Specialpædagogik 2 · 2007

Katarina Rosén Blomquist, lærer, Centrum för arbete och studier,
Värmdö, Sverige. Birgit Trolle Hansen, talepædagog, Nordjyllands
Amts Taleinstitut, Aalborg, Danmark. Emil Bjørnsson, leder/lærer,
Thekkingarnet Austurlands, ( Frædlunet Austerlands) Island.
Hans Christian Drescher, leder, VUC FYN, Danmark. Torhild Lillemark
Høydalsvik, rektor, Ulsten Kompetansesenter, Norge

Nordisk kvalitets
forbrødring faglig rapport fra et tematisk netværk
Styrke, udvikle og dokumentere lærerens
personlige kompetencer og værdier i lærerprofessionen.
Det tematiske netværksprojekt blev gennemført i tiden fra 1. juni
2005 til november 2006, efter at vi fem deltagere havde ”fundet”
hinanden på et kontaktseminar i København, januar 2005. Den problemstilling, vi ved mødet ønskede at sætte fokus på, handler om,
hvordan man med sig selv og sine kolleger gennem evalueringsmetoder kan styrke, udvikle og dokumentere personlige kompetencer
og værdier i lærerprofessionen.
Vi ønskede, at resultatet af undersøgelsen ville kunne anvendes til at
styrke og igangsætte en tredobbelt udviklingsspiral ”styrke, udvikle
og dokumentere” i den forstand, at aktørerne i hvert led ikke kun
ser frem mod nærmeste led, men helt systematisk ser tilbage til det
forrige led, sådan at der opstår et umiddelbart feedback.
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Gennem spørgeskemaer har vi indhen
tet data fra 36 deltagere fra følgende
nordiske institutioner:

Taleinstituttet
Nordjyllands Amts Talenstitut, Aalborg,
Danmark
Thekkingarnet Austurlands, (tidligere
Frædlunet Austerlands) Island
VUC FYN, Danmark
Ulsten Kompetansesenter, Norge
CAS (Centrum för arbete och studier),
Värmdö, Sverige
Der deltog 14 mænd og 22 kvinder
– alle elever og vejledere i voksenun
dervisningen – med stor spredning
i anciennitet fra 1 til over 20 år, og
nærværende artikel er en gengivelse
af sammenskrivningen af samtlige 36
svar i rapporten.

Del 1
I første del af undersøgelsen har vi
spurgt ind til lærernes/vejledernes
personlige opfattelse af definitioner
og forståelser omkring værdiordene
åbenhed, empati, humor, respekt og
engagement i deres praksis, og der
svares på følgende spørgsmål: Hvad
betyder følgende bløde værdier inden
for social kompetence for dig i din rolle
som underviser?

Åbenhed
Åbenhed skaber baggrund for en dyna
misk læringskultur med konstruktive
og aktive læringsrum, rum rige på
diskussioner, faglige udvekslinger og
respons for underviser og elever.
Det er en forudsætning, at læreren er
åben for at opnå tillid, så der kan blive
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skabt en faglig alliance mellem parter
ne. I bestræbelsen på at opnå åbenhed
er det nødvendigt, at læreren kan lytte
til eleverne og vide, hvor balancen
går mellem det private og det faglige.
Åbenhed kræver tolerance for forskel
lige erfaringer og vurderinger, så elever
bliver mødt med en naturlig, ærlig og
positiv indstilling, hvilket medfører, at
de tør erkende og være åbne for egne
vanskeligheder.

Empati
Empati er en meget vigtig evne hos en
underviser, hvor han/hun må prøve
at se sig selv og sin adfærd gennem
elevens øjne og få en fornemmelse af
dennes ståsted – lytte og give gode
råd i forhold til den aktuelle situation.
Læreren bør være særlig opmærksom
med hensyn til egen empati i et
multikulturelt samvær, og også når
det handler om marginaliserede elever
- så empatien ikke bliver terapeutisk
eller får karakter af at ”tale ned” til
eleven. En lærers ærlige indføling kan
give et positivt samvær, hvor der ikke
nødvendigvis foreligger en helt færdig
plan, men hvor indsigten i elevens
forhold danner grundlaget for etable
ring af et frugtbart læringsmiljø. Den
menneskelige indføling skal håndteres
vældig forsigtigt, når den skal omsæt
tes til konkrete råd og vejledning
over for eleven, og det er vigtigt at
kunne skelne mellem det personlige
og det private. Empati fordrer ikke
nødvendigvis, at en lærer kun vejleder
en elev på det faglige plan, der skal
også empati til at kunne hjælpe på
det personlige niveau og til at vove
at udfordre elever til engagement og
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udholdenhed i forhold til at gennem
føre en uddannelse.

Humor
Humor er et vigtigt virkemiddel i
samværet. Humor kan lette trykket og
skabe en sjov hverdag med en venlig
og afslappet atmosfære. Den er med
virkende til, at underviser og elever
kan få et frikvarter for “tunge sager”.
Humor er ikke kalkulérbar i enhver
situation, den er dybt afhængig af
de enkeltpersoner, som er involveret
i en situation og læringsrummet som
helhed. Humor og respekt hører tyde
ligt sammen. Alligevel er humor uden
empati umulig, men den kan bruges
helt bevidst for at kunne dreje en
negativ følelse eller stemning. Hvis
der ikke findes en fælles platform for
humor, kan dette skade atmosfæren
og dermed læringsprocessen. Humor er
ikke at le af hinanden, men med og til
hinanden, og karakteren og styrken af
humor bør tilpasses eleven med ’finger
spitzgefühl’.

Respekt
Respekt er at blive fortrolig med ele
vens grænser og arbejde for at værdig
hed og stolthed kan bevares i lærings
processen, sådan at eleverne også selv
respekterer andres meninger og giver
alle plads. Når vi møder eleverne med
respekt, danner vi grundlag for at
skabe dialog i undervisningen, hvor
respekt giver eleverne mulighed for at
åbne sig og derefter modtage med øget
selvværd, da alle værdier og vilkår er
accepteret. Respekt skal være tosidig
i et voksent læringsmiljø, lærere og
elever bør respektere hinanden som

ligeværdige personer, individer eller
mennesker, som i læringssituationen
har forskellige roller – for eksempel
den faglige, pædagogisk kompetente
lærer – og den læringsparate elev. Alle
– også elever med lavt selvværd – bør
blive mødt med respekt af læreren.
Hvis respekt har de bedste vilkår, vil
der udvikles en personlig ægthed og
integritet i læringsrummet, med accept
af forskellighed på såvel det personlige
som på det faglige plan.

Engagement
Engagement er en forudsætning for
undervisning og for at kunne komme
i kontakt med eleverne. Indlæring
kan ikke foregå uden engagement,
og manglende engagement er ikke
undervisning. Engagement viser ele
verne, at underviseren involverer sig,
har forberedt sig og tør give af sig
selv i forhold til situationen – hvilket
kunne betyde, at de føler sig værdsat
og ydermere kunne medføre noget
positivt og frugtbart for den enkelte.
Det kan handle om såvel et stille,
fagligt engagement som et personligt
engagement og i øvrigt spænde vidt
fra det faglige og læringsmæssige til
det sociale i læringsprocessen. For
lærerne er det derfor vigtigt, at de
gør sig overvejelser om, hvordan deres
personlige engagement virker ind på
de forskellige områder i arbejdet med
eleverne – sikrer sig, at engagementet
er i overensstemmelse med den enkelte
elevs ønsker og behov. Lærerens enga
gement gør indlæring spændende og
fremmer motivation, arbejdsglæde og
arbejdsindsats og kan have en afsmit
tende effekt på eleverne.
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Del 2
I del 2 bliver der i undersøgelsen
kastet lys på og spurgt ind til emner
som rummelighed, individuelle hen
syn – og på hvordan de bløde værdier
har betydning for praksis i forhold til
indlæring og læringsmiljø. Vi definerer
dette som værdier inden for de inter
kulturelle kompetencer.

Om evnen til mentalt at rumme
det mangfoldige i mødet med
eleverne
Hvis man har empati, respekt og enga
gement, har man evnen til at rumme
det mangfoldige. Trygheden er vigtig
for at åbne sig for mangfoldigheden
og kunne rumme den, og hvis mang
foldigheden bruges positivt, kan dette
give undervisningen nye dimensioner,
og indlæring bliver bedre med evnen
til mentalt at rumme mangfoldighed.
En rummelig underviser prøver at se
hverdagen fra elevernes side ved at
spørge, hvilke slags erfaringer de bærer
med sig, og hvordan det, – jeg som
lærer siger, – virker ind på dem. Denne
kunst at være rummelig i forhold til
andre mennesker betyder, at man i
situationen kan rumme og acceptere
andres normer og holdninger, og den
rummelige lærer udvikler denne kvali
tet med erfaring og alder. Alligevel bør
læreren dog kende sin begrænsning, da
en overdreven rummelighed vil kunne
give faglige problemer, fordi eleven
skal have chance for at blomstre ud fra
egne forutsætninger og baggrund.

Om mestring af forskelligheden
i den pædagogiske tilgang til
en deltagergruppe
Det er vigtigt at formidle, at vi er for
skellige, og at vi har forskellig histo
rie og forskellig livserfaring. Eleverne
er meget forskelligt udrustede, hvad
angår social kompetence - næsten
mere forskelligt end når det hand
ler om faglig kompetence. Der opnås
de bedste resultater med individuelle
hensyn, men det kræver stor menne
skekundskab. De bløde kompetencer er
med til at sætte fokus på den enkelte
elevs behov, men de må ikke spærre for
helheden og muligheden for gruppen
til at komme frem til de faglige mål.
Det er væsentligt at få ”alle med på
toget”. Det vigtigste er at lægge ini
tiativet over på eleverne til individuelt
at kunne mestre deres egen lærings
situation med den størst mulige støtte
fra lærerens side. Lærerrollen har mere
en vejlederrolle/coachrolle i sig end
en ”tankpasserrolle”. Læreren bør vise
interesse for elevernes forskelligheder
og individuelle interesser, arbejdsmiljø
og behov og finde dem der, hvor
de står her og nu. Underviseren bør
understøtte den enkeltes lyst, forstå
else og engagement ved løbende at
justere sin tilgang til det menneske,
han har med at gøre – det er en vigtig
del af håndværket i lærerens arbejde.

Om bevidst at bruge de
nævnte bløde værdier som
lærer og vejleder
Dette kunne være grundlag for en
disputats, idet der er mange forskel
lige grader for inddragelse af de bløde
værdier i undervisningen. Undertiden
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kan det være vigtigt at være eks
tra bevidst omkring de bløde værdier
i samvær med andre mennesker for
at kunne løse op for en vanskelig
situation. Til andre tider vil de bløde
værdier indgå på en naturlig måde – i
lighed med omgangen mellem familie
og venner. Det betyder, at inddragelse
af bløde værdier i undervisningen kan
spænde fra det helt ubevidste til en
tematisering. Hvis en lærer magter at
integrere de bløde værdier i undervis
ningssituationen, vil eleverne opleve
denne som personligt vedkommende
og meningsfuld. En lærers mestring
af de bløde værdier sammenholdt med
en holistisk indfaldsvinkel vil udsende
signaler til eleverne om, at der ikke
er nogen entydig sandhed, men en
forståelse for forskelligheden hos dem
i forhold til personlige holdninger
og livsbagage. I forbindelse her ved
kan man bruge erfaringsbaseret læring
eller dialogpædagogik, hvor ”mødet”
er centralt. Det optimale vil være, hvis
de bløde værdier var noget iboende hos
læreren og en naturlig del af organisa
tionens kultur. De bløde værdier kunne
eventuelt danne grundlag for en dis
kussion i forhold til organisationens
værdigrundlag, således at der opstår
en bevidstgørelse af nødvendigheden
af at arbejde med disse kompetencer.
Men der skal planlægning til, så den
enkelte elev ikke føler sig plaget af
diskussioner om de bløde værdier til
hver en tid.

De nævnte værdiord i
prioritets rækkefølge

men mange har i deres svar givet
udtryk for, at respekt danner grund
laget for de andre værdier. En entydig
sammenligning er ikke mulig på grund
af samspillet mellem alle de nævnte
værdier/kompetencer. De er tæt knyt
tet sammen i en kompleksitet, hvor
årsags- og virkningssammenhænge
går på kryds og tværs af begreberne.
Prioriteringen beror også på situatio
nen og forandrer sig efter denne.

Om hvordan eleverne får
udbytte af disse værdier i
læringsfællesskabet
At have de bløde kompetencer som
medspiller i samværet med eleverne
giver øget tryghed, accept og ligeværd,
hvilket dels fremmer muligheden for
øget selvtillid og mod på at åbne sig
for nye perspektiver i livet, dels øger
afklaring af eventuelle vanskeligheder
samt en fælles ansvarsfølelse for læring
og udvikling. Brugen af de bløde vær
dier giver rum for betroelser, som ikke
bliver misbrugt, og eleven oplever i
samværet nye sider af sig selv, forbed
rer sin indlæringsevne og lærer selv at
praktisere de bløde værdier. Der ses
stor forskellighed i elevernes “bølge
længde” med hensyn til bløde værdier.
Men oftest er det sådan, at empati,
åbenhed og respekt giver forståelse for,
hvad den anden kan/vil og endvidere
et rum for en mere specifik formidling.
Herefter opstår engagement naturligt,
og sammen med en relevant fælles
humor øges deltageraktiviteten.

Undersøgelsen har vist, at det er van
skeligt at prioritere mellem værdierne,
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Om hvordan formidling af de
bløde værdier har indflydelse
på tryghed og dynamik i en
gruppe
I en gruppe kan der opstå en særlig
fælles dynamik, som bygger på disse
bløde kompetencer. Det handler om
loyalitet, forståelse og tryghed omkring
andres og egne vanskeligheder, såvel
faglige som personlige. Hvis en elev
ikke er tryg, vover han/hun ikke at
være utryg, og i en læringsproces skal
man netop turde gå ud på gyngende
grund med små sikre succesfulde skridt
som det optimale. En god energi i en
gruppe, hvor alle føler sig respekteret,
åbner op for øget selvværd og tilpas
ning i sociale sammenhænge – og også
til at kunne tage værdierne med ind i
andre og nye grupper.

Om hvordan disse værdier
kan have afsmittende effekt
på elevernes rolle som aktive
medborgere i et demokratisk
samfund
Elever får mere mod på nye aktivite
ter og samvær, de får lyst til at være
medbestemmende i kraft af den gener
hvervede selvtillid. Dette kan medføre,
at de får en tro på, at de stadig kan
gøre en forskel, og at der også kommer
gang i en udvikling hen imod at blive
hensynsfulde og sociale medborgere.
De positive energier smitter af på den
nære omverden, og denne erfaring og
refleksion i undervisningen kan sand
synligvis videreføres til arbejds- og
samfundslivet. Den unge elev, som er
sit ”eget projekt”, og som ikke vil sam
arbejde kunne blive positivt påvirket
af medkursister, der mestrer de bløde
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værdier i samværet. Sådan kan de
bløde værdier have afsmittende effekt
og sprede sig som ringe i vandet ud i
samfundslivet.

Om hvilke andre personlige
bløde værdier og kompetencer,
der kan bruges i rollen som
underviser
At lytte, dyrke glæden i øjeblikket,
se hinanden som medspillere i livet,
give deltagerne tid til at fortælle om
egne ideer, tanker og gøremål. Med
andre ord forsøge at skabe frirum for
forskellige tanker uden færdige svar.
Som lærer bør man fastholde eleverne
på deres læringsmål og i den rolle give
alternative løsninger og fastholde disse
sammen med dem – og i øvrigt være
åben for vejledning. På baggrund af
egne flerkulturelle erfaringer kan man
møde eleverne i al deres forskellighed.

Om hvordan det kunne afdæk
kes, hvorvidt disse værdier har
sat sig spor hos eleverne
Vi ser, at spor af de bløde værdier
kan måles ved hjælp af spørgeske
maer, men de er også ofte synlige
gennem øget tryghed og godt fremmø
de. Indbyggede antenner giver oftest
svaret på spørgsmål om dette. Vi ser
det, når elever efterhånden vælger
at afsløre deres vanskeligheder, eller
når de går ud i samfundet med ny
tryghed ved at udnytte deres stærke
sider. Vi ser elever få øget selvværd
eller ændrede holdninger til hændel
ser i undervisningsforløbet, ændret
engagement, lyst, tillid, mønster og
trivsel i gruppen. Vi ser også, om dette
holder over tid. Nogle gange ser vi, at
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eleverne har stor personlig og faglig
vækst i løbet af et undervisningsfor
løb, og at der sker ændringer af en
på forhånd negativ indstilling. Disse
ændringer får betydning for hele deres
liv og deres måde at tackle fremtidens
udfordringer på.

Om hvordan det kunne måles,
om disse værdier har sat sig
spor i elevernes personlige
udvikling og læring
Indirekte kan det måles ved, at ele
verne stadig tør møde og tage nye
udordringer og opgaver op, og at de
bliver mere åbne og tør snakke om
vanskelige ting, som opstår. Den luk
kede og måske intolerante holding i
undervisningen kan måske blive afløst
af tolerance og accept, sådan at de
i større grad lægger forslag frem til,
hvordan der kan arbejdes, og hvor
dan de kunne få indflydelse på egen
læringsproces. Det kan være svært at
måle, og desuden har underviseren
sjældent mulighed for at følge eleverne
over tid. Hvis de bløde værdier skulle
evalueres, mundtligt eller skriftligt,
skulle de helt fra starten være define
ret og tydeliggjorte i målet for under
visningen.

Om hvilken metode, der kunne
være passende for en sådan
evaluering/værdimåling i lærer
profession på en arbejdsplads
De bløde kompetencer vil næppe kunne
måles med en kvantitativ måling.
Primært er det vigtigt, at man på en
arbejdsplads har defineret de bløde
kompetencer, så alle er enige om, hvad
det er, der skal måles eller evalueres.

En sådan fastlæggelse af værdiordene
kunne foregå på et medarbejdermøde,
hvor visioner og målsætninger dis
kuteres, så man når til en fælles for
ståelse af begreberne. Efterfølgende
kunne værdimålingen foretages kvali
tativt gennem ekempelvis iagttagelse,
interview, medarbejdersamtaler, fælles
tolkning af reaktioner hos eleverne og
tilfredshedsmåling hos dem.

Om hvorvidt undervisernes
mestring af de bløde værdier
bør indgå i evalueringen af en
arbejdsplads/organisation
Der kan foretages en indsamling af
spontane udsagn fra eleverne, spørge
skema og tilfredshedsmåling kan tages
op ved medarbejderudviklingssamta
len. Der kunne laves kvalitative inter
view med elever, og svarene kunne
ligge i journalerne eller halvårsrap
porterne. De bløde værdier bør være
formuleret i målsætningen for vores
arbejde. På den måde bliver nødven
digheden af mestringen synliggjort,
og befæstet i institutionens værdig
rundlag. På denne måde vil kompe
tencerne blive tydeliggjort gennem
institutionens studie- og ordensregler
og styredokument, som kan medføre
en ny praksis, der understøtter udvik
ling af disse kompetencer. Det er
muligt at arbejde med supervision og
dobbeltlærerordninger som middel til
videreudvikling, dels i arbejdet med de
personlige kompetencer i undervisnin
gen og dels i arbejdet med elevernes
egen selvudvikling. På trods af store
bestræbelser med at integrere de bløde
værdier i en læringssituation, er der
næppe altid sikkerhed for, at under
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visningen og de pædagogiske ideer
bliver fuldbyrdet. Men dette skal ikke
afholde underviseren fra at benytte de
bløde værdier og efterfølgende være
opmærksom på deres betydning på
arbejdspladsen eller organisationen.

Praksis, implementering og
evaluering
En mulig arbejdsmetode er at tage
udgangspunkt i sammenhængen
mellem vision, mission og værdier
for de deltagende institutioner. De
bløde kompetencer, vi måler, skal
tage udgangspunkt i institutionernes
værdier og være klart definerede i
lære- og virksomhedsplan, og i slut
målet for undervisningen. De bløde
værdier skal også være tydeliggjort i
undervisningspraksis og i samarbejdet
med de øvrige grupper på arbejdsplad
sen, således at de synlige forankringer
af de bløde værdier giver mulighed
for at skabe alliancer mellem team
og arbejdsgrupper. Implementeringen
starter både på ledelses- og medar
bejderniveauet i organisationerne og
må være synliggjort i strategidoku
menterne og være i overensstemmelse
med den praksis, som udspringer af de
nye tanker ved implementering af de
bløde værdier.
Vores visioner er, at organisationer
ne skal formulere såvel en summativ
som en formativ evalueringskultur,
der i en ”dobbeltkredsende” læring
med mellemrum vendes tilbage til som
baggrund og udgangspunkt for værdi
grundlaget og dermed udvikler organi
sationslæring. Denne evalueringskultur
må være ”hård” på de bløde værdier og
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være i kontinuerlig justering som en
følge af den løbende evaluering.
På baggrund af netværksundersø
gelsen og netværkets erfaringsgrund
lag konkluderer vi, at denne praksis,
implementering og evaluering vil være
medvirkende til at styrke, udvikle og
dokumentere personlige kompetencer
og værdier i lærerprofessionen – og i
hele organisationen.
n
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