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Uden kontakt ingen læring:

Øjenkontakt øger 
motivation og læring



Marte Meo metoden er med til at fastholde 
eleverne i skoleforløbet.

Det viser erfaringer fra en gruppe elever og 
lærere på Roskilde Tekniske Skole, der har 
deltaget i et pilotprojekt støttet af Under-
visningsministeriet.

I løbet af syv måneder er både lærere og 
elever blevet videofilmet og undervist i 
kommunikation og samspil ud fra Marte 
Meo metoden. 

Over forventning
Eleverne fortæller, at Marte Meo har givet 
dem et udbytte, der ”langt oversteg deres 
forventninger”. De har fået ”værktøjer” til at 
arbejde med sig selv, deres rolle og bidrag i 
læringssituationen. 

•	 For eleverne har det været afgørende for 
 deres udbytte af projektet, at der i Marte 
 Meo er fokus på det positive – det har  
 stimuleret deres drive, selvtillid og tro på 
 mulighed for forbedringer, og det har  
 været med til at fastholde dem i skolefor 
 løbet på RTS.

Hvordan kan vi styrke lysten til at være sammen?

Hvordan omgås vi hinanden?

Hvordan kan vi styrke lysten til at lære noget?
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Elever fortæller
”Da jeg meldte mig, var det mest for at 
få lidt fri fra skole, men jeg er superglad 
for, at jeg gjorde det. Jeg har fået nogle 
værktøjer til mig selv. Så det har været 
superfedt.”

”Det har været positivt. Der har været styr 
på det, og det har været en god mulighed 
for at udvikle sig personligt. Det har jeg 
været glad for. Nu er jeg ikke nogen dårlig 
undskyldning for lærerne - nu er det ikke 
mig, der saboterer noget.”

Fælles for eleverne er, at de i højere grad 
har fået øje på, hvad de med enkle, men 
betydningsfulde midler kan gøre for at 
skabe god kontakt og samspil med læ-
rerne - og dermed få et større udbytte 
af undervisningen.

”.. jeg er blevet bedre til at gemme den her 
energi og gå udenfor og lige tage en pau-
se. Og så komme ind igen og være rolig og 
klar til at arbejde.”
”Man ser netop, hvordan det virker på 
læreren. Jeg bruger det stadigvæk. Jeg 
bruger alt, hvad jeg har lært, hele tiden.”

Vigtigt og lærerigt at se sig  
selv på video
Eleverne fremhæver igen og igen, hvor 
vigtigt og lærerigt det har været for dem 
at se sig selv på video og især at se effek-
ten af deres egne bidrag til det sociale og 
læringsmæssige miljø på skolen. Netop 
det har flyttet rigtig meget for dem.

”Jeg er blevet mere opmærksom på, 
hvordan jeg også selv bidrager – hvilken 
forskel det gør at være positiv, måske sige 
noget sjovt.”

Konstruktive spørgsmål
Eleverne fortæller, at deltagelse i projek-
tet har givet dem øget selvtillid og mod 
på skolegangen, og at redskaberne har 
hjulpet dem til at spørge konstruktivt om 
hjælp. 

”Hvor jeg før lukkede totalt af, er jeg nu 
blevet bedre til at sige – at erkende - at 
her har jeg virkelig brug for hjælp og så 
kommunikere det ud. At sige: ’Hr. lærer, det 
her har jeg virkelig brug for hjælp til, gider 
du lige komme og hjælpe mig’. Altså der er 
jo forskel på måden, man spørger på. Det 
er jeg blevet bedre til.

Håndtering af koncentrationsbe-
svær og ADHD
Redskaberne, som de har fået i deres nye 
værktøjskasse, kan de også bruge til at 
håndtere vanskelige relationer og fru-
strerende situationer samt til at håndtere 
bl.a. koncentrationsbesvær og ADHD.

”Marte Meo har virket på rigtig mange 
punkter. Det har både virket på min 
koncentration og måden, jeg ligesom 
imødekommer de her oplæg og informati-
oner fra lærerne – og jeg synes også, man 
kan mærke det lidt på vores lærer”

Perspektiver
Eleverne vurderer, at projektet har haft 
afgørende indflydelse på deres skole-
gang, og at de oplever, at de også kan 
bruge de nye kompetencer i samspil og 
kommunikation udenfor skolen, både 
i privatlivet og - forestiller de sig - i et 
senere arbejdsliv.

Lærerne fortæller
”Xx irriterede mig rigtig meget – og irrite-
rede også andre – men ham lærte jeg at 
håndtere bare ved at benævne ham”

Læreren fortæller, at Marte Meo har 
hjulpet dem begge med at bryde det 
negative mønster og indgå i et kon-
struktivt samspil.

”Jeg har et rigtig godt forhold til ham nu, og 
han har hjulpet 3-4 andre elever, som var 
fuldstændig ude af klassen. De var meget 
alene og ikke inde i sociale sammenhænge. 
Nu sidder de i en gruppe på 6 personer, hvor 
de hjælper hinanden med alt mulig”

Ro og engagement i klassen
Ligesom eleverne har fået mere øje for 
deres eget bidrag til klassekulturen, 
så har lærerne også erfaret, at de kan 
bidrage positivt til elevernes engage-
ment.

En lærer brugte Marte Meo til bl.a. at 
skabe ro og engagement i klassen.

”Jeg havde en elev, som afbrød mig hele 
tiden, når jeg underviste. Så var forslaget: 
”Jamen du kan jo prøve at bekræfte ham 
lidt; prøv at høre, hvad han siger; prøv 
at involvere ham; spørg ham: Har du et 
godt forslag til det her”. Før, involverede 
jeg ham jo mindre, desto mere han sagde. 
Men, nu bliver han hørt, så har han ikke 
behov for at sidde og råbe”
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Redskaber i spil
”Jeg synes, den her med at se, vente og føl-
ge, er ret vigtig, når man står ved tavlen – 
hvor den med benævnelser er rigtig vigtig, 
når man sidder og vejleder og gerne vil 
have elevens opmærksomhed”

”Det er meget tydeligt, at når man be-
nævner, får man eleven til at vende sig fra 
skærmen og kigge på en. Så man får den 
øjenkontakt”

Bånd knyttes og styrkes 
”Jeg bruger nogle af de her værktøjer, som 
vi har arbejdet med: Benævnelse, og se, 
vente og følge – jeg bruger dem. Relationen 
(til eleverne H.W.) bliver stærkere, synes jeg”

En lærer fortæller om sit problem som 
underviser.

”Det, som jeg synes, var mit problem og 
stadig er mit problem – det er, at jeg synes, 
jeg skal nå at sige en masse. Jeg skynder 
mig frem, for at de ikke skal synes, at det er 
kedeligt, og for at de ikke falder hen”

Se og vente
Marte Meo hjalp en lærer med at se det 
konstruktive ved pausen: Frem for at 
afkoble eleverne, bidrager pausen til at 
fastholde elevernes koncentration og 
engagement, fordi der bliver tid til, at 
de kan nå at tænke sig om og komme 
aktivt på banen.

”Ja, så kunne jeg se, at nogle af dem, som 
ellers ikke altid svarer, blev aktive, og det 
var dejligt. Jeg har set, at jeg ikke absolut 
hele tiden skal sige noget for at holde dem 
på sporet”

Undervisningen bliver mere interaktiv, 
når lærerne indbygger korte se og vente 
pauser i undervisningen. 

Ifølge eleverne får de 40 minutters 
lange enetaler dem til at koble sig af 
undervisningen, mens videooptagelser 
viser, at når læreren ser og venter, så by-
der eleverne af sig selv konstruktiv ind.

Helt fantastisk med video
En lærer fortæller, hvordan Marte Meo 
åbnede hans øjne for sin egen rolle som 
ansvarlig for at skabe engagement.

”Jeg kan godt lide den der, hvor eleverne er 
engagerede og deltager aktivt i undervisnin-
gen. Der synes jeg, at video-værktøjet har 
været helt fantastisk, at man ser, at de ting, 
man har fået tudet ørerne fulde af, at de rent 
faktisk virker, at eleverne reagerer på det.”

Genfinder sit drive
Marte Meo støttede en lærer med at 
se eleverne, hvilket hjalp ham med at 
genfinde glæden ved eleverne og lærer-
gerningen.

”Jeg har været meget glad for det her for-
løb – ikke at jeg har fået noget nyt at vide 
– det, det har hjulpet mig (..). Jeg ved pr. 
ordlyd, at eleverne også har kunnet se, at 
det har ændret sig hos mig. Nogle af dem 
har sagt: ”Hvor er det sjovt, at man kan se, 
at Xx er blevet mere engageret”
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Bedre elev-lærer relation
Flere af lærerne oplever, at elev-lærer 
relationen er blevet bedre, mens lærerne 
er mere delte om udbyttet på lærernes 
mødekultur.

Behov for en bedre møde-
kultur
Lærerne var i begyndelsen skeptiske og 
kunne ikke se behovet og meningen 
med, at der også blev sat fokus på deres 
mødekultur.

Men selv om lærerne var skeptiske, kunne 
de godt se, at redskaberne havde en effekt 
på mødekulturen.

”På videoen af vores møder kan vi se, at det at 
blive bekræftet, har en betydning – så det er 
ikke fordi, det slet ikke har haft en betydning”

Set udefra 
Lærerne syntes, at det kunne være rele-
vant at filme også de store teammøder, 
mens de er delte med hensyn til behovet 
for at filme de mindre lærermøder.
Set ude fra står det klart, at der var brug 
for flere møder og en bedre mødekultur, 
hvis nogle af de problemer, som eleverne 
identificerer, skal løses.

På trods af modstanden er det lykkes at 
skabe læring og udvikling af lærernes 
mødekultur. Noget af det, som lærerne 
har fået med sig fra projektet, er mere 
struktur på deres møder. 

Tydelig mødekultur
Således fortæller lærerne, at de før Marte 
Meo ofte kunne gå fra et møde uden at 
være helt klar på, hvad de havde be-
sluttet, og hvem der havde ansvar for 
gennemførelse af beslutninger.

”Et af arbejdspunkterne (problem, red.) 
var: Hvordan kan vi få større udbytte af 
vores møder? Og det har vi fået gennem 
bedre struktur og referat”

”Jeg er blevet mere opmærksom på, hvor 
vigtigt det er med en god struktur, referat 
og god afslutning. Så får jeg også mere 
lyst til at gå til mødet og føler ikke, at det 
er spild af tid. Jeg har gået til rigtig mange 
møder i mit liv, hvor jeg har følt det som 
spild af tid”

Aktiv lytning
Udover mere struktur på møderne og 
det at blive fastholdt på at holde dem, 
så har lærerne også arbejdet med at 
blive bedre til ”aktiv lytning”:

” .. det der med at se på video, det måske ikke 
er nok bare at sidde og lytte – men at nikke 
og måske også sige: ”Jamen, det lyder som 
en rigtig god idé”, så vokser personen og har 
lyst til at fortæller mere om det”

Forankret i praksis
Både lærere og elever fremhæver det at 
blive filmet som afgørende: ”At se hvilken 
virkning, man selv har på andre og lærings-
miljøet, har været en afgørende øjenåbner.”

For eleverne har det – som nævnt - 
været afgørende for deres udbytte af 
projektet, at der i Marte Meo er fokus på 
det positive – det har været med til at 
fastholde dem i skoleforløbet på RTS.

For lærerne har det at se deres under-
visning, vejledning og mødekulturen på 
video betydet, at Marte Meo redskaber-
ne er blevet forankret i praksis og koblet 
til den personlige undervisningsstil.

Konklusion
Overordnet viser evaluering, at Marte 
Meo projektet har bidraget til positiv 
udvikling af undervisning, lærer-elev re-
lation og undervisningsmiljø, og dermed 
formodes at have modvirket frafald.

Den bedste effekt opnås, når både 
elever og lærere arbejder med elev-læ-
rer relationen og undervisningsmiljø-
et, både i forhold til undervisning og 
vejledning.

Perspektivering
Både lærere og elever efterspørger 
videreførelse af Marte Meo – især på 
lærer-elev relationen. 
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Bag projektet
Projekt: ”Anerkendende læringsmiljø – som 
forebygger fravær og frafald” er støttet af 
Undervisningsministeriet, som et led i 
bekæmpelsen af det stigende fravær og 
frafald på landets ungdomsuddannelser.

Uddannelsesleder Karen Nørgaard (mobil: 
24 28 80 26) har været projektleder. Der 
har været tilknyttet tre eksterne Marte 
Meo konsulenter og undervisere fra Mar-
te Meo Kommunikation, Solrød Strand, 
v/cand.mag. Steen-Lynge Pedersen  
(mobil: 20 71 97 17).

Professor ved Roskilde Universitet Hanne 
Warming har evalueret projektet gen-
nem kvalitative fokusgruppeinterview. 

Interviewene har været gennemført med 
henblik på en kombineret fænomen-
ologisk hermeneutisk og komparativ 
narrativ analysestrategi. 

Det vil sige en analytisk tilgang, der dels 
afdækker deltagernes erfaringer og 
subjektive vurderinger af eget udbytte af 
deltagelse i projektet såvel som even-
tuelle kritikker; dels muliggør et mere 
objektiverende udefra perspektiv på 
deltagernes læring og udvikling.

Eleverne peger på, at det er vigtigt at 
udbrede Marte Meo til at omfatte langt 
flere – gerne alle – elever på RTS.

Begrundelsen er: 

•	 Marte Meo giver redskaber til indivi-
duel håndtering af kontakt- og samspils-
situationer, hvilket kan støtte eleverne 
i deres forløb på RTS, privatlivet og 
arbejdslivet.

Baggrund, formål og metode
Fravær og frafald er et udbredt fænomen 
på bl.a. landets tekniske skoler. Samtidig 
har regeringen et mål om, at 95 % af 
en ungdomsårgang skal gennemføre 
mindst en ungdomsuddannelse.

RTS har gennem de seneste år iværksat 
flere initiativer bl.a. tiltag for at ændre 
fraværsmønstre, fremme klassefælleska-
ber og forbedre værktøjer til overblik 
over uddannelsens opbygning. Initia-
tiverne har haft en positiv virkning om 
end ikke i tilfredsstillende omfang. 

Derfor blev det besluttet at afprøve nye 
metoder og lære af andre brancher, der 
har arbejdet med fastholdelse. 

Valget faldt bl.a. på Marte Meo meto-
den, som har vist gode resultater i fol-
keskolen, heldagsskoler og efterskoler, 
men ikke tidligere har været anvendt på 
landets tekniske skoler.

Lærerne på WI identificerede kommu-
nikationen, både lærerne imellem, mel-
lem lærer og elev og mellem eleverne, 
som afgørende for at øge fastholdelsen 
af eleverne.

Projektets mål
Pilotprojektets præcise mål blev derfor 
at udvikle kommunikationen, så den i 
højere grad understøtter elevernes og 
lærernes kompetencer og gensidige 
forståelse. 

Følgende delmål blev opstillet: 

•	 at støtte eleverne i at bevare og øge- 
 motivationen til at gennemføre ud 
 dannelsen
•	 at støtte lærernes brug af deres   
 fagdidaktiske, analytiske og metodi- 
 ske kompetencer
•	 at støtte lærernes samarbejdskompe- 
 tence og skabelse af fælles forståelse  
 af undervisningens mål og relevans
•	 at støtte anerkendende klasserums- 
 ledelse med henblik på øget læ- 
 ringsudbytte

Deltagere og varighed
11 lærere og 5 elever på Webintegrator-
uddannelsen (WI), Center for Medier og 
Kommunikation, Roskilde Tekniske Skole 
(RTS), deltog i projekt, der begyndte 1. 
september 2013 og sluttede 1. april 2014.

I denne periode modtog 5 elever og 3 læ-
rere individuel Marte Meo undervisning, 
hver 5 gange. Desuden fik to grupper af 
lærere vejledning i at holde møder, hver 
5 gange. 

Ved begyndelsen af hvert caseforløb 
formulerede hver deltager henholdsvis 
gruppe det problem, de ønskede støtte 
til at løse.

Under forløbet arbejdede deltagerne 
med forskellige arbejdspunkter (Marte 
Meo elementer), som støttede dem i at 
ændre samspillet og kommunikationen, 
så problemet blev løst.
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