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Kurt Svarre, lektor, Københavns Dag- og Aftenseminarium

Udviklingsarbejde
- den praktisk musiske dimension
Forfatteren beskriver hvordan man kan inddrage den praktiskmusiske dimension i specialundervisningen. Et udviklingsarbejde i
skolens yngste specialklasse.
Jeg har gennem mange år som folkeskolelærer haft interesse for undervisning af børn med særlige behov,
især i praktisk-musiske fag. Jeg har
ikke nogen erfaring med specialundervisning, da mit lærerarbejde har
været i normalklasser, men enkelte
oplevelser som dansk- og klasselærer
med en meget lidt praktisk specialundervisning har øget min interesse for
praktisk-musiske arbejdsformer i den
specialpædagogiske bistand.
Det ledte mig frem til følgende
udviklingsarbejde:

Den praktisk-musiske dimension i specialundervisningen
Formålet med udviklingsarbejdet er at
undersøge, hvorledes praktisk værkstedsarbejde, her med udgangspunkt
i sløjd, kan bruges som pædagogisk
redskab i specialundervisningen. Min
begrundelse er en erfaring med elever,
især drenge med et meget lille selvværd
og ret store læseindlæringsproblemer.
Når de henvises til støttecenterundervisning, kan de være meget blokerede
for indlæring, fordi de bruger al deres
energi til afværgestrategier. De vil for
enhver pris ikke afsløre, hvor svage

de er. Det er derfor nødvendigt at
”nedbryde” deres forsvarsværker ved
at finde en anden indgangsvinkel til
undervisningen end bøger og bogstaver.
Derfor følgende problemstilling:

Er det muligt at motivere
børn til den boglige proces
gennem den praktisk-musiske
dimension?
Det praktiske udviklingsarbejde foregik
i foråret 2005 på Møllegårdskolen i
Jægerspris. Jeg har selv været ansat på
skolen i 25 år. Projektet forløb over ni
uger med i alt 50 lektioner i en specialklasse med fem elever, to drenge og tre
piger i alderen 8-11 år. Klassen havde
fem lærere tilknyttet, og jeg kom til
at arbejde sammen med dem alle fem,
men da de har været mine kolleger
gennem mange år, var det ikke noget
problem at etablere et samarbejde.
De fem elever i klassen var ret forskellige. To af eleverne, piger på 10
år, kunne læse, svarende til 1.-2. kl.
niveau. En dreng på 11 år kunne praktisk taget intet, i hvert fald efter hans
egen mening, og han blev både den
største udfordring og den største suc27
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ces. De to yngste, en dreng og en pige
empati, intuitiv forståelse og engapå 8 år, var ikke alderssvarende. Ingen
gement. Jakobsen nævner et andet
forhold, som gør relationsbegrebet til
af dem kunne læse og de fungerede
andet og mere end bare mødet melofte på et 4-5 års stadie.
lem lærer og elev, nemlig ”det fælKlassens arbejde lå i meget faste
les tredje”. Det er her elev og lærer
og forudsigelige rammer med samme
mødes omkring et fælskema hver uge (se side
Det centrale
les aktivitets- og hand35). Inden projektet
begreb for mig
lingsgrundlag. ”Det fælblev sat i gang havde
les tredje” opfatter jeg
jeg besøgt klassen flere
er relationen.
som et af de væsentlige
gange for at forberede
aspekter ved praktisk arbejde i et
eleverne, og forældrene blev orienteret
værksted. Elev og lærer er ikke i det
pr. brev om mit arbejde i klassen.
sædvanlige barn-voksenforhold. Det
Selve projektet var et tværfagligt
fælles interessefelt – arbejdet i sløjdloemne: Fugle. I løbet af de 9 uger
kalet – er styrende for pædagogikken.
fremstillede eleverne et foderbræt med
Det forudsætter selvfølgelig, at elev og
stråtag, en rugekasse, en fantasifugl i
lærer har en virkelig – og ikke påtaget
flamingo samt en stor svævende fugl
– fælles interesse for det arbejde, som
i krydsfiner. Målet var at eleverne
foregår. Her ligger nok noget af kunudover at få lavet genstandene også
sten i at arbejde med vanskelige børn
skulle skrive deres egen lille bog om
og unge: at give dem følelsen af, at jeg
forløbet. Jeg tog gennem hele forløbet
virkelig interesserer mig for det, som
en del digitale billeder, som kom med i
vi fælles beskæftiger os med.
elevernes bøger.
Hvad er så den teoretiske baggrund
Den komplementære relation
for dette udviklingsarbejde?
Relationer mellem mennesker kan
Nøgleordene for mig er Kom
forekomme i flere former. Flemming
munikation - Relation – Kompetence.
Andersen opstiller fire forskellige:
Jeg har her taget udgangspunkt i en
begrebsafklaring udarbejdet af AKT• den asymmetriske relation
konsulent Berit Larsen fra Roskilde (se
• den symmetriske relation
side 36).
• den symbiotiske relation
• den komplementære relation2
Relationen
Den asymmetriske relation er den norDet centrale begreb for mig er relamale relation mellem lærer og elev,
tionen. Den defineres af pædagogen
hvor den ene part har magt over
Anne Olafsbye Jakobsen sådan: Den
den anden. Den symmetriske relation
forpligtende relation mellem den unge
er en ligeværdig magtrelation f.eks.
og pædagogen er essensen i det pædamellem konkurrerende kolleger eller
gogiske arbejde.1
rivaliserende søskende. I den symbioDen forpligtende relation kvalifitiske relation kan parterne ikke eksicerer hun med begreberne samvær,
stere uafhængigt af hinanden, f.eks. et
28

Specialpædagogik 5 · 2006

nyforelsket par. Den komplementære
relation er den mest spændende, hvor
begrebet ”det fælles tredje” virkelig
kommer til sin ret. Ved komplementaritet forstås det forhold, at to sider
af samme sag på en gang kompletterer og samtidig udelukker hinanden.
Begrebet er introduceret af Niels Bohr
i 1927 og drejede sig selvfølgelig om
kernefysik.
Her dækker begrebet over det faktum, at man påvirker sin omverden,
når man betragter den. Flemming
Andersen udtrykker det således:
Betragter jeg mit spejlbillede for at
se, hvorledes mit udtryk er, når jeg har
følelsen X, ser jeg ikke følelsens udtryk,
men derimod det udtryk, som jeg har,
når jeg betragter mit spejlbillede.3
En lærer og en elev er indviklede i
så forskellige forståelser, at det ikke
er muligt for dem at se verden på
samme måde. Her må dialogen i spil.
Gennem dialogen har de mulighed for
at komme tættere på en forståelse af
4
”de forskelle, der gør forskellen”. I
den komplementære relation er samtalen en nødvendighed, ellers er det
jo ikke muligt at afgøre, hvad det er,
man er enige om. Her er der så mulighed for både konflikter og læring.
Konflikterne kan opstå, når relationen
udvikler sig til en magtkamp om, hvem
der har retten til at tænke og handle,
sådan som man gør. Så kan relationen
overgå fra komplementær til asymmetrisk eller symmetrisk (hvis begge
er lige stærke). Læring i den komplementære relation opstår, når parterne
udveksler forskellige forståelser af ”det
fælles tredje”. Hvis eleven og læreren

så ens på fænomenerne i verden, ville
der ikke være basis for diskussioner,
alt ville være ligegyldigt (i ordets
egentlige forstand).
Det er vores forskellighed som gør
forskellen, og det er forskellen, som
tvinger os til at udveksle meninger
og erfaringer om verDet er i dialogen,
den, hvorved det fælles tredje toner frem eleven kan udvikle
som andet og mere refleksive kompeend en trivialitet.5

tencer som
forhandling og
konflikthåndtering.

For at opnå denne
udveksling er samtalen en nødvendighed, og her ligger for mig et af de
store læringspotentialer i netop praktisk arbejde, for her er samtalen en
meget væsentlig del.
Det er i dialogen, eleven kan udvikle
refleksive kompetencer som forhandling og konflikthåndtering.

Kommunikation
At arbejde med relationer er praktisk
taget det samme som at arbejde med
kommunikation, for relationerne skabes i dialogen, enten den er ren verbal
eller i den ordløse dialog, overførslen
af den tavse viden, som den praktiseres i mesterlæren. Dialogen skal måske
nogle gange ikke være der. Som Benny
Lihme udtrykker det:
Det kan lyde lidt paradoksalt, men
det mest afgørende punkt ved samtalen
er ikke at sige noget. Udtrykt på en
anden måde, det at lytte og dermed
evnen til at holde sig selv tilbage, er et
afgørende punkt i relationspædagogisk
arbejde med unge. Vi kan kalde det
en responderende lytten, hvor de unge
29
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nærer tillid til de voksne, fordi de oplever at blive reageret på i en atmosfære
af samhørighed og kontakt.6
Når man arbejder med børn og unge
med problemer, kan det ofte være
svært at lægge sine holdninger og baggrundsviden fra sig,
Når man i arbejdet når man skal kommed den vanskelige munikere med dem.
elev kun ser det, Lihme citerer en
amerikansk psykolog,
som man allerede Harlene Anderson:
ved, så er der ikke At vide, vildfarelsen ved at tro, at
mange muligheder man forstår, eller det
for nytænkning og trygge ved at følge
udvikling. en bestemt metode,
reducerer muligheden
for at se og gør os endnu mere blinde
for det uventede, det usagte og det
endnu ikke sagte (…) Flere forhold ved
ikke-viden sætter terapeuten i stand
til kontinuert at blive informeret af
klienten og til at opnå en forståelse,
der til stadighed ændrer sig (…) At
være villig til at tvivle. At være usikker
kræver, at vi sætter vores dominerende
professionelle og personlige diskurser,
herunder hvad vi ved eller tror, vi ved, i
bero; at vi hele tiden er opmærksomme
på, reflekterer over og er indstillet på at
undersøge os selv og andre. Hvis man
indtager en vidende position, fastlægger man automatisk mulighederne på
forhånd og ødelægger den nye mening,
der udvikles i det terapeutiske fællesskab og gennem historierne og fortællingerne.7
Her ligger et opgør med den viden,
som via journaler og diagnoser kun
30

bekræfter tingenes tilstand. Når man
i arbejdet med den vanskelige elev
kun ser det, som man allerede ved,
så er der ikke mange muligheder for
nytænkning og udvikling.
I kommunikationen mellem elev og
lærer er det personlige sprog hos
læreren et vigtigt problemfelt. Det
defineres her af Helle Jensen og Jesper
Juul:
Det personlige sprog i professionelle
relationer definerer vi som det sprog,
der formidler den enkelte lærers fagpersonlige tanker, værdier og følelser i et
samlet udtryk, der tilstræber maksimal
overensstemmelse mellem den personlige oplevelse, det faglige perspektiv
og det ydre udtryk og samtidig er
en erkendelsesproces for den talende.
Det personlige sprog er således det til
enhver tid mest autentiske udtryk for
den fagpersonlige integritet.8
Der ligger her hos læreren en stor
opgave i at bruge sit personlige sprog
i den komplementære relation til eleven, således at kommunikationen bliver ligeværdig, uden at eleven oplever
at blive talt ned til eller blive talt til
som en ligemand. Når læreren f.eks. i
sin kommunikation med eleven indbygger konsekvenser og straf, hvis
den gensidige respekt ikke fungerer, er
kommunikationen umulig. Når kommunikationen fungerer, forventer læreren
ansvarlighed fra eleven, og når konsekvenser og straf bringes på banen, forventer læreren lydighed. Dette bringer
eleven i en konflikt, for lydighed kan
gradbøjes – mildnes, opstrammes, men
ansvarlighed kan ikke. Man kan være
mere eller mindre lydig over for auto-
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riteter, men man kan ikke være delvis
ansvarlig for sig selv.9

Kompetencer
Dion Sommer definerer kompetencer
således:
Kompetencer udtrykker de evner, færdigheder og kundskaber hos individet,
der befordrer social og kulturel integration. Bemærk også, at i kompetencer
ligger implicit en social vurdering, da
en persons evner ofte bedømmes af
andre.10

mere end det: anvende den i forhold
til de krav, der ligger i en situation,
der måske oven i købet er usikker og
uforudsigelig. Dermed indgår i kompetence også personens vurderinger og
holdninger – og evne til at trække på
en betydelig del af sine mere personlige
forudsætninger.12

Hvordan udvikler man så kompetencer? Det er ret kompliceret at svare
på, men de kan tænkes udviklet på
tre forskellige planer: et praktisk, et
vidensmæssigt og et personligt.13 På
Da Sommer her beskæfdet praktiske plan er
Kompetencetiger sig med børns
det undervisning, træ(tidlige) udvikling, er begrebet henviser ning i en række specidet naturligt, at komfikke færdigheder. På
(…) til, at en
petencer placeres i
det vidensmæssige at
person er
spændingsfeltet mellem
eleven skal være i stand
kvalificeret i en
personen og de sociale
til at forstå, hvad det
omgivelser. Og netop i bredere betydning. hele går ud på. Og på
det personlige plan at
dette felt kan jeg også
forvente at være, når jeg arbejder med
involvere sig, at tage ansvar.
børn, der er henvist til specialpædaDet er store krav at stille til en dårgogisk bistand. Kompetence kan også
ligt fungerende specialklasseelev, men
defineres som en faktuel færdighed,
ikke desto mindre er det faktorer, som
fx en handling, der kan udføres i tæt
jeg fokuserer på, når jeg tilrettelægger
samspil med den sociale kontekst.
dette udviklingsarbejde. Udviklingen
Kompetence er noget personen ”kan”
af kompetencerne er jo det målbare
fordi han ”ved” noget og dermed ”er”
resultat af et praktisk-musisk arbejde.
noget.11
Selve projektforløbet
Per Schultz Jørgensen formulerer
overgangen i 1990’erne fra begrebet
Mit mål med udviklingsprojektet var at
kvalifikationer til begrebet kompetengive eleverne nogle nye kompetencer
cer således:
– eller måske blot at overbevise dem
Kompetencebegrebet henviser (…)
om, at de faktisk besad nogle kompetil, at en person er kvalificeret i en
tencer, men bare ikke var klare over
bredere betydning. Det drejer sig ikke
det. Kernekompetencen i dette forløb
kun om, at personen behersker et fager beherskelsen af det talte og skrevne
ligt område, men også om, at personen
danske sprog. Mine midler til at nå
dette mål med disse fem elever er så et
kan anvende denne faglige viden – og
31
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praktisk arbejde præget af relationer
og kommunikation. Og her kommer
så ”det fælles tredje” ind. Allerede
i starten af forløbet mærker jeg en
modvilje hos nogle af eleverne: Her
kommer endnu en pædagog/lærer, som
vil tvinge mig til at sidde og læse og
skrive. Den sædvanlige asymmetriske
relation, hvor eleven
Kommunikationen ikke føler noget ejermellem eleverne skab til projektet.
og mig er hele I løbet af den første lektion vi har
grundlaget for mit sammen, introducearbejde med dem, rer jeg så vores fælles projekt – fuglene.
og de oplever alle- Eleverne kender mig
rede her fra 1. lek- som ham Kurt, der
tion, at min under- altid render rundt
nede i sløjd med en
visning er meget hammer, så de fordialogbaseret. nemmer hurtigt, at
her er der noget andet
på banen end almindelig læseindlæring. Vi begynder dog alligevel med at
se og læse en stak bøger om fugle og
redekasser, så eleverne kan forstå, hvad
projektet går ud på. Kommunikationen
mellem eleverne og mig er hele grundlaget for mit arbejde med dem, og de
oplever allerede her fra 1. lektion, at
min undervisning er meget dialogbaseret. Jeg spørger dem hele tiden om
noget og beder om kommentarer til
alt, hvad de agerer med og tænker på.
Ved denne nysgerrige dialog forventer
jeg at få eleverne til at opleve, at fugleprojektet ikke er mit, men et fælles
anliggende, det fælles tredje.
Den ældste af eleverne, en dreng
på 11 år, som ud over en enorm
mindreværdsfølelse og en ultrakort
32

hukommelsesspændvidde også har fået
konstateret epilepsi, er meget modvillig, lige til vi træder ind i sløjdværkstedet, som vi heldigvis disponerer
over tre ud af de fire dage om ugen,
hvor projektet forløber. Han er meget
glad for at arbejde med sine hænder,
og han overrasker os alle. Normalt kan
han ikke huske om mandagen, hvad
han lærte om fredagen, men her kan
han efter flere måneders forløb huske
både nøjagtige mål på brædder og
arbejdsgange, da han lavede redekasser. Da eleverne skal skrive deres bog
om projektet, insisterer han på selv at
ville skrive på computeren, noget han
ellers aldrig vil.
Hvad er det så, der sker her? Er det
bare fordi, det er en ny lærer eller et
spændende emne?
Nej, jeg mener, der ligger noget
dybere i denne sag, nemlig relationen
mellem elev og lærer, arbejdet med det
fælles tredje, hvor relationen bliver
næsten symmetrisk og i hvert fald
komplementær. Og da relationen er så
dialogbaseret, styrkes elevens kommunikative kompetencer.
Man kan så spørge: Hvad er det så
lige specielt praktisk-musisk arbejde
kan? Kunne en sådan relationsbaseret
undervisning ikke foregå i alle fag? Jo
idealistisk set burde enhver undervisning være relationsbaseret, men hvor
ofte kan man finde det fælles tredje at
mødes om?
I praktisk-musisk undervisning kan
man vurdere sine arbejdsformer ved at
se på den praktisk-musiske dimension
som opdelt i en række virksomhedsformer. Undervisningsministeriet har i sin
rapport fra 1998: Den praktisk musiske
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dimension i undervisningen beskrevet
virksomhedsformerne således:
1. O
 plevelsesmæssig virksomhed,
hvor spørgsmålet er, hvorledes under
visningen kan være en kropslig sansende og følende proces, og hvorledes der kan arbejdes aktivt med
oplevelsen.
2. Færdighedsmæssig virksomhed,
hvor spørgsmålet er, hvilke færdigheder, eller ”sprog”, der er særligt relevante i sammenhæng med
undervisningsemnet med henblik på
varierende fremstillinger i klassens
arbejde med det.
3. Udtryksmæssig virksomhed, hvor
spørgsmålet er, hvorledes børnenes
fantasier og forestillinger kan få
form og udtryk og dermed indgå
i udviklingen af undervisningens
indhold.
4. Analytisk virksomhed, hvor spørgsmålet er, hvordan undervisningen
kan medvirke til at anvende og
befæste væsentlige faglige begreber
samt at udvikle undersøgende og
vurderende kompetencer.
5. Kommunikativ virksomhed, hvor
spørgsmålet er, hvordan arbejdet
med undervisningens emner kan
fremme elevernes evne til at informere, skabe debat og indgå i diskussioner.14
Der er for mig ingen tvivl om, at
de fire af virksomhedsformerne,
oplevelsesmæssig, færdighedsmæssig,
udtryksmæssig og kommunikativ, findes i næsten enhver praktisk-musisk
undervisning og er med til at kvalificere undervisningen. Den virksom-

hedsform, som mest repræsenterer de
boglige fag, analytisk virksomhed, kan
have trange kår i den praktisk-musiske
undervisning. Men det er vel fordi de
fleste mennesker opfatter tilegnelse af
færdigheder og kompetencer i sprog og
matematik som analytisk virksomhed.
At udvikle undersøgende og vurderende
kompetencer er også
At udvikle underet vigtigt element i
den praktisk-musi- søgende og vurdeske undervisning.
rende kompetencer
Jeg har i hvert
er også et vigtigt
fald oplevet alle
fem virksomhedsfor- element i den
mer i spil i dette praktisk-musiske
udviklingsprojekt.
undervisning.
Oplevelser og færdigheder kom helt af sig selv, men den
udtryksmæssige og kommunikative
virksomhed kom virkelig til at betyde
en mærkbar udvikling hos eleverne.
Det er selvfølgelig en idealsituation
med kun fem elever og dermed god tid
til at kommunikere med hver enkelt,
men i et sløjdværksted er mulighederne for kommunikation også store.
Den enkelte elev er ikke bundet til sin
egen arbejdsplads, og den frie kommunikation er ikke bare tilladt, den er
nærmest en nødvendighed, når man
arbejder praktisk problemløsende.
I elevernes hjemklasse har hver
elev en læseboks, så de kan sidde helt
afsondret fra ydre påvirkninger, og det
er også nødvendigt til nogle læringssituationer, men det er min opfattelse
at meget svage læsere ikke bliver bedre
af at sidde helt alene. Det er dialogen
og dermed styrkelsen af det mundtlige
ordforråd, der giver mulighed for at
gøre eleven til en bedre læser.
33
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Netop disse elever er kendetegnede
ved et meget lille ordforråd og ringe
evner til kommunikation. Her er praktisk-musisk arbejde den allerbedste
ramme for at fremme disse kompetencer.

må arbejde med den praktisk-musiske
dimension indtænkes. Med begreberne
”den rummelige skole” og ”den inkluderende skole” er det på høje tid, at
der bliver uddannet lærere, som har
disse specielle forudsætninger.

Konklusion og perspektivering

Noter

Fem elever og et kort forløb er ikke
meget at bygge en
Indtil der bliver konklusion på, men
oprettet et linjefag i mine erfaringer med
specialundervisning disse specialklasseog deres glæde
må seminariet søge børn
ved det praktiske
at give så mange arbejde samt den
studerende som efterfølgende lyst
muligt en baggrund til også at læse og
skrive om processen
for at undervise siger mig, at praktiskbørn med særlige musisk arbejde bør
behov. være en meget stor
del af undervisningen
i en specialklasse. Jeg har konstateret,
at relationspædagogik og mødet om det
fælles tredje er en effektiv metode.
Det er mit håb, at disse erfaringer
også vil kunne bruges som et delelement i seminariets kursus: Børn med
særlige behov.
Gennem mit arbejde i folkeskolen
kan jeg konstatere, at lærere med
særlig uddannelse i specialpædagogik
snart bliver en mangelvare, og lærere
med erfaringer i relationspædagogik
findes der ikke mange af. Indtil der
bliver oprettet et linjefag i specialundervisning må seminariet søge at give
så mange studerende som muligt en
baggrund for at undervise børn med
særlige behov. I kurset Børn med særlige behov (som kun er på 40 timer!)
34
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Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Daglig dosis af
dansk og
matematik.

Social træning.
- Trin for trin.

Daglig dosis af
dansk og
matematik.

Daglig dosis af
dansk og
matematik

Daglig dosis af
dansk.
- Skrivning

SM + MB

MB + UB

MB + JJ

KA + MB

MB + JJ

Daglig dosis af
dansk og
matematik.

Daglig dosis
matematik.

Daglig dosis af
dansk og
matematik.

Daglig dosis af
dansk og
matematik.

Daglig dosis af
dansk og
matematik.

SM + MB

MB + UB

MB + JJ

JJ + MB

MB + KA

Emne

Emne

Idræt i
Tumlesalen.

Emne

Emne

SM + JJ

UB + KA

SM + KA

SM + MB

Emne

Emne

Idræt i
Tumlesalen.

Emne

Emne

SM + JJ

UB + SM

SM + KA

SM + MB

MB + KA

Arbejde i computerrummet.
E – 08

Leg og
bevægelse.

Bibliotek.

Oplæsning
Fælles lege
og spil.

Oplæsning
Fælles lege
og spil.

SM + JJ

UB + SM

JJ + SM

SM + MB

MB + KA

MB + KA

GRUNDSKEMA FRA 1. JANUAR 2005
Hver morgen : “Kom i gang” gå tur.
Hver onsdag : Fælles morgensamling med blok F.
Hver fredag : Fælles morgensang med blok F.
Som afslutning på emneforløb : Bo-træningsfredage.
Kurt Svarre, KDAS
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Begrebsafklaring og definationer
Nedenstående model belyser begrebene og sammenhængen mellem
elementerne i triaden:
Kommunikation - Relation - Kompetence

Kommunikation er grundlaget for
social handlen.
Kommunikation er
samspil mellem
mennesker, hvor
relationer, selvopfattelse og jegbevidsthed udvikles.
Er forudsætningerne
for kommunikation
skadede eller ikke
udviklede, kan der
opstå vanskeligheder i
samspillet mellem
mennesker. I yderste
konsekvens kan den
psykiske udvikling
hæmmes betydeligt.
(Larsen 98)

Relation Resultatet af et
kommunikationsmønster,
som forløber over tid og
som er en emotionel
udveksling mellem
aktuelle personer.
Relationer er mere og
andet end samspil.
(Øvreeide 98)

Kompetence er de evner, færdigheder og
kundskaber hos individet,
der befordrer social og
kulturel integration.
Udvikling af kompetencer
foregår i relationer og er
produktet af aktive
erfaringer fra
samværspraksis.
(Sommer 96)

At kunne kommunikere er grundlaget (solen) for at indgå i relationer (hjertet), hvor
menneskets kompetencer udvikles og rækker ud mod nye relationer og
nye kompetencer (vejen).
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