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Velkommen til refleksions- og 
inspirationsmaterialet En stemme til unge 
En stemme til unge er et refleksions- og inspirationsmateriale til udskolingslærere til at støtte 
udsatte unge fagligt og socialt i læringsfællesskabet.  
Målet er at styrke deltagelse, læring og trivsel hos unge i 7.-10. klasse, som befinder sig på kanten 
af skolens læringsfællesskab, gennem en styrkelse af elev- og forældreinddragelse samt et fokus 
på relationen mellem lærer og elev.   
Materialet består af:  
• Refleksionsmateriale til klasseteammøder bygget op omkring 4 temaer: 1) Hvorfor inddrage 

elevernes stemmer?; 2) Forskellige grader af inddragelse og deltagelse; 3) Relationers 
betydning for motivation, samt 4) Læring i nærmeste udviklingszone. Hvert tema består af en 
kort film, en tekst og en refleksionsøvelse, som kan bruges på klasseteammøder. Hvert tema 
tager ca. 1½ time. 

• Inspirationskatalog med konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og metoder til at planlægge og 
gennemføre mini-aktionslæringsforløb, elevsamtaler, forældreinddragelse og fællesskabende 
aktiviteter i læringsmiljøet. 

Alle refleksionsøvelser og inspirationsmaterialer kan bruges enkeltvis alt efter, hvilke temaer I 
finder interessante og relevante for jer som klasseteam og jeres elever. Vi anbefaler, at I starter 
med refleksionsmaterialet og et tema som fanger jeres interesse. Efter hvert tema finder I 
henvisninger til øvelser i inspirationskataloget, som I kan benytte i forlængelse af temaet, alt efter 
hvad temadrøftelserne giver anledning til. Fordel fx arbejdet med de fire temaer på 
klasseteammøder hen over et skoleår. 

Om forfatterne 
Forfatterne bag materialet er Mette Frithiof Wybrandt (cand.scient.pol.) og Sara Hedegaard Jensen 
(PPR psykolog/cand.psych.aut.). Vi har gennem mange år samarbejdet i en række 
udviklingsprojekter med fokus på børn, unge, inklusion, inddragelse og deltagelse. Og vi er 
sammen forfattere til materialeserien Inkluderende læringsmiljø (2014, Amondo). 
I fællesskab har vi engageret os i at arbejde med børn og unge på kanten af læringsfællesskabet, 
og vi har en vedholdende nysgerrighed i forhold til at inddrage børn og unges perspektiver, og 
skabe deltagelsesmuligheder for alle elever i læringsfællesskaber.  
Vores arbejde tager udgangspunkt i en udviklingspsykologisk og rettighedsbaseret tilgang.  
Den udviklingspsykologiske tilgang kan med afsæt i viden fra udviklingspsykologien være med til 
at skabe forbindelse mellem almene og specialiserede didaktiske og pædagogiske indsatser og 
derigennem kvalificere vores daglige arbejde og målrettede indsatser for at styrke unge i udsatte 
positioner; deres deltagelse, læring og trivsel. 
Den rettighedsbaserede tilgang skærper vores fokus på, at børn og unge har retten til at have 
indflydelse på deres eget liv og blive hørt som eksperter i deres eget liv. I det konkrete 
pædagogiske arbejde betyder det, at vi insisterer på, at alle elever kan være aktive deltagere og 
ligeværdige medspillere i de læringsfællesskaber, de indgår i. 

God fornøjelse! 



En stemme til unge – www.enstemme.dk 4 

 

Om En stemme til unge på kanten af læringsfællesskabet – et refleksions- og 
inspirationsmateriale til udskolingslærere  
© Amondo 2021 
Forfattere: Mette Frithiof Wybrandt (cand.scient.pol.) og Sara Hedegaard Jensen (PPR 
psykolog/cand.psych.aut.) 
Gengivelse af denne publikation eller dele heraf kan ske såfremt forfattere og kilde angives. 
Materialet er udviklet og afprøvet foråret 2020-foråret 2021 i et samarbejde mellem Amondo, 
skoler i Frederikssund Kommune og Candofilm med økonomisk støtte fra 
Undervisningsministeriets udlodningsmidler.  
Materialet er gratis tilgængeligt på www.enstemme.dk 
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Refleksionsmateriale til klasseteammøder 
 

 
 
  

Tema 1:  
Hvorfor inddrage de unges stemmer? 

Inspiration til et klasseteammøde à ca. 1 ½ time 
Side 6-9 

Tema 2:  
Forskellige grader af inddragelse og 

deltagelse 
Inspiration til et klasseteammøde à ca. 1 ½ time 

Side 10-16 

Tema 4:  
Læring i nærmeste udviklingszone 

Inspiration til et klasseteammøde à ca. 1 ½ time 
Side 23-27  

Tema 3:  
Relationers betydning for motivation 

Inspiration til et klasseteammøde à ca. 1 ½ time 
Side 17-22 

Tip: Start med et tema, der interesserer jer, og fordel arbejdet med temaerne 
hen over et skoleår fx et tema hver 2-3 måned på jeres klasseteammøder. 
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Tema 1: Hvorfor inddrage de unges stemmer? 
 

Formålet med temaet og 
refleksionsøvelse: 

Formålet med dette tema er, at I som 
klasseteam får diskuteret, hvorfor det er 
vigtigt at inddrage elevernes perspektiver, 
og hvad I hver især lægger vægt på at få ud 
af at inddrage elevernes stemmer, både set 
fra et voksen- og et ungeperspektiv. 

Varighed: ca. 1 ½ time 

Tips til mødelederen:  
• Start mødet med at 

alle i klasseteamet 
ser filmen Tema 1 på 
www.enstemme.dk 

• Læs teksten nedenfor 
• Lav herefter refleksionsøvelsen på side 

8 
• Slut af med at skrive jeres 

fokusområder på opsamlingsarket på 
side 10 

Livskvalitet for den unge  
Når vi arbejder pædagogisk med unge, der af 
forskellige årsager befinder sig på kanten af 
læringsfællesskabet, arbejder vi ikke alene 
med lærings- og udviklingsmål, men også 
med en forpligtelse på den unges livskvalitet 
her og nu. Det vil sige, at et effekten af et 
tiltag fx i forhold til en elev, der pjækker fra 
skole, ikke bare kan måles i forhold til om 
eleven begynder at komme fast i skole igen 
eller ej.  
Det har også afgørende betydning, hvordan 
den unge oplever problemidentificeringen og 
løsningen: oplever eleven at blive forstået og 
hjulpet eller snarere at blive anklaget og 
stigmatiseret? Og hvordan oplever eleven det 
at være tilbage i skolen igen: er det rart eller 
belastning? Giver det øget selvværd og flere 
kammerater, eller er det forbundet med 

oplevelser af mobning, ensomhed og 
selvmordstanker? 
Det vil sige, at vi altid arbejder ud fra to 
perspektiver: 
1. Et voksenperspektiv: At skabe en 

konkret positiv forandring, ud fra de givne 
mål og rammer som er defineret af fx 
folkeskoleloven og kommunen. 

2. Den unges perspektiv: At måden vi 
skaber forandringen på i sig selv skal 
opleves som en livskvalitet set fra den 
unges perspektiv. 

En nuanceret forståelse af den 
unges situation og relationer 
Den unges udvikling og læring påvirkes af 
individuelle, relationelle, organisatoriske og 
kulturelle faktorer. For eksempel 
familierelationer, venskaber, relationer til 
lærere og pædagoger, klassens liv, skolen 
som organisation, erfaringer fra fritidsliv, 
samfundets organisering af skole og 
uddannelse, diskurser om det gode liv osv.  
Det betyder også, at udviklingspotentialet for 
den unge ikke kun findes i den unge selv, 
men i det komplekse samspil i systemet som 
han/hun befinder sig i og bliver påvirket af. 
Derfor skal vi lytte nysgerrigt og åbent til den 
unges perspektiver og med et håbefuldt blik 
på den unge øjne nye handlemuligheder; 
handlemuligheder der kan træde frem i 
forskellige arenaer, både i skolen, hjemme og 
i fritiden. 
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Inddragelse er både et mål og et 
middel 
For at kunne skabe en positiv forandring i 
den unges liv, er der derfor behov for, at vi 
både inddrager eleven for at få nuanceret 
viden, og samtidig sikrer elevens aktive 

deltagelse i inddragelsesprocessen og 
læringsfællesskabet. Det vil sige, at vi 
arbejder på to spor, hvor inddragelsen både 
er et mål i sig selv og et middel til, at vi som 
professionelle voksne kan gøre vores arbejde 
bedre: 

 
 
 
Mål - når inddragelsen er et mål i sig selv og vi styrker den unge som aktør i eget liv 
og deltagelsen i fællesskaber: 

• Aktør i eget liv: Den unge oplever at komme til orde, få indflydelse, reflektere, 
formulere holdninger og initiativer, sætte ord på oplevelser, læring, præferencer og 
fremtidsdrømme. 

• Deltagelse i fællesskaber: Den unge oplever at være en ligeværdig del af fællesskaber, 
deltager, argumenterer, og oplever hvordan tillid, og sociale og demokratiske spilleregler 
fungerer. 

Middel – når inddragelsen er et middel til, at vi kan gøre vores arbejde bedre: 
• Viden om den unge: Inddragelsen kvalificerer den professionelles arbejde ved at vi får 

nuanceret viden om, hvad den unge er optaget af og oplever er svært. Vi får indblik i den 
unges erfaringer og ressourcer, forslag, idéer, relationer og netværk. 

• Motivation og lærelyst: Den unge oplever anerkendelse, øget selvværd, motivation og 
ejerskab, som kan være med til at gøre det pædagogiske i samarbejde med den unge 
lettere. 

 
 
 

Fakta om børn og unges rettigheder 

Synet på børn og unge har gennem tiden ændret¬ sig, og i dag betragtes de i høj grad som 
kompetente aktører i eget liv, og opdragelsen er blevet langt mindre autoritær. Før i tiden skulle 
børn ses og ikke høres, mens normen i dag er aktiv inddragelse, hvor der lyttes, forhandles og 
begrundes.  

Børn og unge opfattes som eksperter i eget liv, og det betyder, at hvis indsatser skal lykkes, må 
de tage udgangspunkt i barnets egne erfaringer, perspektiver og ønsker. På et 
samfundsmæssigt plan har børn og unge fået medborgerrettigheder, formaliseret gennem FN’s 
børnekonvention, som Danmark tiltrådte i 1991. Børnekonventionen stadfæster blandt andet 
børn og unges ret til velfærd og omsorg, samt deres ret til at blive hørt og inddraget i alle 
beslutninger, der vedrører deres liv. Derudover er der specifik lovgivning om børne- og 
ungeinddragelse beskrevet i fx Barnets Reform, Serviceloven, Folkeskoleloven m.fl. 

 
 
Skrevet med inspiration fra: Børneperspektiver (2011) og Guide til elevinddragelse (2014)  
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Refleksionsøvelse: Udfordringer i arbejdet 
med unge på kanten af læringsfællesskabet 
 

Hvad handler øvelsen om:  

At I som klasseteam drøfter, hvad der er de største udfordringer i arbejdet med målgruppen - 
både set fra et voksen- og et elevperspektiv. 

 
 

Sådan gør I: 
• Trin 1: Se filmen ’Tema 1’ på www.enstemme.dk (5.40 min): 

og læs teksten på de foregående sider.  
• Trin 2: Kopiér arket på næste side, klip sedlerne ud og læg dem i 

en bunke på bordet.  
 

Elevperspektiv: 
• Trin 3: Vælg hver især en seddel, der beskriver den største udfordring, som I tror de unge på 

kanten af læringsfællesskabet oplever. 
• Trin 4: Tag en runde, hvor I fortæller, hvad I hver især har valgt og hvorfor. Uddyb gerne jeres 

begrundelser (brug ca. 1-2 minutter pr. person) 
 
Lærerperspektiv: 
• Trin 5: Udvælg hver især en seddel, der beskriver den største udfordringer, I oplever i arbejdet 

med unge på kanten af læringsfællesskabet. 
• Trin 6: Tag en runde, hvor I fortæller, hvad I hver især har valgt og hvorfor. Uddyb gerne jeres 

begrundelser. (brug ca. 1-2 minutter pr. person) 
 

Opsamling: 
Tal sammen i teamet om: 

• Hvad gjorde indtryk i øvelsen? 
• Hvad bliver I optagede af at have fokus på i den næste tid i arbejdet med elever på kanten af 

læringsfællesskabet? 
 

• Udfyld til sidst opsamlingsarket på side 10, hvor I skriver jeres fokusområder ned.  
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Arbejdsark 
 

Relationen 
mellem lærer og 

elev 
Elevinddragelse Kendskab til 

eleven 

Forældresamarbejde Motivation Lyst til læring 

Forventninger til 
ungdomsuddannelse Fagligt niveau Klassefællesskab 

Modstand på 
læring  Social trivsel Selvværd og tro 

på egne evner 

Tillid Elevsamtaler Feedback 

Læringsmål 

Elevens 
oplevelse af at 
blive lyttet til og 

forstået 

Deltagelse 
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Opsamlingsark: Fokusområder  
 
Notér de vigtigste beslutninger om, hvad I ønsker at have fokus på i den nærmeste tid i forhold til 
arbejdet med eleverne på kanten af læringsfællesskabet. 
 

Fokusområder Ansvarlig lærer Hvor/hvornår? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

Aftale om opfølgning på fokusområder 
Lav en konkret aftale om opfølgning, hvor indsatserne evalueres. 
 
Vi mødes dato______________ og tidspunkt ________________ 

 
 

Inspiration til indsatser: 
Find inspiration til arbejdet med fokusområderne i indholdsfortegnelsen i Inspirationskataloget på 
side 30. 
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Tema 2: Forskellige grader af inddragelse og 
deltagelse 
 

Formålet med temaet og 
refleksionsøvelse: 

Formålet med dette tema er, at I som 
klasseteam reflekterer over i hvor høj gad 
jeres elever bliver inddraget i forskellige 
situationer med udgangspunkt 
i ’deltagelsesstigen’, og i forlængelse heraf 
drøfter muligheder, barrierer og dilemmaer i 
forbindelse med inddragelsen.  

Varighed: ca. 1 ½ time 

Tips til mødelederen:  

• Start mødet med at 
alle i klasseteamet ser 
filmen Tema 2 på 
www.enstemme.dk 

• Læs teksten nedenfor 
• Lav herefter refleksionsøvelsen på side 

12 
• Slut af med at skrive jeres aftaler og 

beslutninger ned på opsamlingsarket på 
side 16 

 

Den unge som ligeværdig medspiller  
Alle unge har retten til at være aktive 
deltagere i eget liv og dermed retten til at 
være ligeværdige medspillere i de 
læringsfællesskaber, de indgår i. Hvis de 
unge ikke inddrages i det pædagogiske 
arbejde som ligeværdige medspillere – selv 
når vi fravælger det af hensyn til den unges 
sårbarhed – risikerer vi at øge deres 
sårbarhed. Dels fordi de så kommer til at stå 
alene frem for at få opbakning, dels fordi vi 
fratager dem deres ret til indflydelse på eget 
liv og den anerkendelse, der ligger heri. 
Inddragelse og aktiv deltagelse, derimod, er 

et middel til at modvirke sårbarhed. Hvorvidt 
vi lykkes med det, afhænger imidlertid af 
måden, vi inddrager på. 

Forskellige grader af deltagelse 
Der findes forskellige grader af deltagelse og 
inddragelse. De forskellige grader af 
inddragelse kan illustreres som trin på en 
stige. For hvert trin på stigen stiger graden af 
inddragelse og elevens engagement, 
motivation og tro på egne evner stiger. 
Deltagelsesstigen illustrerer forskellige typer 
af børne- og ungedeltagelse ud fra den grad 
de indfrier målet om ligeværdighed og 
muligheden for at være aktør i eget liv. 
 På deltagelsesstigen skelnes der groft sagt, 
mellem to grundlæggende kategorier af 
deltagelse: a) Pseudoinddragelse og ikke-
deltagelse, hvor voksne har besluttet og 
fastlagt normer og regler; b) Inkluderende og 
reel deltagelse, hvor der er plads til det, som 
ikke er normen, hvor der lyttes til den unge, 
og deres bidrag synliggøres i fællesskabet.  
På de laveste niveauer – 
pseudoinddragelsen/ikke-deltagelsen fra trin 
1-3 – (mis)bruger man så at sige de unges 
bidrag som legitimering eller dekoration, uden 
at de har nogen reel indflydelse, eller man 
inddrager dem manipulerende og 
disciplinerende. Det kan fx være, når unge i 
skolen bliver bedt om at evaluere egen 
indsats ud fra voksendefinerede kriterier i 
form af samtaleark eller kontrakter.  
Det kan også være gennem individuelle 
samtaler hvor omdrejningspunktet for 
samtalen er mål fastsat af voksne, uden at 
den unge reelt har haft mulighed for at 
bidrage med sit perspektiv, udpege 
alternative mål eller kvalificere målsætningen. 
Samtalerne kan opleves både korrigerende 
og irettesættende.  



En stemme til unge – www.enstemme.dk 12 

På de mellemste trin 4 
og 5 bliver de unge 
hørt som informanter i 
mere traditionel 
forstand. Det kan fx 
være i interview, 
trivselsundersøgelser 
og til skole-hjem 
samtaler. På de 
øverste niveauer, trin 
6-8, har de unge 
egentlig indflydelse på 
både proces og 
produkt. Der er tale 
om inddragelse af 
unge som ligeværdige 
aktive deltagere og 
initiativtagere. Fx inddragelse i planlægning 
og gennemførsel af læringsforløb og sociale 
arrangementer eller elevens eget initiativ til et 
erhvervspraktikophold. 
Det højeste niveau af deltagelse (trin 8) er 
ikke altid muligt i en skolekontekst, men skal i 
højere grad ses som det vi klæder de unge 
på til. På ungdomsuddannelserne forventes 
der en højere grad af selvstændighed, 
selvstudier, disponering af egen tid osv., som 
typisk ligger på trin 6-8.  
I udskolingen bør vi altid bestræbe os på at 
inddragelsen ligger inden for trin 4-8, hvor 
man i inddragelsesmetode tager højde for 
den unges alder, udviklingstrin og 
funktionsniveau. Det er netop fra 7. klasses-
alderen, at eleverne i højere og højere grad 
bliver i stand til at tænke abstrakt, tænke ud 
af boksen og tænke i mere ukonventionelle 
baner. Derfor kan vi med fordel inddrage dem 
i at planlægge egen læring og reflektere over 
læring sammen med jævnaldrende. Vi kan 
udfordre deres tænkning om sig selv og 
andre gennem inddragelse af større 
perspektiver som fx samfundsmæssige, 
moralske, juridiske med flere. 

’Motivationsværktøjer’ er ikke altid lig 
med inddragelse 
I bestræbelsen på at styrke de unges 
motivation fx i en læringssituation, kan det 
være en udfordring at skelne mellem reel 
inddragelse og selvstyrings- og 
disciplineringsredskaber som fx individuelle 
læreplaner, samtaleark og kontrakter. 
Når den unge er med til at formulere 
individuelle lærings- eller udviklingsmål, kan 
der være en risiko for at målet kommer til at 
fremstå som den unges eget, og dermed 
bliver den unges eget ansvar at leve op til. 
Men ofte vil målene være noget som den 
professionelle voksne vurderer, er relevant. 
Målene indeholder ikke nødvendigvis noget, 
som den unge identificerer sig med eller er 
optaget af. Man risikerer at pålægge den 
unge at ”skulle-ville” et bestemt mål, og det 
kan komme til at fremstå, som om det er den 
unges egen skyld, hvis målet ikke bliver nået.  
Arbejdet med disse ’motivationsværktøjer’ 
risikerer at ligge på trin 1 på 
deltagelsesstigen, hvis man ikke sikrer sig at 
møde den unge ligeværdigt og gør det 
tydeligt, hvad den unge har reel indflydelse 
på, og hvad der ligger fast. Generelt stiger 
den unges tro på egne evner, engagement, 
aktive deltagelse og motivation, jo længere 
oppe på stigen inddragelsen placerer sig.  

 
Skrevet med inspiration fra: Børneperspektiver (2011) og Guide til elevinddragelse (2014)  
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Refleksionsøvelse: Deltagelsesstigen  
 

Hvad handler øvelsen om:  

At I som klasseteam drøfter, på hvilket niveau eleverne inddrages og deltager ligeværdigt i 
forskellige situationer. 

 
 

Sådan gør I: 
• Trin 1: Se filmen ’Tema 2’ på www.enstemme.dk (4.40 min):  

og læs teksten på de foregående sider. 
 

• Trin 2: Klip sedlerne ud på ’Arbejdsarket: Situationer’ og læg 
dem foran jer, så alle i teamet kan se dem.  
 

• Trin 3: Vælg på skift en seddel og placer den på ’Arbejdsarket: Deltagelsesniveau’ ud for det 
trin på deltagelsesstigen, som I synes passer på jeres nuværende praksis. 
 

• Trin 4: Fortæl gruppen, hvorfor den ligger på netop dette trin (max 1 minut pr. person) 
 

• Trin 5: Når I har været alle sedler, I finder relevante, igennem, så tag en runde, hvor I hver 
især svarer på spørgsmålene: 

o Hvad gjorde indtryk i øvelsen? 
o Hvilke barrierer og dilemmaer oplever vi i forhold til at kunne inddrage elevernes 

perspektiver og skabe aktiv deltagelse i de forskellige situationer? 
(Max 2 minutter pr. person) 

 
• Trin 6: Udfyld til sidst opsamlingsarket på side 16, hvor I skriver jeres beslutninger og aftaler 

om indsatser ned (ca. 10-15 minutter) 
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Arbejdsark: Deltagelsesniveau 
 

Deltagelsesstigen 
Type af inddragelse  

 
Situationer 

Trin 8: Selvbestemmelse. Unge tager initiativ 
og inviterer voksne ind efter eget ønske. 

 

Trin 7: Medbestemmelse - på de unges 
initiativ. Beslutningskompetence hos unge 
som også står i spidsen for handling. Voksne 
står til rådighed. 

Trin 6: Medbestemmelse – på voksnes 
initiativ. Unge er med i og forstår alle faser, og 
de er med til at træffe beslutninger. 

Trin 5: Reelle valgmuligheder. Unge bliver 
præsenteret for reelle valgmuligheder, og 
deres synspunkter bliver taget alvorligt.  

Trin 4: Informeret. Unge bliver inviteret til at 
deltage. De bliver informeret og forstår formål 
og præmis for beslutningsproces. 

Trin 3: Symbolsk. Unge bliver hørt og spurgt 
til deres synspunkter, men de har ingen 
indflydelse. 

 

Trin 2: Dekoration. Unge deltager, 
men ’sidder til pynt’ uden at forstå, hvad det 
drejer sig om. 

Trin 1: Manipulation/disciplinering. Unge 
siger og gør hvad de voksne foreslår eller 
fortæller dem, men de forstår ikke formålet. 
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Arbejdsark: Situationer  
 

Indflydelse på hvor og 
hvornår en samtale 

afholdes 
Udviklingssamtaler Formulering af 

handleplaner 

Møder, hvor forældre 
og elev deltager 

Inddragelse i 
beslutninger vedr. 

elevens skoleplacering 
osv. 

Undervisning  

Samarbejde med fx 
sundhedsplejerske 

eller PPR 
Elev/trivsels-samtaler 

Inddragelse i 
læringsaftaler med elev 
(kontrakter) ift. faglig, 

social og personlig 
udvikling 

Lektier; mængde, 
indhold og form 

Uddannelses-
paratheds-vurdering Skole-hjem samtaler 

Indflydelse på 
arbejdsformer 

(individuelt/makker/gru
ppe/plenum) 

Når en bekymring 
opstår 

Ved bekymrende 
fravær 
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Opsamlingsark: Aftaler om indsatser 
 
Notér de vigtigste aftaler og beslutninger om indsatser, som I ønsker at sætte i værk på baggrund 
af jeres drøftelser om elevernes deltagelsesniveau i forskellige situationer. 
 

Indsats Ansvarlig lærer Hvor/hvornår? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
OBS: Det er ikke målet at al inddragelse skal ligge på trin 8, men derimod er det vigtigt at have en 
faglig bevidsthed om, graden af inddragelse og ligeværdighed i de konkrete situationer og 
begrundelsen for det. 
 
 

Aftale om opfølgning på indsatser 
Lav en konkret aftale om opfølgning, hvor indsatsen evalueres. 
 
Vi mødes dato______________ og tidspunkt ________________ 

 
 

Inspiration til indsatser: 
Hvis I får lyst til at arbejde mere konkret med at styrke inddragelsen og deltagelsen hos eleverne, 
så kan I overveje at bringe øvelserne ’Hvad glæder jeg mig til?’ (side 47) eller ’Hvad er et godt 
voksenliv?’ (side 51) i inspirationskataloget i spil. 
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Tema 3: Relationers betydning for motivation 
 

Formålet med temaet og 
refleksionsøvelse: 
Formålet med dette tema er, at I som 
klasseteam reflekterer over jeres relationer 
til klassens elever og identificerer, hvilke 
elever, der ikke indgår i en tilstrækkelig 
positiv og konstruktiv relation til en lærer. 
Og i forlængelse heraf, hvordan I som team 
kan sikre jer, at alle elever har en positiv 
relation til en af lærer. 

Varighed: ca. 1 ½ time  

Tips til mødelederen:  
• Start mødet med at 

alle i klasseteamet 
ser filmen Tema 3 på 
www.enstemme.dk 

• Læs teksten nedenfor  
• Lav herefter refleksionsøvelsen på side 

20 
• Slut af med at skrive jeres aftaler og 

beslutninger ned på opsamlingsarket på 
side 22. 

En positiv lærer-elev relation 
fremmer motivationen 
I arbejdet med elever på kanten af 
læringsfællesskabet møder vi ofte elever, der 
er udfordret med hensyn til deltagelse i og 
motivation for skolearbejde. Vi kan gøre os 
mange tanker om, hvorfor eleverne ikke er 
motiverede for skolearbejde, men vi ved fra 
forskning, at der er en tæt forbindelse mellem 
elevernes motivation for skolearbejde og 
deres oplevelse af en positiv relation til deres 
lærere. Fra forskning ved vi også, at elever 
tillægger relationen til lærerne meget stor 
betydning, mens lærerne ofte ikke har 
samme opmærksomhed på relationens 
betydning for elevernes motivation og lyst til 
læring.  

“Eleverne vil rigtig gerne have lærere, der 
ikke bare er lærere. Hvis eleverne ikke 
oplever, at læreren udviser interesse for dem, 
så vil de heller ikke interessere sig for 
læreren og det fag, læreren repræsenterer. 
Læreren kan øge elevernes motivation ved at 
være den voksne, som eleven har tillid til og 
kan snakke med om både det faglige og det 
personlige.”  
- Thomas Willer, Center for Ungdomsstudier 

En positiv relation mellem lærer og elev kan 
således have en afgørende betydning for 
udvikling af motivation og lyst til læring. 
Særligt for elever på kanten af 
læringsfællesskabet kan den positive relation 
være den afgørende forskel; den trygge og 
tillidsfulde kontakt giver mod, motivation og 
lyst til læring. Men hvordan kan vi forstå 
motivationsbegrebet?  

Motivation – en dynamisk 
dimension 
Som udgangspunkt bør motivation betragtes 
som et dynamisk begreb. Motivation er en 
individuelt oplevet tilstand, som er særlig og 
specifik for den enkelte elev, men motivation 
skabes i den faglige og relationelle kontekst. 
Motivation er ikke at forstå som en individuel 
egenskab hos den enkelte elev, men derimod 
en tilstand skabt af konkrete og levede 
erfaringer ved skolearbejde og undervisning. 
Motivation kan således påvirkes, forandres 
og udvikles gennem nye og anderledes 
erfaringer. Vi kan arbejde professionelt med 
at skabe øget motivation i et krydsfelt mellem 
faglig undervisning og relationsarbejde. 
Individuelt oplevet motivation kan også 
betragtes som en ‘mestringsforventning’ 
hvilket betyder, at motivation skabes ud fra 
en positiv forventning til sine egne 
muligheder for at klare den næste opgave. 
For at opleve en positiv ‘mestringsforventning’ 
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forudsætter det opfyldelsen af tre 
grundlæggende behov: 

1. Oplevelsen af kompetence: Følelsen af 
at kunne det, som en opgave kræver. 
Eleven oplever, at læreren stiller 
realistiske krav til deltagelse. 

2. Oplevelsen af autonomi: Følelsen af 
ejerskab og personlig involvering. Eleven 
oplever at blive inddraget og få 
medbestemmelse i undervisningen. 

3. Oplevelsen af relationel tryghed: 
Følelsen af at høre til og være valgt til. 
Der er en positiv relation mellem lærer og 
elev som bygger på respekt, ligeværd og 
interesse.   

 
At arbejde med den positive relation er at 
arbejde aktivt og professionelt med elevernes 
udvikling af motivation og lyst til læring, 
styrke elevens deltagelse i 
læringsfællesskabet og derigennem øge 
indlæring og trivsel. 
Med fagligheden som omdrejningspunkt 
udspiller det relationelle forhold mellem lærer 
og elev sig på flere niveauer. Lærerens 
anvendelse og valg af pædagogiske og 
didaktiske metoder i undervisningen, 
herunder klasseledelsesstil og arbejdsformer 
der understøtter elevinddragelse og 
medbestemmelse, afspejler tillid og er en 
vigtig forudsætning for etableringen af en 
positiv relation. Lærerens personlige adfærd 
og kommunikationsformer, herunder samvær 
præget af kendskab og god kontakt, afspejler 
oprigtig interesse og autencitet og er vigtige 
forudsætninger for etablering, konsolidering 
og udvikling af en positiv relation.  

En positiv og konstruktiv 
kommunikationsform. Hvordan? 
På det konkrete niveau bygger den gode 
relation mellem lærer og elev på en positiv og 
konstruktiv kommunikationsform. 
Grundlæggende handler det om at vise 
eleven, at han/hun har betydning, at 
relationen har gensidig betydning, samt at 
relationen er tryg og forudsigelig. Det kan 

man gøre på flere måder, både verbalt og 
nonverbalt. Mange bevidste samspil mellem 
lærer og elev kendetegnet ved en positiv og 
konstruktiv kommunikationsform opbygger og 
styrker relationen og kan bringe unge på 
kanten godt på vej ind i læringsfællesskabet. 
Eksempler på strategier i en positiv og 
konstruktiv kommunikationsform: 
• Øjenkontakt. Ved at holde øjenkontakt til 

eleven viser man eleven opmærksomhed, 
signalerer at eleven har betydning og 
hjælper eleven til at holde fokus på 
indholdet i samtalen. 

• Nærhed. Fysisk nærhed øger lytteevnen 
og fordrer gensidig kommunikation. 

• Nærvær. Mentalt nærvær øger kvaliteten 
af samspillet – vis opmærksomhed. 

• Nysgerrighed. Ved at kommunikere 
gennem åbne og nysgerrige spørgsmål i 
samtale med eleven viser man interesse 
og øger sit kendskab til eleven. 

• Følg elevens initiativ. Ved at følge 
elevens initiativ viser man respekt og tillid 
og signalerer at elevens bidrag har værdi.   

• Ros og opmuntring. Ved at rose og 
opmuntre hjælper man eleven til at øge 
indsatsen, og derved forstærkes 
indlæringen. Ros skal gives med det 
samme, være specifik, konkret og tydelig. 
Ros er en undervurderet faktor i Danmark 
og i dansk pædagogik – al 
adfærdsforskning viser, at det virker! 

• Bevar roen. Følelser smitter – begge 
veje. Ved at bevare roen og kommunikere 
venligt, roligt og imødekommende, så 
stiger sandsynligheden for at eleven kan 
gøre det samme.   

• Grin sammen. Sjov, glæde og 
begejstring skaber forbindelser mellem 
mennesker og øger lysten til samarbejde. 
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Grib de sensitive øjeblikke 
Indenfor forskning taler man om betydningen 
af sensitive øjeblikke. Sensitive øjeblikke er 
tidspunkter i elevens skoleliv hvor eleven er 
sårbar, rækker ud og deler faglige eller 
sociale udfordringer med sin lærer. Sensitive 
øjeblikke er potentielt relationelt eksistentielle  

øjeblikke, hvor eleven viser en særlig tillid og 
følsomhed. Her får lærerens reaktion og evne 
til at udvise empati og forståelse en 
afgørende betydning for relationen og 
derigennem også elevens tillid til læreren, 
elevens deltagelse i undervisningen og 
elevens læringstilegnelse.  

 
 
Skrevet med inspiration fra: Center for Ungdomsstudier (2017) og Motiverende relationer (2014) 
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Refleksionsøvelse: Relationskort 
 

Hvad handler øvelsen om:  

Vi ved, at alle elever har behov for minimum én positiv og konstruktiv kontakt til en af klassens 
lærere. Formålet med denne øvelse er derfor, at I som klasseteam afdækker om alle elever i 
klassen får opfyldt det behov og afklarer om der er elever, hvor der er behov for en særlig 
indsats. 

 
 
Sådan gør I: 
Trin 1: Se filmen ’Tema 3’ på www.enstemme.dk (5.15 min):  
 og læs teksten på de foregående sider. 
Trin 2: Kopiér arket ’Relationskort’ på næste side og find 
tuscher/farveblyanter i farverne grøn, gul, rød og sort. 
Trin 3: Skriv navnene på alle klassens elever på den vandrette 
akse og navne på klasseteamets lærere på den lodrette akse 
på Relationskortet.  
Trin 4: Hver lærer tildeler på skift og i stilhed hver elev en farve på Relationskortet ud fra følgende 
kriterier: (ca. 15 min) 
• Grøn: Jeg har et godt og nært kendskab til eleven. Jeg giver mig tid til at lytte til og se eleven, 

og vores relation er kendetegnet ved høj grad af tillid. Jeg har et solidt kendskab til elevens 
faglige niveau og personlige forhold, interesser og venskabsrelationer. 

• Gul: Jeg har et udmærket kendskab til eleven. Jeg har hyppig kontakt til eleven i hverdagen og 
vores relation er fin. Men eleven er ikke grøn. 

• Rød: Jeg har et perifert og usikkert kendskab til eleven. Både det faglige niveau og personlige 
forhold, interesser og venskabsrelationer. Eleven opsøger mig ikke, og jeg opsøger sjældent 
eleven. 

• En sort prik i en enten grøn, gul eller rød relation: Jeg har en vanskelig relation til denne 
elev, og jeg bliver hurtigt irriteret. Jeg har svært ved at forstå elevens adfærd, og vores kontakt 
kan være/er ofte negativ. Jeg kan komme til at skælde mere ud end situationen lægger op til. 

Opsamling: 
Tal sammen i teamet om:  
• Hvad gjorde indtryk i øvelsen? (max 1 min. pr. person) 
• Udfyld i fællesskab opsamlingsarket på side 22, hvor I skriver jeres beslutninger og aftaler om 

indsatser ned. (ca. 20-30 min) 
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Arbejdsark: Klassens relationskort  
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Opsamlingsark: Aftaler om indsatser 
 
Alle elever har behov for minimum én grøn relation til en af klassens lærere.  
Skriv navnene på de elever, der ikke har en grøn relation i skemaet nedenfor.  
Notér hvordan I vil arbejde med at opbygge og styrke relationen til elever, hvor der er behov for en 
særlig indsats for at sikre den enkelte elev minimum én grøn relation til af klassens lærere. Find 
eventuelt inspiration i strategier til positiv og konstruktiv kommunikation på side 18. 
 

Elever uden grøn 
relation 

Ansvarlig lærer Indsats 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Aftale om opfølgning på indsatser 
Lav en konkret aftale om opfølgning, hvor Relationskortet udarbejdes igen og indsatsen evalueres. 
 
Vi mødes dato______________ og tidspunkt ________________ 

 

Inspiration til handling: 
I kan hente inspiration til planlægning og gennemførelse af indsatser, der kan styrke relationen til 
konkrete elever i øvelserne ’På opdagelse i relationsarbejdet’ (side 31) eller ’De Tre Huse’ (side 
38) i inspirationskataloget. 
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Tema 4: Læring i nærmeste udviklingszone 
Formålet med temaet og 
refleksionsøvelse: 
Formålet med dette tema er, at I som 
klasseteam arbejder med at skærpe jeres 
blik for den enkelte elevs nærmeste 
udviklingszone, samt reflekterer over 
sammenhængen mellem modstand, 
deltagelse, lyst til læring og betydningen af 
kendskabet til den enkelte elev. 

Varighed: ca. 1 ½ time  

Tips til mødelederen:  
• Start mødet med at 

alle i klasseteamet ser 
filmen Tema 4 på 
www.enstemme.dk 

• Læs teksten nedenfor 
• Lav herefter refleksionsøvelsen på side 

25 
• Slut af med at skrive jeres aftaler og 

beslutninger ned på opsamlingsarket på 
side 27 

Tilegnelse af nye færdigheder 
finder sted mellem mennesker 
Udviklingspsykologiske teorier om børns 
udviklingszoner er et rigtig godt 
udgangspunkt for at arbejde med udvikling og 
læring for den enkelte elev. Pædagogisk og 
didaktisk kan man finde inspiration i 
Vygotskys teori om Zonen for nærmeste 
udvikling (ZNU). ZNU er en teori om 
tilegnelsen af nye færdigheder – faglige, 
sociale og personlige - også kaldet en 
læringsteori. 
Den nærmeste udviklingszone er det eleven 
næsten kan, og det eleven er parat til at lære 
i samarbejde med en kompetent anden. 
Elevens tilegnelse af nye færdigheder 
betragtes som en vekselvirkning mellem 
eleven og det pædagogiske og didaktiske 
læringsmiljø, herunder samarbejdet med en 
fagprofessionel voksen.  

Viden fra udviklingspsykologien peger 
således på, at læring ikke udelukkende er et 
udtryk for elevens individuelle forudsætninger, 
læring er i høj grad noget der foregår mellem 
to mennesker og i en asymmetrisk relation. 
Den asymmetriske relation består i at læreren 
behersker det faglige indhold og har ansvaret 
for læringssituationen. På baggrund af viden 
om elevens aktuelle færdigheder planlægger 
læreren læringssituationen.   

Modstand 
Det er en svær opgave at vurdere elevens 
zone for nærmeste udvikling, og vi kommer 
let til at stille for store krav. For store krav til 
faglig formåen, for store krav til elevens 
ansvar for egen læring, for store krav til 
elevens selvdisciplin og overblik, og for store 
krav til elevens aktuelle sociale og personlige 
overskud. Når vi tager fejl, møder vi 
modstand. Elevens umiddelbare reaktion på 
at blive mødt udenfor sin udviklingszone vil 
være at yde modstand. Med modstanden 
fortæller eleven ‘det her er for svært - det kan 
jeg ikke’. Det ville selvfølgelig være lettere, 
hvis eleven kunne sige det med ord, men det 
kan selv for voksne være for svært. 
At arbejde med en elev, der yder modstand, 
er lidt som at arbejde i modvind. Det er 
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anstrengende, udmattende og det kan føles  
som om, man ikke kommer nogen vegne. 
Eleven er utryg og bruger ganske rationelt 
sine kræfter på at slå bremserne i for 
samarbejdet, deltagelsen og læringen. 
For at opløse modstanden må vi erkende, at 
vi har stillet eleven et overkrav. Vi har 
fejlvurderet zonen for nærmeste udvikling, og 
vi må finde den på ny - sammen med eleven. 
Der er noget, vi ikke har forstået tilstrækkeligt. 
Vi må med andre ord gå med modstanden og 
gå på opdagelse i modstanden for at finde 
elevens reelle udviklingszone. 

Deltagelse som tegn på læring 
Når vi stiller krav og inviterer til samarbejde 
om tilegnelse af færdigheder indenfor 
elevens nærmeste zone for udvikling, så 
skaber vi muligheder for at eleven kan lykkes 
– og ikke mindst blive set i at lykkes. Det at 
opleve succes, at lykkes med noget og at 
tilegne sig nye færdigheder, vil motivere 
eleven og give lyst til at lære mere.  
Når vi går på jagt efter en elevs nærmeste 
udviklingszone i læringsfællesskabet, er 
deltagelse et vigtigt pejlemærke. Fordi en 
deltagende elev er en lærende elev.  

Tillid og tryghed er afgørende for 
deltagelse i læringsfællesskabet  
For en elev med udfordringer, og måske for 
alle elever, er deltagelse i 
læringsfællesskabet at sætte sig selv i spil og 
på spil. At deltage er at vove at tabe 
fodfæstet et øjeblik. Derfor er det en 
grundlæggende forudsætning for deltagelse, 
læring og tilegnelse af nye færdigheder, at 
læringsfællesskabet og relationen til læreren 
er båret af tillid, tryghed og forudsigelighed. 
Alle tre elementer som etableres over tid, og 

som bygger på kendskabet til hinanden 
eleverne imellem samt imellem læreren og 
den enkelte elev. 	
Tillid kan skabes i og omkring timerne, 
gennem lærerens undervisning, 
klasseledelse og gennem den kontinuerlige 
faglig interaktion mellem lærer og elev, og 
eleverne imellem. Ikke mindre vigtigt kan 
lærerens personlige adfærd og 
kommunikationsstil også etablere, 
konsolidere og udvikle tillid, tryghed og 
forudsigelighed mellem lærer og elev.  

Kendskab til eleven er vejen til at 
finde nærmeste udviklingszone 
For at samarbejdet mellem elev og lærer kan 
finde sted indenfor elevens nærmeste 
udviklingszone, forudsætter det et 
tilstrækkeligt og nuanceret kendskab til 
elevens aktuelle færdigheder - sociale, 
personlige og faglige færdigheder – samt 
elevens øvrige livssituation. Vi må, så at sige, 
kende eleven tilstrækkeligt godt for at vide, 
hvad eleven kan lige nu og med afsæt heri få 
øje på, hvad eleven kan næsten, og hvad 
eleven vil kunne i samarbejde med en 
kompetent anden. Afgørende bliver det, at 
kende den konkrete elev og ikke stille 
pædagogiske og didaktiske krav ud fra det 
nogen ville forvente at eleven burde kunne i 
forhold til alder, klassetrin, køn, hjem eller 
andet. 
Kendskab til eleverne er også et væsentligt 
afsæt for at vedligeholde og udvikle et fælles 
anerkendende sprog om eleverne i klassen 
mellem de professionelle voksne. Det er 
vanskeligt at være konkret, relevant og 
oprigtig i sin anerkendelse uden et 
tilstrækkeligt godt kendskab til eleven. 
Populært sagt må vi kende - før vi kan 
anerkende.  

 

Skrevet med inspiration fra: Om barnets psykiske udvikling (1982) og Mesterlære – Læring som social 
praksis (1999) 
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Refleksionsøvelse: Klasserunde om 
nærmeste udviklingszone 
  

Hvad handler øvelsen om:  

At I som klasseteam arbejder med at skærpe jeres positive og konstruktive opmærksomhed på 
de enkelte elever i klassen. Og at I arbejder med at skærpe jeres blik for den enkelte elevs 
nærmeste udviklingszone.  

Øvelsen kan også give anledning til refleksioner om jeres sprog om eleverne. 

 

Sådan gør I: 
• Trin 1: Se filmen ’Tema 4’ på www.enstemme.dk (5.40 min):  

 og læs teksten på de foregående sider. 
• Trin 2: Kopier arket på næste side. Skriv navnene på alle 

elever i klassen på sedlerne og klip sedlerne ud. 
• Trin 3: Læg sedlerne med elevernes navne i en bunke med 

bagsiden op. 
• Trin 4: Tag en runde, hvor I skiftes til at trække et navn fra bunken, og svar på spørgsmålene: 

o Hvordan viser denne elev mig, når jeg møder hans/hendes nærmeste udviklingszone? 
o Hvordan viser denne elev mig, når jeg ikke møder hans/hendes nærmeste 

udviklingszone? (fx ved at vise modstand) 
 
(Brug ca. 1 minut pr. elev) 
 

• Trin 5: Når I har været alle navne igennem, så tag en runde, hvor I hver især svarer på 
spørgsmålene: 

o Hvad har øvelsen givet mig? Hvad har gjort mest indtryk? 
o Er der nogle elever jeg bliver nysgerrig på at vide mere om/øge kendskabet til?  

(Ca. 2 minutter pr. person) 
 

• Trin 6: Udfyld til sidst opsamlingsarket på side 27, hvor I skriver jeres beslutninger og aftaler 
om indsatser ned (ca. 10-15 minutter). 
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Arbejdsark: Sedler til elevernes navne  
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Opsamlingsark: Aftaler om indsatser 
 
Hvilke elever er I blevet nysgerrige på at vide mere om/øge kendskabet til? Hvilke indsatser vil I 
sætte gang? 

Elever  Ansvarlig lærer Indsatser 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Aftale om opfølgning på indsatser 
Lav en konkret aftale om opfølgning, hvor I samler op på og evaluerer jeres indsatser. 
 

Vi mødes dato______________ og tidspunkt ________________ 

 
 

Inspiration til handling: 
Hvis I får lyst til at udvide jeres kendskab til enkelte elever i arbejdet med at finde nærmeste 
udviklingszone, så kan I overveje at bringe øvelserne ’Kortlægning af kendskab til eleven’ (side 
36), ’Afslut sætningerne’ (side 40) eller klasseaktiviteten ’Hvad motiverer mig og giver mig mest 
lyst til at lære?’ (side 44) i inspirationskataloget i spil. 
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  Inspirationskatalog 
 

Øvelser, aktiviteter og metoder til at planlægge og 
gennemføre mini-aktionslæringsforløb, elevsamtaler, 
forældreinddragelse og fællesskabende aktiviteter i 

læringsmiljøet 
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Inspirationskatalog 
I det følgende finder I inspiration og konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og metoder til at 
planlægge og gennemføre mini-aktionslæringsforløb, elevsamtaler, forældreinddragelse og 
fællesskabende aktiviteter i læringsmiljøet, som understøtter arbejdet med at skabe nye lærings- 
og deltagelsesmuligheder for unge på kanten af det faglige og sociale fællesskab med særligt 
fokus på inddragelse af elevens perspektiver. 
Kataloget er tænkt som inspiration, som du som enkelt lærer eller I som klasseteam kan plukke i 
og tilpasse til den konkrete elev, klasse og situation. 

Inspiration til identifikation af elever på kanten af læringsfællesskabet 
Som en indledende refleksionsøvelse til at identificere, hvilke elever I vurderer, ligger på kanten af 
læringsfællesskabet, hvor jeres bekymringer er, og hvem vil I have særligt fokus på nu, kan I 
udfylde nedenstående cirkler. 
Sådan gør I: Skriv navnene på klassens elever i én af de tre cirkler. Kig på eleverne i den yderste 
cirkel og kig i inspirationskataloget - hvad vil være relevant at bruge i forhold til den konkrete elev? 
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Oversigt: mini-aktionslæringsforløb, 
elevsamtaler, klasseaktiviteter og 
forældreinddragelse 

Type Aktivitet Varighed Side 

Mini-aktionslærings-
forløb 

 
 

På opdagelse i relationsarbejdet 2 uger 31 

Refleksion over elevens modstand og 
motivation 

2 uger 33 

Kortlægning af kendskab til eleven 2 uger 36 

Samtaler/dialog med 
elev 

 

 

De Tre Huse 30-45 min 38 

Afslut sætningerne 30-45 min 40 

Skalaspørgsmål 30-45 min 42 

Klasseaktiviteter 

 

 

Hvad motiverer mig og giver mig mest 
lyst til at lære? 

45 min 44 

Hvad glæder jeg mig til? (fx i årsplan, 
læringsforløb, emne) 

20-30 min 47 

Hvad påvirker vores holdninger? 45 min 49 

Hvad er et godt voksenliv? 45-60 min 51 

Forældre- og 
elevinddragelse 

 

 

Idéer til elev- og forældrehjemmeopgaver 
koblet til klasseaktiviteterne 

30 min 53 

Elev- og forældre hjemmeopgave om 
fremtidsdrømme 

30 min 54 

Forberedelse af skole-hjem samtale 30 min 56 
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På opdagelse i relationsarbejdet 
Formål: At du som lærer bliver opmærksom på potentialet i 
at arbejde målrettet med at styrke relationen til eleverne 
gennem brug af positive og konstruktive 
kommunikationsformer. Både non-verbalt og verbalt. 
 

Type: Mini-
aktionslærings-
forløb 

Varighed: Ca. 
1 time + 30 
min + 30 min 
hen over 2 
uger 

 

Sådan gør du: 
1. Vælg en elev med hvem du har lyst til at arbejde med at styrke relationen. Du kan med fordel 

gennemføre aktionslæringsforløbet i samarbejde med en kollega, hvor I har fokus på hver jeres 
elev. 

2. Udvælg 3 strategier som du vil praktisere målrettet i en periode på 2 uger - skriv ned på 
arbejdsarket på næste side. 

3. Brug 2 uger på at afprøve strategierne, og skriv dine refleksioner ned efter hhv. den 1. og 2. 
ugen – brug arbejdsarket. 

 
 

Strategier til at styrke relationen: 
• Øjenkontakt. Ved at holde øjenkontakt til eleven viser man eleven opmærksomhed, 

signalerer at eleven har betydning og hjælper eleven til at holde fokus på indholdet i 
samtalen. 

• Nærhed. Fysisk nærhed øger lytteevnen og fordrer gensidig kommunikation. 

• Nærvær. Mentalt nærvær øger kvaliteten af samspillet – vis opmærksomhed. 

• Nysgerrighed. Ved at kommunikere åbne og nysgerrige spørgsmål i samtale med eleven, 
viser man interesse og øger sit kendskab til eleven.   

• Følg elevens initiativ. Ved at følge elevens initiativ viser man respekt og tillid og signalerer 
at elevens bidrag har værdi.  

• Ros og opmuntring. Ved at rose og opmuntre hjælper man eleven til at øge indsatsen og 
derved øges indlæringen og indlæringen forstærkes. Ros skal gives med det samme, være 
specifik og tydelig. Ros er en undervurderet faktor i Danmark og i dansk pædagogik – al 
adfærdsforskning viser at det virker! 

• Bevar roen. Følelser smitter – begge veje. Ved at bevare roen og kommunikere venligt, roligt 
og imødekommende, så stiger sandsynligheden for at eleven kan gøre det samme.   

• Grin sammen. Sjov, glæde og begejstring skaber forbindelse mellem mennesker og øger 
lysten til samarbejde. 
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Arbejdsark: På opdagelse i relationsarbejdet 
 
Elev:_________________________ 
 
3 strategier jeg vil afprøve i de næste 2 uger: 

1.  
 
2.  
 
3. 
 
 
Refleksioner efter den 1. uge: 
Hvad gjorde jeg? 
 
 
Er der tegn på styrket relation til eleven? Hvis ja, hvilke tegn? 
 
 
Andre observationer? 
 
 
 
 
Refleksioner efter den 2. uge:  
Hvad gjorde jeg? 
 

 
Er der tegn på styrket relation til eleven? Hvis ja, hvilke tegn? 

 
 
Andre observationer? 
 
 
Afsluttende: Reflekter over dine observationer og erfaringer - skriv de vigtigste pointer: 
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Refleksion over elevens modstand og 
motivation 
Formål: At du som lærer inviteres til at reflektere over 
forbindelsen mellem den pædagogiske/didaktiske 
rammesætning og elevens deltagelsesmuligheder.  
Refleksionen tager afsæt i en funktionsanalyse, som 
afdækker sammenhænge mellem situation, adfærd og 
konsekvens og derigennem giver inspiration til nye 
handlemuligheder. 

Type: Mini-
aktionslæringsforløb 

Varighed:  
Ca. 1 time + 
30 min + 30 
min hen over 
2 uger 

Sådan gør du: 
1. Vælg en elev, som du gerne vil arbejde med at udvikle deltagelsesmuligheder for. Du kan med 
fordel gennemføre aktionslæringsforløbet i samarbejde med en kollega, hvor I har fokus på hver 
jeres elev. 
2. Læs de to eksempler nedenfor, og udfyld derefter arbejdsarket på næste side. 

 En situation som var positiv og 
konstruktiv (den gode historie) 

En situation som var svær 
(udfordringen) 

Tid, sted og 
sammenhæng 

Dansk i sidste time mandag Idræt onsdag morgen 

Situationen (den 
pædagogiske og 
didaktiske ramme) 

Jeg bad eleverne om at læse en 
tekst og svare på spørgsmål til 
teksten 

Jeg kom lidt sent og lige da timen 
startede. Eleverne var allerede 
klar. 

Deltagelsesadfærd 
(elevens reaktion) 

Martin ville ikke gøre det jeg bad 
ham om. Han tog sin mobil frem 
og skrev til en pige fra 
parallelklassen 

Jeg bad eleverne om hjælp til at 
finde redskaberne frem så vi 
kunne komme godt igang 

Konsekvens (for 
elevens 
læring/deltagelse 
mm.) 

Jeg bad Martin om at gå hjem for i 
dag, når han alligevel ikke ville 
deltage 

Martin var hurtig til at hjælpe og vi 
fik timen godt i gang. Martin 
deltog og var et positivt bidrag til 
fællesskabet 

Refleksion Måske var det faglige krav for højt 
- Martin havde brug for mere 
hjælp til opgaven for at kunne 
deltage. Han kan godt læse 
teksten men synes det er svært at 
arbejde med tekstanalyse. 

Martin vil gerne samarbejde når 
han ved han kan det jeg beder 
ham om. Martin er glad for fysiske 
og konkrete aktiviteter. Jeg vil 
forsøge at inddrage ham i 
danskundervisningen med 
konkrete opgaver. 
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Arbejdsark: Refleksion over elevens 
modstand og motivation 
Beskriv i skemaet nedenfor hhv. én situation, som har været positiv og konstruktiv (den gode 
historie), og én situation, som har været svær (udfordringen). 

 En situation som var positiv og 
konstruktiv (den gode historie) 

En situation som var svær 
(udfordringen) 

Tid, sted og 
sammenhæng 

 
 

 

Situationen (den 
pædagogiske og 
didaktiske ramme) 

 
 

 

Deltagelsesadfærd 
(elevens reaktion) 

  

Konsekvens (for 
elevens 
læring/deltagelse 
mm.) 

  

Refleksion: Hvad 
var det, der gjorde 
at det godt/mindre 
godt i situationen? 

  

 
 
Hvad vil du gerne have særligt fokus på i forhold til at styrke elevens motivation i de kommende to 
uger? 
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Arbejdsark: Refleksioner og opfølgning 
 
Refleksioner efter 1 uge: 

Hvad gjorde jeg? 
 
 
Er der tegn på øget motivation hos eleven? Hvis ja, hvilke tegn? 
 
 
Andre observationer? 
 
 
 
 
Refleksioner efter 2 uger:  

Hvad gjorde jeg? 
 
 
Er der tegn på øget motivation hos eleven? Hvis ja, hvilke tegn? 
 
 
Andre observationer? 
 
 
 
Afsluttende: Reflekter over dine observationer og erfaringer - skriv de vigtigste pointer: 
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Kortlægning af kendskab til elev  
Formål: At du som lærer kortlægger dit kendskab til 
en konkret elev og reflekterer over, hvad du gerne vil 
have mere viden om, og hvordan du kan få adgang til 
elevens perspektiver. 
 

Type: Mini-
aktionslæringsforløb 

Varighed:  
Ca. 1 time + 30 
min + 30 min 
hen over 2 uger 

 

Sådan gør du: 
1. Vælg en elev med hvem du har lyst til at arbejde med at kortlægge og øge kendskabet. Du kan 

med fordel gennemføre aktionslæringsforløbet i samarbejde med en kollega, hvor I har fokus 
på hver jeres elev. 

2. Udfyld cirklerne nedenfor i forhold til, hvor stort dit kendskab til eleven er inden for de 
forskellige områder. Udfyld derefter arbejdsarket på næste side. 
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Arbejdsark: Refleksioner og opfølgning 
Refleksioner efter du har udfyldt cirklerne og indsatser du vil sætte i gang: 

Hvad bliver jeg nysgerrig på?  
 
Hvad vil jeg gerne videre mere om? 
 
Hvordan kan jeg få adgang til elevens perspektiver? Og hvilke indsatser vil jeg sætte i gang i de 
kommende par uger? Hent inspiration i øvelserne ’Afslut sætningerne’ (side 40), 
klasseaktiviteten ’Hvad motiverer mig og giver mig mest lyst til at lære?’ (side 44) og ’Elev- og 
forældre hjemmeopgave om fremtidsdrømme’ (side 54). 
 
 
 
 
Refleksioner efter 1 uge: 

Hvad gjorde jeg? 
 
 
Har jeg øget mit kendskab til eleven? Hvis ja, hvad har jeg lært? 
 
 
Hvad vil jeg have særligt fokus på i den kommende uge? 
 
 
 
Refleksioner efter 2 uger:  
Hvad gjorde jeg? 
 
 
Har jeg øget mit kendskab til eleven? Hvis ja, hvad har jeg lært? 
 
 
Andre observationer? 
 
 
Afsluttende: Reflekter over dine observationer og erfaringer - skriv de vigtigste pointer: 
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De Tre Huse 
Formål: At du får et konkret forslag til at afholde en 
elevsamtale, herunder også elevsamtaler om alvorlige 
emner. Med ‘De Tre Huse’ giver du eleven hjælp til at 
organisere sine oplevelser og tanker, og du opnår et øget 
kendskab til elevens perspektiv. 

Type:  
Dialog med elev 

Varighed:  
30-45 min 

 

Sådan gør du: 
1. Forbered eleven på at I skal tale sammen. Forbered gerne eleven dagen før. 
2. Skab gode vilkår for samtalen ved at forberede, hvor I kan sidde og tale sammen uden at blive 

forstyrret. 
3. Fortæl eleven, hvorfor I taler sammen. Sig fx at du ønsker et bedre kendskab til ham/hende, at 

du har en bekymring eller andet som er relevant.  
4. Og at I sammen udfylder De Tre Huse: først Huset med det som fungerer godt, derefter Huset 

med bekymringer og til slut Huset med drømme. (Brug arbejdsarket på næste side) 
5. Giver samtalen anledning til nye aftaler, indsatser eller handlinger. Aftal det i fællesskab.  
6. Aftal om der er andre, der skal inddrages og respekter elevens ønsker. 
 
 
 
 
 

Udviklet med inspiration fra: Signs of Safety (2013) 
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Afslut sætningerne 
Formål: At du får inspiration til at afholde en struktureret 
elevsamtale. Med en elevsamtale, der tager afsæt i 
sætningsfuldendelse giver du eleven støtte til at samtale om 
hverdagen i skolen. Særligt kan det være hjælpsomt for 
elever, der har svært ved at formulere sig og udtrykke sig 
sprogligt. 
Du opnår et øget kendskab til elevens perspektiv på sin 
hverdag i skolen. 

Type:  
Dialog med elev 

Varighed:  
30-45 min 

 
 
Sådan gør du: 
1. Forbered eleven på at I skal tale sammen. Forbered gerne eleven dagen før. 
2. Skab gode vilkår for samtalen ved at forberede, hvor I kan sidde og tale sammen uden at blive 

forstyrret. 
3. Fortæl eleven hvorfor I taler sammen. Sig fx at du ønsker et bedre kendskab til ham/hende, at 

du har en bekymring eller andet som er relevant. 
4. Introducer eleven til opgaven. Sig fx. ’Vi skal lave en øvelse sammen du og jeg. Det foregår 

ved, at jeg læser starten på en sætning op, og så skal du hjælpe mig med at færdiggøre den.’ 
Giv eventuelt et eksempel.  

5. Skriv løbende stikord på arbejdsarket på næste side om det eleven fortæller. 
6. Gør alle sætningerne færdige inden I taler sammen om svarene. 
7. Spørg eleven om der er noget han/hun ønsker at tale mere om. Spørg ind hvis du selv har 

spørgsmål til fuldendelserne. 
8. Giver samtalen anledning til nye aftaler, tiltag eller handlinger. Aftal det i fællesskab.  
9. Aftal om der er andre, der skal inddrages og respekter elevens ønsker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udviklet med inspiration fra: Psyko-sociale undersøgelser (1999)  

Tip: Udvælg de spørgsmål, som du finder 
relevante i forhold til den konkrete elev. 
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Afslut sætningerne 
Elevens navn: _______________________________________    Dato:____________ 
 
1. I skolen er der _______________________________________________________________ 

2. Den bedste tid er _____________________________________________________________ 

3. Jeg vil gerne vide _____________________________________________________________ 

4. Jeg fortryder_________________________________________________________________ 

5. Jeg var stolt__________________________________________________________________ 

6. Jeg ville give op ______________________________________________________________ 

7. Jeg kan blive gal _____________________________________________________________ 

8. Jeg føler ____________________________________________________________________ 

9. Jeg kan ikke _________________________________________________________________ 

10. Når andre bestemmer _________________________________________________________ 

11. Fremtiden ___________________________________________________________________ 

12. Jeg har brug for ______________________________________________________________ 

13. Jeg er bedst når ______________________________________________________________ 

14. En god ven __________________________________________________________________ 

15. Andre tror at jeg ______________________________________________________________ 

16. I klassen ____________________________________________________________________ 

17. Jeg kan godt lide når __________________________________________________________ 

18. En lærer ____________________________________________________________________ 

19. Jeg får lyst til gøre mig umage når ________________________________________________ 

20. Jeg ville ønske _______________________________________________________________ 

21. Min største bekymring _________________________________________________________ 

22. Når jeg bliver kritiseret _________________________________________________________ 

23. Jeg bliver glad når ____________________________________________________________ 

24. Efter min mening _____________________________________________________________ 

25. Bare _______________________________________________________________________ 
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Skalaspørgsmål 
Formål:  
At du får en pejling på elevens trivsel på tværs af hjem, 
skole og fritid og derigennem et konkret udgangspunkt for 
samtalen. 

Type:  
Dialog med elev 
 
 

Varighed:  
30-45 min 

 
Sådan gør du: 
1. Forbered eleven på at I skal tale sammen. Forbered gerne eleven dagen før. 
2. Skab gode vilkår for samtalen ved at forberede, hvor I kan sidde og tale sammen uden at blive 

forstyrret. 
3. Fortæl eleven hvorfor I taler sammen. Sig fx at du ønsker et bedre kendskab til ham/hende, at 

du har en bekymring eller andet som er relevant. 
4. Introducer eleven til opgaven. Sig fx at du vil præsentere nogle udsagn som eleven skal 

besvare med et tal fra 1-10.  
5. Løs opgaven sammen, brug arbejdsarket på næste side. Læs udsagnene højt og noter elevens 

angivne talværdi. 
6. Spørg om du må få lov til at spørge lidt mere uddybende. Hvis eleven svarer ja, så spørg fx 

‘hvad er afgørende for at du svarer helt op til 8’, eller ‘hvad skulle være anderledes hvis tallet 
skulle blive højere’ osv. 

7. Giver samtalen anledning til nye aftaler, indsatser eller handlinger. Aftal det i fællesskab.  
8. Aftal om der er andre, der skal inddrages og respekter elevens ønsker. 
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Skalaspørgsmål  
 

1. Jeg er glad for at gå i skole       1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

2. Jeg er tryg blandt mine klassekammerater       1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

3. Jeg har en god relation til en eller flere 
lærere       1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

4. Jeg er en del af en gruppe       1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

5. Jeg har det godt derhjemme       1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

6. Jeg deltager i klassefællesskabet       1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

7. Jeg har lyst til at deltage i undervisningen       1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

8. Jeg synes de er vigtigt at følge med i skolen, 
så jeg kan få en god uddannelse  

      1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

9. Jeg tror på at jeg kan lære og blive bedre til 
alle fag, hvis jeg arbejder godt 

      1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

10. Lærerne hjælper mig når jeg har brug for 
det 
 

      1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

11. Jeg synes vi arbejder godt i klassen 
 

      1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 

12. Undervisningen er svær for mig 
 

      1      2      3     4     5     6     7     8    9    10 

slet ikke                                                i høj grad 



En stemme til unge – www.enstemme.dk 44 

Klasseaktivitet: Hvad motiverer mig og giver 
mig mest lyst til at lære?  
Formål: Eleverne taler sammen i grupper om hvad de er 
motiveret af og, hvad der giver dem lyst til at lære. Det giver 
læreren en viden om eleverne, og eleverne oplever at blive 
lyttet til og anerkendt, og bliver bevidste om deres egen 
motivation. 
 

Type: 
Klasseaktivitet 

Varighed:  
Ca. 45 min 

 

Sådan gør du: 
1. Inddel eleverne i grupper à ca. 4 personer (sæt gerne elever sammen som er trygge ved at sige 
deres holdninger overfor hinanden). 
2. Eleverne skal hver have en kopi af udsagnene på næste side, og klippe dem ud 
 
3. Eleverne fordeler individuelt deres udsagn i to bunker: 

• Hvad motiverer mig og giver mig lyst til at lære? 
• Hvad giver mig ikke lyst til at lære? 

 
4. Hver gruppe fortæller hinanden, hvad der giver dem lyst til at lære. 
5. Hver gruppe skal nu i fællesskab prøve at finde frem til 5 sedler, som de vurderer ville give 
deres gruppe af elever de bedste betingelser for at skabe motivation og lærelyst. 
6. Grupperne præsenterer deres 5 udsagn for hele klassen – hæng dem evt. op på en 
tavle/planche i klasseværelset. 
 
Tip: En variation af aktiviteten kan være, at du laver en stor planche med alle udsagnene fra 
elevarket og hænger op i klassen, og beder hver elev fordele 5 streger ud for de udsagn, der 
motiverer og giver dem mest lyst til at lære. 
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Elevark: Hvad motiverer mig og giver mig 
lyst til at lære? 
 

a) Når jeg selv vælger om jeg arbejder 
alene eller i grupper j) Når jeg skal arbejde hårdt i timerne 

b) Når jeg sammen med lærerne har sat 
mål for hvad jeg skal lære 

k) Når jeg er med til at bestemme hvad vi 
skal lære  

c) Når jeg føler mig god til de opgaver jeg 
laver l) Når min lærer er dygtig 

d) Når min lærer er sjov m) Når min lærer respekterer alle elever i 
klassen 

e) Når min lærer forstår, at alle elever er 
forskellige og har brug for hjælp til 
forskellige ting 

n) Når min lærer lytter til min og de andre 
elevers mening og holdninger 

f) Når min lærer forventer noget af os 
elever o) Når min lærer roser mig 

g) Når min lærer fortæller mig hvad jeg er 
god til og hvad jeg kan blive bedre til 

p) Når min lærer lytter til mig og prøver at 
hjælpe mig 

h) Når jeg oplever at min lærer kender mig 
og forstår, hvad jeg interesserer mig for og 
er god til 

q) Når jeg ved hvad min lærer forventer af 
mig 

i) Når jeg er med til at bestemme, hvordan 
vi arbejder med opgaverne i timerne  
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Elevark: Gruppens opsamling 
 
Navne:________________________________________________________________________ 
 

De 5 vigtigste ting, der motiverer og giver os lyst til at lære: 

1.  

2.  

3.  

4. 

5.  



En stemme til unge – www.enstemme.dk 47 

Klasseaktivitet: Hvad glæder jeg mig til? (fx 
årsplan, læringsforløb, emne) 
Formål:  
Formålet er, at eleverne individuelt og i tavshed får 
mulighed for at overveje, hvad de oplever som udfordrende 
og spændende ved et kommende skoleår, læringsforløb 
eller emne, og at de oplever at blive lyttet til og anerkendt. 
 

Type: 
Klasseaktivitet 

Varighed: 
20-30 min 

 
 

Sådan gør du: 
1. Kopiér elevarket til alle elever. 
2. Præsentér fx årsplanen, et læringsforløbet eller et nyt emne. 
3. Eleverne udfylder hver især elevarket med spørgsmålene: 

• Hvad lyder spændende? 
• Hvad bliver svært? 
• Hvad glæder jeg mig til? 

 
(Eleverne skal ikke kommentere på hinandens svar). 
 
4. Saml alle de udfyldte elevark og fortæl, hvad der nu skal ske med elevernes input. Fx at du 
tager deres besvarelser med hjem og læser dem og efterfølgende fortæller klassen/enkelte elever, 
hvordan deres input vil blive brugt. 
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Elevark: Skriv i tavshed 
 

Hvad lyder spændende? 

Hvad bliver svært? 

Hvad glæder jeg mig til? 
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Klasseaktivitet: Hvad påvirker vores 
holdninger?  

 

Formål:  
Eleverne taler sammen i grupper om, hvad der påvirker 
deres holdninger. De træner samtalekompetencer og 
reflekterer over deres egne holdninger og påvirkning fra 
andre. 
 

Type: 
Klasseaktivitet 

Varighed:  
Ca. 45 min 

 

Sådan gør du: 
1. Kopiér elevarket til alle elever. 
2. Eleverne udfylder edderkoppespindet individuelt. 
3. Eleverne taler sammen to og to eller i grupper à 4 om, hvad de har udfyldt og hvorfor.  
4. I plenum: Tal sammen om dilemmaer, fordele/ulemper ved det vores holdninger bliver påvirket 

af. 
 
 
Tip: En variation af aktiviteten kan være, at eleverne udfylder 3 spindelvæv: hvad der påvirker ens 
holdninger når man er hhv. 3 år gammel, elevens nuværende alder og 33 år gammel. 
Efterfølgende drøftes, hvad der er forskelligt og hvorfor. 
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Elevark: Hvad påvirker vores holdninger? 
 
Udfyld edderkoppespindet individuelt: Hvad påvirker dine holdninger og hvor meget?  
(0 er slet ikke, 5 er meget).  
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Klasseaktivitet: Hvad er et godt voksenliv? 
Formål:  
Eleverne reflekterer over og argumenterer for, hvad der skal 
til for at have et godt liv – når man er voksen. 
 

Type: 
Klasseaktivitet 

Varighed:  
Ca. 45-60 min 

 

Sådan gør du: 
1. Inddel eleverne i grupper à ca. 4 personer. 
2. Eleverne skal hver have en kopi af ønske- og behovskortene på næste side, klippe dem ud og 

sprede dem ud på bordet.  
3. Fortæl eleverne at kortene illustrerer ting, som kan være med til at skabe et godt liv som 

voksen. 
4. Eleverne skal nu vælge 3 kort som de forestiller sig, at de helst vil undvære for at have et godt 

liv som voksen. Lad gerne eleverne diskutere deres overvejelser i gruppen, men lad den 
enkelte elev vælge de tre kort, som de selv vurderer, de vil undvære. 

5. Kør 2-3 runder mere, hvor eleverne igen skal vælge 3 kort fra i hver runde, som de helst vil 
undvære for at få et godt liv som voksen. 

6. Slut aktiviteten af med at tale med klassen om:   
• Hvordan besluttede I, hvad I kunne klare jer uden? 
• Var nogle beslutninger svære? Hvilke? 
• Har alle mennesker de samme ønsker til et godt liv? 
• Hvad er forskellen?  
• Hvis I skulle lave øvelsen igen, ville I så beholde de samme kort?  
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Elevark: Ønske- og behovskort 
 

Mulighed for at sige min mening Mange penge 

Hurtigt internet Et stort hus 

Rent miljø – løsning af 
klimaproblemer 

At blive behandlet ordentligt af andre 
mennesker 

Et rart hjem En lækker bil 

Sjove fritidsinteresser Mulighed for at udøve min religion 

God mad Adgang til faktuelt rigtige nyheder 

Adgang til et godt sundhedssystem Lækkert tøj 

Demokratiske valg og regler Uddannelse 

Mulighed for at udøve min kultur og 
mit sprog 

Ferier 

Et arbejde hvor jeg tjener mange 
penge 

En god familie 

Et spændende arbejde Gode venner 

Masser af fritid Tryghed 
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Idéer til elev- og forældrehjemmeopgaver 
koblet til klasseaktiviteterne 
Formål: At eleverne sammen med deres forældre 
reflekterer over de emner, som klasseaktiviteterne lægger 
op til fx: Hvad er et godt voksenliv? Hvad påvirker vores 
holdninger? Hvad giver mig lyst til at lære? 
 
 

Type: 
Forældre- og 
elevinddragelse 

Varighed:  
Ca. 30 min 

 

Sådan gør du: 
I forbindelse med at du planlægger at gennemføre en af klasseaktiviteterne på side 43-51, kan du 
overveje at udvide aktiviteten til også at inkludere en elev- og forældrehjemmeopgave. 
Det kan både være som forberedelse til klasseaktiviteten eller umiddelbart efter, at I har 
gennemført klasseaktiviteten. 
Rammesæt hjemmeopgaven – og kommunikér til forældrene, hvad der forventes af dem:  
• Fortæl eleverne, at I skal arbejde med fx hvad der motiverer dem og give lyst til at lære – først i 

klassen og derefter sammen med deres forældre, eller omvendt. 
• Skriv til forældrene, hvad I skal arbejde med i klassen, og forbered dem på, at deres børn 

efterfølgende skal løse en opgave sammen med dem, derhjemme.  
• Vær tydelig omkring forventningerne til forældrene fx, at formålet er at elev og forældre 

sammen er nysgerrige på hinandens perspektiver, og hvad deres input skal bruges til 
efterfølgende – skal eleven fortælle det i klassen eller? 
 

Forslag til, hvordan klasseaktiviteterne kan bruges som hjemmeopgaver: 
• Hvad motiverer mig og giver mig mest lyst til at lære? 

Udlever 2 kopier af elevarket på side 44, som eleven tager med hjem. Elev og forældre klipper 
sedlerne ud og tager ét udsagn adgangen og taler sammen om, hvorvidt de hver især tænker, 
at det er noget, der motiverer dem eller giver dem lyst til at lære. 

• Hvad påvirker vores holdninger? 
Udlever 2 kopier af elevarket med spindelvævet på side 49, som eleven tager med hjem. Elev 
og forældre udfylder hver især spindelvævet ud hvad de oplever påvirker deres holdninger. 
Derefter sammenligner de deres to spindevæv og taler om ligheder og forskelle. 

• Hvad er et godt voksenliv? 
Udlever 2 kopier af elevarket på side 51, som eleven tager med hjem. Elev og forældre klipper 
sedlerne ud og vælger hver især, hvad de synes, er de 5 vigtigste kort for at have et godt 
voksenliv. De taler løbende sammen om, hvad de vælger og hvorfor. 
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Elev- og forældre hjemmeopgave om 
skolegang og fremtidsdrømme 
Formål:  
Eleverne får en hjemmeopgave om deres fremtidsdrømme, 
som består i en kombination mellem dialog med forældrene 
og en individuel refleksion og udarbejdelsen af et produkt fx 
en skriftlig aflevering, en præsentation eller en mundtlig 
fremlæggelse. 

Type:  
Forældre- og 
elevinddragelse 

Varighed:  
30 min 

 

Sådan gør du: 
1. Kopiér elevarket til alle elever. 
2. Introducér eleverne til hjemmeopgaven, og fortæl at de skal løse opgaven i dialog med deres 

forældre. 
3. Fortæl eleverne, hvordan deres produktet af deres dialog med forældrene skal bruges, fx en 

skriftlig aflevering, en præsentation eller en mundtlig fremlæggelse. 
 
 
 

  Tip: Kan også bruges som optakt til 
skole-hjem samtale. 
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Elevark: Forældre- og elevdialog om 
skolegang og fremtidsdrømme 
 

Stil dine forældre disse spørgsmål: 
• Hvilke fremtidsdrømme havde du, da du var ung? Og hvordan har det ændret sig gennem 

livet?  
• Har du taget en uddannelse? Og i så fald hvilken?  
• Hvad har haft betydning for, hvor du er i livet nu fx mennesker du har mødt, uddannelser, 

interesser?  
• Hvilke gode råd ville du give dig selv, hvis du kunne tale til dig selv som ung? 

 
 
 
 
 
 
 

Svar selv på disse spørgsmål – og lad gerne dine forældre stille uddybende 
spørgsmål: 
• Hvordan drømmer du om at dit liv er om 20 år?  

o Hvad arbejder du med?  
o Hvor bor du? 
o Hvad laver du i din fritid? 
o Andet? 

 
• Hvilke voksne kender du, som du bliver inspireret af? Og hvorfor? 
• Er der noget, der bekymrer dig ved at blive voksen? 
• Hvad glæder du dig til ved at blive voksen? 
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Forberedelse af skole-hjem samtale 
Formål:  
Læreren forbereder samtale med forældre og elev med 
fokus på at sikre at alle parter – elev, forældre og lærere – 
får den nødvendige viden for at kunne støtte elevens 
skolegang og overgang til ungdomsuddannelse. 

Type:  
Forældre- og 
elevinddragelse 

Varighed:  
30 min 

Indledende overvejelser: 
Hvilke ønsker og forventninger tror jeg forældrene har til samtalen og vores samarbejde? 
 
 
 
 
 

Planlægning af samtalen: 
De 3 vigtigste pointer som jeg ønsker, at forældre og elev skal huske efter samtalen: 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
Hvilken viden er det vigtigt, at jeg bidrager med, så forældrene bedst muligt kan understøtte 
elevens skole og overgang til ungdomsuddannelse?  
 
 
 

 
Hvilken viden er jeg nysgerrig på at få, for at kunne understøtte elevens skolegang og 
fremtidsdrømme? 
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Noter og refleksioner fra skole-hjem samtalen 
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