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 aarHus uNIVersItet

Det er hårdt arbejde at 
finde ro

Vi fødes i adagio unge skærer sig til ro

Der er bruG fOr	Ro		
– i daginstitutionerne, i skolerne og i vores hverdagsliv. 
men hvad gør man, når uroen har taget magten?



		 Når	 sundhedsplejersken	 i	 gamle	 dage	 besøgte	 den	

nybagte	børnefamilie,	var	budskabet:	”Ro,	renlighed	og	

regelmæssighed.”	 Barnet	 skulle	 hurtigst	 muligt	 bringes	

ind	 i	 en	 regelmæssig	 rytme	 og	 sove	 og	 ammes	 på	 faste	

tidspunkter.	Og	renligheden	gav	sig	selv:	Hygiejne	–	eller	

properhed,	som	man	sagde	–	stod	i	højsædet.	Alt	hvad	der	

kunne	forstyrre	det	lille	barn,	om	det	så	var	uro,	snavs	eller	

mangel	på	rytme,	skulle	undgås.

	 Sådan	 var	 det	 også	 senere	 i	 barnets	 tilværelse.	 Man	

stod op kl. 6.30, spiste kl. 7, mødte i skolen kl. 8 og fik 

aftensmad	kl.	18.	Og	faste	sengetider	var	absolut	anbefa-

lelsesværdige.

	 I	dag	ser	sagen	anderledes	ud.	Det	nyfødte	barn	tages	

med	på	forældrenes	konditur	i	en	dertil	indrettet	trehjulet	

løbevogn,	hvorfra	det	anspændt	kan	se	skovens	træer	suse	

forbi.	Og	amning	foregår,	når	barnets	naturlige	behov	eller	

lyst	melder	sig.	Børnehaven	er	en	multiarena	af	vekslende	

aktiviteter,	 ofte	 sådan	 at	 det	 enkelte	 barn	 har	 frit	 valg:	

”Hvad	har	jeg	lyst	til,”	forventer	vi,	at	det	hele	tiden	spørger	

sig	selv.	Denne	adfærd	gentages	i	det	supermarked,	som	

barnet	besøger	på	vejen	hjem	sammen	med	far	eller	mor:	

”Hvad	synes	du,	vi	skal	spise	i	aften?	Og	er	der	noget,	du	

selv	har	lyst	til?”	I	skolen	skal	elevernes	læring	stimuleres,	

og	den	stimuleres	angiveligt	i	kraft	af	mangfoldighed.	

	 Jo,	 i	 industrisamfundet	 lå	klasserne	på	rad	og	række,	

klokken	ringede	ind	og	ud,	og	undervisningen	var	lærer-

centreret.	Men	i	det	såkaldte	vidensamfund	er	kodeordet	

mangfoldighed	og	omskiftelighed,	og	eleven	må	selv	træffe	

sine	valg:	Hvordan	skal	min	dag	forløbe?	Hvad	kunne	jeg	

tænke	mig	lige	nu?	Hvor	skal	jeg	opholde	mig,	og	hvem	vil	

jeg	være	sammen	med?	På	den	måde,	lyder	argumentet,	

stimulerer	man	ikke	alene	læring,	man	socialiserer	også	

barnet	ind	i	et	samfund,	der	efterspørger	forskellighed.

	 Skal	 barnet	 have	 ro,	 eller	 skal	 det	 stimuleres,	 dvs.,	

skal	der	skabes	uro?	Jeg	 tror,	at	baggrunden	for	denne	

diskussion	ligger	et	lag	dybere.	Der	er	næppe	mange,	der	

mener,	at	barnet	eller	eleven	skal	forstyrres.	Spørgsmålet	

er:	Hvad	er	centrum	for	undervisning	og	opdragelse?	Er	

det	skolen,	klassen	og	familien,	eller	er	det	barnet?	Hvor	

skal regelmæssigheden findes? I omgivelsernes rytme og 

struktur	eller	i	barnets	rytme	og	behov?	

Således	 omformet	 er	 diskussionen	 langt	 fra	 så	 ny,	 som	

den kunne lyde. De fleste husker den franske filosof 

Jean-Jacques	Rousseaus	retorisk	svulmende	indledning	

til	Émile:	”Ved	fødslen	snøres	vi	ind	i	et	klæde,	ved	døden	

graves	vi	ned	i	en	kiste,	og	mellem	disse	to	yderpunkter	er	vi	

spærret	inde	i	samfundets	institutioner.”	Sådan	reagerede	

han	mod	traditionens	tvangsforanstaltninger.	Nu	skulle	

mennesket	være	frit	–	ja,	frit	til	at	vælge	sin	egen	frihed.	

Ifølge	Rousseau	var	barnet	opdragelsens	centrum.

	 Skal	roen	med	andre	ord	have	lov	til	at	udfolde	sig	fra	det	

enkelte	barn?	Falder	barnet	kun	til	ro,	når	moderen	lytter	

til	og	tilpasser	sig	barnets	behov?	Og	skal	vi	derfor	stille	en	

mangfoldighed	af	muligheder	til	rådighed,	så	barnet	selv	

og på egen hånd kan finde sig til rette?

	 Eller	skal	roen	omvendt	indfolde	sig	i	barnet?	Skal	ram-

merne	være	præget	af	regelmæssighed?	Skal	valgene	træf-

fes	af	forældre,	pædagoger	og	lærere,	fordi	det	giver	barnet	

den	sociale	og	institutionelle	stabilitet,	som	ikke	alene	giver	

barnet	ro,	men	også	gør,	at	det	kan	bruge	så	meget	desto	

mere	kapacitet	på	at	tilegne	sig	viden	og	færdigheder?

	 Det	er	spørgsmål,	vi	ikke	bør	svare	ideologisk	på.	Barnet	

skal	 ikke	 have	 ro,	 renlighed	 og	 regelmæssighed,	 fordi	

dette	 er	 rationalismens	 ideal.	 Det	 skal	 omvendt	 heller	

ikke	forstyrres,	stimuleres	og	stilles	 i	en	mangfoldighed	

af	valgmuligheder,	fordi	det	er	et	romantisk	eller	reform-

pædagogisk	ideal.	Nej,	svaret	skal	være	didaktisk:	Hvad	

virker?	Hvilken	form	for	rammesætning	befordrer	hvilken	

form	for	tilegnelse	af	viden	og	færdigheder?	For	i	vores	

tid er pædagogikken ikke filosofisk, men didaktisk. En af 

konsekvenserne	er,	at	der	ikke	gives	ét,	men	mange	svar.	

For	én	slags	læring	kræver	ét	sæt	af	fysiske	og	undervis-

ningsmæssige	rammer,	en	anden	kræver	andre	rammer.	

Det	kræver	med	andre	ord	pædagoger	og	lærere,	der	ikke	

agerer	i	kraft	af	ideologiske	idealer,	men	agerer,	fordi	de	

er	eksperter	i	undervisning.	

Ro, reNLIGHeD OG reGeLmÆssIGHeD 

LeDer2

af Lars	Qvortrup
dekan, DPu

lq@dpu.dk

”Én slags læring kræver ét sæt af fysiske og 
undervisningsmæssige rammer, en anden 
kræver andre rammer. Det kræver med 
andre ord pædagoger og lærere, der ikke 
agerer i kraft af ideologiske idealer, men 
agerer, fordi de er eksperter i undervisning.”
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uNGe sKÆrer sIG tIL rO OG KONtrOL

Psykolog bo møhl og ungdomsforsker Niels ulrik sørensen 
fortæller om unge cuttere, der bukker under for krav og 
forventninger – men selvskaden og risikoadfærden er 
også et forsøg at få kontrol over en tilværelse, som de 
unge i forvejen oplever som ekstremt risikofyldt.
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urOeN stOPPer, Når LÆrere bLIVer PrOfessIONeLLe 
LeDere

Hvad skal der til for at få ro i de danske folkeskoler. De 
to professorer Niels egelund og mads Hermansen giver 
deres bud.

26
Det er HårDt arbeJDe at fINDe rO

Det moderne menneske er stressramt og har svært ved at 
finde ro. Markedet for teknikker, der kan hjælpe, er stort, 
men ikke uproblematisk. Lektor Kirsten marie bovbjerg 
kaster et kritisk blik på tidens teknikker til at finde ro.

14
CataLaNsK saGLIGHeD GØr bØrN stILLe

Dansk pædagogik larmer. Hvor en catalansk daginsti-
tution er præget af en rolig og saglig stemning, er den 
danske præget af børnenes personlighed og hjemlig 
hygge. Det kræver til tider høreværn, fortæller lektor ved 
DPu, Charlotte Palludan.

”Det kræver en fornyet optagethed af 
regler. Men det er en moderne og langt 
mere reflekteret og situationsbestemt 
omgang med regler, vi skal satse på. Ikke 
en tilbagevenden til kadaverdisciplin. Den 
type af disciplin har bedst af ikke at blive 
vakt til live.”

16
VI fØDes I aDaGIO

Kan indsigten i musikkens virkning på hjernen udnyttes til 
støjbekæmpelse i skolen? Og kan musikundervisningen 
hjælpe urolige elever til at finde roen? Læge, professor 
Lars Heslet og DPu-lektor sven-erik Holgersen giver hver 
sit bud.

20
KoMMENTAR | aNerKeNDeNDe LeDeLse OG bLusseNDe 
Ører

Helle bjerg og Dorthe staunæs

    Det ivrige øre er det øre, 
der kan blusse af skam. 
Og pludselig fornemme 
utilstrækkeligheden i sig 
selv - af sig selv.

10	
fIND seLV freD OG rO

I klasseværelset er det lærerens ansvar at skabe ro. I de 
nye skolebygninger er det den enkelte elevs eget ansvar 
at finde frem til fredfyldte steder. Adjunkt Malou Juelskjær 
om det nye skoleliv.
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Ny	BACHELoRUDDANNELSE	PÅ	DPU	

med en ny bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab 

uddanner DPu, aarhus universitet, eksperter i læring, uddan-

nelse og pædagogik til fremtidens vidensamfund. De første 

studerende får studiestart september 20�0.

Læs mere på www.dpu.dk/bachelor 

ASTERISK*TV		

’Schhh’, ’Sæt jer ned!’, ’Hold nu kæft!’. Mange gange hver 

dag tysser de danske lærere på deres elever. Og det selvom 

mange undersøgelser viser, at ’skæld-ud’ ikke er en særlig ef-

fektiv måde at skabe ro på. asterisk*tv er gået til forskningen 

og får bud på, hvordan lærere kan skabe et mere behageligt 

arbejdsklima i klassen. Nærværstræning og klasserumsledel-

se er nogle af svarene. se udsendelse om ro på dpu.dk/ro

I vidensamfundet er kompetencer yt og dannelse in. Det 

mener DPu-forsker Lars Geer Hammershøj, for der er brug 

for hele mennesker og ikke fagidioter i det postmoderne ar-

bejdsliv. se og hør mere om vidensamfundet, dets udfordrin-

ger og glæder på dpu.dk/vidensamfund

Alle Asterisk*tv-udsendelser kan ses på dpu.dk/tv, og flere af 

dem vises nu også på emu.dk – Danmarks undervisningspor-

tal.

BoGRECEPTIoN

Den 24. marts udkommer bogen ”Har vi en aftale? magt og 

ansvar i mødet mellem folkeskole og familie” af Hanne Knud-

sen, DPu. I den anledning afholdes et debatarrangement, hvor 

Christine antorini, Holger Højlund og Helle bjerg kommenterer 

og diskuterer nogle af bogens pointer. efter debatarrange-

mentet byder forlaget på et glas vin. arrangementet er gratis, 

men tilmelding nødvendig.

Yderligere information og tilmelding på www.dpu.dk/kalender

DANSK	FILoSoFISK	SELSKABS	ÅRSMØDE	2010

Dansk Filosofisk Selskab holder årsmøde på Danmarks Pæ-

dagogiske universitetsskole den 5.-6. marts 20�0. temaet for 

mødet er erfaring og opmærksomhed.  Hovedtalere er en-

rique Dussel og andrew bowie.

Yderligere information og tilmelding på www.dpu.dk/filoso-

fiskselskab

ECPP2010

I samarbejde med eNPP (the european Network for Positive 

Psychology) og Danmarks Pædagogiske universitetsskole er 

forskningscenteret universe research Lab vært for konferen-

cen ”eCPP20�0 – the 5th european Conference on Positive 

Psychology” fra 2�.-26. juni 20�0 i København.

under titlen ”Positive Psychology Now & In 2025: Nordic, 

european & Global Perspectives” vil forskere fra hele verden 

samles i København bl.a. mihaly Csikszentmihalyi, Howard 

Gardner, William Damon og barbara fredrickson. 

forskningsdirektør og lektor Hans Henrik Knoop kan kontak-

tes for yderligere information på info@universeresearchlab.

dk eller besøg www.ecpp20�0.dk

BEDRE	FoLKESKoLE	MED	MASSIV	FoRSKNINGSINDSATS

et nyt Center for strategisk uddannelsesforskning etableres 

med en bevilling på 40,5 mio. kr. Professor Niels egelund fra 

Danmarks Pædagogiske universitetsskole, aarhus universi-

tet, bliver centerleder. Det nye Center skal fokusere på hele 

forløbet fra før folkeskolen til og med overgangen fra folke-

skolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere på www.cfsu.dk



		Uroen	er	sluppet	løs	i	uddannelsessystemet.	Ingen	kan	holde	larmen	ud	

–	hverken	politikere,	lærere,	forældre	eller	elever	er	tilfredse.	Alle	ønsker	

sig	en	folkeskole	præget	af	større	ro	til	læring.	En	sådan	kan	man	læse	om	

i	bogen	De højere uddannelser mellem teknologi og humanisme.	Bogen	er	

godt	30	år	gammel	og	i	sin	tid	skrevet	af	Bo	Jacobsen,	nuværende	professor	

i	sociologi	på	Københavns	Universitet.	I	bogen	tager	Bo	Jacobsen	os	med	

tilbage	til	1935,	hvor	omgangsformen	på	universiteterne,	i	gymnasieskolen	

og	i	folkeskolen	var	præget	af	autoritære	forhold,	stærk	disciplin	–	og	ro.	

	 Om	en	afdød	gymnasielærer	står	der	i	en	nekrolog:	”Hvor	andre	drøftede	

og	diskuterede	og	stillede	sig	skeptisk	skar	han	gennem	alle	Omsvøb	og	

handlede.	For	vor	Skole	har	han	betydet	meget	i	retning	af	Form,	Fasthed	

og	Præcision.	’Ingen	vrøvl	i	Geledderne’	var	Motto	for	hans	Arbejde.”	Og	i	

en	leder	i	fagbladet	Folkeskolen	fra	21.	februar	samme	år	stod	der:	”Vi	har	

endnu	ikke	set	den	Mand	på	ansvarlig	Plads,	der	har	turdet	tage	Ansvar	ved	

at	kræve	legemlig	Straf	rent	forbudt	og	kaste	Skolen	ud	i	det	rene	Anarki.	

Hvis	Barnet	ikke	under	sin	opvækst	lærer,	at	der	er	noget,	der	hedder	Pligt	

og	Lydighed	mod	Samfundets	Love,	vil	det	som	Voksen	faa	ondt	ved	at	bøje	

sig	og	let	komme	til	at	forsynde	sig	mod	de	gældende	love.”

	 På	75	års	afstand	af	1935	er	vi	ikke	optaget	af	pligt	og	lydighed,	men	af	lyst	

og læring. Til gengæld er vi stadig optaget af at finde et balanceret forhold 

mellem	et	fast	og	et	løst	system.	Et	fast	struktureret	undervisningssystem	

er	kendetegnet	ved	en	undervisning,	hvor	man	følger	autoriteter,	passer	

sine	ting,	overholder	tidspunkter	og	aftaler.	Et	løst	struktureret	system	

er	kendetegnet	ved,	at	selve	undervisningsindholdet	er	til	diskussion.	Det	

vil	sige,	at	regler,	tidspunkter	og	aftaler	ikke	er	standardisere	–	og	den	

daglige	arbejdsgang	får	en	mere	svingende,	 lavt	organiseret	og	knap	så	

beregnelig	karakter.	Men	har	den	pædagogiske	–	den	reformpædagogiske	

–	udvikling	i	efterkrigstidens	Danmark	skabt	et	for	løst,	udisciplineret	og	

uroligt	pædagogisk	system?	

	 Professor	og	nyudnævnt	leder	af	Center	for	Strategisk	Uddannelses-

forskning	 Niels	 Egelund	 har	 i	 en	 årrække	 forsket	 i	 uroens	 udvikling	 i	

folkeskolen.	Han	siger:		

Ingen	i	skolen	har	lyst	til	al	den	larm	og	uro	mere.	Men	
hvordan	får	man	fred	og	ro	uden	at	vende	tilbage	til	
kadaverdisciplinen.	To	professorer	fortæller,	at	lærerne	
skal være mindre konfliktsky for at skille skolen af med 
sit	måske	største	problem:	uroen.

UROEN STOPPER, 
NÅR LÆRERE BLIVER 

PRoFESSIoNELLE	
LEDERE

”Indtil	 starten	af	 1970´erne	var	der	 forholdsvis	 faste	 forventninger	 til,	

hvad	 man	 krævede	 i	 skolen.	 Men	 samfunds-	 og	 skoleudviklingen	 med	

større	vægt	på	demokrati	og	involvering	og	mindre	autoritære	rammer	om	

undervisning	har	ført	til	nye	normer	for	omgangen	med	hinanden	i	skolen.	

Pludselig skal vi til at finde ud af, hvordan man skal omgås. Det giver ikke 

sig	selv.	På	mange	måder	har	det	været	nyttigt	at	få	sat	eleven	i	centrum.	

Men i dag er de fælles normer og rammer afløst af en værdipluralisme. 

Det	skal	lærerne	kunne	rumme.	Men	det	gør	også	nogle	lærere	magtesløse	

over	for	uroen	i	klassen.	Så	når	lærerne	spørger;	 ’hvad	skal	vi	gøre?’,	så	

er	mit	hovedsvar,	at	vi	har	brug	for	en	ny	balance	mellem	en	løs	og	fast	

strukturering	af	klassens	arbejde	fra	lærerens	side.	Og	nu	er	vi	heldigvis	

i	den	situation,	at	vi	igen	tør	tale	om,	hvilken	disciplin	der	skal	til,	for	at	

indlæring overhovedet kan finde sted.” 

Stadigt flere urolige elever 
Men	kan	man	virkelig	ikke	få	ørenlyd	i	den	danske	folkeskole?	Den	offentlige	

debat	kan	give	indtryk	af,	at	det	står	slemt	til.	Og	det	gør	det	sådan	set	også.	

Videnskabelige	undersøgelser	har	dokumenteret,	at	uroen	er	omfattende.

	 Tilbage	 i	 1996	stod	Niels	Egelund	sammen	med	professor	Kim	Foss	

Hansen	bag	undersøgelsen	”Urolige	elever	i	folkeskolens	almindelige	klas-

ser”.	Undersøgelsen	omfattede	20	procent	af	de	danske	folkeskoleelever.	

Den	viste,	at	10	procent	af	eleverne	mere	eller	mindre	konstant	forstyrrede	

undervisningen	for	sig	selv	og	andre.	Knap	2	procent	forstyrrede	så	godt	

som	konstant,	og	knap	1	procent	var	så	forstyrrende,	at	lærerne	ønskede	

dem	væk	fra	undervisningen.	Dertil	kunne	man	lægge,	at	30	procent	af	

eleverne	lejlighedsvis	var	urolige.	Men	Niels	Egelund	og	Kim	Foss	Hansens	

konklusion	var,	at	der	ikke	var	videnskabeligt	belæg	for	en	væsentlig	stig-

ning	i	uroen.	Men	hvad	er	der	sket	siden?	Niels	Egelund	vurderer,	at	uroens	

omfang	er	vokset.	

	 ”I	perioden	fra	1985	til	2006,	hvor	amterne	ophørte	med	at	eksistere,	sti-

ger	antallet	af	elever,	der	bliver	henvist	til	specialtilbud,	med	300	procent.	

I	denne	periode	var	stigningen	fra	1985	til	1996	ikke	påfaldende,	men	

FoTo:	FRa FILmEN ’ VIkaREN’, ThURa FILm a/S
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fra	år	2000	eksploderer	antallet	af	henvisninger	til	spe-

cialtilbud.	Det	hænger	sammen	med,	at	et	nyt	diagnostisk	

klassifikationssystem – ICD 10 – bliver indført i midten af 

1990´erne,	og	at	amternes	specialskoler	nedlægges	sam-

men	med	amterne.	Dertil	kommer,	at	vi	i	øjeblikket	kan	

følge	en	øget	tilbøjelighed	til	at	oprette	specielle	klasser	

for	de	urolige	og	uregerlige	elever.	I	perioden	fra	1985	til	

1995	var	det	kun	1½	procent	af	eleverne,	som	sad	uden	

for	de	almindelige	klasser	og	skoler.	Nu	er	det	vokset	til	

3,9	procent.	Samtidig	skal	vi	huske	på,	at	der	stadig	er	

problemer	med	de	elever,	som	sidder	 tilbage	 i	klassen.	

Tallene	fra	1996	fortalte	os	jo,	at	det	kun	var	60	procent	

af	eleverne,	som	slet	ikke	var	urolige.	Og	vi	hører	stadigt	

oftere	om	nye	slags	problemer	med	elever,	som	bruger	

timer	på	at	chatte,	benytter	et	grimt	sprog	og	om	lærere,	

som	føler	sig	truede.”

	 Men hvordan gør man lærere mindre magtesløse over 

for problemet?

	 ”Først	og	fremmest	vil	jeg	gerne	understrege,	at	lærerne	

er	uskyldige	i	den	forstand,	at	hovedårsagen	til	problemet	

ikke	er	 lærerne	og	skolen	som	sådan.	Uroen	 i	 skolerne	

hænger	stærkt	sammen	med	koncentrationen	af	familier	

med	sociale	problemer	og	anden	etnisk	baggrund,	høj	ar-

bejdsløshed,	skilsmisser	og	andre	sociale	problemer.	Men	

hvor stor indflydelse, disse faktorer får, hænger sammen 

med,	hvor	gode	eller	dårlige	lærerne	er	til	klassestyring,”	

siger	Niels	Egelund.

Ikke	alle	kan	lære	at	lede
Dansk	 Clearinghouse	 for	 Uddannelsesforskning,	 DPU,	

udgav	i	2008	en	rapport,	der	populært	sagt	gav	opskriften	

på	den	perfekte	 lærer.	Opskriften	var,	at	 lærerne	skulle	

besidde	tre	kompetencer	for	at	være	en	god	lærer:	Faglig	

kompetence,	relationskompetence	og	ledelseskompetence.	

Men	rapporten	dokumenterede	også,	at	de	to	sidste	kom-

petencer	var	lavt	prioriteret	i	læreruddannelsen.

	 Ifølge	 Niels	 Egelund	 er	 der	 netop	 brug	 for	 en	 bedre	

klasserumsledelse	for	at	komme	uroen	til	livs.	Og	ledelse	

knytter	Niels	Egelund	sammen	med	diskussionen	af	læ-

rerpersonligheden og lærerkvalifikationerne. 

URo	oG	KLASSELEDELSE

FAKTABoKS	1
De fIre LÆrertYPer

ILDsJÆLeN
særdeles involveret i elevernes sociale liv i klassen
betoner inddragelse/demokrati og opfindsomhed i 
læringen
”Læring understøttes bedst hvis eleverne føler sig hjemme 
i klassen”
Undervisningsdifferentiering

DeN HarmONIsKe LÆrer
bruger særdeles lidt tid på problemer med uro/larm i 
klassen
moderat involveret i elevernes sociale liv/klassemiljø
moderat fortaler for at lade eleverne bestemme indholdet 
i klassen
betoner diskussion og elevsamarbejde lige så meget som 
ildsjælen

PrObLemKNusereN
Involveret i elevernes sociale liv
bruger overordentligt meget tid på uro management
”Opfindsomhed er vigtigt for læring”
”Det er vigtigt at begrunde årsagen til undervisning”
elevsamarbejde undgås

traDItIONeNs VOGter
Ikke involveret i elevernes sociale liv/klassemiljøet
Går primært op i faglighed
tror ikke på nyere didaktiske teorier om, at læring under-
støttes af anerkendelse
Går ikke ind for, at elevsamarbejde, inddragelse, ud-
fordrende og opfindsomme opgaver er lærings- og 
motivationsinstrumenter

Kilde: skolens gode og onde cirkler, mads Hermansen (red.), 
forlaget samfundslitteratur og rockwoolfonden 2006.

     HVIs maN sKaL se På, HVaD sKOLeN tILfØrte 
tIDLIGere GeNeratIONer, så sKaL maN IKKe 
sØGe efter De KuNDsKaber, DeN fOrmIDLeDe. 
I steDet sKaL INteresseN samLe sIG Om De 
sPILLereGLer, sOm stYreDe TILEGNELSEN	 AF	
KUNDSKABER.
Jonas frykman
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Traditionel	ledelse	skaber	uro		
Hvem er nutidens uprofessionelle lærertyper?

”Den	ene	er	den	harmoniske	lærer.	Han	kan	godt	virke	en	

smule uprofessionel, fordi han er for konfliktsky og ude af 

stand	til	at	træde	i	karakter.	Han	viger	ganske	enkelt	tilbage	

for	at	virke	bestemmende.	Han	spørger:	”Vil	I	ikke	nok	være	

søde	at	sætte	jer	ned”	–	selv	i	de	situationer,	hvor	eleverne	

skal	sætte	sig	ned.	I	vores	undersøgelser	har	vi	registreret,	at	

når	harmoniske	lærere	får	nemme	klasser,	så	ender	de	med	

at	blive	stadigt	sværere	at	styre.	De	harmonisøgende	lærere	

er	ofte	ude	af	stand	til	at	tage	professionelt	hånd	om	deres	

klasse,”	siger	Mads	Hermansen	og	fortsætter:

	 ”Den	anden	uprofessionelle	lærer	er	traditionens	vogter.	

Den	reformpædagogiske	udvikling	har	ikke	gjort	synderligt	

indtryk	på	vedkommende.	Derfor	bekender	denne	lærertype	

i	modsætning	til	de	tre	øvrige	lærertyper	sig	slet	ikke	til	pæ-

dagogiske	plusord	som	involvering	og	demokrati.	I	stedet	

er	en	vogter	optaget	af	det	strikt	faglige,	og	slet	ikke	optaget	

af	klassens	sociale	processer	eller	af	at	inddrage	eleverne	i	

timerne.	Det	gør,	at	eleverne	keder	sig	og	reagerer	med	uro.	

Der	er	et	relativt	højt	uro-niveau	i	klasser,	hvor	traditionens	

vogtere	er	lærere.”	

Antallet	af	vogtere	vokser	
Ifølge	Mads	Hermansen	skaber	den	destruktive	uro	i	folke-

skolen stadigt flere lærere, som opfører sig som traditionens 

vogtere	eller	som	problemknusere.	

 ”De urolige klasser forvandler i øjeblikket stadigt flere 

ildsjæle til problemknusere, og stadigt flere af de harmoniske 

lærere	bliver	til	traditionens	vogtere.	Det	er	i	sig	selv	pro-

blematisk,	hvis	lærerne	for	ofte	er	nødt	til	at	opføre	sig	som	

problemknusere.	Men	det	kan	være	nødvendigt	og	profes-

sionelt	at	gøre	i	den	nuværende	situation.	Hovedopgaven	

er	at	undgå,	at	de	harmoniske	lærere	bliver	til	traditionens	

vogtere.	Det	bedste	man	kan	gøre	for	at	undgå	det,	er	at	

tilbyde lærerne kurser i konfliktløsning og i at blive mere 

markerede	som	ledere	af	en	klasse.”		

	 Den	svenske	forsker	Jonas	Frykman	har	på	et	tidspunkt	

sagt,	at	hvis	man	skal	se	på,	hvad	skolen	tilførte	tidligere	

generationer,	så	skal	man	ikke	søge	efter	de	kundskaber,	

den	 formidlede.	 I	stedet	skal	 interessen	samle	sig	om	de	

spilleregler,	som	styrede	tilegnelsen	af	kundskaber.	Er	det	

ikke	det	samme	som	at	vække	lærere	fra	1935	til	live	igen?	

Handler	det	om	at	vende	tilbage	til	gamle	dage,	hvor	eleverne	

fik prygl og blev smidt ud, hvis de forstyrrede? Slet ikke 

forklarer	Mads	Hermansen:	

	 ”En	professionel	lærer	skaber	optimale	rammer	og	spil-

leregler	 for	elevernes	 læringsrum.	Det	kræver	en	 fornyet	

optagethed	af	regler.	Men	det	er	en	moderne	og	langt	mere	

reflekteret og situationsbestemt omgang med regler, vi skal 

satse	på.	Ikke	en	tilbagevenden	til	kadaverdisciplin.	Den	type	

af	disciplin	har	bedst	af	ikke	at	blive	vakt	til	live.”

af Claus Holm
clho@dpu.dk

”Når	vi	taler	om	lærerpersonligheden,	så	er	det	et	spørgsmål,	

om	læreren	har	en	naturlig	autoritet,	om	vedkommende	

udstråler	kompetence	og	har	styr	på	det	hele.	Når	jeg	skal	

illustrere	det	for	folk,	beder	jeg	dem	om	at	tænke	på	deres	

egen skoletid. De fleste har mødt lærere, som stod og trådte 

sig	over	tæerne,	ligesom	de	har	mødt	lærere	med	styr	på	

situationen.	Hvis	man	skal	 lede	en	klasse,	så	bliver	man	

nødt	til	at	mestre	den	autoritative	stil.	

 Kan man lære det?

	 ”Nogle	kan.	Uddannelse	i	klasserumsledelse	er	til	for	de	

lærere,	der	ikke	umiddelbart	er	disponeret	for	at	optræde	

autoritativt.	Omvendt	er	det	interessant,	at	man	i	lande	som	

Korea,	Singapore	og	Finland	vurderer	faglige	og	personlige	

kvalifikationer før optagelse på uddannelsen. Det sker netop 

i	erkendelse	af,	at	uddannelse	ikke	kan	kompensere	for	alle	

personlige	dispositioner.”		

Professionel	uro-ledelse
Også	professor	Mads	Hermansen	fra	Learning	Lab,	CBS,	

har	i	en	årrække	været	optaget	af,	hvordan	lærere	bliver	

professionelle	 klasserumsledere	 –	 og	 ikke	 mindst	 hvor	

langt	bestemte	 lærertyper	er	 fra	at	udøve	denne	profes-

sionalisme.	

	 I	bogen	Skolens gode og onde cirkler	–	der	bygger	på	

en	empirisk	forløbsundersøgelse	i	4.	og	5.	klasse	og	omfat-

ter cirka 220 lærere og 5000 elever – identificerer Mads 

Hermansen og en lang række andre forskere fire lærertypers 

måde	at	opfatte	og	reagere	på	uro	i	klassen	på.	Det	drejer	

sig	om	ildsjælen,	problemknuseren,	den	harmoniske	lærer	

og	traditionens	vogter,	se	faktaboks	1.	Mads	Hermansen	

forklarer:	

	 ”I	vores	fortolkning	af	disse	lærertyper	skelner	vi	mellem	

de	professionelle	og	de	uprofessionelle	lærertyper.	Vores	

bud	 er,	 at	 den	 professionelle	 lærer	 pendler	 mellem	 to	

lærerstile,	når	de	møder	en	meget	urolig	klasse.	Den	ene	er	

problemknuseren,	der	skruer	ned	for	elevernes	involvering	

og	 medbestemmelse	 og	 op	 for	 de	 stramt	 strukturerede	

aktiviteter,	der	holder	styr	på	klassen.	Problemknuseren	

er	meget	optaget	af	uro-styring,	men	han	er	meget	utilfreds	

med	situationen,	for	han	deler	pædagogiske	idealer	med	

ildsjælen.	Ildsjælen	er	den	anden	professionelle	lærertype.	

Ildsjælen	 er	 en	 lærer,	 der	 kan	 være	 rammesættende	 og	

opmærksom	på	den	konkrete	situation	på	en	og	samme	

tid.	På	mange	måder	er	der	tale	om	den	ideelle	lærer,	der	

egentlig	ikke	er	så	optaget	af	uro	som	noget	stort	problem.	

Når	vi	taler	om	at	pendle	mellem	de	to	lærerstile,	så	er	det	

fordi,	at	man	i	en	overgangssituation	–	for	eksempel	når	en	

ildsjæl	overtager	en	meget	urolig	klasse	–	godt	kan	benytte	

sig	af	problemknuserstilen.	Formålet	er	så	stille	og	roligt	at	

vende	situationen	og	vende	tilbage	til	rollen	som	ildsjæl.”
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LÆs mere:
mads Hermansen: ”skolens gode og onde cirkler. 
en empirisk forløbsunderrsøgelse i 4. og 5. klasse af 
elevstandpunkt og holdninger til uro, disciplin og læring”, 
forlaget samfundslitteratur og rockwoolfonden 2006.

Niels egelund og Kim foss Hansen: ”urolige elever i 
folkeskolens almindelige klasser”, undervisningsministe-
riet �996.

Niels egelund, Helle Jensen og erik sigsgaard: ”uro og 
disciplin i skolen”, roskilde universitetsforlag 2006.

svend erik Nordenbo et al.: Lærerkompetanser og elevers 
læring i barnehage og skole. Dansk Clearinghouse for 
uddannelsesforskning, www.dpu.dk/clearinghouse.

MADS	HERMANSEN	

Professor ved Learning Lab, Cbs. arbejder bl.a. 
med pædagogisk psykologi, herunder specielt 
læreprocesser og undervisningsovervejelser 
og organisationspsykologi i forbindelse med 
forandrings- og udviklingsprocesser.

www.cbs.dk/staff/mh

NIELS	EGELUND	

Professor og leder af Center for strategisk 
uddannelsesforskning, DPu. Desuden er han 
formand for Pisa-konsortiet.. 

www.dpud.dk/om/egelund

FAKTABoKS	2

Lærertypernes svarfordeling på spørgsmålet:  
Denne klasse er en meget larmende klasse (angivet i %)  
    
 
 Helt/delvis enig Delvis uenig Helt uenig 

traditionens vogter �4 4� 2�
Den harmoniske 6 25 68
Ildsjælen 20 �5 46
Problemknuseren 45 48 7
total 22 �5 42

     
elevers oplevelse af klassens uro-placering fordelt på lærertyper (angivet i %)    
 
 
 Høj grad uro relativt høj uro relativt lav uro Lav grad uro

traditionens vogter 26 40 �2 2 
Den harmoniske �0 22 4� 27 
Ildsjælen �2 47 �0 �� 
Problemknuseren 45 45 �0 0 
total �8 �9 �� �2 

Kilde: skolens gode og onde cirkler, mads Hermansen (red.), forlaget samfundslitteratur og rockwoolfonden 2006.
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Ro	oG	SKoLEByGGERI ��

	 	Børnekroppe	bag	en	lukket	dør	 i	et	 lokale	afgrænset	

af fire vægge. Alle bænket ved ensartede borde og stole. 

Siddende	i	samme	stilling	med	blikket	rettet	mod	enden	

af	lokalet,	hvor	en	lærer	–	som	den	eneste	–	er	i	bevægelse	

foran	en	tavle.	Børnene	må	ikke	bevæge	sig	for	meget.	De	

må	heller	ikke	tale	indbyrdes,	med	mindre	læreren	giver	

lov.	Undervisning	kræver	kroppe	i	ro.

		 Sådan	var	det,	og	sådan	er	billedet	af	god	undervisning	

formentlig	 stadig	 hos	 mange	 voksne	 danskere.	 Men	

virkeligheden	er	en	anden.	I	disse	år	sker	der	helt	kon-

krete	 forandringer	 af	 skolens	 fysiske	 rum.	 Det	 ændrer	

sammenhængen	 mellem	 undervisning	 og	 ro	 og	 synet	

på,	hvad	der	betragtes	som	forstyrrende	uro	i	skolen.	Og	

forandringerne	er	planlagte:	Tilbage	i	år	2000	kunne	man	

i	Folkeskolerådets	debatoplæg	”Vision	2010	–	en	udvik-

lingssamtale	med	skolen”	læse	anbefalinger	om	ændring	

af	skolebygningernes	udformning.	Formålet	var	et	såkaldt	

”nødvendigt	 opgør	 med	 de	 traditionelle	 undervisnings-	

og organisationsformer.” Og siden har man flere steder 

i	Danmark	set	de	fysiske	forandringer	tage	form	–	både	

i	 forbindelse	med	nybyggeri,	og	når	eksisterende	skoler	

bliver	renoveret	eller	bygges	om.	Men	hvad	har	det	at	gøre	

med	støj	og	uro?	

	 Adjunkt	Malou	Juelskjær	fra	Institut	for	Læring,	DPU,	

forklarer:	

	 ”Folkeskolerådet	ville	for	eksempel	ikke	længere	have	

’én	klasse,	én	lærer,	ét	rum’.	Det	ville	en	viceinspektør	på	

en	nybygget	skole	heller	ikke.	Da	jeg	interviewede	hende,	

sagde	hun:	”Vi	er	nødt	til	at	 få	døre	og	vægge	væk.	Når	

læreren	kan	lukke	døren,	bliver	det	business	as	usual.”	De	

gamle	fysiske	rammer	bliver	udpeget	som	’problembarnet’.	

Både	 i	 forhold	 til	 indlæringsproblemer	 og	 i	 forhold	 til	

spørgsmålet	om	støj	og	uro,”	fortæller	Malou	Juelskjær.

De	nye	skolebygninger	skal	respektere	krav	om	forskel-

lighed	og	undervisningsdifferentiering.		 	

	 ”Selvfølgelighederne	 om	 børn	 og	 læring	 er	 nu	 nogle	

andre.	Vi	taler	om,	at	børn	har	forskellige	læringsstile,	og	

at	børnekroppe	er	forskellige.	Nogle	børn	ligger	helst	ned,	

når	de	lærer.	Andre	skal	have	I-POD’en	i	ørerne.	Andre	

igen	sidder	bedst	i	vindueskarmen,	hvor	de	kan	følge	livet	

udenfor,	samtidig	med	at	matematikopgaven	løses.	Den	

traditionelle	skole	med	dens	undervisningsformer	og	fysi-

ske	rammer	kommer	her	til	kort,”	siger	Malou	Juelskjær.	

Ro	på	nye	præmisser
Men	er	resultatet	af	de	mange	åbne	rum	i	de	nye	skoler	ikke	

netop	et	uroligt	og	støjende	skoleliv?	Ikke	nødvendigvis.	

Malou	Juelskjær	forklarer:		

	 ”Automatreaktionen	er,	at	der	var	ro	i	det	gamle	klas-

seværelse,	mens	der	med	de	nye	åbne	bygninger	er	uro	

over	det	hele.	Og	naturligvis	er	der	et	helt	andet	 ’leben’	

end	i	det	traditionelle	klasseværelse.	Eleverne	er	i	stadig	

bevægelse rundt om på skolen, mens de finder ud af, hvor 

de	 nu	 vil	 arbejde.	 Og	 mulighederne	 er	 mange.	 Der	 er	

”arbejdshemse”,	”siddetrapper”,	”nicher”,	”stilleområder”,	

sofaer,	 sækkestole	 og	 hængekøjer,	 som	 eleverne	 kan	 ty	

til. Og lærere og ledere er så også i bevægelse for at finde 

børnene	og	hinanden.	Pointen	er,	at	skellet	ikke	længere	

er	mellem	ro	og	uro,	men	snarere	mellem	produktive	og	

uproduktive	 forstyrrelser	 og	 mellem	 mulighed	 for	 eller	

umuligheden	af	at	fordybe	sig.”

	 Samtidig	stiller	Malou	Juelskjær	også	spørgsmålstegn	

ved	forestillingen	om,	at	der	skulle	være	så	roligt	i	det	tradi-

tionelle	klasseværelse.	I	sin	forskning	har	hun	interviewet	

elever,	der	peger	på,	at	konklusionen	måske	er	en	anden.	

En	dreng,	som	har	skiftet	skole	fra	en	klassisk	indrettet	

skole	til	en	nyindrettet	skole,	siger:	

	 ”En	skoledag	på	min	gamle	skole	kunne	godt	være	sådan	

noget	med,	at	der	kom	en	lærer,	og	så	larmede	folk,	og	så	

fik vi ikke noget ud af den time. Så kom den næste lærer, 

og så larmede folk, og så fik vi heller ikke rigtig noget ud af 

den	time.	På	den	måde	gik	dagen	bare.”

	 Malou	Juelskjær	forklarer:	

	 ”Sådanne	 oplevelser	 illustrerer	 netop,	 at	 eleverne	 i	

det	traditionelle	skolerum	er	henvist	til,	om	læreren	kan	

få	ro	eller	ej.	Og	når	det	ikke	er	tilfældet,	kommer	uroen	

til	at	dominere,	og	meget	af	tiden	går	med	forstyrrelser	

og	 irettesættelser.	 I	 de	 nye	 skolebygninger	 får	 eleverne	

faktisk	mulighed	for	at	bevæge	sig	væk	fra	det,	de	opfatter	

som	forstyrrende	 for	deres	 læring.	Dermed	sker	der	en	

ansvarsoverdragelse	fra	læreren	til	eleven.	Det	er	ikke	kun	

lærerens	ansvar	at	skabe	ro.	Det	er	også	elevens	eget	ansvar	

at finde de rette omgivelser.”

	

Ro	er	situationsbestemt
De	fysiske	og	pædagogiske	forandringer	giver	tilsammen	

et	 kvalitativt	 nyt	 skoleliv	 for	 såvel	 børn	 som	 lærere	 og	

ledere.	 Malou	 Juelskjær	 beskriver	 udviklingen	 som	 en	

overgang	fra	et	disciplineringens	rum	til,	hvad	hun	kalder	

et	valgaccelereret	rum.	Disciplineringens	rum	–	med	den	

traditionelle	skolebygning	og	rumanvendelse	-	er	præget	

af	 stabile	 rammer	 og	 tidsrytmer.	 Klasselokalet	 har	 sin	

logik,	fællesrummene	en	anden	og	skolegården	en	tredje.	

Omvendt	i	de	valgaccelerede	rum.	

	 ”De	bliver	 til	 fra	 situation	 til	 situation.	Rummene	og	

de	 normer	 for	 adfærd,	 der	 hersker	 i	 dem,	 etableres	

     Det KaN betYDe, at maN fOr 
at få rO tIL sIt faGLIGe arbeJDe 
KOmmer tIL at eKsKLuDere sIG seLV 
fra eN stOr DeL af DET	SoCIALE	LIV	I	
KLASSEN.
malou Juelskjær

FoTo:	BOSch & FjORd Og FOTOgRaFEN aNdERS SUNE BERg
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kontinuerligt	gennem	de	valg,	som	børn	og	lærere	træffer,	

og	den	brug,	de	gør	af	områderne	på	skolen.	

	 Det	 ene	 øjeblik	 er	 et	 bestemt	 hjørne	 for	 eksempel	 et	

læsehjørne	 for	 en	 gruppe	 elever.	 Lidt	 senere	 er	 samme	

hjørne	en	pausekrog,	da	eleverne	er	blevet	trætte	af	at	læse.	

Men	hvad	sker	der	så,	når	der	midt	i	pausen	kommer	nogle	

andre	elever	fra	en	anden	klasse	og	skal	lave	brainstorm	

på	et	projekt,	de	er	i	gang	med?	Så	må	det	igen	tages	op	til	

overvejelse,	hvad	det	er	for	et	rum.”	

	 Den	 udvikling	 har	 stor	 betydning	 for,	 hvordan	 hele	

ro-/uroproblematikken	tager	sig	ud.	

	 ”Skellet	mellem	ro	og	uro	forsvinder	ikke.	Det	er	stadig	

noget,	som	læreren	skal	forholde	sig	til	og	handle	på.	Men	

det er ikke længere et nagelfast skel, der kan defineres på 

forhånd.	Spørgsmålet	om	ro	eller	uro	giver	kun	mening	i	

relation til hver enkelt situation. Den specifikke vurdering 

må	inddrage	en	række	faktorer.	Hvad	er	for	eksempel	ac-

ceptabel	adfærd	i	arbejdshemsen	lige	netop	i	dag	i	forhold	

til de specifikke opgaver, der skal laves, de elever, der skal 

lave	dem,	og	i	forhold	til	omgivelserne	-	de	elever	fra	andre	

klasser, der også befinder sig i området med deres opgaver, 

som	skal	løses	uden	for	megen	forstyrrelse?

	 Læreren	og	lederen	skal	’dømme	rigtigt’	fra	situation	til	

situation	og	må	løbende	forholde	sig	til	spørgsmål	som,	

”er	det,	der	foregår	hér,	noget,	jeg	skal	slå	ned	på”.	Ellers	

oplever	 eleven	 sig	 fejllæst	 og	 uretfærdigt	 behandlet.		

Samtidig	betyder	det,	at	eleverne	skal	kunne	afkode,	hvad	

den situationelle og stedsspecifikke acceptable adfærd er. 

Ellers	havner	de	på	den	forkerte	side	af	skellet.”			

Behovet	for	ro	kan	føre	til	eksklusion
I	det	nye	skoleliv	er	grænserne	mellem	det	sociale	liv	og	det	

faglige	arbejde	også	blødt	op.	Malou	Juelskjær	forklarer:

	 ”I	den	traditionelle	skole	er	klasselokalet	den	naturlige	

ramme	for	det	faglige	arbejde.	Det	sociale	liv	foregår	uden-

for	–	i	frikvartererne	og	rundt	omkring	på	skolens	andre	

arealer.	I	den	nye	organisering	foregår	undervisningen	over	

hele	skolen.	Og	som	oftest	er	den	faste	modulopbygning	og	

skoleklokken	afskaffet.	Dermed	er	der	ingen	klare	skel	mel-

lem	det	sociale	liv	eleverne	imellem	og	det	faglige	arbejde.	

En	gruppe	elevers	faglige	arbejde	kan	på	et	splitsekund	blive	

til socialt samvær og omvendt. Grænserne er flydende.”

	 Det	rummer	ifølge	Malou	Juelskjær	en	fare	for,	at	elevers	

behov	 for	 ro	 til	den	 faglige	 fordybelse	kan	 føre	 til	 social	

eksklusion.

”Hvis	man	er	en	person,	der	har	behov	for	ro,	når	man	

arbejder,	så	bevæger	man	sig	derhen,	hvor	der	er	roligt.	

Men	det	er	måske	også	der,	hvor	der	ikke	er	så	mange	an-

dre	elever.	Det	kan	betyde,	at	man	for	at	få	ro	til	sit	faglige	

arbejde	kommer	til	at	ekskludere	sig	selv	fra	en	stor	del	af	

det	sociale	liv	i	klassen.	Og	det	er	selvfølgelig	problema-

tisk.	Ikke	mindst	fordi	eksklusionen	i	de	tilfælde	nemt	vil	

blive	forstået	som	elevens	eget	valg	og	ansvar	frem	for	at	

blive	udpeget	som	en	organisatorisk	eller	ledelsesmæssig	

problemstilling,”	siger	Malou	Juelskjær.

af Knud Holt Nielsen

asterisk@dpu.dk

LÆs mere:
Juelskjær, m. (20�0): ”tilblivelser i/mellem gammel og ny 
skolearkitektur”. Dansk Pædagogisk tidsskrift, nr.�.

Juelskjær, m.  (2009): ”en ny start” – bevægelser i/gen-
nem tid, rum, krop og sociale kategorier via begivenhe-
den skoleskift. Ph.d.-afhandling. København: Danmarks 
Pædagogiske universitetsskole/aarhus universitet.

Juelskjær, m. (2007): rummenes modstande: subjektive-
ring i et spatielt perspektiv. I magtballader (red.) Kofoed 
og staunæs. Danmarks Pædagogiske universitetsforlag.
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		Jeg	har	brug	for	ro!	

Sådan	står	der	på	et	lille	skilt	på	døren	ind	til	lektor	Charlotte	Palludans	

kontor	på	Institut	for	Pædagogik,	DPU.	Da	jeg	-	efter	aftale	-	forstyrrer	roen	

for	at	interviewe	Charlotte	Paludan,	bliver	skiltet	skiftet	ud	med	et	’Holder	

møde’.	”Så	bliver	vi	ikke	forstyrret”,	siger	hun,	mens	hun	sætter	mobilen	

på	lydløs,	slukker	computeren	og	sætter	kaffen	frem.	Så	er	rammerne	på	

plads	og	rummet	renset	for	unødige	forstyrrelser.	Interviewet	om	ro	i	danske	

daginstitutioner	kan	begynde.

	 Og	hvem	har	ikke	brug	for	ro?	Det	har	længe	været	kendt,	at	pædagoger	

har.	Otte	ud	af	 ti	pædagoger	har	 ifølge	 tal	 fra	arbejdsmiljørådene	store	

problemer	med	støj	i	dagligdagen.	Og	en	undersøgelse	fra	Dansk	Center	

for	Undervisningsmiljø	(DCUM)	indikerer,	at	to	ud	af	tre	børn	også	oplever	

for	meget	støj	i	deres	daginstitution.	Recepten	på	ro	har	også	været	kendt	

længe. Det handler om flere kvadratmeter til børnene i institutionerne. Det 

er	den	mest	udslagsgivende	faktor,	fastslår	Charlotte	Palludan.	Men	det	

handler	også	om	pædagogik.	Det	viser	en	sammenligning	mellem	en	dansk	

og	catalansk	børnehave.

	

Dansk	tolvtonermusik
Charlotte	Palludan	har	analyseret	livet	i	danske	børnehaver	gennem	mange	

år.	I	2007	var	hun	så	på	et	tre	måneders	feltstudie	i	en	tilsvarende	institution	

i	spanske	Catalonien	–	i	en	såkaldt	førskole.	Hun	sammenlignede	stem-

ningen	i	den	catalanske	institution	med	den,	hun	kendte	fra	de	hjemlige	

institutioner.

	 ”Livet	i	den	catalanske	institution	var	præget	af	en	helt	anden	ro	end	den,	

man finder i en normal dansk børnehave. Børn og voksne bevægede sig roligt 

omkring	og	talte	koncentreret	sammen	om	det,	de	nu	var	i	gang	med.	Roen	

i	sig	selv	var	ikke	et	issue.	Den	var	der	bare.”

Det fik Charlotte Palludan til at se nærmere på, hvordan roen blev 

etableret.	

	 ”I	en	catalansk	institution	er	der	typisk	kun	én	aktivitet	i	gang	ad	gangen.	

Det	er	i	sig	selv	slående.	Det	giver	selvfølgelig	mere	ro	end	på	en	dansk	

børnehavestue,	hvor	børns	frie	og	forskellige	lege	typisk	betyder,	at	mange	

aktiviteter	er	i	gang	på	samme	tid.”	

	 Én	ting	er,	at	legene	i	en	dansk	børnehave	griber	forstyrrende	ind	i	hin-

anden og skaber konflikter børnene imellem. Det larmer selvfølgelig. Men 

det,	Charlotte	Palludan	særligt	hæfter	sig	ved,	er	den	overordnede	stemning	

og	rytme	–	eller	mangel	på	samme,	de	mange	samtidige	aktiviteter	skaber.	

 ”En leg har sin egen mening, rytme og lydniveau. Når man samler flere 

lege	i	ét	lokale,	blander	de	forskellige	rytmer	sig	med	hinanden.	Det	giver	

ofte	et	uroligt	baggrundstæppe	af	lyd	og	bevægelser	uden	nogen	samlende	

rytme,	børnene	kan	falde	ind	i.	I	stedet	forplanter	uroen	sig.	Nærmest	som	

når	man	hører	tolvtonermusik.”

At	rense	rummet
Omvendt	i	den	catalanske	institution,	hvor	det	daglige	liv	fulgte	en	fælles	

rytme.	Lektor	Charlotte	Palludan	forklarer:

	 ”Aktiviteterne	var	ofte	fastlagt	af	pædagogerne	og	fulgte	bestemte	daglige	

ritualer,	 som	 børnene	 kendte.	 Aktiviteterne	 blev	 tydeligt	 annonceret	 af	

pædagogen,	der	fortalte	børnene,	hvad	de	gik	ud	på.	Dagen	igennem	blev	

overgangen	fra	én	aktivitet	til	den	næste	markeret	på	forskellig	vis.	Det	

kunne	være	en	bestemt	sang,	børnene	skulle	synge,	inden	de	skulle	tegne.	

Eller	nogle	bestemte	bevægelser,	de	skulle	gøre,	inden	fortælletimen	gik	i	

gang.”

	 På	den	måde	arbejdede	pædagogerne	bevidst	med	at	rammesætte	de	

enkelte	aktiviteter.		

CataLaNsK 
saGLIGHeD 
GØr bØrN 
STILLE
DaNsK PÆDaGOGIK Larmer. Det VIser eN sam-
meNLIGNING meLLem eN CataLaNsK OG eN DaNsK 
INstItutION fOr tre tIL seKsårIGe. HVOr DeN 
CataLaNsKe INstItutION er PrÆGet af eN RoLIG	
oG	SAGLIG	STEMNING, er DeN DaNsKe PrÆGet af 
bØrNeNes PersONLIGHeD OG HJemLIG HYGGe. OG 
Det I eN GraD, så Det tIL tIDer KrÆVer HØreVÆrN.

FoTo:	agE/ScaNPIx
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”Ritualerne	hjalp	til	at	fokusere	børnene	og	situationerne.	

De	rensede	rummet	og	slog	en	samlet	stemning	eller	rytme	

an.	På	den	måde	blev	børn	og	voksne	’tunet’	ind	på	samme	

frekvens	og	den	aktivitet,	det	handlede	om.	Det	tror	jeg,	at	

man	med	fordel	kunne	arbejde	mere	med	i	en	dansk	sam-

menhæng.”

	 Men	lyder	det	ikke	som	en	tilbagevenden	til	den	sorte	

skole,	hvor	pædagogen	styrer	det	hele	med	hård	disciplin?	

Det	er	i	hvert	fald	tit	sådan,	det	bliver	opfattet,	når	Charlotte	

Palludan	 fortæller	 om	 sine	 analyser	 til	 pædagoger	 her-

hjemme.

	 ”Men	det	var	langt	fra	en	stemning	af	gammeldags	disci-

plin,	der	herskede	i	lokalerne.	Det	lignede	mere	stemningen	

på	et	bibliotek	eller	et	galleri.	Pædagogerne	fokuserede	på	at	

skabe	en	stemning	af	koncentration	og	nysgerrighed.	Ikke	

på at skabe ro. Den kom af sig selv. Lidt firkantet sagt, så 

var	det	ikke	sådan,	at	pædagogerne	sørgede	for	ro,	for	at	

børnene	kunne	koncentrere	sig.	Der	var	ro,	fordi	børnene	

koncentrerede	sig.”

Hjemlig	hygge	larmer
Men	ro	handler	også	om	andet	og	mere	end	fokus	og	kon-

centration.	Det	handler	også	om	stemningen	og	typen	af	

samvær,	der	præger	institutionen.	Og	her	var	der	også	stor	

forskel	på	den	catalanske	og	en	dansk	institution.

	 ”Den	catalanske	institution	var	præget	af	saglighed.	Det	

var	et	sagligt	fællesskab,	der	mindede	om	skolens.	Børnene	

og	 pædagogernes	 relationer	 og	 sproglige	 udvekslinger	

handlede	om	de	aktiviteter,	de	var	i	gang	med,	og	hvordan	

børnene	udviklede	deres	færdigheder	og	deres	viden.”

	 I	en	dansk	børnehave	er	det	omvendt	børnenes	person-

lighed,	der	er	omdrejningspunktet,	og	stemningen	er	mere	

præget	af	hjemmets	 logik	end	af	skolens.	Det	hænger	til	

dels	sammen	med	den	danske	pædagogiks	fokus	på	børns	

personlige	udvikling	og	sociale	kompetencer.

	 ”Børnenes	 sociale	 relationer,	 hvordan	 de	 har	 det,	 og	

hvad	de	føler,	er	en	væsentlig	og	legitim	del	af	samværet	i	

børnehaven.	Men	når	børnene	på	den	måde	er	til	stede	med	

hele	deres	personlighed,	indbefatter	det	også	hele	paletten	af	

følelser. Det larmer og skaber konflikter, for følelser er ikke 

særligt rolige. Og konflikterne bliver ikke bare løst. De bliver 

tematiseret	og	diskuteret	med	henblik	på	at	styrke	børnenes	

sociale	kompetencer.	Det	giver	uro.	Men	det	er	en	god	uro,	

der	er	udtryk	for	liv	og	pædagogisk	aktivitet,”	siger	Charlotte	

Palludan.

	 Til	gengæld	så	hun	gerne,	at	hjemmets	logik	ikke	var	så	

fremherskende	i	de	danske	børnehaver.

	 ”På	mange	måder	prøver	man	at	mime	hjemmet	og	den	

hjemlige	hygge.	Det	ser	man	i	måden,	samværet	mellem	

børn	og	voksne	foregår	på,	og	ikke	mindst	i	indretningen	

af	 børnehavestuerne,	 der	 ofte	 mest	 af	 alt	 minder	 om	 en	

dagligstue.	

	 Men	jeg	tror	ikke,	at	det	er	nogen	god	ide	at	tænke	den	

hjemlige	hygge	som	ideal	for	livet	i	børnehaven.	Når	den	

skal	realiseres	i	en	lille	børnehavestue	med	tyve	børn	og	tre	

voksne,	er	der	snarere	tale	om	larm	og	kaos	end	hygge.	Her	

kunne	man	godt	lære	af	den	spanske	saglighed.”	

af Peder Holm-Pedersen

peho@dpu.dk

LÆs mere:
børnehaven gør en forskel. Palludan, C. (2005), Danmarks 
Pædagogiske universitetsforlag.

saglighed eller personlighed – sproglig praksis er stemt. 
Palludan, C. (2009). I: Laursen, H.P. & Holm, L. (red.), en 
bog om sprog i daginstitutioner: analyser af sproglig 
praksis. København: Danmarks Pædagogiske universitets-
forlag. 
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     JeG trOr IKKe, at Det er NOGeN GOD IDe at 
tÆNKe DeN HJemLIGe HYGGe sOm IDeaL fOr LIVet 
I bØrNeHaVeN. Når DeN sKaL reaLIseres I eN LILLe 
bØrNeHaVestue meD tYVe bØrN OG tre VOKsNe 
ER	DER	SNARERE TALE	oM	LARM	oG	KAoS	END	
HyGGE.
Charlotte Palludan



VI 
fØDes 
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musik har været anvendt i århundreder 
til terapi og behandling. I dag kan vi-
denskaben dokumentere, at det virker. 
Kan indsigten i musikkens	virkning	på	
hjernen udnyttes til støjbekæmpelse i 
skolen? Og kan musikundervisningen 
hjælpe urolige elever til at finde roen? 
Professor Lars Heslet og DPu-lektor sven-
erik Holgersen giver hver sit bud.
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		For	knap	tre	hundrede	år	siden	komponerede	Johann	

Sebastian	Bach	sine	Goldberg-variationer	som	sovemiddel	

til	en	søvnløs	greve	ved	hoffet	 i	Dresden.	I	de	senere	år	

er	der	også	begyndt	at	 lyde	musik	i	hjerte-,	 intensiv-	og	

medicinske	afdelinger	på	landets	hospitaler.	Det	har	længe	

været	kendt,	at	musikken	har	en	lindrende	og	beroligende	

effekt.	Men	det	er	først	inden	for	de	seneste	årtier,	at	ef-

fekten	er	blevet	kortlagt	og	dokumenteret	videnskabeligt.		

	 ”Mozart	 led	af	hjernesygdommen	Tourettes	syndrom.	

Det er en neurotisk lidelse, hvor man kun kan finde fred 

ved	 at	 sige	 uartigheder,	 spytte	 på	 gulvet	 eller	 tisse	 i	 et	

hjørne.	Jeg	hørte	om	en	pianist,	der	led	af	det	samme,	men	

som	faldt	til	ro,	når	han	spillede	Mozarts	musik.	Mozart	

har	komponeret	musik	 for	at	behandle	 sig	 selv,	og	han	

fandt	formlen	for,	hvordan	man	kan	falde	til	ro,”	fortæller	

professor,	dr.med.	Lars	Heslet.

	 Han	er	tidligere	klinikchef	på	Rigshospitalets	intensiv-

afdeling	og	en	af	hovedkræfterne	i	forskningssamarbejdet	

Musica	Humana,	der	siden	1998	har	undersøgt	og	doku-

menteret,	hvordan	musik	kan	bruges	medicinsk	i	terapi	

og	behandling.	Som	integreret	del	af	projektet	har	kom-

ponisten	Niels	Eje	udviklet	musik,	der	under	betegnelsen	

’Musicure’	er	designet	specielt	til	terapiformål.	

Støjen	forsvinder
Musica	Humana-projektet	bevæger	sig	inden	for	den	nye	

tværvidenskabelige	 disciplin	 biomusikvidenskab,	 der	

udforsker	relationerne	mellem	hjerne,	biologi	og	musik.	

Det	er	frugten	af	mange	års	undersøgelser,	målinger	og	

interview	med	patienter,	der	nu	foreligger	i	form	af	viden	

om,	hvordan	og	hvorfor	musikken	virker.

	 ”Både	herhjemme	og	internationalt	har	der	været	en	øget	

interesse	for	den	videnskabelige	dokumentation	af	musiks	

virkning. I dag findes der omkring 600 videnskabelige 

undersøgelser.	Da	vi	startede	for	10	år	siden,	fandt	vi	kun	

et	par	stykker,	når	vi	søgte	på	nettet,”	siger	Lars	Heslet.

	 Musica	Humana-projektet	har	undersøgt,	hvilke	ændrin-

ger	musik	frembringer	i	hjernens	elektriske	svingninger,	og	

hvordan	det	påvirker	os	psykisk.	

	 ”Vi	 ville	 skrabe	 alt	 det	 overflødige	 som	 triller	 og	

forsiringer	væk	fra	den	klassiske	musik:	Hvad	er	kernen	

i	musikken,	og	hvori	består	dens	effekt?	Vi	ville	designe	

en	særlig	musik	ud	fra	den	hypotese,	at	den	kunne	virke	

beroligende	og	lindrende.	Efterfølgende	har	vi	testet	den	

på flere tusinde patienter, og konklusionen er, at den vir-

ker.	Smerteniveauet	falder	betydeligt,	ligesom	behovet	for	

smertestillende	medicin.	Musikken	beroliger	patienterne.	

Vi	har	målt,	at	den	har	en	afstressende	effekt.	Både	pulsen	

og	mængden	af	stresshormonet	kortisol	falder.	Lægger	vi	

mere	lyd	ind	i	form	af	musik	på	fx	en	intensivafdeling,	hvor	

der	i	forvejen	er	meget	støj	fra	alarmer	og	respiratorer,	så	

hører	patienterne	ikke	denne	støj,”	siger	han.

Frem	med	ghettoblasteren
På	Lars	Heslets	intensivafdeling	var	der	installeret	højt-

talere	i	loftet.	Herfra	lød	der	musik,	men	så	lavt,	at	man	

næsten	 ikke	kunne	høre	det.	Han	mener,	at	musikkens	

beroligende	effekt	vil	kunne	overføres	til	skolerne	og	ville	

ikke	være	betænkelig	ved	at	spille	musik	som	et	knap	nok	

hørbart	 akkompagnement	 til	 undervisningen.	 Det	 ville	

både	sænke	støjniveauet	og	øge	koncentrationen,	forudser	

han.	

	 ”Skolerne	er	 ligesom	hospitalerne	et	støjhelvede.	Når	

børnene	råber	op,	når	lydniveauet	op	på	90	decibel	–	som	

er defineret som ’skadeligt støjniveau’. Hjernen har den 

særlige	egenskab,	at	den	kan	fokusere	på	det	meningsfyldte	

og filtrere det meningsløse fra. Musik fremmer denne egen-

skab,	så	hvis	man	spiller	musik,	vil	børnene	falde	til	ro,	

fordi	de	vil	 fokusere	på	det	meningsfyldte,	nemlig	hvad	

læreren	siger.	Man	burde	lave	tilsvarende	forsøg	i	skolen.	

Man	kunne	stille	en	ghettoblaster	et	sted	og	spille	musik	i	

timerne.	Det	skal	spilles	så	lavt,	at	man	næsten	ikke	lægger	

mærke	til	det.	På	hospitalet	har	jeg	oplevet,	hvordan	støjen	

fra	den	almindelige	snak	mellem	mennesker	forstummer,	

når	man	spiller	musik,”	siger	Lars	Heslet.	

Musikken	forbinder	de	to	hjernehalvdele
Den	 menneskelige	 del	 af	 hjernen	 eller	 den	 nye	 hjerne,	

neocortex,	er	den	sidst	udviklede	del	af	vores	hjerne.	Den	

består	af	to	halvdele,	som	håndterer	hhv.	logiske	og	intuitive	

processer.	Ifølge	Lars	Heslet	er	det	for	enkelt	at	lokalisere	

musikken	i	den	kreative	hjernehalvdel.	Tværtimod	er	dens	

særlige	styrke,	at	den	får	de	to	halvdele	til	at	arbejde	sam-

men.	

		 ”De	to	hjernehalvdele	arbejder	uafhængigt	af	hinanden.	

Den	højre	halvdel	tager	sig	af	det	kreative	og	den	venstre	

af	 det	 intellektuelle.	 Musikken	 får	 de	 to	 specialiserede	

hjernehalvdele	til	at	arbejde	sammen	som	én	computer.	

Hjernebjælken	forbinder	dem,	og	videnskabelige	under-

søgelser	har	vist,	at	den	bliver	aktiveret,	når	man	hører	

musik.	Pædagogisk	set	ville	man	derfor	få	logik	og	intuition	

til	at	smelte	mere	sammen,	hvis	man	spillede	musik,”	siger	

Lars	Heslet.

   De sOCIaLe PrObLemer bLeV 
mINDre I De KLasser, Der fIK 
ØGet musIKuNDerVIsNING, OG VI 
VeD JO aLLe, at et GODt sOCIaLt 
LÆrINGsmILJØ FREMMER	LæRING	
PÅ	DET	KoGNITIVE	NIVEAU.

sven-erik Holgersen

FoTo:	maSTERFILE/ScaNPIx
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Musik	styrker	sociale	færdigheder
Hvor	Lars	Heslet	er	optaget	af	det	kliniske	og	pædagogi-

ske	potentiale	i	den	passive	musiklytning,	ser	Sven-Erik	

Holgersen,	 lektor	på	DPU,	Aarhus	Universitet,	 først	og	

fremmest	potentialet	i	den	aktive	udøvelse	af	musik.	

	 Da	musikfaget	kom	ind	i	skolen	med	de	første	skolelove	

fra	1814,	skulle	børnene	lære	at	synge	salmerne	i	kirken.	

I	dag	er	 faget	bredere.	De	nye	Fælles	Mål	beskriver	tre	

hovedaktiviteter:	 Musikforståelse/lytning,	 musikalsk	

udøvelse	og	musikalsk	skaben,	der	hver	på	sin	måde	kan	

have	betydning	for	at	skabe	ro	i	en	klasse,	mener	Sven-

Erik	Holgersen.	

	 ”Et	væsentligt	aspekt	af	enhver	musikoplevelse	er	stil-

hed. Musik defineres ikke kun gennem lyden som sådan, 

men	 også	 gennem	 den	 kontekst,	 den	 indgår	 i.	 Det	 er	

tydeligt	i	den	klassiske	koncertsal,	hvor	man	forventer,	at	

folk	er	stille	mellem	satserne	-	men	også	i	skæringerne	på	

en	CD,	der	jo	alle	afbrydes	af	stilhed.		Dvs.,	man	forholder	

sig	hele	tiden	til	stilhed,	når	man	lytter	til	musik.	Det	er	

et	vigtigt	aspekt	i	musikundervisningen,	at	man	lærer	at	

forholde	sig	til	de	dynamiske	kontraster,	som	musikken	

spiller	på,”	siger	Sven-Erik	Holgersen.	

	 Den	tyske	professor	 i	musikpædagogik	Hans-Günter	

Bastian	undersøgte	 i	1990’erne	betydningen	af	udvidet	

musikundervisning	 for	 børns	 udvikling	 på	 en	 række	

områder.		

	 ”Det,	at	man	dyrker	musik	i	fællesskab	og	har	musikken	

som	fælles	medie,	viste	sig	at	have	betydning	for	børnenes	

sociale	 færdigheder.	Musikken	fungerer	kun,	hvis	man	

er	fælles	om	den.	De	sociale	problemer	blev	mindre	i	de	

klasser, der fik øget musikundervisning, og vi ved jo alle, 

at	 et	 godt	 socialt	 læringsmiljø	 fremmer	 læring	 på	 det	

kognitive	niveau,”	siger	Sven-Erik	Holgersen.

De	små	synger
Musik	er	et	fænomen,	der	inddrager	mange	sider	af	os,	når	

vi	beskæftiger	os	med	det	aktivt:	det	kropslige,	det	sociale	

og	det	følelses-	og	forståelsesmæssige.	Og	i	Danmark	er	

der	tradition	for	at	undervise	småbørn	i	musik.

	 ”Det,	der	er	så	godt	ved	musikundervisning	for	småbørn,	

er,	at	de	kommer	uden	nogen	forestilling	om,	hvad	det	

skal føre til. Jo mindre børnene er, des mindre specifikke 

er	de,	og	her	vil	en	musikundervisning,	der	sigter	bredt,	

have	størst	effekt.	Sammenligner	man	med	teenagere,	vil	

de	som	regel	have	en	forventning	om,	hvad	det	skal	føre	

til	–	fx	at	de	skal	lære	at	spille	et	bestemt	rocknummer.	

Efterhånden	som	børnene	bliver	ældre,	bliver	de	mere	

færdigheds-	og	resultatorienterede,”	siger	han.

	 Børn	kan	få	musikundervisning	stort	set	 fra	 fødslen.	

Det	sker	bl.a.	i	daginstitutioner	og	i	de	musikskoler,	der	

findes i alle 98 kommuner i Danmark. Siden 1997 har mu-

sikskolerne	skullet	tilbyde	undervisning	fra	0-årsalderen	

for	at	få	tilskud	fra	kommunerne.

Urrytmen	beroliger
Det	er	dog	ikke	ligegyldigt,	om	man	spiller	Mozart	eller	

Metallica.

	 ”Dele	 af	 den	 klassiske	 musik	 er	 velegnet.	 Man	 har	

også	ment,	at	New	age-musikken	var	brugbar,	men	den	

dur	 ikke.	Det	er	musikalske	sløjfer,	 som	kører	 igen	og	

igen,	en	slags	amorf	musik	uden	indhold	og	så	enkel	og	

irriterende,	at	man	bliver	ophidset	i	stedet	for	beroliget,”	

mener	Lars	Heslet.

	 Den	 beroligende	 virkning	 opstår,	 når	 musikken	 har	

en	 langsom	rytme,	oven	 i	hvilken	der	er	 lagt	en	hurtig	

rytme.	

	 ”Samspillet	mellem	det	hurtige	og	det	langsomme	af-

spejler	præcis	de	rytmer,	vi	har	i	kroppen.	Hvilepulsen	hos	

mennesker	er	normalt	60-70,	og	vi	trækker	vejret	endnu	

langsommere	-	15-20	gange	i	minuttet.	De	to	rytmer	kører	

parallelt	 i	kroppen	og	skal	afspejles	 i	musikken,”	siger	

Lars	Heslet.

	 Den	musik,	vi	hører,	skal	passe	med	den	indre	musik.	

Det	gør	den,	hvis	rytmen	er	60	taktslag	i	minuttet	med	ét	

slag	pr.	sekund	–	urrytmen	fra	fostertilstanden.	

	 ”Den	første	rytme,	vi	hørte,	var	vores	mors	hjerterytme,	

der	er	60.	Vi	fødes	i	adagio!”

	 Adagio	er	betegnelsen	for	langsomt	tempo	i	musikken.	

I	klassiske	symfonier	og	sonater	er	anden-	eller	tredjes-

atsen	ofte	en	adagio.	Og	denne	taktfaste	langsomhed	fra	

fosterstadiet	kan	vi	huske,	mener	han:

	 ”Et	 barn,	 der	 er	 truet,	 rokker	 frem	 og	 tilbage	 med	

rytmen 60. Sindssyge, der ikke kan finde ro i deres krop, 

vugger	frem	og	tilbage	med	rytmen	60.	Moren,	der	skal	

få	sit	spædbarn	til	at	falde	til	ro,	vugger	det	i	rytmen	60.	

Brahms’	og	Mozarts’	vuggeviser	har	rytmen	60.	De	vidste,	

at	det	virkede,	og	 lagde	så	en	 lille	melodi	oven	i	denne	

grundrytme.	Det,	der	giver	den	beroligende	effekt,	er	den	

langsomme	rytme	plus	en	melodi.”

Til	ro	med	designermusik
Sådan	er	altså	de	klassiske	kompositioner,	vi	 falder	 til	

ro	på.	Den	specialdesignede	musik	i	Musicure-serien	er	

komponeret	alene	med	dette	formål	for	øje.	

 ”Der er lagt naturlydflader ind i form af havets brusen, 

vindens	 susen	 og	 fuglesang.	 Musikken	 mobiliserer	 en	

følelse	af	hygge,	og	der	er	ingen,	der	bliver	ophidsede	af	

at	høre	på	bølgeslag.	Et	af	vores	kriterier	er	det	konstante	

lydniveau.	Pludselige	lydstigninger	svækker	opmærksom-

heden	omkring	musikken.	Hvis	man	er	meget	syg	og	hører	

Beethoven	eller	Mozart	for	den	dulmende	effekts	skyld,	

vil	den	pludselige	lyd	fra	pauker	og	trompeter	slå	igennem	

som	støj	og	være	stærkt	smertevoldende.	Normalt	kan	

vores	mellemøre	gå	i	beredskab	og	dæmpe	musikken	for	

os,	men	en	syg	person	kan	så	at	sige	ikke	nå	at	spænde	

trommehinden.	Derfor	gør	det	vanvittig	ondt.	Musik	til	

terapibrug	må	 ikke	have	ophidsende	elementer,”	 siger	

Lars	Heslet.
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den	musik,	de	er	i	gang	med	at	spille,	ikke	fungerer,	fordi	de	

ikke	spiller	ud	fra	samme	grundpuls.	Det	bliver	så	et	fælles	

projekt at finde ud af, hvad det vil sige at spille med samme 

grundpuls.	Hver	deltager	bliver	klar	over	sin	betydning	for	

den	musikalske	helhed	–	og	får	en	bevidsthed	om,	at	dette	

er	et	projekt,	der	afhænger	af,	at	man	arbejder	sammen	

om	 det.	 Den	 erkendelse	 er	 vigtig	 og	 givtig	 i	 forhold	 til	

elevernes	dagligdag	i	og	uden	for	skolen,”	siger	Sven-Erik	

Holgersen.	

af Carsten Henriksen 

cahe@dpu.dk   

Når	børnene	kommer	i	skole,	har	de	musik	1	time	om	ugen	

i	1.	klasse	og	i	5.-6.	klasse	–	samt	2	timer	om	ugen	i	2.-4.	

klasse.	Dette	ugentlige	timetal	er	dog	kun	vejledende.

	 ”Musik	bør	være	meget	vigtigere	i	de	små	klasser,	end	

det	er	nu.	Musik	er	et	fordybelsesfag,	og	man	kan	ikke	nå	at	

fordybe	sig	med	én	time	om	ugen.	Jeg	ville	ikke	have	spor	

imod,	at	de	yngste	klassetrin	havde	tre	timer	om	ugen,	og	

så	kunne	man	have	lidt	færre	timer,	når	trængslen	af	fag	

senere	bliver	større,”	siger	Sven-Erik	Holgersen.

Kan	du	føle	den	fælles	puls?
Mens	 Lars	 Heslet	 ikke	 ville	 tøve	 med	 at	 stille	 en	 ghet-

toblaster	 op	 i	 klasseværelset	 og	 spille	 dæmpet	 musik	

for	at	dæmpe	gemytterne,	er	Sven-Erik	Holgersen	mere	

betænkelig.	

	 ”Jeg	 ville	 betragte	 det	 som	 et	 overgreb,	 hvis	 man	

ville	påtvinge	skoleeleverne	nogle	bestemte	lytteforhold	

og	musikalske	stilarter.	Jeg	ville	ikke	bryde	mig	om	det	som	

regulerende	faktor	i	skolen,”	siger	Sven-Erik	Holgersen.	

	 Han	er	desuden	skeptisk	over	 for	 forskning,	der	 ikke	

tager	højde	for	kulturelle	forskelle.	

 ”Nogle kan have en aversion mod musik, som andre fin-

der	behagelig	eller	interessant	–	uanset	om	det	er	klassisk,	

new	age,	heavy	metal	eller	noget	helt	fjerde,”	siger	han.	

	 I	stedet	peger	han	på,	hvordan	den	aktive	beskæftigelse	

med	musik	kan	være	en	indirekte	metode	til	at	skabe	ro	i	

timerne.	Hans	Günter	Bastians	såkaldte	”Berliner-under-

søgelser”	har	påvist	sådanne	sideeffekter,	som	kan	hænge	

sammen	med,	at	børnene	lærer	at	samarbejde	og	oplever,	

at	musikken	mislykkes,	hvis	de	forsøger	at	overdøve	hin-

anden	i	stedet	for	at	lytte	til	hinanden	og	spille	sammen.	

	 Disse	sideeffekter	kommer	dog	ikke	af	sig	selv,	men	skal	

tematiseres	i	musikundervisningen.	

 ”Det er refleksionen over musikken, der får det til at 

rykke.	Fx	kan	læreren	gøre	eleverne	opmærksomme	på,	at	

maN KuNNe stILLe eN GHettObLaster et steD 
OG sPILLe musIK I tImerNe. Det sKaL sPILLes så 
LaVt, at maN NÆsteN IKKe LÆGGer mÆrKe tIL 

Det. På HOsPItaLet Har JeG OPLeVet, HVOrDaN 
STØJEN	FRA	DEN	ALMINDELIGE	SNAK	MELLEM	
MENNESKER	FoRSTUMMER, Når maN sPILLer 

musIK.
Lars Heslet

SVEN-ERIK	HoLGERSEN		

Lektor på DPu, aarhus universitet. tilknyttet 
forskningsenheden i musikpædagogik og 
koordinator på DPU’s kandidatuddannelse i 
’didaktik – musikpædagogik’.

se www.dpu.dk/om/svho   

LARS	HESLET	

Læge, professor, dr. med. og forskningschef. 
tidligere klinikchef på rigshospitalets 
intensivafdeling. 

se www.musicahumana.org   

og www.musicure.com



lyst	med	skam.	Ifølge	Tomkins	er	 ’interesse’	afgørende	

for,	at	vi	som	mennesker	kan	fastholde	opmærksomheden	

længe	nok	til,	at	vi	kan	lære	og	undersøge	verden	omkring	

os.	 Interesse	 bliver	 tæt	 knyttet	 til	 læring,	 udvikling	 og	

forandring	-	sådan	som	pro-anerkendelses-litteraturen	

også	argumenterer	for.	

	 Tomkins’	tilføjelse	er,	at	den	positive	affekt	også	er	tæt	

forbundet	med	skam.	For	at	man	kan	skamme	sig	over	

noget	eller	over	for	nogen,	må	man	først	have	investeret	

sig	og	engageret	sig	i	det:	’Kun	en	situation,	der	tilbyder	

dig	nydelse	og	engagerer	dig,	kan	få	dig	til	rødme’.	For	

Tomkins	 er	 skam	 en	 afgørende	 affekt,	 fordi	 skammen	

er den mest refleksive af alle affekter og konfronterer os 

med	os	selv.	Skam	har	at	gøre	med	den	affektive	oplevelse	

af	egen	uværdighed,	af	 forkastelse	og	 fremmedgørelse.	

Skammen	lukrerer	på	den	positive	investering	i	det	objekt,	

der	aktiverer	skammen.	

	 Den	aktuelle	trend	er	ledelse,	der	motiverer	via	aner-

kendelse	og	løfter	om	positive	affekter	–	selvudfoldelse,	

spænding,	udfordring.	Hvis	ledelsen	’virker’	ved	at	skabe	

motivation	og	 interesse,	bliver	anerkendende	motivati-

onsstrategier	også	tæt	forbundne	med	(kultiveringen)	af	

(potentiel)	skam:	Når	de,	der	ledes,	motiveres	til	at	inve-

stere	sig	selv	og	deres	engagement	 i	aktiviteter,	 i	andre	

subjekter	(lederen	for	eksempel)	eller	i	de	dele	af	selvet,	

som	er	genstande	for	ledelse,	bliver	de	også	følsomme	over	

for,	at	disse	relationer	potentielt	kan	producere	skam.	

	 Nye	 ledelsesformer	 skaber	 stor	 opmærksomhed	

på	 selvet,	 dets	 synliggørelse,	 individualisering	 og	

(selv)refleksion. Med Tomkins’ forståelse af ’skam som 

selvets	oplevelse	af	sig	selv’	betyder	det,	at	skam	hverken	

bliver afløst eller afviklet gennem anerkendende ledelse, 

ANERKENDENDE	
LEDELSE	OG	
BLUSSENDE	øRER
Skammekrogen og den skamfulde reprimande er skiftet ud med 
anerkendende ledelse. Både medarbejdere og elever ledes med det 
positive og det gode. Men skammen er ikke afviklet – den er stadig 
en del af ledelsen. Det er bare overladt til den enkelte at skamme 
sig selv ud.

af Helle bjerg og Dorthe staunæs

		 Anerkendende	 ledelse	 er	 en	 del	 af	 den	 psy-ledelses	

trend,	 der	 har	 bredt	 sig	 til	 uddannelsesinstitutioner.	

Begrebet	om	psy-ledelse	går	på	den	affektive	drejning	i	

ledelsesformer,	der	fokuserer	på	ledelse	af	menneskelige	

relationer	og	på	styring	af	intensiteten	i	disse.	Argumentet	

for	anerkendende	ledelse	er,	at	hvis	medarbejdere,	elever	

og	studerende	skal	præstere	deres	ypperste,	er	det	 lyst,	

engagement	 og	 motivation,	 der	 skal	 kaldes	 ind	 som	

førstehjælpere.	Ledelsesformerne	sigter	på	at	 lede	gen-

nem	det	positive	og	det	gode.	Lederen/læreren	fungerer	

som	medhjælper	for	lystens	udfoldelse.	Det	forudsættes,	

at	ledelsens	anerkendelse	og	positivitet	kan	omsættes	til	

medarbejdernes	og	elevernes	lyst	og	engagement	–	og	til	

arbejdsomhed,	kvalitet	og	kompetenceryk.	

	 Men	producerer	den	anerkendende	ledelse	kun	positive	

affekter?	Er	det	med	andre	ord	 lysten	alene,	der	driver	

værket?	Vores	svar	er	nej.	Den	anerkendende	ledelse	er	

en mere mudret proces med flere mellemregninger, end 

den	eksisterende	litteraturs	fremstilling	af	metoder,	prin-

cipper	og	teorier	lader	os	tro.	Når	vi	ser	nærmere	på	de	

udvekslinger	af	affekter	og	investeringer,	der	sker	mellem	

leder	og	ledet	i	ledelsesteknologier	som	for	eksempel	MUS	

og	elevsamtaler,	får	vi	øje	på	en	særlig	’affektiv	økonomi’,	

hvor	ledelse	ikke	blot	skaber	interesse,	men	også	skam.	

Skam	og	interesse
’Skam	er	selvets	oplevelse	af	sig	selv’,	skriver	psykologen	

Silvan Tomkins. Det var denne formulering, som fik os 

til	 at	 overveje,	 om	 Tomkins’	 affektteori	 fra	 1960´erne	

kunne	 tilføre	 noget	 til	 studiet	 af	 moderne	 ledelse,	 her	

ikke	mindst	af	de	udbredte	former	for	’selvledelse’.		I	sin	

teori	om	affekter	kobler		Tomkins	affekterne	interesse	og	

20
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men	snarere	intensiveret	og	udviklet.	De	sociale	teknolo-

gier	som	elevsamtaler/MUS	udgør	netop	potente	affektive	

kontaktzoner,	der	åbner	for	en	kolossal	emotionel,	men	

også	ambivalent	mulighed.	En	intensitet,	der	kan	omsæt-

tes	 i	 mange	 forskellige	 affekter	 og	 handlemåder.	 Bl.a.	

den	skam,	der	kan	udløses	i	selvets	intense	erfaring	af	sig	

selv.		

	 Netop	 den	 anerkendelse,	 der	 udtrykkes	 i	 samtalen,	

kroger	sig	succesfuldt	fast	i	medarbejderen.	Samtidig	er	

det	også	anerkendelsen,	som	-	midt	i	samtalen,	når	med-

arbejderens	iver	efter	at	blive	set	og	måske	endog	elsket	er	

blevet	vakt	–	kan	transformeres	og	åbne	op	for	ydmygende	

(selv)udpegninger:	Ikke	af	punkter,	hvor	medarbejderen	

ikke	duer,	men	af	områder,	hvor	vedkommende	 jo	kan	

forbedre	 sig.	 Når	 anerkendende	 ledelse	 med	 held	 får	

aktiveret	medarbejdernes	og	elevernes	ører,	bliver	øret	

potentielt	følsomt	over	for	frekvenser,	der	kan	omsættes	

til	 såvel	 interesse	som	skam.	Det	 ivrige	øre	er	det	øre,	

der	kan	blusse	af	skam.	Og	pludselig	fornemme	utilstræk-

keligheden	i	sig	selv	-	af	sig	selv.	

Ansvar	for	egen	forbedring
Den	affektive	økonomi,	som	her	er	i	spil,	kobler	interesse	

og	investering	til	en	sensitivitet	og	parathed	over	for	skam:	

Skam	er	netop	frygten	for	ikke	at	leve	op	til	det,	der	gen-

kendes	som	godt.	Skam	er	frygten	for	foragt	og	udeluk-

kelse.	Skam	er	at	føle	sig	lille	og	ufærdig.	Og	skammen	føles	

endnu	mere	voldsom,	når	den,	man	gerne	vil	anerkendes	

af,	kigger	på.	F.eks.	den	leder	eller	den	lærer,	der	netop	

har	været	så	nær	 i	 faciliteringen	af	ens	 tankeprocesser.	

Den,	man	netop	er	blevet	anerkendt	af,	og	som	man	nu	må	

skuffe	qua	sin	utilstrækkelighed.	Det	kan	føles	skamfuldt	og	

ydmygende	at	blive	set	i	sin	utilstrækkelighed,	men	måske	

endog	mere	ydmygende,	når	man	også	selv	skammer	sig	

over	det.	Skammen	over	at	skamme	sig	og	blive	set	som	en,	

der	skammer	sig,	kan	måske	derfor	producere	handlings-

trang.	Man	ønsker	at	slippe	af	med	skammen	og	længes	

efter	at	føle	sig	komfortabel.	Man	ønsker	at	rekonstruere	

relationen	 til	 den	 anden	 og	 blive	 anerkendelsesværdig	

igen.	Man	trænger	til	at	forbedre	sig.	

	 Ved	 at	 give	 efter	 for	 den	 trang	 påtager	 man	 sig	 selv	

ansvaret	 for	 forbedringen.	Den	skam,	der	produceres	 i	

de	 anerkendende	 ledelsesteknologier,	 producerer	 en	

individuel	 ansvarstagen	 for	 reparationer.	 Hvor	 skam-

mekrogen	eller	reprimanden	sættes	af	en	autoritet,	der	

egenhændigt	peger	og	skammer	ud,	er	det	her	overladt	til	

medarbejderen/eleven selv at reflektere over afstanden 

mellem	det	nuværende	og	det	ønskede.	Det	overlades	til	

medarbejderen/eleven	at	skamme	sig	selv	ud.	Man	 får	

dårlig	samvittighed.	Man	skylder	både	den	anden	og	sig	

selv	noget.	Læreren	eller	lederen	er	ikke	skammeren,	men	

har	faciliteret	den	investeringsproces,	der	er	forudsætning	

for	 skamproduktionen.	 I	 MUS-en	 og	 i	 elevsamtalen	 er	

skammeren ikke personificeret i den ydre autoritet, men i 

den	indre.	Skammeren	er	således	blevet	intenst	fremelsket	

i	den,	der	skal	skamme	sig.	

	 Set	i	det	perspektiv	hører	negativ	affektivitet	ikke	bare	

fortidens	 uddannelsesinstitutioner	 til.	 Den	 kan	 faktisk	

være	 tandhjul	 i	 nogle	 af	 de	 positiverende	 mekanikker,	

der	kendetegner	dagens	psy-ledelse.	Skam	er	ikke	kun	en	

negativ	eller	uproduktiv	følelse,	og	anerkendelse	er	ikke	

kun	en	god	eller	produktiv	ledelseshandling,	Det	sender	

uddannelsesinstitutionernes	psy-ledelse	 i	uventede	ret-

ninger,	og	det	giver	ambivalente	udfordringer.	Der	igen	

kræver	udvikling	af	et	 lidt	mere	kompleksitetssensitivt	

sprog	end	det,	vi	tidligere	har	haft	til	rådighed.

	

Kommentaren udspringer af et samarbejde imellem 
Cbs og DPu om nyt ledelsessprog, der fanger de 
uintenderede effekter af aktuelle trends inden for 
uddannelsesledelse. senere på året udkommer den i 
en længere og empirisk uddybet version i en antologi 
om uddannelsesledelse redigeret af malou Juelskjær, 
Hanne Knudsen, Justine Pors & Dorthe staunæs.

LÆs mere:
se DPu´s masteruddannelse i Ledelse af 
uddannelsesinstitutioner – www.dpu.dk/ledelse
 
I juni 2010 afholder DPU/DOCSOL ph.d. kurset: ’The af-
fective turn in organisations’ med deltagelse af førende 
forskere inden for affektivitetsfeltet.
 
 

DoRTHE	STAUNæS	

Lektor og forskningsprogramleder ved 
Institut for Læring. Dorthe staunæs forsker i 
moderne psy-ledelse i både uddannelsesin-
stitutioner og andre institutioner.

HELLE	BJERG	

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Læring 
og tilknyttet forskningsprojektet ’Skolen 
for Livet’. Helle Bjerg forsker i følelser og 
fantasier i skolen i et historisk perspektiv.



	 	Cutting.	Omtalen	af	den	uhyggelige	ungdomstrend	er	

vokset	eksplosivt	de	senere	år	og	desværre	med	god	grund.	

Selv	om	det	er	svært	at	skaffe	et	præcist	overblik	over	antal-

let	af	unge	–	især	piger	–	der	skærer	sig	selv,	viser	forsigtige	

skøn,	at	så	mange	som	hver	sjette	pige	har	prøvet	det.	

	 Bo	Møhl,	chefpsykolog	på	Rigshospitalets	psykiatriske	af-

deling,	har	i	mange	år	beskæftiget	sig	med	unge	selvskadere	

og skrevet flere bøger om emnet. Han siger:

	 ”For	pigerne	selv	er	cutting	forbundet	med	dyb	skam	og	

foregår	i	skjul.	De	unge	skærer	ikke	i	sig	selv	for	at	få	op-

mærksomhed,	cutting	er	tværtimod	en	ulykkelig,	indre	kamp	

for	at	få	kontrol	over	sig	selv	og	sit	følelsesmæssige	kaos.	

Cuttingen	bruges	til	at	nedregulere	de	indre	spændinger,	og	

når	de	unge	skærer	sig,	oplever	de,	at	spændingen	falder,	og	

den	følelsesmæssige	smerte	for	en	stund	overdøves.”

	 Kontrol	er	netop	nøgleordet	til	at	forstå	den	grænseover-

skridende	adfærd,	mener	psykologen.

	 ”Kroppen	er	noget	af	det	første,	vi	skal	lære	at	styre	og	

kontrollere,	mens	vi	vokser	op,	og	når	verden	er	i	kaos,	har	

mennesker	en	 tendens	 til	at	 søge	 tilbage	 i	kroppen.	Når	

ikke	vi	har	kontrol	over	andet,	kan	vi	i	det	mindste	prøve	

at	få	kontrol	over	vores	krop.	Det	kan	komme	til	udtryk	på	

forskellig ekstrem vis, hvad enten det er overdreven fitness-

træning,	spiseforstyrrelser	eller	f.eks.	cutting.”	

	 Bo	Møhl	forklarer,	at	cutting	fungerer	som	selvmedici-

nering	og	kan	skabe	både	psykisk	afhængighed	–	følelsen	

af	kontrol	og	den	dæmpede	smerte	–	men	også	en	fysisk	

afhængighed, der opstår af de smertedæmpende endorfiner, 

som	kroppen	udskiller	i	forbindelse	med	cutting.

Hvem	er	de?
Cuttere	har	brug	for	hjælp,	men	man	skal	passe	på	med	at	

sygeliggøre	alle	piger	over	en	kam.	Rigshospitalets	chefpsy-

kolog	skitserer	to	løselige	kategorier	af	unge	selvskadere,	der	

cutter	sig:	Følsomme,	sortklædte	unge	piger	i	senpuberteten,	

der	drages	af	bestemte	subkulturer,	og	som	midt	i	ungdom-

mens weltschmerz også kan finde på at eksperimentere med 

cutting. Men de fleste af de piger vil sandsynligvis stoppe 

igen,	f.eks.	når	de	møder	en	fyr,	som	bare	synes,	at	dét	er	

for	klamt.	

	 Den	anden	gruppe	af	cuttere	er	mindre	og	langt	alvorli-

gere.	Her	er	tale	om	især	unge	piger	med	tidlige	og	meget	

dybe	psykiske	skader.	Ofte	bærer	de	på	et	rædselsregister	

af	vold,	seksuelt	misbrug	og	svigt	i	bagagen.	På	et	tidspunkt	

er	pigerne	begyndt	at	cutte	sig	for	at	dæmpe	spændingerne	

og	fortsætter	med	at	gøre	det	langt	ind	i	voksenlivet,	hvis	de	

ikke	får	hjælp.

	 ”Den	ældste	cutter-patient,	jeg	har	haft	i	behandling,	var	

en	kvinde	over	60,	som	har	været	selvskader	siden	barn-

dommen.	Efter	i	årevis	at	skade	sig	selv	blandt	andet	med	

ild	og	kogende	kaffe	var	hun	senere	i	livet	begyndt	at	cutte	

sig,”	fortæller	Bo	Møhl.

FoTo:	agE/ScaNPIx
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     meD eKstremsPOrt, VoLDSoM	
DRUK	ELLER	CUTTING fOrfØLGer De 
uNGe De rIsICI, sOm De I fOrVeJeN 
OPLeVer, at tILVÆreLseN rummer.
Niels ulrik sørensen

Cutting	er	ikke	et	langsomt	selvmord.	Som	sådan	er	cutting	

ikke	 livstruende,	 understreger	 chefpsykologen.	 De	 unge	

ved	præcis,	hvad	de	gør,	og	forstår	at	gå	lige	til	grænsen,	

mens	omfanget	af	grufulde	ar	vokser	op	og	ned	ad	armene	

og	andre	steder	på	kroppen.	Men,	advarer	han,	cutting	kan	

ende	med	utilsigtet	selvmord.

	 ”En	anden	af	mine	patienter	havde	efterhånden	skåret	

sig	så	mange	steder	på	kroppen	i	et	stadigt	mere	desperat	

forsøg	på	at	nedregulere	de	indre	spændinger,	at	der	snart	

ikke var flere steder tilbage at skære. For sådan en kvinde 

kan	den	følelsesmæssige	smerte	blive	så	ubærlig,	at	hun	til	

sidst tager det definitive cut og begår selvmord.”

Risikoadfærd	spejler	samfundet
Lektor,	 ph.d.	 Niels	 Ulrik	 Sørensen	 fra	 Center	 for	

Ungdomsforskning på DPU har i flere år forsket i unges 

risikoadfærd	og	deltager	lige	nu	i	en	større	udredning,	der	

skal kortlægge flere nye former for mistrivsel. Han tegner 

et	portræt	af	en	ungdom,	der	føler	sig	alene	med	et	enormt	

forventningspres.

	 ”Det	er	 ikke	 længere	samfundets	skyld,	hvis	du	 fejler.	

Det	er	din	egen	skyld	og	kun	din.	Fiasko	er	tabu,	og	der	

ligger	et	konstant	pres	på	de	unge	om	at	være	en	succes.	

Umiddelbart	ser	unge	i	dag	ud	til	at	have	en	enorm	frihed	

og	en	gavebod	af	muligheder,	men	mange	unge	er	usikre	

på,	hvordan	de	skal	forvalte	den	frihed	og	vælge	den	rigtige	

vej	i	livet.	Og	hvordan	reagerer	man	så,	når	man	ikke	kan	

leve	op	til	forventningerne?	Hvem	kan	man	råbe	op?	Der	er	

kun	én	selv	at	give	skylden,	og	når	man	skal	reagere	på	en	

diffus	smerte,	der	ikke	er	sat	ord	på,	så	er	det	nærliggende	

at	involvere	sin	krop,”	siger	Niels	Ulrik	Sørensen.

	 Ifølge	ungdomsforskeren	skal	den	udbredte	cutting	ses	

som del af et større mønster, hvor flere unges risikoadfærd 

er	en	reaktion	på	et	samfund,	som	de	i	stigende	grad	oplever	

som	risikofyldt.

	 ”Når	unge	bevæger	 sig	ud	 i	 tilværelsens	 yderzoner	og	

gambler	med	liv	og	helbred	i	f.eks.	ekstremsport,	voldsom	

druk	eller	cutting,	så	forfølger	de	unge	de	risici,	som	de	i	for-

vejen	oplever,	at	tilværelsen	rummer.	Men	de	gør	det	inden	

for	et	afgrænset	og	overskueligt	område,	som	de	mener	er	

muligt	at	kunne	kontrollere.”	Niels	Ulrik	Sørensen	tilføjer:

	 ”De	unge	er	et	spejl	på	de	vilkår	og	logikker,	der	i	

Helt unge piger skærer sig til blods 
og efterlader deres arme og kroppe 
med dybe ar som	 vidne	 om	 et	 fø-
lelsesliv	 i	 kaos. en psykolog og en 
ungdomsforsker fortæller om unge 
cuttere, der bukker under for krav 
og forventninger – men selvskaden 
og risikoadfærden er også et forsøg 
på at få kontrol over en tilværelse, 
som de unge i forvejen oplever som 
ekstremt risikofyldt.
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forvejen	hersker	 i	samfundet,	og	med	deres	risikoadfærd	

bliver	de	et	koncentrat	af	de	betingelser,	som	risikosamfun-

det	tilbyder	dem.	Suset	og	den	lykkefølelse,	de	opnår,	når	de	

sætter	sig	selv	og	indimellem	livet	på	spil,	handler	altså	ikke	

kun	om,	at	de	er	nødsaget	til	at	bevæge	sig	ud	på	kanten	for	

at	mærke,	at	de	er	til.	Det	handler	også	om,	at	de	med	risiko-

adfærd	demonstrerer,	at	de	mestrer	det	mest	grundlæggende	

vilkår	i	det	samfund,	de	vokser	op	i,	nemlig	risiko.”	

Cuttere	er	også	”vores	børn”
I	den	massive	omtale	af	cutting	har	det	været	populært	at	

gøre	det	til	et	problem	for	især	børn	og	unge	fra	bedrestil-

lede	middelklassefamilier	i	de	større	byer.	Men	det	mener	

hverken	Bo	Møhl	eller	Niels	Ulrik	Sørensen,	at	der	er	belæg	

for at konkludere. Cutterne findes over hele landet og i alle 

klasser.

	 ”Man	kan	ikke	nøjes	med	at	se	på	socialklasse,	selvom	

det	stadig	har	betydning	for	unges	trivsel.	Man	må	også	se	

på	familiebaggrunden,	der	er	vigtig	for,	om	børn	og	unge	

bliver	velfungerende	–	at	der	er	en	ramme	af	kærlighed	og	

omsorg,”	siger	DPU-forskeren.

	 Brugen	af	ordet	cutter	blev	første	gang	registreret	her-

hjemme	i	2004,	men	mange	unge	har	naturligvis	skadet	sig	

selv	længe	før	da,	og	Bo	Møhl	og	Niels	Ulrik	Sørensen	er	

enige	om,	at	den	megen	omtale	af	fænomenet	tværtimod	

skyldes,	at	fænomenet	nu	også	har	bredt	sig	fra	de	dårligst	

stillede	 familier	 og	 langt	 ind	 i	 middelklassen	 hos	 ”vores	

børn.”	

	 Bo	Møhl:

 ”Mange forældre svigter deres børn, og for de fleste cuttere 

er	der	tale	om	tidlige	psykologiske	skader.	I	opvæksten	er	

selvskaderne	for	meget	overladt	til	professionelle	omsorgs-

personer	i	institutioner	og	skoler.	Forældrene	har	for	travlt	

med	deres	eget	liv	og	er	i	det	hele	taget	bange	for	fortrolig	

kontakt	med	deres	egne	børn,	der	kommer	til	at	leve	meget	

alene.”

	 I	 forsøget	 på	 at	 hjælpe	 de	 unge	 cuttere	 advarer	 chef-

psykolog	Bo	Møhl	mod	at	have	for	meget	 fokus	på	selve	

cuttingen	–	copingstrategien	-	som	pigerne	tyer	til	for	at	

håndtere	det	indre,	følelsesmæssige	kaos.	Møhl	appellerer	

til,	at	omgivelserne	–	forældre,	pædagoger,	lærere	og	andre	

-	bliver	bedre	til	at	zoome	ind	på	årsagerne	bag,	lytter	til	de	

unges	smerte	og	prøver	at	forstå,	hvorfor	de	skærer	sig.

Konfrontér	cutteren
På	Nordagerskolen	i	Ringe	på	Fyn	spredte	cutting	sig	med	

lynild	i	løbet	af	få	år,	og	i	7.-9.	klasserne	sad	der	på	et	tids-

punkt	to-tre	cuttere	i	hver	klasse.	De	unge	kæmper	stadig	

med	deres	problemer,	men	i	dag	har	skolen	omtrent	fået	

bugt	med	selve	cuttingen.	Det	er	sket	ved	at	møde	pigerne	

med	åbenhed	og	tillid	i	stedet	for	vrede	og	fordømmelse.	De	

unge	på	skolen	vidste,	at	de	altid	havde	en	voksen	at	betro	

sig	til,	og	der	blev	set	bag	om	den	ekstreme	handling	og	i	

stedet	forsøgt	at	adressere	årsagerne.

Chefpsykolog	Bo	Møhl	anbefaler	da	også,	at	man	aktivt	tager	

emnet	op,	hvis	man	får	viden	om,	at	et	ungt	menneske	cutter	

sig. Han advarer om, at strittende pegefingre kun øger de 

unges	skamfølelse	og	får	dem	til	at	trække	sig	endnu	mere	

ind	i	sig	selv.	Snarere	må	der	gerne	være	en	vis	munterhed	

og	lethed	i	tilgangen,	når	man	spørger	den	unge,	hvorfor	hun	

altid	klæder	sig	i	langærmede	trøjer	eller	har	svedbånd	om	

håndleddene.	Men	mød	først	og	fremmest	den	unge	med	

ligeværdighed	og	respekt.

	 ”Selve	cuttingen	som	handling	er	så	ekstrem,	at	vi	næsten	

ikke	kan	rumme	den,	men	hvis	vi	konfronterer	den	unge	

i	 ophidset	 tilstand,	 opnår	 vi	 ingenting.	 Derimod	 kan	 en	

person	i	den	unges	omgivelser,	en	slægtning,	en	lærer	eller	

anden,	som	har	den	fornødne	ro	og	overskud,	udmærket	

tage	emnet	op.	Selv	om	den	unge	ikke	lige	bider	på	med	det	

samme,	så	er	der	lukket	op	for	posen.	Hun	ved,	at	der	nogen	

at	tale	med	og	et	sted	at	få	hjælp.	Derfor:	Tal	om	cutting,	

bryd	tabu.	Men	lad	være	med	at	skælde	ud.”

	

af Kim serup rasmussen

asterisk@dpu.dk

Bo	MØHL		

Cand.mag, cand.psych. og chefpsykolog 
på rigshospitalets psykiatriske afdeling. I 
en lang årrække har han beskæftiget sig 
med emnet unge selvskadere og er forfatter 
til flere udgivelser, blandt andet bogen ”at 
skære smerten bort”.

NIELS	ULRIK	SØRENSEN		

Lektor, ph.d. og cand.scient.soc. ved Center 
for ungdomsforskning (Cefu), Institut for 
Pædagogik, DPu. Han forsker i unge, krop 
og livsstil og er med på forskningsprojektet 
”Når det er svært at være ung i Danmark”, 
der kortlægger nye former for mistrivsel, se 
www.cefu.dk

www.dpu.dk/om/nus

”Den	svære	ungdom” hedder en ny bog, hvor ti eksperter 
fortæller om unges forskellige former for mistrivsel, blandt andet 
ludomani og stofmisbrug, spiseforstyrrelser, ekstremsport og 
cutting. bogen er blevet til på initiativ af Center for ungdomsforsk-
ning og udkommer senere på foråret på Hans reitzels forlag.

D. 24. marts afholder Cefu �0-års jubilæumskonference med 
titlen ’Den svære ungdom – Unge i gråzonen’ med deltagelse af 
bl.a. både bo møhl og Niels ulrik sørensen.

for mere information se:  www.cefu.dk
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HVaD er CuttING? 
Cutting er det amerikanske ord for at skære i sig selv med for eksempel 
barberblade og glas. 

selvskaden kan skyldes lavt selvværd eller smerterne fra en traumatisk 
barndom, som den unge forsøger at overdøve med cutting. et forsøg på 
at få kontrol over et følelsesmæssigt kaos. Cutting kan skabe både psykisk 
og fysisk afhængighed blandt andet på grund af de smertedæmpende 
endorfiner, som kroppen udløser, når den unge skære sig.

HVaD er OmfaNGet af CuttING?
forsigtige skøn blandt eksperter lyder på, at hver sjette danske pige har 
prøvet at skære sig. 
 
en undersøgelse fra 2009 af rigshospitalets chefpsykolog bo møhl 
viser, at ud af tre tusind københavnske gymnasieelever (piger) har 2�, 5 
procent skåret i sig selv og �6, 2 procent alene inden for det seneste år.
 
en undersøgelse lavet for randers Kommune i 2009 viste, at femten 
procent af de �5-22-årige piger havde forsøgt sig med cutting. Over en 
tredjedel af dem har aldrig fortalt andre om det.

HVem Cutter?
Ifølge flere psykologer er den hyppigste cutter en pige mellem 13 og 16 
år, som typisk vil gå med tildækkede arme og ben for ikke at blotte ar og 
sår samt undgå at bade med de andre efter idræt. 
 

     Når IKKe VI Har 
KONtrOL OVer 
aNDet, KaN VI I Det 
mINDste PRØVE	AT	
FÅ	KoNTRoL	oVER	
VoRES	KRoP.
bo møhl

Vær opmærksom på, om den unges generelle trivsel forværres, om den 
unge undgår øjenkontakt og generelt isolerer sig – eller at karaktererne 
f.eks. pludselig daler voldsomt i skolen. Det kan være tegn på selvskade.

HVaD sKaL maN GØre?
Gode råd til forældre, pædagoger, lærere og andre, der har mistanke 
om, at en person cutter sig:
 
tal om det – så vidt muligt i en åben, munter og let stemning. Lad den 
unge vide, at man er dér og vil lytte.
 
Undgå moralske pegefingre og lad være med at skælde ud – det øger 
kun de unges skamfølelse og får dem til at trække sig mere ind i sig selv.

fokuser ikke på selve cuttingen – men lyt til den unge og fokuser på 
årsagerne bag

HVOr KaN maN sØGe HJÆLP? 
Psykiatrifondens telefonrådgivning: tlf. �9 25 25 25
Lms Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade: tlf. 70 �0 �8 �8
Livslinien: tlf. 70 20 �2 0� 

www.spiseforstyrrelser.dk

www.livslinien.dk

Fakta:
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Det er 
HÅRDT	ARBEJDE	

at fINDe rO
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	 	Det	er	ikke	gjort	med	en	slapper	på	sofaen.	En	pause	

med	fravær	af	arbejde	og	forstyrrelse	kan	ikke	gøre	det,	

hvis	det	moderne	menneske	skal	have	ro	på.	I	en	presset	

og	stresset	hverdag	skal	der	mere	til.	Ro	er	nemlig	blevet	en	

sjælden	og	eftertragtet	tilstand.	En	tilstand,	det	kræver	en	

aktiv	indsats	at	opnå.	Og	udbuddet	af	forskellige	teknikker,	

såkaldte	interventionsteknikker,	der	på	forskellig	vis	kan	

hjælpe	én	med	at	opnå	roen,	er	stort.	

	 Det	 fortæller	 lektor	 Kirsten	 Marie	 Bovbjerg,	 der	 er	

tilknyttet	forskningsprojektet	 ’Stress,	nye	ledelsesformer	

og	intervention’	ved	Institut	for	Pædagogik,	DPU.	Hun	er	

i	gang	med	at	kortlægge	og	analysere	de	mange	interven-

tionsteknikker.	For	hvad	gør	interventionsteknikkerne	ved	

os	–	og	ved	roen?

Den	indre	og	den	ydre	ro
Ifølge	 Kirsten	 Marie	 Bovbjerg	 kan	 man	 konstatere	 to	

tendenser	i	 interventionsteknikkernes	tilgang	til	ro.	Den	

ene handler om, at man skal lære at find den indre ro 

og	 styrke,	 mens	 man	 forbliver	 i	 de	 sammenhænge,	 der	

presser	og	stresser	én.	Hun	taler	om	håndterings-	eller	

’coping’-strategier.	Det	kan	for	eksempel	være	coaching,	

meditation,	power-napping	eller	yoga.	

	 Den	anden	tendens	fokuserer	på	den	ydre	ro	og	handler	

om,	at	folk	for	en	periode	tages	ud	af	de	sammenhænge,	

der	 presser	 dem.	 Det	 er	 i	 princippet	 det,	 der	 sker	 med	

sygemeldingen.	Den	stressede	og	udbrændte	medarbejder	

må	 tage	 en	 time-out	 og	 forsøge	 at	 komme	 til	 hægterne	

derhjemme	i	fred	og	ro.	I	behandlingstilbuddene	forsøger	

man	at	optimere	effekten	af	 time-outen	–	for	eksempel	

igennem	kurophold,	wellness-kurser	eller	haveterapi.	

	 Fælles	for	de	to	tendenser	er,	at	ro	ikke	er	noget,	man	

kommer	sovende	til.

”Selvfølgelig	 er	 normal	 restitution	 som	 søvn,	 hvile	 og	

afslapning et vigtigt element. Men ifølge de fleste stress-

konsulenter kan man sjældent finde ro og hvile af sig selv, 

hvis	man	er	stressramt.	Det	er	heller	ikke	en	effektiv	nok	

ro.”	

	 Mange	af	teknikkerne,	som	Kirsten	Marie	Bovbjerg	har	

kortlagt,	handler	da	netop	også	om,	hvordan	man	opnår	

en	mere	effektiv	tilstand	af	ro.

	 ”I	haveterapien	arbejder	man	ikke	bare	med	rekreation.	

Man	arbejder	også	med	det,	der	hedder	restoration.	Det	

betegner	en	slags	vågen	mental	hvile	–	en	endnu	mere	rolig	

ro,	om	man	vil	–	som	man	opnår	ved	at	opholde	sig	i	den	

harmoniske	have	og	udføre	forskellige	aktiviteter.	Et	andet	

eksempel	 er	 neurofeedback,	 hvor	 man	 ved	 hjælp	 af	 en	

computer	med	særligt	software	’træner’	hjernen	til	at	opnå	

specielt	energifulde	tilstande	–	de	såkaldte	’alfa-tilstande.’	

Det	er	i	princippet	det	samme,	det	handler	om	i	megen	

Det mODerNe meNNesKe er stress-
ramt OG Har sVÆrt VeD at fINDe 
rO. marKeDet fOr teKNIKKer, Der 
KaN HJÆLPe, er stOrt, meN IKKe 
uPrObLematIsK. LeKtOr KIrsteN 
marIe bOVbJerG Kaster ET	KRITISK	
BLIK	PÅ	TIDENS	TEKNIKKER	TIL	AT	
FINDE	Ro.

     Det OrGaNIsatOrIsKe NIVeau er 
BLeVeT en SLAgS ’BLACk-BOx’, SOM 
aLLe eftersPØrGer sOm LØsNIN-
GeN, meN sOm INGeN rIGtIG VIL Gå 
I CLINCH meD.
Kirsten marie bovbjerg

FoTo:	ISTOckPhOTO
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meditation	og	yoga	–	at	man	opnår	en	særlig	tilstand	af	

nærvær,	opmærksomhed	og	ro.	I	nogle	af	teknikkerne	kan	

det	tilmed	klares	i	farten.	Inden	for	mindfulness	har	man	

for	eksempel	det,	der	hedder	 ’walking	meditation’	–	en	

særlig	 teknik,	man	kan	bruge	til	at	opnå	ro	og	nærvær,	

imens	man	er	i	gang.”	

En	bedre	udgave	af	dig	selv
Med	det	store	udbud	af	interventionsteknikker	er	der	ifølge	

Kirsten	Marie	Bovbjerg	sket	et	generelt	skifte	i	måden,	man	

håndterer	stress	på.	

	 ”Tidligere	havde	man	en	strukturel	tilgang	til	problema-

tikken.	Det	vil	sige,	at	dårligt	arbejdsmiljø	blev	betragtet	

som	et	resultat	af	ydre	omstændigheder.	Var	medarbej-

derne	 stressede,	 kiggede	 man	 på	 arbejdsforholdene,	

særligt arbejdsmængden, og prøvede at finde løsninger på 

det	organisatoriske	niveau.”	

Tanken	var,	at	man	ved	at	ændre	de	ydre	omstændigheder	

kunne	få	roen	til	at	forplante	sig	til	individet.	Det	var	en	

bevægelse,	der	gik	udefra	og	ind.

	 ”I	dag	går	bevægelsen	primært	den	anden	vej.	Indefra	og	

ud.	Dårligt	arbejdsmiljø	bliver	betragtet	som	noget,	der	i	

stigende	grad	har	med	medarbejderens	mentale	ressourcer	

at	gøre.	Det	er	dem,	der	skal	udvikles,	så	man	kan	stå	for	

presset.	Det	er	selvfølgelig	skarpt	sat	op,	men	tendensen	

er klar: løsningen på stress skal findes hos det enkelte 

individ.”	

	 Det	er	en	udvikling,	som	Kirsten	Marie	Bovbjerg	også	

kan	spore	i	sit	eget	forskningsfelt.	I	90´erne	forskede	hun	

særligt	i,	hvordan	man	arbejdede	med	personlighedsudvik-

ling	i	forskellige	sammenhænge.	I	sin	nuværende	forskning	

i	stress	støder	hun	på	mange	af	de	samme	teknikker	fra	

dengang.

	

    så Ja, Du sKaL 
fINDe DIG seLV, 
meN meD DeN 
VIGtIGe tILfØJeLse, 
AT DET	SKAL	
VæRE	I	EN	
BEDRE	UDGAVE.
Kirsten marie bovbjerg
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KIRSTEN	MARIE	BoVBJERG		

Lektor, ph.d. ved Institut for Pædagogik, DPu. 
Hun forsker i det moderne arbejdsliv og 
stresshåndtering og er tilknyttet forsknings-
projektet ’Stress, nye ledelsesformer og 
intervention’ – www.dpu.dk/stress

www.dpu.dk/om/kibo

Den	25.–	26.	marts	afholder forskningsprojektet ’Stress, 
nye ledelsesformer og intervention´ konferencen ’Stress, 
nye ledelsesformer og intervention – grænseløst arbejde i 
offentlige organisationer’ Se www.dpu.dk/kalender

”I	dag	bruges	teknikkerne	fra	personlighedsudviklingen	

bare	til	noget	andet	–	nemlig	til	stresshåndtering.	Du	skal	

udvikle	dig	ud	af	din	stress.	Det	er	et	meget	karakteristisk	

eksempel	 på	 den	 vej	 til	 ro,	 som	 mange	 af	 teknikkerne	

angiver.”	

	 En	vej,	der	ifølge	Kirsten	Marie	Bovbjerg	er	belagt	med	

et	næsten	paradoksalt	dobbeltkrav.

	 ”På	den	ene	side	handler	mange	af	teknologierne	om,	

at du skal finde ro ved at finde ind til dit autentiske og 

oprindelige	selv.	Ved	at	kende	dig	selv,	dine	grænser	og	

dine	reaktionsmønstre	skal	du	blive	i	stand	til	at	håndtere	

de pressede situationer og finde din indre ro.

	 Men	samtidig	skal	selvindsigten	være	en	anledning	til	

selvudvikling.	Du	skal	opdage	og	opdyrke	nye	sider	af	dig	

selv.	For	den	underliggende	logik	i	håndteringsteknikkerne	

er	klar:	en	bedre	udgave	af	dig	selv	vil	få	problemet	til	at	

forsvinde. Så ja, du skal finde dig selv, men med den vigtige 

tilføjelse,	at	det	skal	være	i	en	bedre	udgave.”	

At	bringe	sit	eget	vejr	med	sig
Er	bedre	udgaver	af	os	 selv	 så	 løsningen?	Sænker	 roen	

sig	med	andre	ord	over	det	ganske	land?	På	sidstnævnte	

spørgsmål	er	Kirsten	Marie	Bovbjergs	korte	svar	nej.	Der	

er	 intet,	 der	 tyder	 på,	 at	 den	 opadstigende	 kurve	 over	

stressramte	er	ved	at	knække.	Men	deraf	kan	man	ikke	

konkludere,	at	teknologierne	ikke	virker.	

	 ”Nogle	gør.	Andre	gør	ikke.	Og	andre	igen	gør	sikkert	

noget	helt	tredje.	Men	den	fortsatte	stigning	på	uro-ba-

rometeret	 giver	 selvfølgelig	 anledning	 til	 at	 spørge,	 om	

medicinen	–	interventionsteknikkerne	-	virkelig	er	en	del	

af	løsningen.	Eller	om	den	snarere	er	en	del	af	problemet.	

Men	det	ved	vi	 reelt	 ikke	meget	om.	Det	er	 ikke	blevet	

ordentligt	undersøgt,	om	de	enkelte	teknikker	rent	faktisk	

virker.”

	 På	 trods	 af	 de	 manglende	 undersøgelser	 af	 de	 en-

kelte	interventionsteknikkers	effekter,	peger	Kirsten	Marie	

Bovbjerg	på	nogle	generelle	problemstillinger,	der	følger	

med	den	individualiserede	tilgang	til	problemstillingen.

	 ”Mange	af	 interventionsteknikkerne	arbejder	med	en	

idealforestilling	om	det	enkelte	individ,	som	det	kan	være	

meget	svært	at	leve	op	til.	Og	for	mange	er	det	en	smertefuld	

proces	at	måtte	erkende,	at	de	ikke	magter	opgaven.”	

	 Som	 et	 karakteristisk	 eksempel	 på	 idealet	 refererer	

Kirsten	Marie	Bovbjerg	til	den	verdenskendte	ledelsesguru	

Stephen	Covey	og	hans	ideal	om	det	proaktive	individ.

		 ”I	 en	 af	 Coveys	 karakteristiske	 formuleringer	 hedder	

det,	at	det	proaktive	menneske	bringer	sit	eget	vejr	med	

sig.	Uanset	om	det	regner	eller	sner,	er	der	altid	solskin	

inde	i	det	proaktive	menneske.	Personen	er	upåvirket	af	

sine	omgivelser	og	det	ydre	pres.	Altid	i	stand	til	at	stå	for	

presset	og	opretholde	sin	 indre	ro,	alt	 imens	han	aktivt	

former	sit	liv	gennem	sine	valg	og	handlinger.”

Kirsten	Marie	Bovbjerg	er	ikke	ubetinget	begejstret:

	 ”Én	ting	er,	at	et	sådant	ideal	i	sin	ekstremitet	har	visse	

psykopatiske	træk.	En	anden	ting	er,	at	det,	også	i	en	knap	

så	 ekstrem	 udgave,	 skaber	 en	 selvforståelse,	 hvor	 den	

enkelte	har	det	fulde	ansvar	for	sit	liv	og	sine	problemer	

–	og	dermed	også	for	nogle	problemer,	der	måske	slet	ikke	

er	 løselige	 inden	 for	 en	 individuel	 håndteringsstrategi.	

Selvforståelsen	kan	på	den	måde	blive	en	kilde	til	uro	i	sig	

selv.”

En	black-box	ingen	vil	i	clinch	med
Det	rejser	spørgsmålet,	om	ikke	det	var	tid	til	at	gentænke	

tilgangen til stress og finde roen på anden vis?

	 ”I	forhold	til	de	fysiske	arbejdsforhold	er	der	klare	regler	

og	grænser	for	arbejdets	belastning.	Lignende	begrænsnin-

ger	i	forhold	til	den	psykiske	arbejdsbelastning	ville	sikkert	

være	effektiv.	Men	der	er	ikke	noget,	der	tyder	på,	at	det	

går i den retning. Selvom de fleste – også mange stress-

konsulenter	–	er	enige	om,	at	de	egentlige	årsager	til	stress	

findes i måden, vi organiserer vores arbejdsliv på, er det 

meget	svært	at	formulere	løsninger,	der	angår	det	niveau.	

Det	kolliderer	med	vores	moderne	selvforståelse.	Vi	vil	jo	

gerne være de her fleksible, engagerede og selvledende 

personer.	 	Også	selvom	det	giver	stress.	På	den	måde	er	

det	organisatoriske	niveau	blevet	en	slags	’black-box’,	som	

alle	efterspørger	som	løsningen,	men	som	ingen	rigtig	vil	

gå	i	clinch	med.	Indtil	videre	bliver	det	ved	de	individuelle	

løsninger.”		

af Peder Holm-Pedersen

peho@dpu.dk
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UNGDoMSKRIMINALITET,	SoCIALPoLITIK	oG	

SoCIALPæDAGoGIK

Inge m. bryderup

Bogen indeholder biografiske interview med unge, der har en for-

tid på den forkerte side af loven. Der gives et indblik i de unges 

oplevede virkelighed og deres holdninger til straf og behandling. 

ungdomskriminalitet sættes ind i en bredere socialpædagogisk 

og socialpolitisk diskussion, og emnet perspektiveres i en teoretisk 

kontekst, hvor afvigelse, sociale problemer, samfundsmæssig inte-

gration og individualisering diskuteres.

KLIm 

I	HJERTET	AF	SKoLESUNDHEDSPLEJEN

Karen Wistoft og Helle merete Nordentoft (red.)

bogen giver en introduktion til sundhedspædagogisk udviklings-

arbejde og beskriver betydningen af sundhedsplejerskers kol-

legiale sparring. skolesundhedsplejersker fra randers Kommune 

har i samarbejde med forskere fra DPu udviklet en række arbejds-

redskaber ud fra en deltagerorienteret tilgang til børn og unges 

sundhed. metoderne fokuserer ikke på et enkelt barns sundheds-

problemer, men lægger op til gruppeforløb med henblik på at 

styrke børnenes selvværd og handlekompetencer.

aarHus uNIVersItetsfOrLaG

TEST	I	FoLKESKoLEN

Carsten bendixen og svend Kreiner (red.)

I bogen defineres og afgrænses testbegrebet, og det påvises, hvad 

test kan og ikke kan. Desuden gennemgår og diskuterer bogens 

forfattere, hvordan skolen påvirkes af testkulturen, men også hvor-

dan skolens lærere kan anvende testning og testresultater i deres 

undervisning, så den faglige pædagogiske indsats fremmes.

HaNs reItZeLs fOrLaG

NyE	HoRISoNTER	I	SoCIALT	ARBEJDE

maria appel Nissen

Med en Luhmann-inspireret refleksionsteori for socialt arbejde gi-

ver forfatteren et bud på, hvordan det sociale arbejde fungerer i 

samfundet.

aKaDemIsK fOrLaG

NATURFAGSLæRERENS	HÅNDBoG

erland andersen (red.) 

Naturfagslæreren skal ikke blot tilrettelægge, udføre og evaluere 

undervisningen ud fra de gældende bestemmelser, men også 

forholde sig til en række andre faktorer. antologien beskæftiger 

sig med emner som formelle og uformelle læringsmiljøer, stof-

udvælgelse, natursyn, den naturfaglige tankegang, udviklingen 

af skolens naturfaglige kultur, samarbejde på tværs af naturfag 

og på langs af klassetrin, evaluering og afsluttende prøver samt 

naturfag i nationalt og internationalt perspektiv.

DafOLO

VEJLEDNING	I	FæLLESSKABER

rie thomsen

en bog, der bygger bro mellem forskning og praksis. forfatteren 

går tæt på vejledningen på en højskole og på en nedskærings-

ramt virksomhed med bl.a. disse spørgsmål: er uddannelses- og 

karrierevalg en indre proces, der finder sted gennem samtale og 

refleksion, eller foregår afklaringen snarere gennem en konkret 

deltagelse i fællesskaber? Hvad sker der, når man flytter vejlednin-

gen – og vejlederne – ud af kontorerne? er vejledning på individets 

præmisser en modsætning til vejledning ud fra et samfundsmæs-

sigt perspektiv?

stuDIe & erHVerV

E-LæRING	PÅ	WEB	2.0

Nina bonderup Dohn og Lars Johnsen

bogen introducerer og forklarer centrale begreber knyttet til web 

2.0 og præsenterer en række konkrete cases, der viser, hvordan 

man kan tilrettelægge undervisnings- og formidlingsopgaver 

med web 2.0.

samfuNDsLItteratur

METoDER	I	NATURFAG

sara tougaard og Lene Hybel Kofod (red.)

Denne antologi indeholder otte naturfagsdidaktiske bidrag om ar-

bejdsmetoder, tankegange og undersøgelsesmetoder i naturfag. 

målet med bogen er at bidrage til debatten om faget natur/teknik 

og naturfagslærernes kompetencer.

exPeRIMenTARIUM

NyE	BØGER	
mODtaGet På reDaKtIONeN



��



”Behovet for stilhed og dyb alvor, såvel som for 
livsnydelse og formålsløse strejftog, ser ud til at 
være større end nogensinde. Det er to sider af 
samme sag. I fokus står det rastløse og splittede 
menneskes ønske om at indhente sig selv.” 
Owe Wikström
I bogen ”til langsomhedens pris”, 200�.
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