ofte at spejle eleverne og være 
tydelig i sin kropslige kommunikation. Læreren styrer undervisningssituationen og stiller 
opgaver, mens eleverne modtager informationer, svarer på lukkede spørgsmål og følger 
de indarbejdede regler for adfærd i sådanne situeringer. 

Relationen i undervisningsrummet er karakteriseret ved, at læreren står overfor alle ele-
verne, og selvom læreren er tydelig og intens i sin kommunikation, må kontakten til den 
enkelte elev karakteriseres som overfladisk. da eleverne på det røde tæppe er placeret 
meget tæt på hinanden i intimsfæren sker der samtidig en tavs kropslig kommunikation 
mellem eleverne, således at eleverne affektivt afstemmer hinanden. 

Placeringen i intimsfæren giver særlige arbejdsbetingelser i rummet, idet eleverne kan 
lugte hinanden og mærke kropsvarmen fra hinanden. Foruden den visuelle og audi-
tive kommunikation med læreren er eleverne i en nærsanselig dialog med hinanden. 
de kontinuerlige kropslige sansninger af hinanden betyder, at de i vid udstrækning 
koordinerer deres bevægelser og kropslige tegn og udtryk med hinanden. Fx giver de 
plads for hinanden på en sådan måde, at de undgår at genere hinanden, også selvom 
de flere gange skifter siddestilling. reglerne for fælles opførsel forhandles og afstem-
mes således ”bag om ryggen” på eleverne. den affektive afstemning kan betegnes 
som en følelsesmæssig varme mellem eleverne, der giver gode forudsætninger for 
nærhed i forhold til de indholdsmæssige budskaber, læreren tilstræber at formidle til 
eleverne. 

studierummet

Gruppearbejde ved computeren

2. klasse har natur og teknik, og eleverne arbejder i grupper med forskellige opgaver. 
Den gruppe vi skal følge består af fire piger, der skal lave en fuglekasse til musvitter. 
Læreren går rundt mellem grupperne og hjælper efter behov. Pigerne arbejder i det 
bagerste hjørne i klasselokalet, hvor der står to elevcomputere. 

Gruppearbejdet har været i gang i ca. 15 minutter, da en af pigerne fra firemandsgrup-
pen fortæller læreren, at de skal lave fuglekasser. Læreren siger: ”Så skal I søge på 
musvit – fuglekasser.” Helena sidder allerede ved den ene computer, og Annika sætter 
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sig ved siden ad hende. Idet der ikke er plads til flere ved computerbordet, sætter Mee 
og Lotte sig på bordet bagved. Helena og Annika har krop og blikretning vendt mod 
computeren. Helena styrer med mus og tastatur søgningen. Der er ikke verbalsproglige 
udvekslinger mellem pigerne. Alle fires blikretning er vendt mod skærmen. Der er ingen 
kontakt mellem pigerne foran og de to på bordet bagved. 

Efter et stykke tid går Lotte hen til læreren, der er ved at vejlede en anden gruppe 
og siger: ”Nu har vi fundet en musvitkasse.” Læreren siger: ”Så kommer jeg lige om 
10 sekunder.” Pigerne venter, mens de skiftevis kigger på fuglekassen, som kan ses 
på skærmen, og kaster blikket i retning af læreren. Da læreren ikke kommer, går tre 
af pigerne over for at få fat i ham. Helena bliver siddende ved tastaturet. Det lykkes at 
tiltrække sig og henlede lærerens opmærksomhed, og læreren går med over til compu-
teren. Han går ind imellem de fire piger og står tæt bagved de to stole ved computer-
bordet. Pladsen er trang. En af pigerne siger: ”Det er helt sikkert en musvitkasse, men vi 
ved ikke, hvor stor den er?” Læreren siger: ”Nej, nu ved jeg tilfældigvis, at I kan gå ind 
på siden…” En af de to piger, der har siddet ved tastaturet, siger: ”Nå, det kunne du jo 
bare ha’ sagt!” Der er i stemmens betoning et lettere bebrejdende tonefald. Læreren 
svarer: ”Ja, men nu ville jeg lige se, om I selv kunne finde den.” 

analyse

casen beskriver en gruppe pigers arbejde i studierummet, hvor det er lærerens intention, 
at arbejdsformen skal være elevstyret og projektorienteret. Formålet med arbejdet ved 
computeren er således ikke at lære at bruge computeren, men computeren er et middel 
til at skaffe de informationer, der skal bruges til at bygge musvitkassen. det er imidlertid 
også intentionen, at eleverne skal ”lære at lære”. hvordan får man samarbejdet til at 

Den fysiske indretning understøtter 
opmærksomheden mod det, der foregår 
på skærmen, men ikke samarbejdet om 
at holde fælles opmærksomhed.
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fungere, og hvordan kommer man videre, når man ikke kan finde de informationer, man 
har brug for? 

Lærerens rolle består derfor i fagligt at distancere sig fra elevernes projekt, således at 
eleverne ansvarliggøres og får muligheden for at arbejde selvstændigt. det understøt-
tes af den opmærksomhedsmæssige og fysiske afstand der opstår mellem eleverne og 
læreren, når han har sin opmærksomhed rettet mod grupper der arbejder andre steder. 
hvis eleverne har brug for hjælp, er det deres ansvar at konsultere læreren. heri ligger 
også de kommunikative kompetencer forbundet med at tiltrække og henlede læreren 
på deres problemstilling. Læreren må på sin side afhængigt af tid, ressourcer, opgave-
kompleksitet med mere vælge, hvor aktivt og direkte han vil indgå i relationen med 
eleverne. skal han vælge en dominerende rolle, hvor han leder deres arbejde, og viser 
dem vejen, eller skal han ved hjælp af en mere coachende stil hjælpe eleverne til selv 
at finde svarene? eksemplet viser en situation, hvor eleverne ikke forlods har fået alle 
de nødvendige informationer til at kunne løse opgaven. erkendelsen af at de mangler 
informationer om musvitkassens størrelse, er i sig selv forbundet med læring, idet de 
bliver nødt til at formulere deres manglende information i et spørgsmål. Læreren vælger 
tydeligvis en vejledende hjælp, idet han viser dem, hvor de kan finde den manglende 
information. han kunne også have valgt en coachende form, hvor Internettet blot var 
en potentiel kilde til den manglende information, men hvor det centrale læringsmål ville 
være, at eleverne selv skulle finde svar på, hvor den manglende information kan findes. 

relationerne i gruppearbejdet er karakteriseret ved, at eleverne har forskellige roller. 
I modsætning til den rumlige indretning der almindeligvis vælges ved gruppearbejde, 
hvor magtfordelingen søges neutraliseret gennem en placering i en rundkreds om et 
bord, understøtter gruppearbejdet ved computeren forskellige roller. da der kun er to 
elever, der kan sidde lige foran computeren, og betjeningen af tastatur og mus foretages 
af de samme to elever, er det vanskeligt at opretholde et fælles rum for gruppearbejdet. 
elevernes placering ved computeren vanskeliggør den kropslige kommunikation, såsom 
øjenkontakt og mimik og desuden forstærker den uligheden, idet de bagved stående 
kan iagttage de forreste uden det modsatte er tilfældet. de fysiske rammer vanskelig-
gør med andre ord betingelserne for velfungerende relationer i studierummet. I det 
konkrete eksempel ser det ud som om, de to bagved stående piger mister interessen 
for det faglige indhold, og stiller sig til tåls med at være en del af gruppefællesskabet 
omkring opgaven. dette spejles af de to piger ved computeren ved, at de taler til dem 
flere gange undervejs i forløbet. snakken kan tolkes som et forsøg på at fastholde dem 
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i gruppen, men ikke som en del af det lærende fællesskab foran computeren. den sociale 
inklusion er udtryk for en varm relation og kan således tolkes som forudsætning for, at 
pigerne senere kan inkluderes også i det lærende fællesskab. 

træningsrummet

Emil får vejledning

I danskundervisningen har klassen i fællesskab gennemgået nogle arbejdsopgaver i deres 
stavebog. Under gennemgangen har eleverne siddet i en samlet gruppe på tæpper på 
gulvet, og eleverne har fået at vide, at nu skal de sætte sig på deres pladser og arbejde 
individuelt med staveordene. Eleverne kan ved håndsoprækning tiltrække lærerens op-
mærksomhed, og læreren går rundt mellem bordene og hjælper eleverne. Bordene er 
placeret to og to langs væggene med en skillevæg imellem som afskærmer elevernes 
arbejdspladser, så de ikke så let lader sig forstyrre af de øvrige elever. Imens eleverne 
finder deres pladser, rydder dansklæreren op. Emil henvender sig til læreren og beder 
om hjælp. Hun beder ham sætte sig og siger, at hun vil komme ned til ham, når hun er 
færdig med at rydde op. 

Emil sidder alene og læreren kommer ned til ham for at hjælpe ham i gang. Emil sidder på 
kanten af stolen og har kropsretningen drejet væk fra den side, hvor læreren placerer sig 
for at hjælpe ham. Hans hånd nærmest læreren støtter hovedet og hans blik er hele tiden 
rettet ned mod bogen. Det ser ud som om, at han skærmer sig mod læreren og resten af 
klassen. Læreren står skråt bagved Emil med en kraftig foroverbøjet kropsholdning og læ-
ner sig ind over ham. Lærerens ansigt er ganske tæt på Emils, og hun holder rummet ved 
at pege i Emils arbejdsbog og læse sammen med ham. Efter nogle forklaringer og at Emil 
begynder at skrive, spørger læreren: ”Er du med?” Hun bevæger sig et skridt sidelæns, 

og begynder derved at bryde rummet. 
Efter at Emil som bekræftelse på at han 
er med, brummer: ”Mmm”, gentager 
læreren: ”Mmm” og går videre til en 
anden elev.

Læreren holder rummet ved at pege 
i elevens arbejdsbog.
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analyse

Vejledningssituationen er et eksempel på en lærer-elev relation i træningsrummet. 
Læreren indleder med at gennemgå et nyt fagligt stofområde for klassen, hvorefter 
eleverne får til opgave at træne deres færdigheder heri. den lukkede og klart defi-
nerede opgave er stillet af læreren og eleverne skal øve sig i at gøre det samme som 
læreren – mesterlærerprincippet. det foregår ved, at eleverne arbejder individuelt og 
disciplineret med pensum. Mens indholdet er helt lærerstyret, kan eleverne inden for 
visse rammer individuelt tilpasse arbejdsformen. Metoden om læringsstile kommer 
særligt til udtryk i situationer som disse i træningsrummet. 

når eleverne arbejder i træningsrummet, er det, som eksemplet med emil viser, deres 
opgave at tiltrække lærerens opmærksomhed, hvis de har brug for hjælp. herefter 
hjælper læreren med sin kropsholdning og positionering eleven med at holde det kom-
munikative rum. Vejledningen af emil giver indtrykket af at være rettet mod det faglige, 
og den kan således karakteriseres ved nærhed fra begges side. det tager mindre end et 
minut at vejlede emil, så han selv kan arbejde videre. Læreren kigger nogle få øjeblikke 
på emil, uden de dog på noget tidspunkt opnår øjenkontakt med hinanden. relationen 
virker meget objektiv og faglig og emils gestik og mimik viser, at han bliver mere afslap-
pet og i balance med sig selv. 

Med over 20 elever i klassen er lærerens tid til at vejlede den enkelte elev en knap res-
source. det betyder, at læreren flere gange i løbet af en time må overveje, hvorledes 
ressourcerne i vejledningen udnyttes mest hensigtsmæssigt. Kommunikation har imid-
lertid altid to parter, og man kan spørge, om det er eleverne og deres kropssprog, der 
har betydning for det rum, der etableres, eller om det er lærerens faglige vurdering af 
elevernes behov for hjælp, der er styrende. Forskning i pædagogers arbejdsform i dag-
institutioner har vist, at deres personlige interpersonelle præferencer har betydning for 
nærheden og den tidslige udstrækning af deres samvær med børnene (Palludan, 2005). 
er det muligt, at lærere i deres prioritering af deres knappe tid lader sig styre af lignende 
personlige præferencer?
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oplevelseskvaliteter

skolen er kommunikation. Uden kommunikation var der ingen skole og ingen læring, 
idet læreprocesserne i skolen tager afsæt i og betjener sig af kommunikation. en del 
af den kommunikation, der er i skolen, handler om faglighed og en anden del handler 
om samtaler om den måde fagligheden formidles på – pædagogik og didaktik. til at 
forstå den del af kommunikationen i skolen, der er forbundet med oplevelser og følelser 
introduceres begrebet om oplevelseskvaliteter.

Videooptagelserne af kroppen i kommunikationen i skolen har vist nogle mønstre af 
følelser, der virker allestedsnærværende, men som tilsyneladende kun er tavst til stede. 
I det følgende vil vi beskrive, hvorledes et begreb som oplevelseskvaliteter kan indfange 
en del af den komplekse virkelighed, der er på spil, når lærere og elever kommunikerer 
i skolen. Begrebet om oplevelseskvaliteter vil desuden blive sammenfattet i en model, 
hvor der analytisk skelnes mellem forskellige aspekter ved oplevelseskvaliteter. 

oplevelseskvaliteter er kommunikation og defineres som subjektive erfaringer, der føles 
og sanses af to eller flere personer samtidig. oplevelseskvaliteter deles gennem empa-
tisk og kinæstetisk indlevelse i hinanden, og kan være rettet mod et sagsforhold eller 
relationer mellem mennesker.

Forandringer i følelsestilstande 
eller kropslige erfaringer er bag-
grunden for, at vi kan tale om 
oplevelser. Vi hæfter os ved no-
get i nuet, og det vi hæfter os 
ved, får et historisk perspektiv; 
der var noget før – andre ople-
velser, og der er noget efter – nye 
oplevelser. For at kunne anvende 
et begreb som oplevelseskvalite-
ter i en pædagogisk kontekst, er 
det nødvendigt at kommunikere 
disse oplevelser med andre for 

at undersøge, om andre i vores omverden har haft de samme ”følelsesrejser”. derved 
bliver vi i stand til at give disse oplevelser kvaliteter, der kan adskille dem fra hinanden. 
Vi arbejder med følgende dikotomier af oplevelseskvaliteter, der hver for sig beskriver 
et kontinuum af oplevelseskvaliteter: overflade-dybde, nærhed-distance, varme-kulde og 

Læringsmiljøet kan beskrives gennem oplevelseskvaliteter.
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væren-varen. desuden arbejder vi med oplevelseskvaliteter, der er knyttet til afstande mel-
lem mennesker. de tre første begrebspar er inspireret af dale (1998), men dækker i den 
sammenhæng de bruges her, et noget andet indhold, end de var tiltænkt af dale. 

Begrebet om oplevelseskvaliteter er inspireret af sterns begreb om vitalitetsaffekter, 
der opstår mens øjeblikket udfoldes og kan beskrives ”med ord som accelererende, 
aftagende, eksploderende, ustabil, prøvende, energisk osv.” (stern, 2004, p. 50). ople-
velseskvaliteter rummer en fornemmelse af selv – nogle ville sige ånd. I oplevelsen ved 
du, at det er dig der oplever, og at det er en subjektiv oplevelse. oplevelseskvaliteter er 
sanselige erfaringer, der knytter sig til nuet som en fænomenologisk forståelse af tid. I 
fænomenologisk tid indskrænker oplevelsen sig ikke til nutid, hvorfra man kan iagttage 
fortid og fremtid. Fortiden placeres i nuet som hukommelse, og fremtiden bliver i skik-
kelse af forventninger ligeledes en del af nuet, og derved erhverver såvel fortiden som 
fremtiden sig en væren, som ellers er nutiden privilegeret. oplevelseskvaliteter opstår i 
nuet, men tilskrives mening som erindringer om fortiden og forventninger til fremtiden 
(ricoeur, 2002). oplevelsen er derved både kropsligt indlejret som en sanselig erfaring 
og psykisk konstitueret som en del af vores psykiske bagage. 

oplevelseskvaliteter kan opfattes som mentale billeder, der træder frem for den enkelte 
i nuet, og skaber forbindelse med andre personer, idet de netop skabes i relationer til 
en anden person. nogle gange får man et skarpt billede, og andre gange er billedet 
mere uskarpt, og her er oplevelseskvalitetens mulighed for at skabe handling for de 
involverede personer ringe. det skarpe billede er kendetegnet ved at de personer, der 
indgår i relationen, kan danne et nogenlunde sammenfaldende billede, og kun i særlige 
øjeblikke – nuværende øjeblikke – hvor der opstår intersubjektivitet, er de tæt på at 
være helt sammenfaldende. Man må her spørge: hvordan kan billederne iagttages ens 
af to individuelle personer på samme tid? Bateson (1972) antager, at når mennesker 
iagttager omverden og danner billeder sker det ved at foretage distinktioner i de sans-
ninger personen foretager. I praksis betyder dette, at nogle ting får lov til at blive en del 
af billedet, mens andre udelades. derfor er det let at få øje på, at mennesker foretager 
forskellige distinktioner i samme situation, idet de ofte er optaget af forskellige ting: fx 
kan en elev være optaget af at blive færdig med opgaven i en fart, mens en anden er 
optaget af at komme i en bestemt gruppe.

når oplevelseskvaliteter kan fungere i kommunikationen mellem mennesker, der grund-
læggende foretager forskellige distinktioner, er det fordi, at der kan opstå situationer ved 
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relationer mellem mennesker, hvor dele af de enkelte billeder, som de forskellige invol-
verede personer har i en given situation, er tilnærmelsesvist eller helt sammenfaldende. 
Vi kan sige, at der ikke er tale om en situation, hvor hele landskaber er sammenfaldende 
for de involverede, men blot at der dannes et billede i relationen, som udgør et mindre 
udsnit af landskabet, og at dette billede er skarpt for alle involverede. Med andre ord: de 
involverede personer har en samstemmende oplevelse af det kommunikerede, og dermed 
dannes en klar oplevelseskvalitet. 

spørgsmålet er imidlertid, hvordan vi forstår andre, når den eneste bevidsthed vi har 
adgang til, er vores egen? Vi kan naturligvis dele oplevelseskvaliteter med andre ved 
at beskrive vores følelser: Fx ”jeg blev glad, da du så mig i øjnene.” den væsentligste 
hverdagskommunikation om vores følelsesliv foregår imidlertid tavst. Forståelsen af op-
levelseskvaliteter bygger på en antagelse om, at når relationen til et andet menneske 
har karakter af intersubjektivitet, er al efterfølgende samtale om oplevelseskvaliteten 
unødvendig. I stedet for at tale om vores følelsesliv iagttager vi ofte hinandens kropslige 
udtryk som tegn. På baggrund af hvad vi har erfaret med vores egen krop, projicerer 
vi vores egne følelser over på den anden som udtryk for lignende bevidsthedsmæssige 
følelser. For mit vedkommende er glæde forbundet med smil og åbenhed over for an-
dre. hvis jeg hos en elev iagttager smil og åbenhed over for andre, antager jeg derfor, 
at han er glad. 

når vi i det følgende argumenterer for, hvorledes oplevelseskvaliteterne spiller ind i 
forskellige situationer mellem elever og lærere i skolen, er det vigtigt at pege på, at der 
er tale om fænomenologiske antagelser. Fænomenologi betyder det, som kommer til 

Eleven og læreren oplever 
samstemmende den varme 
relation.
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syne (husserl, 1989). det er således læren om det, der viser sig for bevidstheden, og 
dermed sådan som det forekommer at være for den enkelte. Ikke nødvendigvis som det 
”virkeligt” er, men som det ”virkeligt” opleves. 

I teori om kommunikation skelnes i reglen mellem afsender og modtager, og man kan 
sige, at hvis kommunikationen lykkedes, har man samme opfattelse af situationen. ople-
velseskvaliteter er kendetegnet ved deres relationelle karakter og en vis grad af gensidig 
spejling og intersubjektivitet, og de forstås som sådan ikke som en oplevelseskvalitet, 
hvis afsender og modtager ikke har en samstemmende oplevelse af det kommunikerede. 
oplevelseskvaliteter opstår på initiativ af en afsender. der er altså en intention bundet til 
oplevelseskvaliteterne, bevidst eller ubevidst. ”Man vil noget” fx fortælle en anden, at 
denne foretager sig noget, man sætter pris på. oplevelseskvaliteterne har også en ret-
tethed, de er rettet mod nogen. Fx ønsker læreren, der signalerer varme, at kommunikere 
dette til en bestemt elev – netop denne elev skal vide, at læreren har tillid til hende. op-
levelseskvaliteter erkendes gennem den naturlige indstilling til verden og vore medmen-
nesker – en tillid til, at det vi oplever og føler, er reelt. når en oplevelseskvalitet gennem 
intersubjektivitet giver to eller flere personer indsigt i den samme følelse og betydning, er 
der overensstemmelse mellem indholdet i en kommunikation og intentionen med kom-
munikationen. hvis en elev oplever, at den måde hun arbejder på, er i overensstemmelse 
med lærerens forventninger, opleves det ikke negativt, at hun bliver bedt om at arbejde 
videre på egen hånd ude i fællesarealet, selvom det er langt fra det sted (i klassen), hvor 
læreren er og kontinuerligt har mulighed for, at bekræfte eleven i det hun gør. Læreren 
skal være synlig og tilstræbe intersubjektivitet i de øjeblikke, hvor eleven og læreren, gen-
nem empati, kommunikerer deres relationelle oplevelseskvaliteter. Forskning understøtter 
værdien af synlig ledelse fra lærerens side. Mange studier viser, at klar og eksplicit ledelse 
og instruktioner, hvilket kan omfatte bevidst anvendelse af oplevelseskvaliteter i den 
pædagogiske praksis, øger elevernes læring (nordenbo, 2008, p. 48 og hattie, 2008). I 
den omtalte forskning peges der på, at psykologiske bånd mellem elever og lærere (en 
lærer, der er støttende og tolerant) understøtter elevernes læring.

oplevelseskvaliteter rummer som nævnt følelser og betydning. I skolen er de således 
udtryk for involvering og opmærksomhed i skolelivet – de er knyttet til lærernes og 
elevernes iagttagelse af følelseslivet. Vi kalder ofte dette for læringsmiljøet. det der 
gør, at oplevelseskvaliteterne kan fungere som fælles referencerammer for fx lærere 
og elever, er menneskers evne til empati, at se intentionen og rettetheden i egne og 
andres følelser. Kernen i fænomenet oplevelseskvaliteter er netop dette, at mennesker – 
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lærere og elever – på én gang kan forholde sig til egne oplevelser og følelser i nuet: ”jeg 
kan mærke, hvem jeg er, og hvordan jeg har det netop nu”, og samtidig rumme den 
andens følelser og oplevelser i sig: ”jeg ved, hvordan du oplever og føler det lige nu.”
 
I et pædagogisk professionsperspektiv skaber det en forpligtelse hos læreren til at have 
en ansvarlig opmærksomhed rettet mod dette i undervisningsprocessen og det sociale 
liv i skolen i øvrigt. Betydningen af empatisk sansning og evnen til at læse kroppens 
tegn og udtryk må ikke undervurderes i denne sammenhæng. selvom lærere og øv-
rige voksne i skolen er professionelle i deres relation til eleverne er de også rettet mod 
elevernes følelsesliv. et barn, hvis oplevelseskvaliteter ikke bliver spejlet eller som helt 
bliver overset af læreren, får dårlige betingelser for læring. det handler om, at lærerne 
og eleverne kan fordybe sig, grine, græde, græmmes og glædes sammen. at de kan 
føle betydningen af afstande mellem mennesker, overflade, dybde, nærhed, distance, 
varme, kulde, væren og varen i kommunikationen.

model for oplevelseskvaliteter

Oplevelseskvaliteterne forholder sig på forskellig vis til tid og rum samt relationer og sag.

Modellen giver et overblik over oplevelseskvaliteterne og nogle af de bagvedliggende 
dimensioner, der danner baggrunden for at forstå kompleksiteten af den følelsesmæssige 
kommunikation. de enkelte begreber vil blive uddybende beskrevet i det efterfølgende, 
men indledningsvist belyses begrebernes placering i modellen, ligesom de bagvedlig-
gende dimensioner (relationer, sag, tid og rum) uddybes. oplevelseskvaliteterne væren, 
varen, overflade, dybde, varme, kulde, nærhed, distance og afstande mellem mennesker 
er placeret centralt, men er indbyrdes orkestreret, dels så de for de fleste optræder i diko-
tomier, dels så placeringen afspejler, hvilke af de bagvedliggende dimensioner de relaterer 
sig nærmest til.  

relationer

afstande mellem mennesker

Væren – varen nærhed – distance

Varme – kulde overflade – dybde

sag

tid

rum
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den horisontale dimension, der i modellen udgøres af tid og rum, og den vertikale 
dimension, der udgøres af sag og relationer, kan betragtes som det kit, der ligger 
imellem dikotomierne og giver oplevelseskvaliteterne retning og mening. der er lagt 
et tværgående opadgående snit i højre side af modellen mellem tid og rum, hvor snit-
tet begynder et lille stykke oppe af modellens højde og slutter på bagsiden tæt på 
den øverste kant. dette snit er lagt for at illustrere, at tid overvejende knytter sig til 
dikotomierne væren og varen og overflade og dybde, mens rum overvejende knytter 
sig til nærhed og distance og i særdeleshed til afstande mellem mennesker. Vertikalt 
er der lagt et snit ned gennem modellen med relationer placeret på den venstre side 
og sagen på den højre side. dette snit er lagt for at vise, at selvom alle oplevelseskva-
liteterne beskriver forhold ved kommunikation, så er der kommunikation, hvor det 
relationelle er det primære mål, mens anden kommunikation primært er rettet mod 
saglige forhold. denne skelnen mellem det relationelle og det saglige kan italesættes 
som henholdsvis et omsorgsparadigme og et saglighedsparadigme. tidligere har om-
sorgsparadigmet primært været knyttet til pædagogprofessionen, mens sagligheds-
paradigmet har karakteriseret lærergerningen. empirien der ligger til grund for denne 
publikation viser imidlertid, at begge paradigmer er væsentligt til stede i skolen.  

relationer

I skolen udfoldes den overvejende del af socialisationen gennem ansigt-til-ansigt relatio-
ner, og blandt andet derfor indgår arbejdet med relationer og demokratiske praksisser 
som en væsentlig del af skolens hverdagspraksis og mål. der er imidlertid nogle struktu-
relle træk ved skolen, der betyder, at relationerne mellem eleverne og lærerne er under-
lagt en tvangsmæssighed, der gør, at demokratiet fungerer på lærernes og pædagoger-
nes (systemets forlængede arm) præmisser. derfor påhviler der skolens ledere, lærere og 
pædagoger en stor fordring vedrørende ordentlighed og professionalisme i de relationer 
de har til eleverne. elevernes indflydelse på hvad der foregår i skolen, sker på de voksnes 
præmisser, og derfor er forholdet asymmetrisk. 

Magten og dermed magtrelationerne i skolen er grundlæggende asymmetriske, og det 
er ud fra denne omstændighed, læreren skaber rum for læring og etablerer relationer 
til eleverne – professionelle relationer, der skal sikre elevernes læreprocesser og læring. 
Magtudøvelse kan have negative konsekvenser i de forkerte hænder, men kan også have 
positive eller produktive konsekvenser. det sker fx, når lærerens autoritet anvendes til at 
skabe gode læringsmiljøer, hvor eleverne på baggrund af en løbende disciplinering lærer 
at respektere hinanden.
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ny forskning om Relationer mellem lærere og elever (holst, 2009) viser, at der er 
store udfordringer i skolen med at bekæmpe mobning og ikke-konstruktiv magt-
anvendelse i skolen. Læreres hån, ydmygelser og forfølgelse opleves for 8-11 % af 
eleverne i 7. klasse som en del af hverdagen (ibid.). en del af disse oplevelser kom-
munikeres formentlig tavst og ubevidst af lærerne, og en øget viden om oplevel-
seskvaliteter må formodes at kunne afhjælpe elevernes oplevelse af at blive hånet, 
ydmyget eller forfulgt. når eleverne i 7. klasse skal pege på, hvad der skal til for at 
skabe gode relationer mellem lærerne og eleverne, fremhæver de: humor, faglig 
seriøsitet og interesse. endvidere har eleverne et ønske om, at lærerne mere aktivt 
hjælper dem med at løse deres interne konflikter og problemer med mobning. Ud-
sagn som disse fra eleverne peger på at netop viden om oplevelseskvaliteter, og den 
måde de konstitueres, kommunikerer og styrer på, er nyttig viden for skolen. det er 
jo netop gennem oplevelseskvaliteter, at humor, faglig seriøsitet og interesse formid-
les mellem skolens aktører.

relationerne kan fremstå mere eller mindre tydeligt mellem mennesker. de kan gå fra 
at være kendetegnet ved individuel opmærksomhed over til fælles opmærksomhed og 
endelig intersubjektivitet. dette betyder, at i nogle situationer er det ikke hensigtsmæs-
sigt at lede efter relationer mellem mennesker, fordi de ikke er optaget af relationen. 
Måske sidder de blot i samme lokale (træningsrummet) og løser opgaver, mens de i 
andre tilfælde fx i grupperummet kan være afhængige af gode relationer, der under-
støtter samarbejdet.

Eleverne og læreren oplever nærhed i relationen.
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sagen

en samtale handler altid om noget. dette noget kalder Madsen (1997) for sagen. Mad-
sen (ibid.) skelner mellem forholdsbudskaber og indholdsbudskaber i en kommunika-
tion. Forholdsbudskaberne er samtaler om, hvordan vi har det med hinanden, det følel-
sesmæssige aspekt ved en relation mellem mennesker. Indholdsbudskaber, er samtaler 
om det saglige aspekt, det der ikke angår vores følelser direkte. dog kan samtaler om 
vores følelser for hinanden være sagsforholdet. 

I modellen om oplevelseskvaliteter, har sagen (den del af kommunikationen, der vedrører 
sagen) en selvstændig placering, idet sagen kan være mere eller mindre fremtrædende i 
en oplevelseskvalitet, men den er altid til stede. I skolen er sagen kendetegnet ved sam-
taler om det faglige indhold i undervisningen, eller den måde vi organiserer og designer 
læringsmiljøet omkring det faglige.

den del af kommunikationen, der relaterer sig til indholdsbudskaberne, er i modellen 
beskrevet ved dikotomierne – de udgør oplevelseskvaliteternes kerne. det følelsesmæs-
sige er allestedsnærværende i enhver relation, og kan beskrives gennem oplevelseskva-
liteter. 

tid og rum

adskillelsen af tid og rum er et kendetegn ved moderniteten og de muligheder, der 
stilles til rådighed for den enkelte. Med tidens inddeling af døgnet blev det muligt 
at koordinere og allokere opgaver til forskellige tidspunkter, og det var ikke længere 
nødvendigt for en gruppe at være i samme rum (fysisk sted) for at løse opgaverne. 
I modellen er tid en dimension, der både relaterer sig til denne forståelse af realtid, 
men også en dimension, der kan beskrives ved fænomenologisk tid. dette at man 
kan komme i en situation, hvor man fortaber sig i en ”tidslomme” og på få sekunder 
kan have en oplevelse af, at man er ”fløjet” gennem rummet, og at man har været 
undervejs i lang, lang tid. dette sker ofte for elever, der i skolen bliver optaget af en 
opgave, og derved mister fornemmelsen for realtid i opgaveløsningen.

rum er dels kendetegnet ved det fysiske rum, fx det klasselokale en bestemt gruppe 
elever befinder sig i, men i modellen omfatter det også fornemmelsen for det kom-
munikative rum, man indgår i. tid i modellen illustrerer, at der til enhver oplevelses-
kvalitet er knyttet en dimension af tid i realtid og fænomenologisk tid. rum henviser 
til, at der til oplevelseskvaliteter knytter sig en oplevelse af ”hvor vi er?”, hvilket både 
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kan komme til udtryk gennem oplevelser af forhold vedrørende de fysiske rum og det 
kommunikative rum. 

som vi vil se af nedenstående kan det være svært at placere et bestemt kropsligt tegn 
eller udtryk eller en bestemt oplevelse entydigt under en af oplevelseskvaliteterne. 
ofte, og dette er måske i virkeligheden mere reglen end undtagelsen, er de så inte-
greret i hinanden, at de forekommer i sekvenser, hvor en oplevelse fx kan bestå af 
kvaliteterne væren, varme og nærhed. I det nedenstående har vi dog valgt at beskrive 
dem hver for sig ud fra en antagelse om, at det er nødvendigt for at kunne beskrive 
dem som særegne kvaliteter og at udvikle begreberne som arbejdsredskaber i en 
pædagogisk sammenhæng. 

det er væsentligt at pege på, at selv om nogle af begreberne i dikotomierne (be-
grebspar) er ord, der lader sig associere med fysiske tilstande fx nærhed-distance, der 
kunne knytte an til måleenheden meter og varme-kulde, der kunne knytte an til gra-
der celsius, så er det på ingen måde tilfældet. der er, i den sammenhæng, de indgår, 
her tale om begreber, der knytter an til kropslige og psykiske oplevelser. Varme kan 
fx beskrive en tilstand af intersubjektivitet eller en spejling, der foregår, mens tempe-
raturen rent faktisk er under nul grader, ligesom to elever, der befinder sig i hver sin 
ende af skolegården, kan opleve stor nærhed af hinanden, hvis de er optaget af det 
samme fænomen.

Væren og varen i kommunikation

Begreberne væren og varen i relationen tager udgangspunkt i en nuanceret forståelse 
af oplevelsen af tid og en oplevelse af, hvorledes konkrete situationer tilskrives mening. 
I traditionel forstand betragtes tid som et objektivt, måleligt og kosmisk begreb, hvor 
tiden er en irreversibel række af punkter uden at nuet tildeles en privilegeret position. 
denne tidsforståelse kaldes for varen og refererer til tidens fysiske udstrækning. I en 
skolekontekst slår denne forståelse af tid igennem på en række felter, fx når dagen er 
struktureret i timer og frikvarterer, der bliver markeret af, at klokken ringer, eller når 
læreren giver eleverne fem minutter til at løse en opgave. når varen er den styrende 
tidsforståelse, vil meningen med undervisningen ofte blive tilskrevet udefra. relationen 
i varen konstitueres af, at man skal være sammen om nogle fag i et antal timer og år. 
Pensum skal gennemgås, og det er lærerens opgave at fylde på og dosere i passende 
mængder. Metoden er, hvor den har fyldt størstedelen af undervisningstiden, blevet 
kaldt for tankpasserpædagogik og praktiseres i sin mest karikerede form i auditorieun-
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dervisningen, hvor eleverne eller de studerende må forvente, at meningen åbenbarer 
sig, når den afmålte tid er gået. Viden samles som brikker i et puslespil. 

tid har imidlertid også en fænomenologisk dimension, som ikke mindst er væsentlig, 
når man taler om oplevelseskvaliteter. Fænomenologisk tid betegnes som væren og er 
kendetegnet ved en oplevelse af, at det enkelte nu er knyttet sammen med den nære 
fortid i skikkelse af hukommelsen og den nære fremtid som forventninger. det ud-
strakte nu, væren, bliver ifølge ricœur til i kraft af narrative strukturer (2002). sagt med 
andre ord bliver den objektive tid, varen, til menneskelig tid, væren, når den knyttes til 
narrative meningskonstruktioner. I skolen optræder væren fx, når eleverne glemmer, at 
de er i skolen, fordi deres skema foreskriver, at de skal være der i et bestemt tidsrum, og 
de i stedet oplever, at aktiviteten i nuet giver mening i forhold til deres fortid og fremtid. 
Væren kender vi fra oplevelsen af at blive fuldstændig opslugt, så vi glemmer tid og 
sted. Projektarbejdsformen, hvor processen betragtes som en vigtig del af læringen, og 
hvor eleverne selv producerer de problemstillinger, de finder meningsfulde, fremmer 
muligheden for oplevelseskvaliteten væren. Projektarbejde er i højere grad end traditio-
nel undervisning karakteriseret ved, at skoletid og fri tid flyder sammen, og at arbejdet 
fortsætter indtil problemstillingen er løst. 

når væren og varen gøres til et kommunikativt anliggende, handler det om, at menin-
gen løbende forhandles, og at der er enighed om graden af væren og varen i situatio-
nen. en diskussion kan både være konstruktiv, når den forholder sig stringent og pro-
blemløsende til emnet (varen), og den kan være meningsfuld, hvis den af snørklede stier 
bringer sig væk fra udgangspunktet (væren), og bibringer nye indsigter på problemer, 
man tidligere end ikke kunne formulere. 

I det nedenstående vises først et eksempel fra undervisningen, der er domineret af va-
ren og dernæst en situation, hvor eleverne oplever en større grad af væren. 

Disponering af tid skaber varen

Læreren har i danskundervisningen placeret sig i klasselokalet, så hun kan få øjenkontakt 
med de fleste af eleverne. Mens eleverne arbejder på egen hånd med at finde forskellige 
ordklasser i en tekst, hjælper læreren klassen med at strukturere tiden. For hvert femte 
minut gør hun eleverne opmærksomme på, at hvis de kun har været på udkig efter én 
type ord, så er det på tide, at de begynder at lede efter de andre ordklasser også. Læreren 
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rejser sig, samler noget op og kigger lidt rundt i lokalet, hvorefter hun henvendt til hele 
klassen siger: ”Nu er der gået fem minutter af det kvarter, I har fået, så nu synes jeg, at I 
skal begynde at lede efter udsagnsord!”

 
Læreren har planlagt et undervisningsforløb med en række specifikke mål, og i den 
praktiske afvikling af undervisningen hjælper hun eleverne med at indfri disse mål ved 
at disponere tiden for dem. gennem korte tilbagevendende fælles beskeder dominerer 
læreren det offentlige rum, således at det hele tiden er den faglige fordybelse i opga-
ven, der er i centrum. der er ikke en indre logik mellem de forskellige opgaver og selv 
om tidsangivelserne kun er vejledende, er undervisningen tilrettelagt ud fra en objektiv 
forståelse af tid. 15 minutter til at løse tre opgaver giver fem minutter pr. opgave. hen-
synet til undervisningens kollektive progression er i denne situation prioriteret højere 
end hensynet til den enkeltes individuelle behov for at disponere tiden på basis af for-
udsætninger og læringsstil. 

Varen bygger på en objektiv og rationel forståelse af tid, og er derfor velegnet til kollektive 
arbejdsprocesser, da den i sin struktur er let at dele med andre. Læreren vurderer tilsyne-
ladende, at eleverne ikke kan løse opgaven, hvis de overlades til fuldstændig individuel 
opmærksomhed i træningsrummet. Ved at etablere et læringsrum med en vis grad af fæl-
les opmærksomhed baseret på varen støtter læreren eleverne i at holde rum om læringen. 

Væren i undervisningen

Dansklæreren er i færd med at hjælpe to elever med at læse. Læreren anerkender po-
sitivt, verbalt og kropsligt deres oplæsning, og der er etableret et fælles rum med stor 
opmærksomhed på opgaven mellem de tre. Fx siger læreren: ”Prøv lige igen”, hvorefter 
sætningen gentages, og læreren siger: ”Flot!!!” - stemmens betoning er intens. Udsag-

Læreren skaber varen ved med 
gestik og tale at fastholde elevernes 
opmærksomhed på tiden.
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net følges af et smil, der er anerkendende og understøttende. Den ene elev siger: ”Det 
er svært.” ”Ja, det er også et svært ord (læreren anerkender eleven)… Du bliver nødt til 
at dele det over”, svarer læreren med blikket rettet mod eleven. Lærerens kropshold-
ning er fremadlænet med retning mod eleven. 

På et tidspunkt rejser læreren sig, og hun peger i bogen, mens hun siger: ”Prøv selv (at 
læse) det næste (afsnit) med hinanden.” De to elever læser selv videre sammen, og de 
ser ud til at have mod på opgaven. De smiler og virker godt tilpas. Det er tydeligt, at 
eleverne bruger nogle af lærerens instruktioner og strategier. De læser i kor, og staver 
og deler svære ord på samme måde, som de så læreren gjorde. Det er især den ene 
elev, der aktivt indtager lærerens rolle i samarbejdet. Eleven tager initiativ som hjælpe-
ren, og er den, der konstaterer, at nogle af ordene ikke kan deles, da de kun har en 
vokal. Eleverne kommer dog til kort, og må indse, at de ikke kan løse opgaven på egen 
hånd, så den mest aktive elev søger hjælp hos læreren: ”Er dette en vokal?” Eleven 
bliver bekræftet i spørgsmålet af læreren, og sætter sig tilbage til den anden elev, hvor 
de straks genetablerer deres kommunikative rum. Eleven siger: ”Så kan vi dele!” Han 
peger i bogen med blikket rettet mod pigen. Sætningen læses færdig i fællesskab. Den 
udadvendte elev smiler glad, og rokker let på stolen. 

I kraft af sin spejlende og anerkendende kontakt med eleverne lykkes det læreren at 
skabe øjeblikke med intersubjektivitet med de to elever. det har den effekt, at de to ele-
ver formår at arbejde længe og koncentreret med et vanskeligt fagligt indhold. til sidst 
bliver det tydeligt, at eleverne trækker på lærerens instruktioner og arbejder i sikker 
forvisning om, at læreren står til disposition med yderligere opmærksomhed og faglig 
støtte, når behovet opstår. Undervisningssituationen, hvor introduktionen til arbejdet 
og de opfølgende muligheder for støtte udgør en helhed, virker meningsfuld for ele-

De to elever er helt opslugt af det 
fælles arbejde med at læse en tekst 
og sanser hverken tid eller sted.
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verne, og de oplever derfor væren i relation til arbejdet, hinanden og læreren. elevernes 
kropssprog og samarbejdsrelationer viser, at de er fuldstændig opslugt af arbejdet, og 
at det umiddelbart giver mening for dem at arbejde med de strategier, læreren har 
introduceret dem til. 

Varen er umiddelbart den tidsforståelse, der er lettest at dele med andre, og har som 
sådan også traditionelt fyldt mest i skolen. Ligesom man i pædagogiske teorier i stigende 
grad taler om læring på bekostning af indlæring, ser man også en tendens til en stigende 
orientering mod væren. Væren er imidlertid ikke kun et individuelt anliggende, men 
kan, som det ovenstående eksempel illustrerer, også fremmes i relationen med andre. 
I et godt læringsmiljø må der efter alt at dømme både være plads til væren og varen, 
og lærerens opmærksomhed på oplevelseskvaliteterne væren og varen er derfor vigtig 
i undervisningen. 

overflade og dybde i kommunikation

Ved at tale om overflade og dybde som oplevelseskvaliteter trækkes der på samme 
metafor, som vi kender fra en række andre sammenhænge. skøjtende på overfladen 
opholder man sig ikke i længere tid ved det samme fænomen, men har til gengæld mu-
lighed for at skabe sig et overblik over helheden. når man dykker ned i dybet, kommer 
man til en mere grundlæggende forståelse for det enkelte fænomen, men til gengæld 
er det en mere tidskrævende proces, hvor overblikket selvsagt kan mistes. overflade 
og dybde som et kommunikativt anliggende handler om graden af engagement i rela-
tionen, opmærksomheden de involverede parter mobiliserer og den tid der investeres. 
oplevelseskvaliteterne overflade og dybde relaterer sig altså ikke til, om den enkelte 
elev arbejder overfladisk eller i dybden med stoffet, men alene til den oplevelse af kom-
munikationen, som afsender og modtager deler. 

når vi associerer situationer med oplevelseskvaliteten overflade, er de kendetegnet 
ved, at der gensidigt (spejlet) er en accept af, at vi ”skøjter” hen over de enkelte 
temaer, der kommer i spil. Vi kan således legitimt tillade os at holde flere bolde i 
luften på én gang. relationen til de andre har karakter af en lav grad af fælles op-
mærksomhed, og der arbejdes ikke eksplicit på at nå til intersubjektivitet. det er 
mindre tidskrævende at opbygge overfladiske relationer og i situationer, hvor tiden er 
en knap ressource, er det ofte en foretrukken strategi. relationen kan siges at have 
en mere sagsorienteret eller forretningsmæssig karakter end i tilfælde karakteriseret 
ved dybde i kommunikationen. overfladisk kommunikation kan beskrives med det 
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Ferdinand tönnies har kaldt gesellschaft i kontrast til den mere fællesskabsbaserede 
relationsform gemeinschaft (1955). Kommunikation karakteriseret ved overflade kan 
også have følelsesmæssige mål, men vil i sådanne tilfælde forudsætte forudgående 
kommunikation kendetegnet ved dybde. 

Kommunikation med dybde er kendetegnet ved den situation, hvor vi ”griber en bold”, 
og retter opmærksomheden mod relationen til en eller flere andre. I relationer kende-
tegnet ved dybde vil der være en høj grad af fælles opmærksomhed, og der vil være 
gode betingelser for, at der kan opstå intersubjektivitet. når vi arbejder med dybde, 
befinder vi os i en relation, hvor vi tilsyneladende lader alt andet ude. Vi kender alle til 
situationer, fx med at være fordybet i et teamsamarbejde, der opleves som en tilfreds-
stillende og kreativ proces, hvor man ikke nødvendigvis skal forholde sig til helheden 
– det, der sker omkring en i nuet. dybde giver gode betingelser for anerkendelse og 
spejling og er som sådan eftertragtet. 

en af lærerens udfordringer i træningsrummet er at hjælpe så mange elever som muligt. 
er eleverne samlet i samme lokale bliver udfordringen yderligere intens, fordi mange på 
samme tid ønsker at påkalde sig lærerens opmærksomhed. selvom læreren ofte vil fore-
trække dybde i relationen til eleverne, må hun i realiteten ofte disponere sin tid således, 
at hun kan hjælpe så mange som muligt. Lærerens opgave består her også i at vurdere, 
om den enkelte elev reelt har behov for en relation karakteriseret ved dybde, eller om 
eleven søger varme og anerkendelse fra læreren. det er således ofte nødvendigt at sig-
nalere overfor eleverne, at den relation man som lærer kan tilbyde, er karakteriseret ved 
overflade. Muligheden for at indgå relationer med dybde skal rationeres, dels så alle på 
skift oplever lærerens fulde opmærksomhed, dels således at det er de elever, der har mest 
brug for dybde i relationen der tilgodeses. I situationen er lærerens faglige vurdering af, 
hvem der har mest behov for hjælp oppe imod elevernes evne til at tiltrække sig opmærk-
somhed. Lærerens kommunikation af henholdsvis overflade og dybde er således et vigtigt 
redskab til at undervisningsdifferentiere. evnen til at skabe relationer med oplevelseskvali-
teten dybde er nært forbundet med evnen til at skabe og holde kommunikative rum. en 
veludviklet sans for at tiltrække opmærksomhed, henlede opmærksomhed og skabe rum 
betyder, at man hurtigere kan bringe sig i en relation karakteriseret ved dybde. 

et velkendt eksempel på graden af engagement i relationen findes i lærerens prioritering 
af at lære elevernes navne at kende. det er ikke nødvendigt at kende elevernes navne 
for at kunne undervise og vejlede kvalificeret på et overfladisk niveau. hvis en underviser 
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alligevel forsøger at foregive en relation karakteriseret ved dybde, er der en risiko for, at 
vedkommende vil blive opfattet som utroværdig. 

I den nedenstående case arbejder aleksander og Martin individuelt med matematikop-
gaver i træningsrummet. drengene har brug for lærerens hjælp, og casen beskriver en 
situation, hvor det lykkedes læreren at vejlede tre elever samtidig. 

Overflade i relationen

Aleksander har i længere tid forsøgt at tiltrække sig lærerens opmærksomhed. Læreren 
står nu ved siden af ham. Han bukker sig ned, peger i matematikbogen og den fælles 
opmærksomhed rettes mod bogen. Aleksanders sidemand (Martin) sidder med en let 
drejning væk fra læreren og Aleksander. Han er optaget af sine egne opgaver. Læreren og 
Aleksander holder et rum gennem fælles opmærksomhed om opgaven. Nu henvender 
Martin sig til læreren: ”Jeg har fundet ud af, hvordan de er!” Læreren bryder ikke umid-
delbart det rum, han holder med Aleksander, men han vender blikket mod Martin, og 
lader ham derved vide, at han har hørt ham. Martin snakker igen, og lærerens fokus rettes 
mod ham, og derved glider læreren ud af det rum, han har holdt med Aleksander. Med 
en bemærkning til Aleksander flytter læreren sig, og stiller sig nu imellem de to drenge, 
men med opmærksomheden rettet mod Aleksanders bog og peger der. 

En tredje elev kommer ind i klasselokalet ude fra fællesrummet og retter opmærksom-
heden mod læreren. Den nyankomne elev er først afventende, men peger derefter ned 
i Martins bog, hvilket bevirker, at det rum der har været holdt af Martin, Aleksander og 
læreren brydes. Den nyankomne henleder lærerens opmærksomhed med et spørgsmål. 
Læreren peger i Martins bog og svarer. Den nyankomne vender sig og går ud af døren 
igen. Situationen brydes, da læreren retter kroppen op, går lidt baglæns og trækker sig 

ud af rummet ved at gå væk fra bordet. 
Aleksander og Martin fordyber sig i op-
gaverne på egen hånd.

Pigen afkoder, at der er overflade 
i lærerens relation til de to drenge, 
og kan derfor på legitim vis tiltrække 
sig lærerens opmærksomhed.
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Målet med undervisningen i træningsrummet er, at eleverne selv skal øve sig i et stof-
område, de allerede kender. Læreren faciliterer elevernes læreproces både ved at hjælpe 
dem med at holde koncentrationen og med hjælp til matematikopgavernes faglige ud-
fordringer. hvis opgaverne har en passende sværhedsgrad (zonen for nærmeste udvik-
ling), har eleverne kun behov for begrænset støtte. I eksemplet har læreren hele tiden 
en del af sin opmærksomhed rettet mod andre dele af klasselokalet og er villig til at lade 
sig afbryde, hvis han vurderer, at han hurtigt kan hjælpe en anden elev videre, mens de 
andre måske forsøger at løse deres opgave selv eller potentielt kan få et udbytte af at 
overhøre vejledningen af en anden elev. 

selvom beskrivelsen ovenfor er præget af overflade, er det vigtigt at fastholde, at der 
er megen kvalitet i relationen mellem læreren og de tre elever. Pointen er, at læreren får 
etableret en situation, der afstedkommer, at eleverne på egen hånd igen kan komme 
videre med deres arbejde i træningsrummet. det er dog ikke sjældent, at lærere tolker 
situationer som ovenstående som forvirrende, og noget der tærer på kræfterne – noget, 
der ikke er forbundet med kvalitet. hvis læreren accepterer, at der også er kvalitet forbun-
det med at vejlede tre elever ”samtidig”, skabes der ro og tillid i relationen, og eleverne 
og læreren kan opleve situationer med overflade som positive. det, der netop ikke bør 
ske, er, at læreren i sin bestræbelse på at fastholde dybden i elevens arbejde koncentrerer 
al sin opmærksomhed om at vejlede få elever med stor kvalitet og dybde, mens resten af 
klassen ikke lærer noget, fordi de er optaget af at påkalde sig lærerens opmærksomhed.

Varme og kulde i kommunikation

oplevelseskvaliteterne varme og kulde handler om de følelser, vi kommunikerer om 
relationerne til hinanden. Med varme forstår vi, at man på baggrund af den andens 
kropslige kommunikation føler sig anerkendt, accepteret og afholdt, mens kulde er 
udtryk for det modsatte. når vi i praksis skal arbejde bevidst med oplevelseskvaliteterne 
varme og kulde, bør vi stille os spørgsmål som: hvad er det i læringsmiljøet, der skaber 
kulde? hvad fremmer varme i relationen? er det med tanke på teorier om anerken-
dende pædagogik overhovedet legitim professionel praksis at signalere kulde over for 
sine elever? Med støtte i projektets empiri kan vi med sikkerhed sige, at både varme 
og kulde er en del af skolens praksis, og endvidere vil vi hævde, at det er en nødvendig 
og til tider konstruktiv pædagogisk praksis at udvise kulde. derfor er det endvidere 
nødvendigt at undersøge, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at anvende henholdsvis 
varme og kulde i den pædagogiske relation, og i hvilken udstrækning det er legitim 
professionel praksis at udtrykke henholdsvis varme og kulde?
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den elev, der oplever varme i relationen, føler sig tryg og behøver ikke at kere sig om 
tilliden til den anden. hvis man føler sig anerkendt, accepteret og afholdt kan man uden 
bekymring vende ryggen til de andre, og alligevel føle deres tillid, omsorg og respekt. 
For at føle oplevelseskvaliteten varme i relationer til andre, må man selv kunne opmun-
tre, rose og anerkende. Varme giver eleven en stor grad af selvværd og frihed til at eks-
perimentere. eleven bliver så at sige i stand til at bevæge sig længere væk både fysisk 
og mentalt fra de personer i omverden, der betyder noget for hende. Varme kommer 
fx til udtryk, når man smiler, søger øjenkontakt og fysisk befinder sig tæt på hinanden. 
des mere intenst oplevelseskvaliteten varme udtrykkes, jo mere intim og privat bliver 
følelsen. det betyder, at der er grænser for, hvor varme følelser det er legitim profes-
sionel praksis at udtrykke i skolen. 

en relation domineret af kulde er udtryk for underkendelse og følelsesmæssig afstand-
tagen. når man signalerer kulde, udtrykker man, at man ikke kan lide den anden – i 
det mindste i det nuværende øjeblik. Konkret kommer kulde fx til udtryk ved, at man 
ignorerer den anden, latterliggør den anden, giver en kold skulder eller fysisk lægger 
afstand til den anden, så vedkommende kommer til at stå alene. at blive udsat for 
oplevelseskvaliteten kulde er ikke en behagelig oplevelse. elever, der har oplevet meget 
kulde, vil lære at føle sig utilfreds med sig selv, og vil derfor have sværere ved at opleve 
varmen i relationen med læreren og de andre elever. disse elever vil få vanskeligere ved 
at spejle oplevelseskvaliteten varme og ofte være på vagt. de vil føle sig truet på deres 
selvværd og stille sig selv spørgsmålet: hvad har jeg gjort, at jeg ikke bliver anerkendt, 
som den jeg er? I en undersøgelse af relationerne i 7. klasse konkluderes det, at læreres 
ydmygelser, hån og forfølgelse er en del af hverdagen, og at det fører til værdighedstab, 
lavere selvværd, utryghed og dårligere indlæring (holst 2009, 30). I en række tilfælde 
fører læreres anvendelsen af kulde i skolen til regulær mobning. revselsesretten, fysisk 
vold er i disse tilfælde blevet afløst af psykisk vold. 

det er åbenlyst, at lærere ved anvendelse af kulde i deres professionelle praksis bevæger 
sig på en knivsæg, og anvendelse af oplevelseskvaliteten kulde bør under ingen omstæn-
digheder legitimere ydmygelser, hån eller forfølgelse. gennem observationer af skolens 
praksis og gennem samtaler med lærere er det blevet klart, at det er tabuiseret at tale 
om kulde som en del af skolens hverdag. som en del af undervisningen og opdragel-
sen er lærerne ind imellem nødt til følelsesmæssigt at tage afstand til elevernes adfærd. 
det foregår verbalt, hvor lærerne eksempelvis appellerer til elevernes kognitive forståelse, 
men det foregår også kropsligt, hvor oplevelseskvaliteten kulde appellerer til elevernes 
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følelser. hvis en elev har haft en uacceptabel social adfærd, giver lærere eksempelvis den 
pågældende elev en kold skulder, hvis de mødes på gangen, eller en lærer kan vælge at 
ignorere en elev, der gentagne gange forstyrrer, afbryder eller på anden vis forsøger at til-
trække sig uforholdsmæssig megen opmærksomhed. det nedenstående eksempel viser, 
hvorledes læreren i en vejledningssituation først har en neutral varme-kulde relation til en 
elev, hvorefter hun vejleder en anden elev med varme i kommunikationen. 

Varme og kulde i vejledningssituation

Emil sidder alene og læreren kommer ned til ham for at hjælpe ham i gang. Emil sidder 
på kanten af stolen og har kropsretningen drejet væk fra den side, hvor læreren placerer 
sig for at hjælpe ham. Hans venstre hånd (nærmest læreren) støtter hovedet, og hans blik 
er hele tiden rettet ned mod bogen. Lærerens ansigt er ganske tæt på Emils, og læreren 
holder rummet ved at pege i Emils arbejdsbog og læse sammen med ham. Efter nogle for-
klaringer begynder Emil at skrive, hvorefter læreren vender sig og går videre til en anden 
elev, Nanna, der ikke selv har bedt om hjælp. 

Læreren tiltrækker sig Nannas opmærksomhed ved at spørge: ”Nanna, forstår du det?” 
Imens hun spørger, står læreren bag Nanna med kroppen bøjet forover i samme stilling, 
som da hun hjalp Emil. Efter få sekunder, da Nanna har bekræftet, at hun gerne vil have 
hjælp, går læreren et skridt længere frem, så hun kommer til at stå skråt foran Nanna, 
og hun sætter sig ned på hug, så de sidder i samme ansigtshøjde, og kropsretningen 
er vendt mod Nanna. Læreren peger i Nannas bog og siger: ”Prøv at læse hvad der står 
her.” Læreren støtter Nanna ved stille at sige: ”Ja” under hendes oplæsning. Læreren 
søger under det meste af vejledningen at få øjenkontakt med Nanna, og Nanna tager 
imod denne invitation ved at kigge læreren i øjnene. Læreren forklarer med venlig og 

Læreren kommunikerer distance 
og kulde til elevens afbrydelse.
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tålmodig stemme opgaven og beder Nanna om at prøve med den første opgave. ”Hvor-
dan synes du, at ’e’ lyder der?” Læreren fastholder blikket rettet mod Nanna. Læreren 
siger ordet ’fem’ højt, mens Nanna skal høre om e-lyden er som ’e’ eller som ’æ’. Der 
gives ro og tid til, at Nanna kan besvare spørgsmålet. 

I begge vejledningssituationer dannes et kommunikativt rum, men lærerens kropshold-
ning og positionering er væsentlig forskellig, hvilket indikerer, at der bliver dannet kom-
munikative rum med forskellige kvaliteter. Kommunikationen mellem læreren og nanna 
er faglig samtidig med, at den foregår i en atmosfære med høj grad af varme der bl.a. 
kan ses af deres gentagne smil. nanna hygger sig øjensynligt med at have lærerens 
opmærksomhed. Lærerens positionering i vejledningen af nanna giver mulighed for 
øjenkontakt, spejling og intersubjektivitet i kontakten mellem lærer og elev, og der er 
en atmosfære af nærhed, dybde og varme i relationen.

Lærerens vejledning af emil giver indtryk af at være mere rettet mod det faglige end vej-
ledningen af nanna, og den kan således karakteriseres som hverken kold eller varm. Kom-
munikationen er mere nøgtern og der bliver ikke brugt mange ressourcer på relationen. 
det tager mindre end et minut at vejlede emil, så han selv kan arbejde videre. Læreren 
kigger nogle få øjeblikke på emil, uden de dog på noget tidspunkt opnår øjenkontakt 
med hinanden. 

Varme og kulde er en del af hverdagskommunikationen i skolen, og det kan i den 
sammenhæng være interessant at reflektere over, hvad der skaber oplevelseskvalite-
ter domineret af varme og hvad der skaber oplevelseskvaliteter domineret af kulde. 

Spejling gennem øjenkontakt 
– Ja, vi er enige 
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Kommunikation har altid to parter, og man kan spørge, om det er eleverne og deres 
kropssprog, der har betydning for det rum der etableres, eller om det er lærerens 
faglige vurdering af elevernes behov for hjælp, der er styrende. Forskning af praksis-
relationer i daginstitutioner har vist, at børnenes kropslige respektabilitet, etnicitet, 
køn, og deres forældres baggrund har betydning for nærheden til og den tidslige ud-
strækning af deres kontakt til pædagogerne (Palludan, 2005). er det muligt, at lærere 
i deres prioritering af deres knappe tid lader sig styre af lignende kropslige og sociale 
præferencer? spørgsmål som disse udfordrer den professionelle praksis i skolen.

nærhed og distance i kommunikationen

Mens kulde og varme er en måde at italesætte følelserne i kommunikationen om re-
lationerne, er nærhed og distance en begrebsliggørelse af de oplevelseskvaliteter, der 
knytter sig til den faglige eller saglige kommunikation. når vi udtrykker nærhed eller 
distance forholder vi os altså til ikke til den andens personlige egenskaber, men hvorvidt 
vi har samme indholdsmæssige forståelse af den konkrete situation. 

Nærhed bruges til at bekræfte enighed, afstemme forventninger og udvise accept af 
den andens virke. når en lærer fx ønsker at udtrykke, at en elev eller en gruppe af elever 
arbejder rigtigt med en problemstilling, eller at de har forstået problemstillingen rigtigt, 
vil hun i reglen i tilgift til en kognitiv kommunikation betjene sig af oplevelseskvaliteten 
nærhed. I opfattelsen af en situation eller vurderingen af en problemstilling er man 
altså i nærheden af hinanden. For at føle oplevelseskvaliteten nærhed må man møde 
hinanden med tolerance, forståelse, respekt og interesse.

Modsat er distance udtryk for, at man står fjernt fra hinanden i opfattelsen af den 
konkrete problemstilling eller situation. Med distance ønsker man at lægge afstand til 
den andens ageren som udtryk for uenighed, divergerende forventninger og mang-
lende accept af den andens virkelighedsopfattelse. at blive udsat for oplevelseskvali-
teten distance er derfor en underkendelse og som sådan potentielt problemfyldt. der 
er imidlertid også forskel på, om distancen retter sig mod faktuelle forhold eller mere 
holdningsbetonede problemstillinger, hvor det er en del af elevernes læring at udvikle 
selvstændige synspunkter og således kunne udholde distancen fra andre. den poten-
tielt dårlige oplevelse ved distance medieres i skolen af, at magtrelationen mellem ele-
ver og lærere er veldefineret, og det er derfor legitimt, at læreren lægger distance til 
elevernes faglige præstationer. Lærere og elever kan derfor også godt skelne mellem 
om lærerens afstandstagen vedrører ens værdi som person (kulde), eller om det alene 
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er et fagligt anliggende, ligesom det er vigtigt, at man som autoritet signalerer, om man 
opererer i et felt, hvor divergerende opfattelser er legitime. 

distance er lettere at håndtere, når der grundlæggende er varme i relationen. Vi 
kan således godt håndtere at have synspunkter, der ligger langt fra hinanden, hvis vi 
grundliggende anerkender, accepterer og holder af hinanden, og at distancen blot 
vedrører, at man tager afstand til den andens synspunkt. Begge er klar over, at der 
ikke er enighed, men det føles ikke ubehageligt – vi har distance til hinanden, men 
relationen er god. oplevelseskvaliteten nærhed eller distance bliver således ikke et 
personligt anliggende, hvor vores selvværd bliver sat på prøve, men i stedet grundlag 
for at en undersøgelse kan finde sted. Vi kan så at sige opleve, at vi i nogle spørgsmål 
er nær ved de mennesker, vi omgås med dagligt, og at vi i andre spørgsmål er på 
distance af hinanden. elever og lærere kan opleve distance til hinanden, selvom de 
fysisk er ved siden af hinanden. 

nærhed og distance handler også om at arbejde med, hvad eleverne må og ikke må, 
og hvordan man som lærer sætter grænser for dem. denne forståelse af nærhed og 
distance bygger på en psykologisk konstituering, at føle sig nært knyttet til en anden el-
ler have en distanceret relation. som underviser bør vi ofte spørge os selv, om eleverne, 
der er i gang med en opgave, føler nærhed med os: har jeg brugt tilstrækkelig tid på 
at afstemme forventningerne med eleven, til at eleven føler nærhed med mig i opga-
veløsningen? er vi i nærheden af hinanden i vores forventninger til graden af dybde i 
elevens og gruppens arbejde? skal jeg skabe en distance til denne elev, omkring dette 
spørgsmål, for at få ham til selv at tage ansvar?

når vi konstant føler en afstand til et andet menneske i synspunkter, holdninger og 
værdier, vil vi opleve en distance til dem, der i længden kan være usund for relationen. 
at have og holde distance til andre mennesker er anstrengende – prøv blot at tænke på 
den energi vi som voksne kan bruge på at undgå andre mennesker, hvor relationen er 
domineret af en konstant kamp om de indholdsmæssige præmisser. 

det nedenstående eksempel viser, hvorledes lærerarbejdet kan være en blæksprutte 
værdigt. For at alle elever får mest ud af undervisningen, skal læreren gennem under-
visningsdifferentiering kunne have flere sideløbende arbejdsprocesser i gang samtidig. 
oplevelseskvaliteten nærhed kommer til udtryk ved, at alle eleverne er bekendt med og 
accepterer arbejdsform og indhold.
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Nærhed i tre kommunikative rum

Efter en gennemgang af forskellige ordklasser er eleverne blevet sendt ud at arbejde 
individuelt eller i mindre grupper. Nogle få elever er gået ud af klasselokalet og har 
sat sig udenfor i fællesrummet, mens læreren sidder sammen med tre elever ved de 
to mest centralt placerede borde. Hvis nogen af de øvrige elever ønsker hjælp, har de 
fået besked på, at de må opsøge læreren eller sætte sig ved bordet, hvor hun sidder. 
Lærerens placering i rummet betyder, at hun kan være aktivt vejledende i tre samtidige 
rum. Et hvor hun vejleder en eller flere elever ad gangen, et hvor hun vejleder og 
hjælper eleverne ved de to borde, hvor hun sidder, og endelig i større rum der omfat-
ter hele klassen. 

I det nærmeste rum vejleder hun løbende en dreng. Hjælpen til drengen antager forskellig 
karakter. Indledningsvist hjælper hun ham med at få en god arbejdsstilling, så han sidder 
rigtigt på stolen, og hvor penalhuset ikke ligger i vejen. Senere roser og opmuntrer hun 
ham: ”Uh, det går stærkt det her, hvad John?” og ”Det er flot.”

I det lidt større rum indgår de tre elever, der sidder permanent ved de to borde, samt de 
elever der på skift opsøger læreren for at få hjælp. Eleverne kan enten komme og stille 
læreren et spørgsmål eller trække en stol hen til bordene og blive siddende der. 

Endelig holder læreren rum for alle de øvrige elever i klasselokalet. Fra sin centrale place-
ring kan læreren overskue det meste af klasselokalet, og får fra sin position fx formidlet, 
at en elev fra et andet bord, som har glemt sin bog, kan låne en bog af en anden elev. 
Læreren gør desuden meget ud af at hjælpe hele klassen med at strukturere tiden ved for 
hvert femte minut at gøre eleverne opmærksomme på, at hvis de kun har været på udkig 
efter én type ord, så er det på tide, at de begynder at lede efter de andre ordklasser også.

Lærerens positionering giver hende 
mulighed for at holde rummet både 
for de tre elever, hun sidder sammen 
med, og for klassens øvrige elever, 
der arbejder individuelt.
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etableringen af det fysiske rum giver læreren mulighed for at danne forskellige lærings-
rum – rum i rummene. Læreren udfylder således en rolle både for den enkelte, de få 
og de mange. elevernes behov for hjælp varierer, og den rumlige organisering og de 
opsatte regler gør det muligt for læreren at undervisningsdifferentiere. dette er muligt, 
fordi eleverne selv tager ansvar for den opgave de skal løse og arbejder selvstændigt og 
opsøger hjælp, når de har behov for det. 

Læreren støtter eleverne i deres arbejdsproces ved at spejle og udvise nærhed. dette 
gælder både, når læreren er til stede og dermed fysisk tæt på eleven, men også når der 
er fysisk afstand mellem eleven og læreren. Vi ser, at nogle elever har brug for en kon-
kret faglig hjælp eller nærhed gennem opmærksomhed, mens andre bliver udfordret af 
at skulle arbejde selvstændigt og med læreren på en vis fysisk afstand. 

afstande mellem mennesker

Vi kender alle sammen fornemmelsen, når nogen kommer fysisk tættere på, end vi 
bryder os om. den oplevelseskvalitet vi vil beskrive i det følgende, adskiller sig fra de 
ovenstående ved netop at være konstitueret af fysiske, observerbare relationer mellem 
mennesker. I 1960’erne og i 1970’erne blev der indenfor den behavioristiske psykologi 
udviklet en anerkendt kategorisering af afstande mellem mennesker (hall, 1959 og 
1973), hvor der skelnes mellem intimsfæren, personsfæren, socialsfæren og offentlig-
hedssfæren. Kategoriseringerne er baseret på empiriske studier af en relativt ensartet 
gruppe af voksne middelklasseamerikanere, og hall tager derfor forbehold for gene-
raliserbarheden af kategorierne. om kategorierne umiddelbart også gælder for børn i 
indskolingen i danmark bør naturligvis undersøges, men kategorierne er taget med her 
som afsæt til at diskutere betydningen af fysiske afstande mellem mennesker.

Intimsfæren dækker den helt nære afstand op til ca. 45 cm og betegnes som erotik-
kens, trøstens og beskyttelsens afstand. Ved nær afstand er den andens tilstedeværelse 
umiskendelig og til tider overvældende på grund af den stærkt intensiverede sensoriske 
påvirkning. det særlige for intimsfæren er, at de nærsanselige indtryk dominerer. synet 
og hørelsen får en anden karakter, for på denne afstand kan man også lugte og mærke 
varmen fra den andens krop og åndedræt. endelig er fysiske berøringer hele tiden mu-
lige ikke blot med ekstremiteterne, men også med større dele af kroppen. 

Personsfæren beskrives som afstanden fra ca. 50 cm til 130 cm og er udtryk for den 
minimumsafstand, man almindeligvis holder til andre og som fx fremgår af udtrykket 
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”en arms længde”. I denne afstand kan der føres normale eller fortrolige samtaler uden 
det almindeligvis føles anmassende. denne afstand er også almindelig, når man sidder 
ved det samme middagsbord eller fx ved gruppearbejde mellem en gruppe elever. 

Afstande mellem mennesker kan opdeles i fire kategorier, der hver på sin måde har betydning 

for kommunikationen.

I socialsfæren (1.30-3.75 m) dominerer synssansen og hørelsen, og man kan i det 
perifere syn se hele den andens krop. de fleste upersonlige anliggender som fx arbejds-
relationer eller tilfældige sociale sammenkomster afvikles i den nære sociale afstand 
(1.30-2.25 m), mens mere formelle relationer eller relationer med stor magtforskel af-
vikles i den fjerne sociale sfære (2.25-3.75 m). her begynder det at blive vanskeligt at 
gennemføre en normal samtale og stemmelejet stiger. analyser af arbejdspladser viser, 
at ved denne afstand er det muligt at arbejde uforstyrret videre, hvis der kommer en ind 
i lokalet, uden det virker uhøfligt ikke at afbryde sit arbejde for at hilse. 

endelig er offentlighedssfæren (over 3.75 m) karakteriseret af en samværsform, hvor 
man kan vedblive at være fremmede for hinanden, hvor sanseindtrykkene gradvist slø-
res, og hvor man kan passere hinanden uden øjenkontakt eller tegn på genkendelse af 
perifere bekendtskaber. 

personsfæren

socialsfæren

offentlighedssfæren
45 cm

3,75 m

1,30 m

intimsfæren
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det er naturligvis på sin plads at spørge, i hvilken grad denne kategorisering giver me-
ning i en dansk skolekontekst, hvor det drejer sig om relationen mellem elev og lærer og 
eleverne indbyrdes. Foruden kulturelle og aldersbetingede forskelle er det også værd at 
understrege individuelle forskelle. således har studier af Mehrabian (1969) vist, at man er 
tilbøjelig til at placere sig tættere på mennesker, man har sympati for, end ved mennesker, 
som man ikke bryder sig om. der er ingen tvivl om, at dette også gør sig gældende i en 
skoleklasse, ligesom der er andre faktorer, der også er betydende for hvor stor en afstand, 
der er optimal mellem elever, lærere og pædagoger i skolen. I eksemplet hvor eleverne 
sidder tæt ved siden ad hinanden på det røde tæppe, er det ikke et spørgsmål om, at ele-
verne kan vælge deres afstand til hinanden, og hvem de ønsker at side ved siden af, her 
er dette bestemt af lærerens organisering, men der er heller ingen tvivl om, at elevernes 
oplevelseskvaliteter som følge heraf påvirkes af dette. I forhold til nogle elever vil afstan-
den være passende, mens den i andre tilfælde virker negativt. I sådanne tilfælde bliver 
såvel oplevelseskvaliteterne varme og kulde som nærhed og distance aktiveret. 

som beskrevet i indledningen til dette afsnit har oplevelseskvaliteterne også en ret-
tethed – læreren må agere individuelt i sin relation til de forskellige elever. I det ne-
denstående eksempel ser vi, hvorledes læreren bevidst differentierer sin afstand til to 
elever der skal læse en historie op for klassen, som de selv har skrevet. Læreren ved, at 
de to elever understøttes bedst i deres læreproces ved to forskellige fysiske afstande 
til hende.

Elevpræsentationer

Nanna begynder oplæsningen, og læreren placerer sig skråt bag Nanna, så hun kan 
følge med i bogen. Nannas stemme bliver gradvist lavere og utydelig. Læreren hjælper 
Nanna med at holde bogen i en rigtig afstand, og tager lidt efter fat i øret og drejer 
symbolsk, mens hun siger: ”Nanna, jeg skruer lige op for lyden.” Nannas stemme hæ-
ves, men snart bliver den igen lavere og oplæsningen mere usikker. Læreren træder igen 
lidt frem, så hun står helt tæt ved Nanna og peger i bogen for at støtte hendes oplæs-
ning. De finder en fælles rytme ved at afstemme en rytme mellem lærerens pegning i 
bogen og elevens oplæsning. Når Nanna går i stå, siger læreren de ord fra teksten, der 
får hende til at tøve. 

Senere beder læreren en anden elev om at læse sin historie. Da Helena med sikker læs-
ning og udstråling viser, at hun selv kan holde rummet, slipper læreren rummet med 
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en tydelig ændring i blikkets retning, hendes kropsholdning og positionering i rummet, 
idet hun går et par skridt væk og sætter sig på stolen ved katederet. Læreren har sin 
kropsretning og sit blik rettet mod Helena og fortsætter således med at støtte pigen i at 
fastholde rummet ved at vende sin opmærksomhed mod hende. 

I nogle tilfælde er det altså lærerens vurdering, at det der er bedst for eleverne, at hun 
både holder såvel elevens som klassens kommunikative rum, mens det andre gange er 
lærerens vurdering, at eleverne selv er i stand til at skabe og holde det kommunikative 
rum i undervisningsrummet. Lærerens bevægelse fra den personlige sfære til den so-
ciale sfære stiller øgede krav til elevens sikkerhed i at stå frem overfor resten af klassen 
og hendes evne til at fastholde deres opmærksomhed på indholdet, mens hun læser. 
den fysiske afstand til eleverne bliver brugt aktivt som undervisningsdifferentiering. 

I de beskrevne eksempler er det læreren, der differentierer, afstanden til eleverne. I en 
anden undervisningssituation har vi set eksempel på, at læreren har valgt en anden stra-
tegi med hensyn til kropslig afstand til eleverne, der læser op, idet hun har placeret sig 
stationært på en stol og eleverne så selv skal vælge, hvor tæt på hende de placerer sig, 
når de læser op. Mønsteret er her det samme, idet de elever der har brug for mest støtte 
placerer sig tæt på læreren, mens de mere sikre elever placerer sig med større afstand.

pædagogiske virkemidler eller socialisering

oplevelseskvaliteter er ikke en ny opfindelse. de er en del af hverdagslivet og en del af 
skolens liv, og de er til stede, hvad enten vi er opmærksomme på dem eller ikke. Man kan 
sige, at vores oplevelser med dem er en del af den socialisering, vi gennemlever, men de 

Lærerens fysiske afstand til eleven i 
socialsfæren giver eleven mulighed 
for selv at holde rummet.
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kan også blive andet og mere end dette. de kan blive til pædagogiske virkemidler, hvis 
læreren og pædagogen er opmærksomme på dem, og anvender dem med omtanke i 
undervisningen. 

hvad nytter det fx, at sende en elev ud på stor fysisk afstand (fællesarealet uden for klas-
sen), hvis elever og læreren har en relation, der er præget af kulde og distance? eleven vil 
sandsynligvis ikke kunne samle sig om opgaven, og der vil være tale om en situation, hvor 
elevens læringspotentiale vil være lavt. omvendt vil det give god mening, hvis relationen 
mellem læreren og eleven er præget af nærhed, og eleven har brug for at fordybe sig og 
skabe væren i læringssituationen.

selvom oplevelseskvaliteterne kulde, distance og overflade ofte associerer negative og 
delvist tabuiserede følelser, viser vores studier, at de i vid udstrækning bringes i anvendelse 
i kommunikationen i skolen. det er imidlertid pointen, at oplevelseskvaliteterne i deres 
helhed udgør et konstruktivt, produktivt og nødvendigt sæt af pædagogiske kommuni-
kative værktøjer i lærernes professionelle arbejde med eleverne. oplevelseskvaliteterne 
skal ikke forstås som poler, der beskriver en henholdsvis positiv og en negativ dimension 
i relationen. tværtimod er alle de forskellige dimensioner værktøjer, som den profes-
sionelle lærer kan og bør bruge i relationen og kommunikationen med eleverne. netop 
fordi skolen er en social praksis, hvor voksne og børn står i et asymmetrisk magtforhold til 
hinanden, og hvor lærerne forventes at agere professionelt, må dikotomiernes yderpoler 
imidlertid opfattes som illegitim professionel praksis. 

 
 

Oplevelseskvaliteter kan opfattes som et kontinuum, hvor yderpolerne er illegitim professionel 

praksis.

eksempelvis viser empirien i forhold til oplevelseskvaliteterne varme og kulde, at lærerne 
betjener sig af disse redskaber til henholdsvis at anerkende og tage afstand til elevernes 
ageren. Både varme og kulde er underlagt normer for legitimitet. det er upassende, hvis 
en lærer udviser alt for varme eller kolde følelser overfor eleverne. oplevelseskvaliteter 
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er effektive pædagogiske virkemidler, men udgør også et felt, hvor lærerens empatiske 
forståelse er afgørende for ikke at overskride elevernes integritet. Konteksten og elever-
nes og lærerens alder, køn, kendskab til hinanden, personlighed med mere har betyd-
ning for oplevelsen af interaktionen. når der på en meningsfuld måde arbejdes bevidst 
med oplevelseskvaliteter i det pædagogiske arbejde, kan det bidrage til at bringe kvali-
tet ind i skolen og dermed elevernes læreprocesser.
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undervisningsdifferentiering

I en klasse er der forskellige læringsbehov, og læreren bør betragte disse læringsbe-
hov som en helhed, hvor elever og lærere arbejder sammen på forskellige måder for 
at indfri disse. der arbejdes med fleksible materialer og i et varieret tempo, og som 
vi har set eksempler på i de foregående afsnit veksles der mellem, at hele klassen 
arbejder sammen, at eleverne arbejder i små grupper eller i par og endelig arbejder 
eleverne ofte alene med opgaverne. at betragte eleverne i en klasse ud fra én stan-
dard, er det samme som at pille læringsparatheden ud af 2/3 af eleverne og skabe 
rum for mindreværdsfølelse, uagtet om eleven befinder sig i den dygtige eller svage 
del af klassen. 

det sker, at der arbejdes med de samme materialer, men ofte er det forskellige – dette 
kaldes for materialedifferentiering. når eleverne arbejder i grupper er det ofte læreren, 
der sammensætter grupperne ud fra en vurdering af læringsparathed, dygtighed, læ-
ringsstile, interesse, og hvad det er mindst lige så vigtig psykisk parathed såsom tillid, 
tryghed og nærvær – dette kaldes for elevdifferentiering. som de præsenterede cases 
viser, indeholder den differentierede undervisning mange forskellige undervisningssti-
le, kommunikative rum og herunder en bred vifte af tegn, udtryk og kommunikative 
handlinger, der har til hensigt at holde rum om læreprocesserne. det er intentionen 
i dette afsnit at pege på særlige områder ved differentiering, hvor viden om kropslig 
kommunikation kan gøre en forskel i det daglige arbejde. Ikke at lave en udtømmende 
beskrivelse af undervisningsdifferentiering herunder materiale- og elevdifferentiering. 
Bogens bidrag har især fokus på varieret brug af kropslig kommunikation inden for 
elevdifferentieringen.

I den differentierede klasse er læreren leder af læreprocesserne, men har samtidig 
opmærksomhed på, at eleverne inddrages i valg og beslutninger om materialerne 
og læringsstrategierne for den enkelte. På en enkel måde kan dette formuleres gen-
nem begrebet om elevcentreret undervisning. det betyder dog ikke, at der i den 
undervisningsdifferentierede klasse altid undervises differentieret – dette ville være 
en uoverkommelig opgave – men det sker ofte og gerne med lærerens helhjertede 
ønske om at skabe bedst mulige læringsbetingelser for hver enkelt elev. thomlinson 
nævner fire forhold, der kan støtte de elever, som har udviklet mindre parathed end 
klassens gennemsnit (2007):

•   ”en til at hjælpe dem med at udpege og udfylde hullerne i deres læring, så de 
kan komme videre
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•   flere muligheder for direkte undervisning eller øvelser
•   aktiviteter eller produkter, som er mere strukturerede eller mere konkrete, med 

færre trin, noget som ligger tættere op ad deres egne erfaringer og ikke forud-
sætter for avancerede læsefærdigheder

•  et mere sindigt tempo i læringsprocesserne.”

Vi kan på baggrund af det arbejde, der ligger til grund for denne bog tilføje, at disse 
elever også kan have brug for:

•   ekstra  støtte  til  at  holde  rum  om  læreprocessen,  gennem  lærerens  affektive 
afstemning, gentagne spejlinger og brug af kropssprog 

•   ekstra opmærksomhed om relationelle forhold fx gennem aktiv anvendelse af 
oplevelseskvaliteter

På tilsvarende vis fremhæver thomlinson (2007), at ”Mere fremmelige elever kan deri-
mod have brug for:

•  at springe over øvelser med færdigheder, som de allerede behersker
•   aktiviteter og produkter, som er komplekse, ikke skarpt afgrænsede, abstrakte 

og rige på facetter, med inddragelse af læsestof på højt niveau
•   et frisk tempo i arbejdet, eller måske et langsommere, for at give mulighed for 

at gå mere i dybden med udforskningen af et emne.”

Vi kan på baggrund af de foreliggende undersøgelser tilføje, at de mest fremmelige 
elever med fordel kan udfordres ved:

•  en forøget fysisk afstand, der er understøttet af nærhed fra lærerens side
•   selvstændige initiativer, der er understøttes af varme og nærhed fra lærerens 

side
•  mulighed for selv at holde rum om læreprocessen

I det differentierede læringsrum har læreren viden om, at det er svært at dirigere og 
styre den enkelte elevs læring og endog selve læreprocessen. selvom undervisningen 
er nøje planlagt, må læreren hele tiden forholde sig undersøgende til, hvad eleverne 
lærer, hvordan de lærer og hvornår de lærer. elevernes fremmelighed eller dygtighed 
må anskues ud fra et bredt perspektiv, hvor også deres evner til at kommunikere med 
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kroppen og kunne leve sig ind i andres følelsesmæssige tilstande indgår. elevernes 
dygtighedsniveau beror kun delvist på de erfaringer og den læring, de opnår i skolen. 
elevernes fritid har stor indflydelse på deres samlede viden og erfaringer, og bidrager 
sammen med deres sociale og familiære baggrund til deres interesser og motivation 
for læring, og bliver dermed yderligere et differentierende element i elevgruppen.  

Lærerens opmærksomhed på kvaliteten af de kommunikative rum der skabes og 
holdes, har stor indflydelse på, hvilke læringsmuligheder og læringsresultater, der 
kan finde sted i undervisningen. sammenhængen mellem læringsrum, læringsmiljø 
og kropslige tegn og udtryk er derfor tæt forbundet med den læreproces, der kan 
etableres.

som lærer og pædagog må man i et differentieringsperspektiv stille spørgsmålet: hvilke 
undervisningsformer, organiseringer, læringsmiljøer og faglige indhold egner sig i særlig 
grad til forskellige faser og udfordringer i undervisningsforløb for klassen som helhed 
og for den enkelte elev? 

For at finde svaret på dette spørgsmål må de professionelle i skolen overveje forhold som: 

•  Undervisningens organisering og det tilrettelagte sociale arrangement. 
•   Det psykiske læringsmiljø, herunder oplevelseskvaliteter og den verbale og krops-

lige kommunikation.
•   Hvilken viden har eleverne i klassen i forvejen samlet set og den enkelte hver for 

sig om det tema, der skal læres?
•   Hvilken  undervisningsmæssig  kommunikation,  herunder  kvaliteten  af  lærings-

rum, der understøtter læringens indhold?
•   Hvilke undervisningsformer understøtter læringens indhold?

Vi kan således tale om, at den ”learning management” der etableres i undervisningen må 
inddrage overvejelser om begreberne for fysisk miljø, herunder organisering af under- 
visningen, kommunikative rum, oplevelseskvaliteter og kroppens tegn og udtryk. 
aspekter ved undervisningsdifferentiering vil derfor i det efterfølgende blive foldet ud 
under følgende overskrifter:

•  Kropslig kommunikation i undervisningsdifferentieringen
•  Kommunikative rum og undervisningsdifferentiering
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•  Organisation af undervisningsdifferentierede læringsrum
•  Oplevelseskvaliteter og undervisningsdifferentiering

Kropslig kommunikation i undervisningsdifferentiering

Kropssprog er væsentlig i al kommunikation, men indeholder nogle særlige potentialer 
i forhold til at kommunikere til grupper. Ifølge teorien om læringsstile er visse elever 
overvejende auditivt orienterede og vil derfor blive tilgodeset af den mundtlige besked, 
mens elever der er mere visuelt orienterede vil blive støttet af et aktivt kropssprog. 
Mens det verbale sprog kun kan målrettes særlige grupper ved at skrue op og ned for 
volumen, så er det lettere at differentiere modtagergruppen af visuelle budskaber. I en 
besked til hele klassen kan særligt opmærksomhedskrævende elever tilgodeses ved 
at fange deres øjenkontakt, eller man kan med en beroligende berøring på skulderen 
forsøge at henlede elevens opmærksomhed mod det ønskede. 

derfor betyder den kropslige kommunikation meget for det læringsmiljø, der etable-
res i klassen. Man kan sige, at det er med til at sætte stemningen og forventningerne 
i læreprocesserne. når kroppen samarbejder, er respektfuld, forstår og påskønner, 
lægges rammen om gode læreprocesser. der bør være plads til både klappen, slå-
en ud med hænderne, hoppen og sejrshyl, når læreprocessen lykkes, og en knyttet 
kropsholdning sammensunket i en stol når læreprocessen mislykkes.

Læreren differentierer sit kropssprog

Læreren går et skridt frem mod eleven, så hun kommer til at stå skråt foran eleven, 
og hun sætter sig på hug, så de sidder i samme ansigtshøjde, og kropsretningen er 
vendt mod eleven. Læreren peger i elevens bog og siger: ”Prøv at læse hvad der står 
her.” Læreren sørger for flere gange under vejledningen at få øjenkontakt med eleven 
og spejle eleven i, at hun er ”god nok – det er fint.” Læreren, eleven og opgavebogen 
på bordet, som eleven arbejder i, udgør en ligebenet trekant, hvilket medvirker til at 
fastholde rummet. Læreren slutter vejledningen, da eleven er på rette vej, ved at rejse 
sig, og med en fast bevægelse trække sig ud af intimsfæren.

Læreren anvender afstand 

Som en del af danskundervisningen har eleverne skrevet en historie om et stykke lege-
tøj. For at øve sig i at læse og præsentere deres arbejde overfor en større gruppe skal 
eleverne efter tur læse deres historie højt for de øvrige elever. Læreren differentierer 
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ved at tilpasse sit kropssprog til henholdsvis en sikker og en mindre sikker læser i at 
præsentere deres historie for klassen. Ved den mindre sikre elev positionerer læreren sig 
tæt bag eleven, og understøtter derved elevens oplæsning. I begyndelsen står læreren 
med ca. 50 cm afstand til eleven i hendes personsfære, men senere, da læsningen bliver 
mere tøvende, træder læreren ind i pigens intimsfære med kun ganske få centimeters 
afstand. Med denne placering kan de mærke hinandens kropsvarme. Ved den sikre 
elev begynder læreren også med ca. 50 cm mellem dem ved oplæsningen, men for at 
udfordre eleven gør læreren gradvist afstanden større.
  
et andet aspekt ved differentieret kropslig kommunikation finder man ved ironi eller 
tvetydige bemærkninger, der ofte er karakteriserede ved, at man verbalt kommunikerer 
ét, mens man med kroppen kommunikerer noget andet. tonelejet, mimikken eller en 
gestus med hånden tvister bemærkninger, så de ikke kan tages for pålydende, bliver 
tvetydige eller ironiske. Misser man eller misforstår man disse kropslige tegn, går man 
glip af pointen. I kommunikationen med eleverne må man hele tiden differentiere disse 
virkemidler, så budskabet bliver tydeligt.

Kommunikative rum og undervisningsdifferentiering

det gælder om at holde fokus på læreprocessen, både når der er tale om en individuel 
opmærksomhed på læreprocessens indhold, og når der er tale om en fælles opmærk-
somhed med andre elever og læreren i læreprocessen – et fælles læringsrum. 

denne opmærksomhed stiller krav til elevernes interesse og videbegærlighed, der na-
turligvis er tæt knyttet til det emne eller den færdighed, der undervises i, hvad enten 
det er omkreds eller at jonglere med en bold. det er dog en anden side ved denne 

De to billeder viser, 
hvorledes læreren 
bevæger sig hen til 
eleven for at støtte 
denne i at holde rum 
med klassen. Eleven 
støttes i sin oplæsning 
med fysisk nærvær og 
gestik.
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interesse og videbegærlighed, der er på spil, når vi taler om kommunikative rum og 
undervisningsdifferentiering. selvom en elev er interesseret i matematik, og gerne vil 
arbejde med omkreds, så kan det knibe voldsomt med koncentrationen. når lærere skal 
sætte ord på denne manglende koncentration, siger de ofte: ”Peter er let at aflede”, 
eller ”Peter har antennerne ude og lader sig let distrahere”. de, der har med under-
visning af børn at gøre, kender situationen. Undervisningsdifferentiering i denne sam-
menhæng handler derfor om at hjælpe eleverne med at holde rum om læreprocessen, 
et eksempel:

Læreren støtter eleverne i at holde rum

Læreren har sat sig ved et elevbord i klassen, hvor hun har placeret sig fysisk ved siden 
af to elever, så hun hjælper dem med at holde rum. Hun understøtter dette ved at give 
de to elever, der hjælper hinanden små opmuntringer fx, ”kan I finde flere navneord?” 
Samtidig har læreren placeret sig så strategisk, at hun kan medvirke til at holde rum 
for de øvrige elever i klasselokalet. Fra sin position får hun fx formidlet, at en elev kan 
låne en bog fra bordet ved siden af. Hun bruger endvidere en markør, ved at hun hvert 
femte minut fortæller eleverne, hvornår de skal i gang med en ny øvelse. Læreren er 
meget optaget af at spejle de elever, hun får øjenkontakt med og hun kan se stort set 
alle eleverne.

Man ser, at læreren prøver at gøre læreprocessen og fordybelsen i opgaveløsningen 
relationel. Læreren prøver at formidle budskabet: ”Vi er sammen om dette her, og du 

Læreren har øjenkontakt med en af eleverne.
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gør et godt stykke arbejde. hold fast i læreprocessen.” Læreren kan hjælpe med at 
holde rum på mange forskellige måder, jævnfør tidligere afsnit i bogen, men her kan 
det være nyttigt at knytte en kommentar til, at det også er vigtigt for læreren nogle 
gange at hjælpe eleverne med at henlede opmærksomhed og skabe rum. dette kan 
være i gruppesituationer, hvor en elev gentagne gange forsøger at samle de øvrige om 
arbejdet, men ikke kan vinde gehør. her kan læreren med sit kropssprog, gestik, mimik 
og sproglige kommunikation understøtte eleven. ofte kan et klap i hænderne fra lære-
ren, eller et ”ja Peter, du har fat i noget der.” være nok, - så er gruppen samlet i fælles 
opmærksomhed.

Læreren har naturligvis ansvaret for elevernes læreprocesser i klassen. hun planlæg-
ger organiseringen, undervisningens indhold, evalueringen og forsøger at sikre et godt 
socialt arbejdsmiljø. eleverne har dog meget at bidrage med, og efter devisen: ”Man 
kan trække en hest til truget, men ikke tvinge den til at drikke”, er det vigtigt at lade 
eleverne bidrage til deres egen forståelse af, hvad der foregår på klassen og i lære-
processerne. når eleverne har forstået det vigtige i, at de selv bidrager til at skabe og 
holde kommunikative rum, kan der samles mere energi om selve læringen. således kan 
eleverne bidrage konstruktivt til at udvikle gode regler og samarbejdsformer i klassen. 
elevernes viden om kropssprog og attituder spiller en væsentlig rolle heri.

organisering af undervisningsdifferentierede læringsrum

går man på feltopdagelse i skolen finder man, at undervisningsdifferentiering bliver 
praktiseret gennem en mangfoldighed af forskellige organiseringer. I denne bog præ-
senteres nogle af de situationer, som vi oplevede i forbindelse med vores empiriind-
samling.

Eleven arbejder selvstændigt

I en matematiktime underviser læreren i omkreds og areal gennem tavleundervisning. 
Lærerens forestilling er, at alle elever skal arbejde med omkreds og areal. Eleverne mod-
tager den formidlede viden og svarer på konkrete spørgsmål på foranledning af lære-
ren. Hermed følger de, de regler der er defineret af læreren og udviser interesse for det 
faglige indhold. Efter præsentationen sættes eleverne til at arbejde selvstændigt med 
opgaver, der er knyttet til stofområdet. Nu differentierer læreren ved på forskellig vis, 
at bevæge sig rundt mellem eleverne og støtte dem hver især med udgangspunkt i 
deres individuelle behov. Der er behov for forskelligt tempo i arbejdet, forskellig grad af 
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forklaringer og eksempler fra lærerens side, støtte i form at lærerens nærhed og varme 
– eleven bliver set og hørt osv.

Eleverne arbejder selvstændigt eller i mindre grupper

Efter et fælles oplæg om ordklasser arbejder eleverne selvstændigt eller i mindre grup-
per med løsning af opgaver om ordklasser. Som en del af den indarbejdede kultur ved 
eleverne, at de skal bruge håndsoprækning til at få kontakt med læreren. Eleverne er 
placeret langs væggen i klassen, der er sat skillerum op mellem bordene, så de ikke 
forstyrrer hinanden. Eleverne arbejder i forskelligt tempo og med forskellige opgaver, 
og læreren griber ikke ind, hvis en elev fra en gruppe hjælper elever der arbejder selv-
stændigt eller i en anden gruppe. Undervisningsmaterialerne har endvidere forskellig 
sværhedsgrad.

Børn ved intuitivt, at de er forskellige, og at de derfor lærer på forskellige måder, kom-
mer ikke bag på dem. derfor er det naturligt for dem, at læreren organiserer læringen 
på forskellig vis for dem. efterhånden som de får erfaringer med de forskellige mu-
ligheder, begynder de selv at foretrække nogle organisationsformer frem for andre. I 
den undervisningsdifferentierede klasse er læreren opmærksom på dette, og inddrager 
elevernes egne ønsker og valg i planlægningen af morgendagens undervisning. Lære-
ren foretager løbende en vurdering af læreprocesserne i klassen og de enkelte elevers 
udbytte af undervisningen. 

nogle elever befinder sig bedst i undervisningsrummet, hvor læreren kan differentiere 
gennem elevernes placering i klassen. nogle elever lærer bedst ”oppe foran”, og andre 

Læreren og eleven har etableret en relation 
karakteriseret af dybde. Dette kræver, at de 
øvrige har opgaver, der er tilpasset deres 
dygtighedsniveau, således de kan arbejde 
selvstændigt.
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nede bagved. Målet er at få eleverne til at agere i klassen som en helhed – vi er sam-
men om ”dette her”. andre elever befinder sig bedst i studierummet og er på den rette 
hylde i gruppearbejdet. her kan de gensidigt vejlede og støtte hinanden i opgaveløs-
ningen. gennem dialog får de løbende afprøvet deres antagelser og vurderinger om 
opgavernes indhold. Træningsrummet giver igen andre muligheder. her kan eleverne 
arbejde uforstyrret og finde ro til at arbejde i dybden med opgaverne på det niveau og 
i det tempo, der passer dem bedst. samtidig er læreren klar til at vejlede dem præcist 
der, hvor de er i deres egen læring. nogle elever nyder, at de ikke hele tiden skal være 
i en social relation, hvor de bevidst eller ubevidst måler deres egen læring i processen 
med de øvrige elever i klassen.

oplevelseskvaliteter og undervisningsdifferentiering

et trygt læringsmiljø er formentlig en af de væsentligste faktorer for et godt udbytte 
af undervisningen. hvis læreren signalerer væren og varme vil det i reglen støtte ele-
verne i at opleve skolens relationer som trygge, ligesom især nærhed og dybde kan 
hjælpe eleverne til den samme oplevelse i forhold til skolens faglige mål. eleverne 
skal imidlertid også lære og have lov til at være selvstændige og kritiske samfunds-
borgere. elevernes forskellige kognitive og emotionelle udvikling betyder, at de skal 
have differentierede modspil. elevernes individuelle interesser betyder, at de til tider 
vil arbejde pligtopfyldende men overfladisk med en problemstilling, mens andre er 
engagerede og arbejder i dybden med den samme opgave. hvis eleverne eksempelvis 
misligholder skolens kontrakt om, at man skal opfylde forskellige læringsmål, skal 
læreren spejle elevernes distance. I lærerens individuelle kontakt med eleverne dif-
ferentieres oplevelseskvaliteterne uophørligt. skolens virkelighed er imidlertid ofte, at 
det er vanskeligt at differentiere tilstrækkeligt. ofte står lærerne i en situation, hvor 
de kommunikerer et samlet budskab til hele elevgruppen, hvor budskabet reelt er 
målrettet nogle få elever. 

Lærerarbejdet med at differentiere oplevelseskvaliteterne efter elevernes individuelle 
behov indeholder desuden en særlig udfordring. oplevelseskvaliteter rører ved nogle 
dybe og personlige følelser i os, og der er derfor en risiko for at læreren bringer en dår-
lig oplevelse med en elevgruppe tidligere på dagen med til andre elevgrupper. I forhold 
til oplevelseskvaliteter består differentieringens kunst derfor i, at være bevidst om de 
sceneskifter som er skolevirkeligheden. den professionelle lærer, der arbejder bevidst 
med anvendelsen af oplevelseskvaliteter, skal være dygtig til at slukke for det sæt af 
følelser der knytter sig en kontekst, når hun bevæger sig ind i en ny. I praksis kan det, 
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som det nedenstående eksempel viser, være når man som lærer vender sig fra en elev 
til en anden.

Læreren differentierer med væren og varen

Efter et oplæg for hele klassen sidder eleverne og arbejder individuelt i træningsrum-
met med en række opgaver, mens læreren går rundt og vejleder. Emil hjælpes på vej 
ved, at læreren med nærhed og varen yder en faglig vejledning, der kan karakteriseres 
ved overflade. Få velvalgte guidelines, og Emil er i gang. En anden elev, Nanna, har 
ikke selv bedt om hjælp, men læreren ved, at her er der behov for en væren, varme 
og tillidsgivende nærhed. Læreren smiler meget, har ofte øjenkontakt og spejler hele 
tiden Nanna.

en udfordring der ofte beskrives af lærerne i skolen som en stressfaktor er, at det er 
svært at give alle elever fuld opmærksomhed hele tiden. Forestillingen er blandt andet, 
at børn, der har svært ved skolearbejdet, netop har stort udbytte af meget nærhed og 
varme fra læreren. Ligesom børn, der har stort fagligt overskud, kontinuerligt skal sti-
muleres af læreren. noget er der om snakken, men samtidig må man indse, at det ligger 
langt fra skolens virkelighed, at læreren kan give alle elever fuld opmærksom på en og 
samme tid. her kommer den professionelle anvendelse af oplevelseskvaliteterne ind i 
billedet. Læreren kan nemlig godt skabe en relation til alle elever, der gør dem i stand til 
at arbejde differentieret med opgaverne. I eksemplet ovenfor så vi ved vejledningen af 
nanna, hvorledes læreren med varme, nærhed og varen støttede eleven i skolearbejdet. 
Følgende eksempel viser, at en distancering til elevernes opførsel kan differentieres ved 
henholdsvis varme og kulde.

Læreren differentierer sin vejledning. Vejledningerne kan karakteriseres ved henholdsvis varen og væren.
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Læreren differentierer med varme og kulde

I døren ved indgangen til klassen passer to drenge læreren op. Drengene ved godt, at 
de burde sidde og træne med nogle opgaver på egen hånd, men de er optaget af andre 
ting og prøver at få øjenkontakt med læreren. Læreren ”læser” hurtigt situationen og 
lægger distance til den ene dreng ved at give ham en ”kold skulder”. Drengen fanger 
budskabet og går tilbage til sine opgaver. Den anden dreng fanger lærerens blik, og 
læreren smiler varmt. Læreren ved, at det ikke kan nytte noget at sende denne elev 
tilbage på egen hånd.

som det fremgår af ovenstående, har det ikke været dette afsnits intention at udfolde 
aspekter ved differentiering med fx forskellige undervisningsstrategier og -metoder, 
ligesom der ikke er drøftet væsentlige aspekter ved materialedifferentiering. der er 
blot i kort form præsenteret centrale forhold ved denne bogs særlige fokus på krops-
lig kommunikation og differentiering. derfor er ovenstående langtfra udtømmende. 
samtidig med en opfordring til at bruge de differentieringsmuligheder der knytter sig 
til kropslig kommunikation, opfordres læseren til at søge yderligere viden om differen-
tiering af undervisning i litteraturen.

den differentierede undervisning kræver lærere med et bredt repertoire af undervis-
ningsstrategier og viden om materialedifferentiering, men den kræver også bevidsthed 
og handlekompetence i kommunikative rum og erfaringer med brug af kroppens tegn 
og udtryk i undervisningen.
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Krop og kommunikation på mellemtrinnet 

studierne af kroppens betydning for kommunikationen i skolen er baseret på et forsk-
ningsprojekt, der har sit empiriske grundlag i indskolingen. sammenholdt med tidligere 
studier af krop og kommunikation i daginstitutioner (jensen og Kjeldsen, 2007) viser 
disse studier, at det på et abstrakt niveau er muligt at generalisere på tværs af forskellige 
kontekster og aldersgrupper. de kropslige tegn og udtryk samt modellen for skabelse 
af kommunikative rum har således efter alt at dømme en almenmenneskelig karakter. 
studierne viser også, at på det mere konkrete plan fx fysisk afstand og mimik gør 
netop alder og kontekst en forskel, og at man derfor skal udvise stor forsigtighed med 
at generalisere på tværs heraf. 

Med henblik på at forstå og få indsigt i, hvorledes de iagttagelser der er gjort om krop 
og kommunikation hos børn og voksne i indskolingen, kan genfindes på mellemtrinnet, 
iværksatte vi en proces, der havde til hensigt at perspektivere vores viden fra studierne 
af indskolingen. den nærværende perspektivering af krop og kommunikation på mel-
lemtrinnet er fremkommet gennem mundtlige drøftelser med lærere, der underviser på 
mellemtrinnet og ikke gennem detaljerede videoanalyser. For en nærmere beskrivelse 
henvises til metodeafsnittet bagerst i bogen. 

som det vil fremgå af det følgende, er dette kapitel struktureret ud fra de temaer, der 
blev drøftet på mødet med lærerne. Indholdet i kapitlet er primært baseret på læ-
rernes udsagn, hvilket er et forholdsvist snævert datagrundlag at tolke på, og derfor 
kan vi ikke på denne baggrund sige noget generelt om krop og kommunikation på 
mellemtrinnet. 

den generelle modtagelse af materialet var positiv, og lærerne fandt det anvendeligt på 
mellemtrinnet. Vi anser derfor de følgende betragtninger som stærke indicer på, at de 
modeller og begreber der er blevet udviklet om kommunikative rum, kroppens tegn og 
udtryk, oplevelseskvaliteter, læringsrum og undervisningsdifferentiering i indskolingen 
også er anvendelige på mellemtrinnet. 

Kommunikative rum og kroppens tegn og udtryk

Vi var interesserede i, om der kunne identificeres forskelle mellem indskolingen og 
mellemtrinnet i den måde kroppens tegn og udtryk kom til stede på i undervisningen, 
når lærerne eller eleverne etablerede kommunikative rum omkring læreprocesserne. 
I det nedenstående er gengivet en række eksempler på de forskelle, vi har identifi-
ceret. 
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mindre fysisk berøring

en af de kvindelige lærere fortæller: ”når jeg har hjemkundskab i 7. klasse, gør jeg 
faktisk det, men kun ved drengene, at jeg lige lægger en hånd på dem (skulder eller 
armen), og der er simpelthen nogen, der ikke kan lide det. de trækker sig.” Læreren 
fortæller, at hun også underviser i indskolingen, og at det her er meget naturligt for 
hende, idet det hjælper og støtter eleverne i at fokusere, men at det bestemt ikke 
virker på mellemtrinnet. hun siger videre, at som lærer bør man ”respektere elever-
nes grænser”, og at hun dagligt må tage sig i, at situationen er forskellig hos de to 
aldersgrupper. 

noget kunne tyde på, at det især er en problematik, der er i spil, hvis en lærer skal 
undervise en anden aldersgruppe end sædvanlig. Lærerne fortæller nemlig, at de 
vænner sig til, hvorvidt berøring er en legitim professionel praksis i den elevgruppe de 
primært underviser i, hvorimod: ”når man hele tiden kommer på begge trin som læ-
rer, så vænner man sig til, at der er behov for forskellig praksis og kropssprog.” I lyset 
af dette er det vigtigt, at lærere der underviser på mere end et trin efterlever det, der 
er acceptabelt på det enkelte trin, og vælger et kropssprog der fremmer kommunika-
tionen med den specifikke målgruppe eller den specifikke elev. Valget af kropssprog 
stiller således krav om empati hos den professionelle.

pigerne er mere intime i deres omgang med hinanden

en anden markant forskel mellem indskolingen og mellemtrinnet er, at pigerne bliver 
mere intime i deres omgang med hinanden. de er mere i fysisk berøring med hinan-
den, og de bevæger sig mere sikkert ind og ud af hinandens intimsfære. dette kom-
mer fx til syne på mellemtrinnet ved fænomenet, som vi ofte betegner slyngveninder, 
og ved pigernes nærhed, fx stiller pigerne sig ofte meget fysisk tæt på de kvindelige 
lærere, når de henvender sig til dem. Lige modsat er det med drengene, der samtidig 
med at de bliver mere fysisk modne, er tilbøjelige til at øge afstanden til hinanden og 
lærerne. 

mimik, øjenkontakt og øget fysisk afstand

Lærerne fortæller, at de oplever, at de på mellemtrinnet i højere grad understøtter og 
irettesætter eleverne i undervisningen gennem brug af mimik og øjenkontakt. I indsko-
lingen bevægede læreren sig ofte fysisk tæt på eleven for at understøtte og irettesætte 
eleven. Kroppens positionering i rummet var således fysisk tæt på den elev, der kom-
munikeres med. På mellemtrinnet sker denne understøttelse og irettesættelse i højere 
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grad på fysisk afstand af eleven. en af lærerne fortæller: ”jeg sender lige et par øjne, 
smiler eller skærer ansigt, og det er ofte nok.” dette får den betydning, at læreren kan 
placere sig på afstand af fx den elev, der laver et klasseoplæg, og at eleven i højere grad 
selv må holde rum.

mere verbalsprog i undervisningsdifferentieringen

På mellemtrinnet bruger lærerne oftere det verbale sprog til at holde rum og differen-
tiere i rummet. de kommunikative rum bliver i højere grad understøttet verbalt end af 
kroppens tegn og udtryk. På mellemtrinnet er abstrakte og intellektuelle emner domi-
nerende og de kommunikative rum understøttes derfor bedre af verbal kommunikation 
med fagligt indhold. tilsvarende får arbejdet med at understøtte eleverne relationelt 
mindre betydning. ”Faglighed frem for føleri”, fortæller en lærer og fortsætter: ”ele-
verne er nødsaget til at lære at stå på egne ben.” af samtalen med lærerne bliver det 
klart, at der i indskolingen anvendes mange værdiladede ytringer som fx: godt, flot og 
fint til at understøtte den der performer (fx eleven ved tavlen, der laver boganmeldelse) 
med at holde rum. 

På mellemtrinnet skal de værdiladede ytringer suppleres af faglige ytringer, når der 
differentieres i feedback til eleverne. Udfordringen med de værdiladede ytringer er 
nemlig, at de kan føre til misfortolkninger hos eleven. elever med lav selvtillid ken-
der deres formåen, og de stoler derfor ikke på den ros de får og effekten bliver, at 
læreren, der verbalt vil differentiere sin støtte til eleverne blandt de svage elever, risi-
kerer at opnå den modsatte effekt. det er derfor vigtigt, at lærerne også er faglige i 
deres feedback til eleverne på mellemtrinnet. Lærerne og eleverne på mellemtrinnet 

Læreren kommunikerer med intens 
kropsholdning, mimik og øjenkontakt.
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bør være optagede af at iagttage og forstå hinanden, empati gennem spejlinger 
fylder meget, ikke blot i forbindelse med relationel anerkendelse (varme), men lige 
så meget (og endnu mere på disse klassetrin end i indskolingen) i forhold til sagen 
(nærhed). 

oplevelseskvaliteter på mellemtrinnet

På mellemtrinnet er oplevelseskvaliteterne i højere grad reflekterede og italesatte end 
i indskolingen, hvilket skyldes, at eleverne er blevet mere selvbevidste. derved er de i 
højere grad opmærksomme på deres egne følelser og oplevelser af tingene, og de vil 
gerne diskutere dem med læreren og hinanden. 

Lærernes erfaringer med oplevelseskvaliteter i undervisningen gav anledning til intense 
drøftelser om det grundlæggende forhold mellem lærer og elev. Lærerne gav udtryk 
for, at forudsætningen for overhovedet at trives som professionel i skolen og være 
velfungerende som lærer er, at: ”man skal kunne lide elever, og samtidig at man ikke 
knytter sig følelsesmæssigt til den enkelte elev.” det professionelle består i at have en 
professionel nærhed til eleverne og ikke en personlig varme. 

dette opfattes som en grundlæggende præmis for lærerarbejdet. Først herefter tager de 
mere flygtige oplevelseskvaliteter over i forbindelse med den faglige relation til eleverne. 
der skal med andre ord være en basal tillid til stede mellem elever og voksne i skolen, og 
først herefter indtræder oplevelseskvaliteterne i nuet som ”regulatorer” af samværsrela-
tioner og ”kontrakter” omkring det arbejde, der skal udføres i undervisningen. 

Forholdene nærhed-distance, væren-varen og overflade-dybde var begreber for fæno-
mener, som lærerne på mellemtrinnet havde forholdsvist let ved at genkende og give 
eksempler på fra skolelivet. Lidt større udfordringer havde de med begrebsparret varme-
kulde. Udfordringen var her, at de altid tog det for givet: ”at man skal kunne li’ elever”, 
og derfor var det svært at se, hvorledes man bevidst kunne arbejde med kulde som 
oplevelseskvalitet. efterhånden som vi arbejdede os dybere ind i den forståelse af varme 
og kulde, der er præsenteret i denne bog, begyndte de dog at komme med konkrete 
eksempler, der kunne beskrives ved oplevelseskvaliteten kulde. en af lærerne fortæller:

Jeg husker en episode, hvor jeg bevidst brugte kulde overfor en elev. Eleven 
blev bevidst ved med at placere sig ude på gangen frem for at komme ind til 
timerne. ”Her valgte jeg, at sende noget kulde for at signalere til eleven, at jeg 
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ikke kunne kommunikere med ham på denne måde. En elev, der bevidst ikke 
møder op til timerne, men sætter sig ude på gangen, og må hentes ind… det 
kan jeg ikke have med at gøre.” 

en af de andre lærere fortalte om en situation, hvor hun kunne mærke, hvorledes hun 
havde varme i en relation til eleverne, alt imens hun signalerede distance til det, de 
”havde gang i”:

”Jeg oplevede, at der var meget varme mellem klassen og mig helt generelt, 
men også at jeg i en periode var meget træt af dem. Grunden var, at de lige 
så snart der var et øjebliks ro, så begyndte de straks at snakke og være uro-
lige – ”den kørte op”. På et tidspunkt, var jeg nået dertil, hvor jeg følte det 
sådan her: Lige om lidt, ja så springer jeg simpelthen i luften. Jeg syntes, at 
nu var det for meget. Jeg var lige der, hvor jeg var ved at blive rigtig vred, 
men samtidig vidste jeg, at det skulle jeg ikke som professionel. Det kunne 
de godt mærke, at nu var Mutti her ved at blive sur. Jeg fik helt ro i klassen, 
og så sagde jeg til dem: Hør her venner. Jeg elsker jer rigtig meget, men når I 
gør sådan og sådan, kan jeg simpelthen ikke acceptere det. Jeg fortalte dem 
også, at jeg ikke helt vidste, hvad jeg skulle gøre ved det, men lige nu blev det 
sådan, at dem der blev ved, fik noteret deres navne, og så ville jeg give besked 
til deres forældre. På en måde var jeg helt vildt sur på dem, men på den anden 
side følte jeg, at der var stor varme til dem – vi var tæt på hinanden. Det blev 
aldrig rigtig til kulde.”

situationen viser netop, hvad oplevelseskvaliteter kan gøre, når de er i spil i undervis-
ningen. Læreren formår at kommunikere en distance til elevernes adfærd, men sam-
tidig drejes situationen derhen, hvor der opstår varme, dels fordi det på den ene side 
er en god situation for alle (oplevet af alle), der skal findes en løsning, for vi kan ikke 
blive ved på denne måde, dels fordi den distance læreren lægger til elevernes adfærd, 
er acceptabel for eleverne. de ved, at det ikke er ok, at gøre som de gør. samtidig er 
situationen tacklet professionelt af læreren. Læreren formår i situationen at metareflek-
tere: ”jeg må ikke blive rigtig vred.” det skaber givetvis den tryghed i situationen, der 
gør, at varmen kan opstå, også selvom der lægges distance til elevernes adfærd. der er 
også væren i situationen. den almindelige tidsfornemmelse er sat ud af kraft. Man ville 
kunne ”høre en knappenål falde til jorden”, fortæller læreren. havde klokken ringet til 
frikvarter, ville det næppe have afbrudt situationen. 
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oplevelseskvaliteter og undervisningsdifferentiering

På mellemtrinnet kommunikeres gennem oplevelseskvaliteter nogle andre forventninger 
til elevernes indbyrdes kompetencer. der er grænser for, hvor lang tid man forventer, at 
indskolingselever kan klare sig selv i en gruppesammenhæng, og hvor meget de kan 
støtte hinanden med at holde rum om opgaven. Lærerne er enige om, at de på mel-
lemtrinnet i væsentlig længere tid kan have fysisk afstand til eleverne. Lærerne har klare 
forventninger til, at eleverne godt kan blive optagede af opgaven sammen, og at eleverne 
kan mærke hinanden på en anden måde end i indskolingen: ”de kan føle, at de er sam-
men, og at der er forventninger til, at de selv skal prøve at løse opgaven. de kan godt 
træde uden for eget perspektiv, og se en situation fra de andres perspektiv, hvilket de ikke 
kan i indskolingen”, fortæller en af lærerne. 

der er også sket den udvikling med eleverne frem mod mellemtrinnet, at de i højere 
grad er klar til selv at vurdere, om et eventuelt fællesskab med andre elever er rele-
vant og vigtigt for dem eller ej. eleverne accepterer, at de går i samme klasse, men 
lærerne må indse, at det ikke nødvendigvis er givet, at alle elever har varme og nær-
hed i deres sociale tilhørsforhold til alle de øvrige elever i klassen. dette er et forhold, 
der får særlig indflydelse på gruppedannelser i undervisningen. Vi vender tilbage til 
dette tema i næste afsnit, men her skal det nævnes, at set fra et lærerperspektiv er, 
”eleverne inde i et felt af rimelige selvvalg ved gruppedannelser, og når man viser 
eleverne tillid, så er det det bånd, man har i dem. de elever der ikke kan honorere 
disse selvvalg, ”ved man, hvem er”, og de bliver ikke sendt ud i grupper.” eleverne 
accepterer denne differentiering netop fordi de oplevelseskvaliteter, der opstår mel-
lem lærerne og eleverne, kan kommunikere denne forskel mellem eleverne. Uden at 

Læreren holder et rum med væren 
– tiden ”står stille”.
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sætte ord på ved nogle af eleverne med andre ord, at de skal blive tilbage i klassen 
og arbejde sammen med lærerne.

en lærer fortæller, at ofte handler undervisningsdifferentieringen om, at læreren for-
styrrer eleverne på forskellige niveauer i den måde de arbejder og forstår tingene på. 
Læreren fortæller videre, at denne forstyrrelse sker ved at arbejde bevidst med oplevel-
seskvaliteterne: ”Man kan fx give en elev en kold skulder.” eleven forstår, at læreren 
skønner, at det ikke er nødvendigt, at hun sidder og venter på lærerens hjælp for at 
komme videre. eleven indser, at hun selv kan bryde sin forståelse af situationen og 
komme videre på egen hånd.

læringsrum på mellemtrinnet

Læringsrummene er de samme i indskolingen som på mellemtrinnet, men ifølge lærer-
ne ændrer fordelingen mellem de forskellige læringsrum sig i takt med, at eleverne bli-
ver ældre. dels oplever lærerne, at det bliver sværere at undervise klassen som helhed, 
når eleverne begynder at komme i puberteten, dels er det ofte et ønske fra eleverne 
at få lov til at arbejde mere selvstændigt. Mange elever er dog fortsat mest trygge ved 
undervisningsrummet. 

”Når eleverne kommer i fjerde klasse spørger de ofte, om ikke de må få stolene 
og bordene til at stå som tidligere, dvs. to og to, men samtidig vil de gerne sidde 
i sofaen og lære på måder, hvor de kan være lidt mere frie.”

en af de tydelige forandringer i relation til de forskellige læringsrum er, at eleverne i 
højere grad er selvhjulpne. det giver læreren flere muligheder - specielt i forbindelse 
med studierummet. eleverne er nu i stand til på egen hånd at fordybe sig og holde rum 
om læreprocessen. en lærer fortæller: ”På mellemtrinnet bringer man eleverne i flere 
fordybelsessituationer, end man gør i indskolingen, og det hænger sammen med ele-
vernes udvikling.” det er også tydeligt, at eleverne kun har brug for et mundtligt oplæg 
til, hvad de skal i gang med. 

På mellemtrinnet er elevernes refleksivitet og abstraktionsevne så udviklet, at de ikke i 
samme grad som i indskolingen behøver at gøre noget kropsligt for at kunne fordybe 
sig. et andet forhold er, at elevernes skriftlighed styrkes, så de selv kan beskrive, hvad de 
vil, og hvordan de vil gøre det. Læreren kan også anvende skriftlighed ved dannelse af 
læringsrum, og derved får skriftlige introduktioner og arbejdsplaner større betydning. I 6. 
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klasse begynder eleverne at kunne lave mere avancerede gruppearbejder fx, hvor de skal 
give hinanden kritik på det arbejde, der udføres. ofte er processen, at de hver især har 
lavet noget, og derefter skal de læse hinandens arbejde og give gode råd osv.

jo længere tid eleverne har været på mellemtrinnet, des større betydning ser det ud til, 
at det relationelle får. hvis klassen har arbejdet med at opbygge en god arbejdskultur i 
indskolingen, hvor eleverne har respekt for hinanden og lærerne, begynder de virkelig 
at drage fordel heraf på mellemtrinnet. dette sætter dog også fokus på de tilfælde, 
hvor dette ikke er sket, hvilket fx kan ske, hvor klassen har haft stor udskiftning blandt 
lærerne, og hvor eleverne derfor ikke i indskolingen har nået, at få en sund kultur instal-
leret i klassen – et godt læringsmiljø.

Udfordringen for læreren er sammensætningen af grupperne, således at de der kom-
mer sammen, har nogenlunde samme forventninger til, hvor meget der skal gøres ud 
af arbejdet. samtidig skal de elever, der fungerer godt i lederroller, fordeles i grup-
perne og læreren skal arbejde med grupperne med henblik på, at eleverne giver plads 
til hinanden. 

På mellemtrinnet snakkes der således en del med eleverne om gruppesammensætninger, 
og at det skal læres. Lærerne fortæller, at når eleverne kommer i 6. klasse, formår de at 
prioritere de faglige mål og ikke kun, hvem man har lyst til at være sammen med. det 
er især ved de kortere gruppearbejder, at eleverne går efter det faglige. samtidig er 
lodtrækning ved gruppedannelser et retfærdighedsprincip, der respekteres af eleverne. 

Læringsmiljøet er ikke optimalt – læreren må 
arbejde fokuseret på at skabe og holde rum 
for læring.
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eleverne er også blevet så modne nu, at der kan opstå tilfældige grupper i klassen, hvor 
eleverne på eget initiativ sætter sig sammen. disse grupper fungerer godt, og eleverne 
kan selv holde rum om fordybelse i arbejdet.

Lærerne fortæller samstemmende, at eleverne er mere refleksive og derfor kræver be-
grundelser for organiseringen af læringsrum. argumentationen baseres i stigende grad 
på faglige forhold og afløser de mere socialt begrundede og relationelle argumenter. 
dette fremmes yderligere af, at elevernes adgang til informationer og deres reference-
rammer udvides blandt andet på grund af deres adgang til digitale medier.

læringsrum og undervisningsdifferentiering

Lærerne fortæller, at den løbende drøftelse og undersøgelse af de enkelte elever sker i 
teamsamarbejdet. Formålet er at få viden om, hvordan den enkelte elev udvikler sig, og 
hvilken undervisningsdifferentiering der er behov for. det er ofte i teamsamarbejdet, ”at 
man får sat ord på eleverne.” Lærerne har blik for, at nogle væsentlige forskelle mellem 
indskolingen og mellemtrinnet er, at lærerne i forbindelse med elevernes arbejde i klas-
sen i højere grad baserer arbejdsform og opgaver på individuelle aftaler og individuel 
planlægning. Ligeledes oplever lærerne, at der er en højere grad af progression i de indi-
viduelle opgaver, både hvad angår sammenhænge mellem opgaverne og kompleksitet. 
der differentieres også med de læringsrum, eleverne indgår i – studierummet har fået en 
langt mere fremtrædende plads.
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perspektivering

synspunktet, der ligger til grund for denne bog, er, at det gennem systematiske studier 
er muligt at konstruere nye begreber og modeller, der kan skabe indsigter inden for 
genstandsfelter, der er domineret af kropsligt indlejret tavs viden. succeskriteriet for de 
udviklede begreber og modeller er derfor, at de vækker genkendelse, fx at varme og 
kulde er en del af kommunikationen i skolen. I den forstand kan man sige, at målet ikke 
har været at skabe ny viden, men viden af en anden orden – altså at transformere ube-
vidst kropslig viden til bevidst skrift- og verbalsproglig viden. dernæst står det tilbage 
at besvare spørgsmålene om, hvorfor det er nødvendigt at skrive en bog om noget, vi 
allerede ved? og endelig om en bog er det rette medie til at formidle viden om kropslig 
kommunikation? 

Indledningsvist blev der henvist til Michael Polanyis udsagn om, at ”vi kan vide mere 
end vi kan sige.” nærværende undersøgelser giver ingen anledning til at betvivle det, 
men bestyrker troen på, at hvis eksperten skal udvikle sine færdigheder, skal hun reflek-
tere over sin praksis, og det kræver mere end tavs viden. gennem ekspliciteringer, itale-
sættelser, begreber og modeller får vi mulighed for at reflektere, diskutere og dele viden 
med hinanden. selvom vi ved, hvordan vi kommunikerer med kroppen, så er nogle 
lærere dygtigere til det end andre. når vi skal lære, hvordan eksperter kommunikerer 
med kroppen, når de underviser, skal vi kunne analysere og formidle viden om kropslig 
kommunikation og dertil er skrift- og verbalsproget fremragende. 

hermed er det næsten sagt, at en bog er det rette medie til at formidle viden om krop 
og kommunikation. I samme åndedrag skal det dog siges, at hvis viden om krop og 
kommunikation virkelig skal berige praksis og fremme elevernes læring, er en bog langt 
fra tilstrækkelig. sammen med denne bog udkommer derfor et visuelt materiale med 
videoklip af eksemplerne, der er nævnt i bogen. desuden er der planlagt et læringsspil, 
der har til hensigt at bringe de teoretiske indsigter tættere på en kropslig praksis. spillet 
kan endvidere danne rammen om at tilpasse begreberne til de lokale kontekster, hvor 
de skal integreres i hverdagen. hensigten har således været at skabe et samlet mate-
riale, der kan udvikle evnen til at analysere, iagttage og handle i praksis og ikke kun øge 
den teoretiske viden.  

det er håbet, at materialet kan bidrage til at professionalisere lærernes kropslige kom-
munikation, så den ikke blot betragtes som noget, nogle lærere intuitivt kan. tværtimod 
er det et felt, der kan læres, og hvor man uophørligt kan forfine sin praksis. Materialet 
vil forhåbentlig kunne inspirere både det daglige teamsamarbejde og mere systematisk 
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kollegasupervision. Perspektivet og begreberne er i hvert fald til rådighed, men de åbner 
samtidig behovet for række nye undersøgelsesfelter. Ikke mindst begrebet om oplevel-
seskvaliteter berører nogle dybtliggende og personlige forhold, hvor lærerrollen bliver 
spændt op imellem at performe en professionel praksis og på samme tid bevare sin 
autencitet i samværet med eleverne. der ligger endvidere en udfordring i at udfor-
ske, hvorledes pædagogikken og didaktikken i bredere forstand vil blive påvirket af et 
systematisk og øget fokus på kroppens betydning i kommunikationen i skolen. hvad 
gør det forøgede fokus på krop og kommunikation ved læringsmiljøet? nærværende 
undersøgelser koncentrerer sig om indskolingen og indeholder enkelte perspektiveringer 
om mellemtrinnet, men hvorledes ser det ud i udskolingen eller i elevgrupper med disci-
plinære problemer? I forskningen om klasserumsledelse har kroppens betydning for kom-
munikationen hidtil spillet en begrænset rolle på trods af de åbenlyse potentialer. endelig 
er det et videnfelt, der stadig har til gode at inddrage eleverne selv. hvordan kan man 
bibringe eleverne viden om og erfaring med disse temaer og begreber?
 

Eleverne har taget teten med at skabe rum for læring.
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metode

Med afsæt i projektets problemstilling er der lavet en række videooptagelser i en 2. 
klasse på Lystrup skole ved Århus. det fænomenologisk inspirerede metodedesign 
er velegnet til at håndtere kroppens nonverbale sprog og de rumlige struktureringer 
af undervisning. datagenereringsmetoden har overvejende bestået af kvalitative og 
primære, ikke-stimulerende observationer. som det fremgår nedenstående, er der 
dog opstillet visse krav om variation til organisationen af undervisningen, som selv-
sagt påvirker datagenereringen i stimuleret retning. selv om videoobservationer ikke 
betragtes som stimulerede data, er det omvendt heller ikke muligt, som det vil blive 
diskuteret nedenstående, at betragte videooptagelserne som objektive afspejlinger af 
virkeligheden.

udvælgelseskriterier for skolepraksis

•   Genstandsfeltet for det herværende projekt er indskolingen (0.-3. kl.). Med hen-
blik på at repræsentere aldersgruppen blev der valgt en 2. klasse. 

•   Lærergruppen og skoleledelse  skal  være udviklingsorienterede og motiverede 
for deltagelse i projektet. 

•   I det omfang det er muligt, tilstræbes udvælgelsen af en ”repræsentativ” eller 
”velfungerende” klasse. dette anses for vigtigt af etiske hensyn i det tilfælde, at 
projektets resultater ønskes formidlet i billedoptagelser. 

•   Forældrene skal være samarbejdsvillige og skriftligt samtykke, at videooptagel-
ser m.m. af deres børn må finde sted. 

Beskrivelse af konteksten

skolen er opdelt i ”huse”, hvor indskolingsklassetrinene har deres eget ”hus”. I alt 
ligger 5 klasselokaler centreret om et fællesområde med tekøkken, sofagrupper, garde-
rober m.m. Fællesrummet er hjemligt indrettet med blomster, udsmykninger, legesager 
og fungerer efter skoletid som skolefritidsordning. desuden er det indrettet, så det 
tilgodeser børnenes forskellige læringsstile. Klasselokalet er almindeligt af størrelse, og 
har en række vinduer i den modsatte side af døren. Ved døren er der højt til loftet, og 
loftet skråner ned mod vinduessiden. I perioden, hvor optagelserne finder sted, varierer 
indretningen af lokalet. I klasselokalet er der almindelige stole og borde til alle eleverne, 
en almindelig tavle, en computer permanent placeret i bagerste hjørne ved vinduet og 
en stor rund sofa. 

Klassen består af 25 elever og har tre forskellige lærere, hvoraf de to primære lærere 
deltager i projektet. Klasselæreren har arbejdet 10 år på Lystrup skole og været involveret 
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i det nedenfor beskrevne udviklingsprojekt, mens matematiklæreren er i gang med sit 
andet undervisningsår. der er ikke tildelt ekstra støttetimer til klassen, og den beskrives af 
skolen som ”repræsentativ” og ”velfungerende”.

Lystrup skole har for et par år siden haft et udviklingsprojekt med fokus på forskellige 
læringsstile i indskolingen bl.a. inspireret af dunn & dunn og howard gardners teori om 
de mange intelligenser. denne opmærksomhed har som skitseret i ovenstående resulteret 
i specifikke rumindretninger, som har til formål at støtte eleverne i at rette deres opmærk-
somhed mod det tilsigtede, ligesom de forskellige siddestillinger harmonerer med deres 
motoriske udvikling. For at tilbyde arbejdsformer og læringsstile der afstemmer elevernes 
behov, er der udviklet forskellige miljøer i klasselokalet.

Video som observationsmetode 

observation er en direkte metode til at skaffe sig indsigt i kropslige interaktioner, idet 
den giver et førstehåndsindtryk af social praksis i den rumlige og tidslige kontekst, som 
den udspilles i. På trods af at observationsstudier i metodelitteraturen kategoriseres som 
ikke-stimulerede dataindsamling, må man gøre sig klart, at observationsstudier i lige så 
høj grad er en konstruktionsproces, hvor den medbragte optik og forforståelse er en 
aktiv del af datagenereringen (andersen & Kampmann, 2002). I modsætning til andre 
datagenereringsmetoder (fx interviews) indebærer observationer en mere kompliceret 
analyseproces, idet informationstætheden er større, og informationer i fx kropssproget 
skal omsættes til verbal- og skriftsproget for at være velegnede til at blive delt med 
andre og til at indgå i et forskningsprojekt. 

Videooptagelser er en reduceret observationsform, hvor optagevinklen, tekniske be-
grænsninger af fx lyd og billedfrekvens og fraværet af lugteindtryk adskiller sig fra første-
håndsindtryk. omvendt indeholder videooptagelser muligheden for at se ”den reducere-
de virkelighed” gentagne gange, i slow motion eller sågar billede for billede. På baggrund 
heraf har det i forskningsprocessen været muligt at fortolke indtrykkene i fællesskab og 
diskutere sig frem til konsensus af det observerede. som rønholt har formuleret det, 
giver videoobservation: ”[…] mulighed for at ”se” sammenhænge mellem handlinger, 
bevægelse og udtryk, som ellers er skjult for det blotte øje” (2003, p. 15).

Ved brug af video får man i interaktionsanalysen mulighed for at se de pædagogiske 
processer, der er konstituerende for kommunikationen i skolen. det håndholdte kamera 
har i pædagogisk forskning været en ofte anvendt metode. her skal man dog være 
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opmærksom på at i det øjeblik, hvor det er samvær og samspil imellem de tilstedevæ-
rende personer, som skal udforskes, vil tilstedeværelsen af en fremmed tredjeperson 
påvirke den givne kontekst – og dermed på det fokus, som bliver lagt eller udvalgt i 
situationen. Modsat dette står erfaringen med, at anvendelsen af stationære kame-
raopstillinger uden fotograf ofte resulterer i et informationsfattigt observationsmate-
riale med begrænset analytisk værdi, fordi man savner tætte billed- og lydoptagelser, 
og at man ikke har mulighed for at følge aktørernes fysiske bevægelser i rummet 
(Kofoed, 1997, p. 32). 

Projektets udgangspunkt har været at forene kvaliteterne fra de ovenstående erfaringer 
til en kombination af håndholdte og stationære kameraopstillinger. Videooptagelserne er 
lavet med to til tre stationære, ubemandede kameraer og et håndholdt kamera. herved 
blev det muligt både at få en stor aktionsflade og samtidigt flere vinkler med mulighed 
for nærbilleder og information. På alle kameraer var der installeret mikrofoner. derudover 
var læreren altid udstyret med en ekstra mikrofon for at sikre et tydeligt lydbillede. Inten-
tionen er, at billedmaterialet skal være af en kvalitet, så det efterfølgende kan bruges i 
formidlingsøjemed. Med henblik på dette har der været tilknyttet en professionel fotograf 
med pædagogisk indsigt og erfaring. samarbejdet med fotografen er vigtigt, idet foto-
grafen hele tiden foretager valg og fravalg med hensyn til kamerapositioner, optagevink-
ler, zoom med mere.

analysemetode

Med henblik på at sikre at de nævnte fokusområder blev tilgodeset, blev optagelserne 
fordelt over tre dage. I alt er der optaget ca. 20 timers video fordelt over 6 under-
visningslektioner. For at kunne overskue det omfattende indsamlede materiale, har 
analyseprocessen fordelt sig over flere faser 8:

•  intuition: Båndene blev set igennem ud fra en åben, intuitiv fornemmelse af, 
hvor der udspillede sig signifikant kropslig kommunikation, og på baggrund 
heraf blev der udvalgt sekvenser, som vakte særlig interesse. 

•   Ydre sansning: de udvalgte sekvenser blev gennemset mange gange. ofte 
billede for billede for herigennem at få så mange detaljer og nuancer med fra 
såvel billed- som lydsiden. 

•   indre sansning: observatørens egne kropslige og følelsesmæssige reaktioner 
blev en pejling på intensiteten i situationen, men blev også genstand for under-
søgelse af egne forforståelser og tolkninger. 

8 Beskrivelse af en l ignende analysemetode f indes i  (alrø og Kristensen, 1997).
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•   identifikation: de enkelte forløb blev skrevet ind i et analyseskema med henblik 
på at skabe overblik og operationalisere de observerede interaktioner. Kategori-
seringer og begreber blev færdigudviklet gradvist i denne proces, som vekslede 
mellem teoretisk og analytisk distance og indlevelse. de enkelte cases har således 
været skrevet igennem op til fem gange, efterhånden som temaerne trådte ud af 
materialet. 

•   diskussion og fortolkning: I denne fase blev analyserne løftet fra de speci-
fikke cases til et generelt niveau, og de enkelte delelementer blev prioriteret 
og placeret enten i forgrunden eller baggrunden. diskussionerne resulterede i 
fortolkninger af empirien, og de iagttagne og fortolkede mønstre blev samlet i 
nye forståelsesmodeller. 

 I forbindelsen med udarbejdelsen af nærværende bog er de hidtidige analyser fra 
forskningsrapporten (jensen og Kjeldsen, 2008) blevet skærpet gennem yderligere 
drøftelser med skolens professionelle og teoretiske perspektiveringer. 

På basis af analyserne af de specifikke kropslige aktioner og interaktioner er det målet 
at udvikle en generel forståelse, begreber og modeller. 

Validitet og generaliserbarhed

Metodedesignet er kvalitativt, og vidensbegrebet orienterer sig ikke mod et objektivt og 
universelt sandhedsbegreb, men mod et moderat postmodernistisk ideal, hvor der eksi-
sterer specifikke, lokale og personlige sandheder (Kvale, 1997, p. 227). Validitetskriteriet 
orienterer sig derfor mod kohærens og pragmatik snarere end et positivistisk ideal om 
korrespondens mellem projektets resultat og en objektiv virkelighed. Validiteten bliver 
således et spørgsmål om håndværksmæssig kvalitet og åbenhed om forskningsproces-
sens forløb. analyserne af de enkelte cases og de generelle fortolkninger er således gjort 
til genstand for diskussion og verificering både i forskningsgruppen og i dialog med de 
involverede lærere.

Muligheden for at generalisere på basis af fortolkningerne er analytiske. analytisk 
generalisering er baseret på assertorisk logik og en vurdering af, om resultatet fra én 
undersøgelse kan overføres til en anden. det er ikke muligt at generalisere på bag-
grund af indeværende undersøgelses fortolkninger i kvantitativ forstand. Muligheden 
for at generalisere opstår på baggrund af de teoretiske fortolkninger, analyser og 
begrebsudviklinger, som er inspireret af videooptagelserne.
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mellemtrinnet

datagrundlaget for mellemtrinnet adskiller sig fra det øvrige design og har ikke en 
karakter, der lever op til almindelige krav til lødig forskning. afsnittet om mellemtrin-
net bør derfor alene betragtes som en perspektivering af den viden, hvorom vi kan 
udtale os på et rimeligt kvalificeret grundlag. 

Perspektiveringen er baseret på et dagsmøde med to lærere fra mellemtrinnet og en 
af de to lærere der medvirkede i studiet af indskolingen. alle tre lærere underviser på 
den samme skole, hvor den oprindelige empiri blev genereret. Forud for mødet havde 
lærerne modtaget og gennemlæst relevante dele af forskningsrapporten (jensen og 
Kjeldsen 2008). Mødet indledtes med en introduktion til forståelsen af kommunikative 
rum og kroppens tegn og udtryk med henblik på at afklare, om lærerne fandt model-
lerne og resultaterne nyttige for deres daglige arbejde. den øvrige del af mødet forløb 
med at gennemse videomateriale samt drøftelser af tre temaer: oplevelseskvaliteter, 
Læringsrum og Undervisningsdifferentiering. Ved hvert af de tre temaer introducerede 
forskerne temaet, dernæst var der afsat 20 min. til drøftelse og begrebsafklaring, heref-
ter var der afsat 30 min. til, at lærerne kunne fortælle om deres erfaringer med temaet 
fra hverdagen på mellemtrinnet. endelig afsluttedes hvert tema med en afrunding og 
opsamling. drøftelserne blev optaget auditivt og gav anledning til mange præciseringer 
af begreber, modeller og eksempler, og vi er derfor stor tak skyldig til de tre lærere fra 
Lystrup skole, Mette Purup, sidsel rudbeck og jakob jørup.
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Film om Krop og kommunikation i skolen

Med afsæt i empirien, er der produceret en film ”Krop og kommunikation i skolen”. 
denne er vedlagt bogen. Filmen er opbygget således, at den understøtter praksisek-
semplerne i bogen. det kan således anbefales at se filmen i forbindelse med læsning 
af konkrete dele af bogen. Filmen er delt op i afsnit, der har samme navn som nogle 
af kapitlerne i bogen. det sidste afsnit i filmen følger ikke denne logik, idet den har 
karakter af ”fraklip”, der kan få os til både at trække på smilebåndet og at give stof til 
eftertanke. 

Filmen har følgende afsnit:
•   Kroppens tegn og udtryk
•   Kommunikative rum
•   Organisering af læringsrum
•   Oplevelseskvaliteter
•  Undervisningsdifferentiering
•  Tiltrække opmærksomhed

Målet med filmen er at give inspiration til det pædagogiske arbejde med krop og læring 
i skolen. den er optaget i en 2. klasse og viser en række eksempler på, hvordan kroppen 
bruges til at kommunikere med og indgår i etablering af læringsrum.

Filmen har samme målgruppe som bogen.
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