
Narrativer i klasserummet 
Formål og målgruppe 

Hvordan styrker vi – gennem stærke narrativer – inkluderende 
læringsmiljøer? 
 

Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. Fortællinger om os selv og vores 
relationer, om udfordringer og succeser, om vores liv – og som vi hver især 
er bærere af. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at vores 
handlinger får mening og værdi gennem de fortællinger, vi deler med 
hinanden.  
 

Undertiden kan fortællingerne også være med til at fastlåse positioner, 
perspektiver og handlemuligheder, når de dominerende fortællinger, vi 
udvikler, er negative. 
 

Inklusionspakken tager afsæt i narrativ teori og narrative teknikker – at 
problemer ikke forstås som iboende det enkelte menneske, men som 
noget der foregår mellem mennesker og i de fortællinger, vi har om vort 
(skole)liv. 
 

Inklusionspakken er et tilbud til teamet omkring fx en klasse eller årgang, 
om at skærpe opmærksomheden på de fortællinger, der ikke umiddelbart 
får lys. Det kan være fortællinger om det store fællesskab, grupper eller 
enkelte elever. 
Fortællinger, der styrker læringsmiljøerne og smitter af på elevernes 
adfærd, roller og deltagelsesmuligheder. 
 

For eksempel… 

- Hvordan kan teamet skabe nye dynamikker i klassekulturen? 
- Hvordan kan vi sammen blive klogere på, hvordan alternative 

fortællinger kan bidrage til øget trivsel og faglig udvikling for 
enkeltelever? 

- Hvordan arbejder vi som team med fællesskabet i en klasse præget af 
fx mobning, grupperinger mv.? 

 

 

Om forløbet 

- Forud for opstarten holder vi sammen et indledende møde, hvor 
forventninger afstemmes, og forløbet tilrettelægges 

- Forløbet strækker sig over 3-6 måneder, hvor vi mødes 3-4 gange. Vi 
kan veksle mellem observationer, små oplæg, praktiske øvelser og 
refleksion afhængig af teamets ønsker til forløbet, og de behov der 
viser sig i løbet af processen 

- Der vil være opgaver mellem hver gang, vi mødes 
- På det afsluttende møde evaluerer vi og aftaler det videre forløb 
- Forløbet kan suppleres af et teoretisk oplæg til teamet, årgangen, 

fasen. Enten som indledning eller afslutning 
 

Forventninger til skolen 

Det er teamet, der kommer til at arbejde. Derfor er det også afgørende, at 
man er forpligtet på hinanden og har lyst til at sætte egen praksis i spil. 
Møderne kan planlægges som del af teammøderne, men det er nødvendigt 
også at afsætte tid mellem møderne. Forventet samlet tidsforbrug: 10-12 
timer pr. deltager. 
Udover teamet forventes en ledelsesrepræsentant at deltage i den 
indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde. Det største 
udbytte opnås, hvis deltagelsen er så bred som mulig. Det anbefales 
derfor, at en repræsentant fra skolens ressourcecenter/PLC også deltager i 
forløbet. 
Hvis det er relevant, tager vi afsæt i seneste live’n’learn klasseprofil 
(medsendes bestillingen). 

 

Hvilke faggrupper deltager fra TCBU? 

Psykologiske rådgivere og pædagogiske vejledere 

 

Hvis du vil vide mere 

...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Michael Højer, 
mihoj@vejle.dk  

mailto:mihoj@vejle.dk

