Tilbage på skolebænken
Forebyggelse af Ungdomskriminalitet, Workshop 3, d.29.09.2015 i Odense

Mødemateriale om ”Tilbage på skolebænken”
Del viden med ledere og kolleger
Formålet med dette materiale er at gøre det
nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra
DKR’s tredje workshopdag ”Tilbage på skolebænken”
(29/9-2015) til relevante ledere og kolleger.
Materialet kan vises som powerpoint på et møde
eller printes helt/delvist som noter til videre arbejde.
Emne og indhold
Først formidles forskningsbaserede pointer fra hhv.
adjunkt Helle Rabøl Hansen om frasorteringsmekanismer i skolen og lektor Andy Højholdt om de
unges oplevelser af at være på kanten af skolen.
Derefter gennemgås erfaringer med tre lokale
måder at forebygge og håndtere mistrivsel og
marginalisering på: ”Inkluderende Skoleklasse”,
”Trivselscoach” og ”AVID og Københavner Akademiet”.
Ved hver indsats er der afslutningsvist dialogspørgsmål og en øvelse, såfremt kommunen vil
arbejde videre med metoden.
God arbejdslyst!
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Frasorteringsmekanismer i folkeskolen
- Onde børn eller onde mønstre?
Ved Adjunkt og Ph.d. Helle Rabøl Hansen, DPU, Aarhus Universitet
Helle Rabøl Hansen forsker i at finde og belyse veje til kriminalitetsforebyggelse og
beskyttelse af børn mod samfundseksklusion.

Moddiskurser – hvordan bør nutidens unge forstås?
Helle udfordrer medier og professionelles diskurser om nutidens børn og unge med et
ønske om at etablere moddiskurser og udfordre gængse opfattelser. Hun ændrer ordlyden:
•

”Mig, mig, mig”-generationen  ”We, we, we”-generationen

•

”De forstår ikke at indgå i fællesskaber”  Børn er meget fællesskabssensitive

•

”Børn kan være så onde”  Mobning, kriminalitet og vold handler om sociale
dynamikker og ikke om onde mennesker

Generelt spiller fællesskab en afgørende rolle for børns trivsel eller skolemodstand.
Skolelyst og skoleulyst kan være et tegn på, om barnet har et tilhørsforhold til fællesskabet i
skolen. De tre nævnte diskurser kan ses som udtryk for, at børn er meget opmærksomme på
klassens sociale dynamikker og udtryk for, at de prøver på mere eller mindre konstruktive
måder at positionere sig i forhold til fællesskabet.
Helle Rabøl Hansen, 3

Frasorteringsmekanismer i folkeskolen
- Onde børn eller onde mønstre?
Ved Adjunkt og Ph.d. Helle Rabøl Hansen

Marginaliseringsmekanismer
•Spiralen på figuren er et eksempel på,
hvordan skolegangen forløber for en elev, der
oplever en optrapning af negative oplevelser
og følelsesmæssige reaktioner, der til sidst
ender med, at eleven ekskluderes fra skolen.

• Spiralen viser, hvordan en elev, der ellers
starter med positive forventninger op til
skolestart, opbygger en stigende skoleulyst.
• Eleven føler sig distanceret fra skolen, og
mange lærer-initiativer opleves som straf.
• Nogle elever reagerer på dette ved at
udvikle passivitet og opgivelse over for
skolen. Andre bliver mere udadreagerende,
udvikler skolevrede og udviser modstand.
• Skoleulyst og skolemodstand bliver i løbet af
skolegangen en del af børnenes identitet.

Helle Rabøl Hansen, 4

Frasorteringsmekanismer i folkeskolen
- Onde børn eller onde mønstre?
Ved Adjunkt og Ph.d. Helle Rabøl Hansen

Overordnede konklusioner
Helle Rabøl Hansens forskning peger på følgende:
1. Skolen underbelyst i kriminalitetsforebyggelse: Skolen som betydningsfuld faktor i
forhold til udviklingen af kriminel adfærd er i dag underbelyst i praksis.

2. Narrativers betydning: Fortællinger om elevens skolegang synes at have betydning
for, hvordan eleven oplever skolen og egen identitet og muligheder (én gang
ballademager….).
3. Social inklusion: Det kan betale sig at arbejde mere socialt inkluderende på skolen
som lokation, men der er behov for flere indsatser.
4. Udviklingsbehov: Der er behov for udvikling af flere metoder, der i højere grad
understøtter elevens tilhørsforhold til skolen.

Helle Rabøl Hansen, 5

På kanten af skolen – med de unges egne øjne
Ved Lektor Andy Højholdt, Professionshøjskolen Metropol
Andy Højholdt m.fl. har foretaget en undersøgelse for at besvare spørgsmålet:
”Hvordan oplever unge med svag skoletilknytning de forebyggende indsatser og
samarbejdet mellem dem og de professionelle, og mellem de professionelle?”

Unges oplevelser af de professionelles indsats
Undersøgelsen konkluderer, at unge med svag
skoletilknytning personligt oplever:

Rapporten er
tilgængelig her:
http://www.dkr.dk/pa
-kanten-skolen

•

De har få deltagelsesmuligheder
De, der ikke kan klare et fuldt skoletilbud på daglig basis, oplever, at de ikke har andre
muligheder eller tilbud fra institutionerne.

•

Ekskluderende praksisformer og samarbejdsformer
Dårlige forhold til særligt lærerne, men også andre professionelle omkring de unge i
skolen medvirker til at kategorisere og fastholde dem i positioner som problemskabere, ballademagere og ansvarsløse elever.
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På kanten af skolen – med de unges egne øjne
Ved Lektor Andy Højholdt

•

Betydningsfulde relationer og svære vilkår
Betydningsfulde relationer og venskaber, også uden for skolen, kan være svære at
navigere i. Især i en tilværelse, hvor de unge ofte skifter mellem forskellige
institutioner og tilbud.

•

Der handles for sent
De professionelle griber ikke ind over for eksempelvis fravær, før de unges vaner har
udviklet sig fra drypvist fravær til omfattende fravær.

•

Dilemmafyldte lærerroller
Relationsarbejdet mellem lærer og elev foregår på svære vilkår, da de to parter har
forskellige prioriteter og oplevelser af samarbejdet. I essensen bliver lærerne i kraft af
deres erhverv nød til at stille krav og de unge føler sig stemplet, overset eller
uretfærdigt behandlet.

•

Tilskuer i eget liv
De unge oplever, at andre planlægger deres tilværelse for dem, hvilke tilbud de skal
modtage, hvor, hvornår, med hvem og hvorfor.
Andy Højholdt, 7

Inkluderende skoleklasse
Eksempel fra en skole i Vanløse v. Helle Rabøl Hansen

Hvad er Inkluderende Skoleklasse?
Modellen retter sig mod, hvordan
skoletilknytning kan bevares eller
genetableres hos elever, der er i fare
for at blive marginaliseret fagligt og
socialt i klassen og i samfundet
grundet tendenser til kriminel adfærd.
Inkluderende Skoleklasse er et
videndelings-initiativ, der tager afsæt i
en præmis om, at indblik i nye
forståelser, idéer og praksisser kan
gøre skolen til et sted, der tilbyder
belonging – altså et tilhørsforhold for
den enkelte elev, der trues af
marginalisering.

Tilgangen er en kontekstorienteret
indsats, der tager udgangspunkt i
klassedynamikken for at udfordre de
udstødelsesmønstre, der
karakteriserer nogle børns skolegang.

Modellen indeholder forskellige
værktøjer, der har til formål at vende
børns og unges skoleulyst til skolelyst.
De tre primære metoder er ”De tre
V’er”, ”parentes-metoden” og ”Emil fra
Lønneberg-metoden”.

Inkluderende Skoleklasse, 9

Menneskesynet – ‘Longing for belonging’
•

Hovedfokus ligger ikke på individet men på den
kontekst, individet indgår i.

•

Børn og unge er meget fællesskabssensitive, og
har et stærkt behov for en følelse af belonging
(en følelse af at have et tilhørsforhold og blive
anerkendt) i deres tilværelse.

•

Et barn, der yder modstand mod skolen, er under
indflydelse af fællesskabet og kan have et
uopfyldt behov for belonging. Marginaliserede
kan opleve kriminalitet som eneste vej til
inklusion og anerkendelse.

•

Fokus på individet er ikke droppet, men det
interessante er at se på individets betingelser for
forandring.

•

Inkluderende Skoles tilgang er ikke at arbejde
efter standarder, men i stedet at bruge metoder,
der udfordrer de voksnes mindset og forståelser.
Inkluderende Skoleklasse, 10

Målgruppe
•

Folkeskoleelever, der har en skoleulyst, som
både kan resultere i, at de yder modstand
mod skolen, eller at de forholder sig passivt
og opgivende til deres skolegang.

•

Elever, der er i fare for at blive marginaliseret
fagligt og socialt i klassen.

•

Elever, der udviser præ-kriminel adfærd.

Inkluderende Skoleklasse, 11

Inkluderende Skole – De tre V’er
De tre V’er er en metode, der indeholder en tretrinnet proces for udvikling af antimobbepraksisser

1

Viden om mobning skal udbredes til de tre aktørgrupper: Lærere/ledelse, forældre og elever.

2

Visioner udvikles. De tre aktørgrupper byder ind med hver deres input.

3

Virkeliggørelse. Der fokuseres på de vaner og praksisser, der skal kigges efter i
sømmene og gentænkes for at virkeliggøre visionerne.

Læs mere om denne metode på Center for Rummeligheds hjemmeside: rummelighed.org
Center for Rummelighed er en uafhængig non-profit virksomhed, der vil styrke fællesskaber blandt børn og
unge – og deres voksne.

Inkluderende Skoleklasse, 12

Inkluderende Skole - Parentesmetoden
Parentesmetoden er en måde at tænke flere dynamikker ind i ”mobbesager”, hvilket kan
være nødvendigt for at forstå problematikker og kunne intervenere effektfuldt. Ved at
tage højde for klassens dynamikker som kontekst findes flere veje til at forbedre
betingelserne for enkeltindividerne.

1

Første trin knytter sig til sagens start. Her udveksles der oplysninger om, hvad der er sket,
og hvem der er involveret. Herefter sættes der parentes om de nævnte personer.

2

Andet trin består af en række spørgsmål rettet mod den klasse, hvorfra der er indløbet
klager eller mistanke om mobning blandt eleverne. Formålet er at øge den lokale viden om
forskellige forhold i klassen, som synes at udgøre konkrete betingelser og betydninger for
elevernes individuelle og fælles handlinger i klassen.

3
4

Besvarelserne af spørgsmålene om klassens liv bruges som baggrund for trin tre, hvor
der tages konkrete beslutninger om aktiviteter, der udfordrer de sociale processer i
klassen, som isolerer eller udstøder enkelte elever eller elevgrupper.
I trin fire ophæves parentesen igen – og nu arbejder teamet på, hvordan enkelte elever
kan hjælpes og støttes i processen.
Inkluderende Skoleklasse, 13

Inkluderende Skole – Emil fra Lønneberg

1

Metoden er en underliggende tankegang, der stiller spørgsmålstegn ved og udfordrer
opfattelser, beslutningstagen og handlemønstre i forhold til ekstra krævende elever.

2

Metoden går ud på at finde løsninger i forhold til det enkelte individ. Her lægges stor
vægt på at lade individer få chancen for at udvikle sig inden for kendte rammer, frem for
at ty til andre metoder såsom skoleskift og specialtilbud med ekskludering fra
klassefællesskabet til følge.

3

Metoden er inspireret af Emil fra Lønneberg. Dette bunder i, at Emil fra Lønneberg er
baseret på en sand historie. Emil er et meget uregerligt barn og lokalsamfundet samler
penge sammen til hans familie, så de kan sende ham væk på en form for specialskole.
Familien nægter og Emil bliver og rummes og bliver som voksen en initiativrig drivkraft i
lokalsamfundet.
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Case: Martin og Emil fra Lønneberg
Martin er et indskolingsbarn på kanten til mellemskolen. Der bliver klaget meget over
Martins adfærd. ”Han hænger i lamperne”. Da Martin en dag bider et fødselsdagsbarn til
en klassefødselsdagsfest, bliver der sat gang i en proces med at få ham udredt. Martin har
koncentrationsbesvær, og mens man udreder ham med en forventning om ADHD, må han
ikke befinde sig på skolen. Denne proces tager 3 måneder og Martin bliver i den tid sendt
i specialskole. Martin er dog kvik og viser stort initiativ på specialskolen, fx har han efter
kort tid dannet ”Kaoskompagniet” med nogle venner, og de går rundt med skilte og
protesterer mod skolen i skolegården. Efterfølgende får Martin diagnosen ”diffus
diagnose,” da han hverken har ADHD eller andre kendte diagnoser.
Fagpersoner samles og ingen kan finde en plads til Martin på de forskellige skoler og
institutioner i kommunen. Da han ikke har ADHD og i øvrigt er intelligent, passer han ikke
ind i specialtilbuddene, men samtidig opfattes han som for krævende til almindelig
skolegang.
Til sidst tager skolelederen på Martins gamle skole en beslutning og laver en ”Emil fra
Lønneberg løsning”. Hun vælger at beholde ham i skolen trods lærestabens protester.
Hun står ved sin beslutning og afsætter til gengæld ressourcer til opkvalificering af
lærerne. Denne beslutning bliver vigtig for Martins videre udvikling.
I sommeren 2015 fik Martin sin studenterhue. Også i gymnasiet var han urolig i timerne.
Inkluderende Skoleklasse, 15
Dette begrænsede dog ikke hans muligheder.

Implementering: Fokuspunkter
•

Inkluderende Skole bygger på videndeling og implementering af forskellige konkrete greb og
metoder i den daglige praksis. Derfor er det op til den enkelte skole at implementere disse
metoder i deres praksisser og værdigrundlag, samt udfordre ansattes opfattelser og
handlemønstre.

•

Metoden ’De tre V’er’ er i sig selv en implementeringsmetode, der kan anvendes, hvis en
skole vil implementere antimobbepraksisser.

Inkluderende Skoleklasse, 16

Hvilke ressourcer kræves?

Ressourcer kan afsættes til at invitere relevante
fagpersoner og oplægsholdere til at give lærere og
skoleledelse nye indsigter, samt udfordre deres
antagelser.
Prisen for dette varierer afhængig af, hvem der
inviteres. Skoler kan gøre brug af deres
”Vidensdage” og dertil afsatte ressourcer.
I samme ånd kan skoleledelsen vælge at afsætte
ressourcer til efteruddannelse af lærere.

Inkluderende Skoleklasse, 17

Dialogspørgsmål til Inkluderende Skoleklasse
Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant)
•

Hvilke tanker sætter gennemgangen af
Inkluderende Skoleklasse og de forskellige metoder
i gang hos os?

•

Kan ”Parentesmetoden”, ”Emil fra Lønneberg” eller
”De tre V’er” hjælpe os med at løse vores
udfordringer?

•

Hvilke andre løsninger har vi allerede?

•

Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte
metoderne, eller hvad mangler vi?

•

Hvad er vores næste skridt?

Inkluderende Skoleklasse, 18

Øvelse - hvis vi vil gå videre med
Inkluderende Skoleklasse
1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være,
hvis vi vil implementere metoden.
(Er der fx andre, vi skal involvere?)
Skriv forslag på post- its.
2. Sæt post-its op på en planche.
3. Fortæl på skift om forslagene.
4. Aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes.
5. Aftal, hvem der gør hvad.

Inkluderende Skoleklasse, 19

Trivselscoach
Projekt i Vordingborg Kommune

20

Hvad er en Trivselscoach?
Vordingborg Kommune har med støtte
fra Bikubenfonden udført et
pilotprojekt og på baggrund af gode
erfaringer siden udbredt Trivselscoaches
til kommunens fem folkeskoler.

Målet med tilbuddet er, at eleverne bliver
inkluderet og hjælpes til at sætte
personlige og faglige mål, så de bliver
uddannelsesparate efter 9. klasse.

Trivselscoachen har baggrunde
som lærer eller pædagog og er
ansat fuld tid til at følge og
rådgive unge med personlige
og/eller faglige udfordringer.

Trivselscoachen lytter og giver
elever rådgivning i individuelle
forløb, der tager højde for den unges
tilværelse, også uden for skolen.
Trivselscoachens arbejde foregår på
skolen i skoletiden eller i forlængelse
heraf. Han samarbejder med andre
faggrupper og forældre og kan henvise til specialiseret hjælp.

Trivselscoach, 21

Menneskesynet
Trivselscoach-projektet tilbyder unge, der ønsker det, støtte og rådgivning med en
målsætning om, at de unge skal nå individuelt tilpassede faglige og personlige mål.

• Alle børn skal lære mere og
trives bedre i en sund og varieret
skoledag.
• Børn vil gerne være sammen
med andre børn, og det er vores
opgave at hjælpe dem med at
tackle udfordringer, de kan have, for
at opnå dette fællesskab.

”Jeg arbejder meget med at fastholde min rolle som ressourceperson. Jeg skal ikke stille krav
eller være konsulent, men derimod være én, der lytter og har tid til at snakke med dem”. Pædagog Brian Skat Christensen, tidligere trivselscoach på Iselingeskolen i Vordingborg.

Trivselscoach, 22

Målgruppe
Projektets målgruppe er elever:
•

I folkeskolens udskoling 7.-9.klasse. med
begyndende kontakt til 4.-6. klasse
afhængig af behov.

•

Elever, som har vanskeligt ved at sætte sig
personlige og/eller faglige mål.

•

Som har for højt fravær.

•

Som har konfliktfyldte relationer til andre
børn og/eller forældre.

•

Som har problemer med at danne
relationer, er ensomme og isolerede.

Trivselscoach, 23

Effekter med Trivselscoach
Projektet er baseret på Skolepædagog-initiativet, som har været implementeret på
Iselingeskolen i Vordingborg siden 2010.
I pilotprojektet var
skolepædagogen (nu
kaldet trivselscoach) i
kontakt med 30
drenge/piger. Cirka 3 ud
af 4 fik efter sigende
mindsket deres skolefravær.

Trivselscoach, 24

Case: Trivselspædagog i aktion
En pige fra 7. klasse henvender sig til trivselscoachen. Hun fortæller, at hun har været rigtig ked
af det de første 14 dage af skoleåret. Hun føler sig ikke velkommen i sin klasse, og der er ikke
mange her, hun taler med. Til gengæld er der piger i parallelklassen, hun svinger godt med. Hun
har svært ved at komme i skole, og er ofte ked af det, hvor hun ellers har været er en glad pige.
Hun synes også, at hendes situation smitter af på hendes arbejdsindsats, som er blevet ringere.
Cirka 14 dage senere henvender pigens far sig og fortæller, at hun har skåret i sig selv.
Trivselscoachens rolle i denne sag var at arbejde på at finde ind til den egentlige problematik,
der påvirkede pigen. Det viste sig, at forældrene havde skændtes voldsomt i en periode, og at
konflikten hobede sig op inde i pigen, som ikke kunne udtrykke sine følelser. Efter farens
henvendelse, blev der planlagt et forløb bestående af psykologsamtaler og jævnlige samtaler
med trivselscoachen og en tilknyttet pædagog.

Trivselscoachen skaber et trygt rum og giver pigen ros for at gøre opmærksom på hendes
problemer. Han arbejder derefter med at give hende bedre strategier til at håndtere sine
følelser. Han følger hende fremadrettet og involverer sig i hendes udvikling.

Trivselscoach, 25

Gode råd til Trivselscoachen
1
2
3
4
5
6

Målgruppen er 7.-9. klasse, men lad trivselscoachen få kontakt til eleverne tidligere,
hvis der er behov for det.

7
8

Supervision kan være en god investering for at forebygge udbrændthed hos
trivselscoachen.

Trivselscoachen skal være synlig på skolen og have et lokale, som er centralt i forhold
til udskolingseleverne.
Der findes ingen universalløsninger. Arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte unge,
og en individuelt udformet kontrakt med den unge er en god idé.

I en travl hverdag kan lærerne have brug for at blive præsenteret for trivselscoachens
og andre ressourcepersoners kompetencer.
Skolepædagogens dør er altid åben, også selvom samarbejdet med forældrene ikke
skulle fungere – det plejer det nu.

En tæt og systematisk kontakt til skoleledelsen er vigtig, hvis et barns vanskeligheder
kræver indsatser, der involverer andre samarbejdspartnere. Men også fordi jobbet
som trivselscoach kan være ensomt.

Hold fokus på de små successer.

Trivselscoach, 26

Implementering: Fokuspunkter
I Vordingborg Kommune skal alle skoler have en trivselscoach. Det er indregnet i
budgettet.
Der skal prioriteres ressourcer, så trivselscoachen kan få en fuldtidsstilling.

Der skal indrettes faciliteter på skolen. Der skal være en kontorplads, gerne i nærheden af
indgangen til skolens område, så elever og forældre med behov for at mødes kan komme
og gå diskret.
Det er vigtigt med opbakning fra skoleledelsen. Det fungerer ikke uden.

Trivselscoach, 27

Dialogspørgsmål om Trivselscoach
Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant).

•

Hvilke tanker sætter gennemgangen af
Trivselscoaches i gang hos os?

•

Er det at have en Trivselscoach en metode, der
kan hjælpe os med at løse vores udfordringer
med udsatte unge?

•

Hvilke andre løsninger har vi allerede?

•

Har vi de fornødne ressourcer til at ansætte en
Trivselscoach, eller hvad mangler vi?

•

Hvad er vores næste skridt?

Trivselscoach, 28

Øvelse – hvis vi vil gå videre med Trivselscoach
1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være,
hvis vi vil implementere metoden.
(Er der fx andre, vi skal involvere?)
Skriv forslag på post- its.
2. Sæt post-its op på en planche.
3. Fortæl på skift om forslagene.
4. Aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes.
5. Aftal, hvem der gør hvad.

Trivselscoach, 29

”AVID” og
Københavner Akademiet
Erfaringer fra Katrinedals Skole

30

AVID og Københavner Akademiet
AVID står for ”Advancement
Via Individual Determination” og
er en amerikansk faglig metode til at
fremme social mobilitet og styrke
elevers indlæring og uddannelsesparathed. Projektet er udsprunget af
en studietur til Californien i 2013.
Københavner Akademiet er en ny camp
inspireret af AVID for 8. klasses drenge
med faglige udfordringer fra uddannelsesfremmede miljøer. Den skal give dem
mulighed for at udvikle sig både fagligt og
personligt. Formålet er at give dem de
kompetencer, der skal til for at
gennemføre en ungdomsuddannelse.

AVID-programmet rummer en
systematisk tilgang til læring med
vægt på metoder til at lære, elevens
tilgang til stoffet (mestring),
læringsmål og progression samt
positive forventninger, som er
inkorporeret i et udskolingsforløb.
Målet med AVID og Københavner
Akademiet er at give lærere og
pædagoger nye redskaber til at
arbejde med mønsterbrydning hos
de elever, der har brug for det.
Skiftende hhv. lærere og sociale
kontekster medvirker til at kunne
redefinere sin position og sit syn
på egne evner.

AVID, 31

Menneskesynet
Målet med AVID er at skabe mønsterbrydere og give elever og lærere redskaber til at
øge deres faglighed.

• AVID ser elever, der er motiverede for at
lære, som elever, der har et stort
potentiale.

• Hvis man er motiveret, kan man med de
rette læringsgreb flytte sig meget, og
eleverne kan rustes til at gennemføre en
ungdomsuddannelse. De ”lærer at
lære”.
• AVID har særlig opmærksomhed på, at
elevers positionering i skolen ikke er
statisk, men derimod dynamisk og kan
forbedres, hvis eleverne gives de rigtige
strategier til at tilegne sig viden.
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Målgruppe
•

Elever i 7. til 9. klasse, der er motiverede
for at lære i et intensivt forløb, og hvis
forældre forpligter sig til at bakke op.

•

Elever med potentiale, der kan få glæde
af at lære nye tilgange og metoder for at
kunne modsvare uddannelsesfremmede
miljøer og blive uddannelsesparate.

•

Elever, der klarer sig middel – eller over
middel – i nationale tests, og som
rekrutteres fra andre områder af
København.

•

5 unge har deltaget i første afvikling af
udskolings-forløbet, som er inspireret af
AVID. 8 håndplukkede unge deltager i år.

•

Det netop opstartede Københavner
Akademiet arbejder i 2015-16 med 108
8. klasses drenge fra 11 forskellige
københavnske skoler.
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Effekter af AVID i USA
Nedenstående data stammer som ét eksempel fra en amerikansk evalueringsrapport med fokus på
perioden 2009-10.
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Metoder hos AVID
AVID’s metoder har til formål at bryde med elevers faglige og personlige positionering ved at give
dem nye rammer og nye redskaber til læring.
Elective class
Eleverne får friere rammer til selv at vælge hold alt efter, hvilke lærere og hold de gerne vil følge inden for
forskellige fag.

Tutorials
En tutor i form af en ældre elev giver vejledning og faciliterer grupper af elever fordelt efter tema og
lektiehjælpsbehov. Den enkelte elev overkommer de ‘hurdler’, der var i lektien/opgaven, ved at de
andre elever stiller uddybende spørgsmål. På Katrinedals Skole bruger de ikke Tutorials, men ahr en
obligatorisk opgavetime hver dag i skolen.
Point of Confusion
Der fokuseres på, at eleverne bliver særligt opmærksomme på og reflekterer over, hvad der forvirrer og
undrer dem. Dette er udgangspunktet for læring og for brug af forskellige studieteknikker og
strategier.
Sokratiske samtaler
Eleverne opfordres til diskussioner, hvor de skal undersøge et spørgsmål eller et emne med en mere
filosofisk tilgang ved at stille spørgsmål til hinanden og ved at bidrage med forskellige erfaringer og
perspektiver.
AVID, 35

Metoderne i AVID
WICOR (writing, inquiry, collaboration, organization, reading) – En metodisk tilgang til at
styrke elevers faglighed og personlige kompetencer.

W
I
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Skrivning. Der sættes fokus på at skrive noter og at bruge dem.
Undersøge. Der sættes fokus på at træne analytisk tænkning og refleksion, samt at
stille spørgsmål i et kritisk undersøgende perspektiv.
Samarbejde. Der sættes fokus på samarbejde, observation og feedback.
Organisering. Eleverne skal have styr på materialer og noter, samt træne brugen af
samme.
Læsning. Eleverne skal knække læsekoderne for forskellige teksttyper, og trænes i
at anvende relevante læsestrategier.
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AVID på Katrinedals Skole
På Katrinedals Skole arbejder man med det AVID-inspirerede program Lær@lære.
Et koncept, der bygger på WICOR metoden. Der er implementeret følgende konkrete tiltag:

-

Udskolingens rammer er gjort mere fleksible og giver eleverne mulighed for at lære på
deres præmisser
Faste basishold med 16-18 elever og én basislærer fra 7. til 9.klasse
Fleksible faghold i almindelig klassestørrelse
Individuelle tiltag ift. elever med særlige forudsætninger og behov, fx mentorordninger
Fagholdene arbejder med de samme mål og samme stof, men metoderne kan variere.
Eleverne skifter hold (A, B, C). En periode på et hold varer i 13 uger. Eleverne undgår at blive
fastlåst i en position og kan opleve forskellig feedback fra varierende lærere. En chance til!
Der er særlige lektioner i metode

-

Skolen har særligt fokus på elevernes personlige udvikling
Arbejdet med egne mål og strategier for læring i et progressionsperspektiv
Evaluering i forhold til faglige, personlige og sociale kompetencer
At udvikle elevernes bevidsthed om de valg, de skal træffe i ungdomsårene
Opbygning af selvværd gennem mestring
Opdragelse til demokrati og medborgerskab

-
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AVID og Københavner Akademiet
Fra marts 2015 samarbejder
Katrinedals Skole også med
Københavner Akademiet.
Københavner Akademiet har fået
inspiration fra Katrinedals Skolens AVIDprogram og lær@lære-konceptet , og
giver udskolingselever et fagligt og
personligt tilbud, der giver dem
kompetencer til at gennemføre en
uddannelse efter folkeskolen.

Københavner Akademiet indebærer:
- 2 dages introcamp
- 12 dages hovedcamp hvor der undervises i
læsning, stavning og matematik. Under
hovedcampen lægges der stor vægt på
praksisser og værdier, der understøtter
læring, personlig udvikling og fællesskab.
- Resten af skoleåret modtager eleverne 2
ugentlige lektioner på deres respektive
skoler, hvor de undervises efter ”Lær@lærekonceptet.”
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Case: Elevers oplevelser
Udtalelser fra AVID-elever på Katrinedal Skole:

”Man får en følelse af, at man bliver dygtigere.”

”Hver dag kommer jeg tættere på min drøm om, hvad jeg vil være, og jeg har lært, at jeg skal
kæmpe for det.”

”Jeg kan anbefale AVID, hvis du vil videre i dit liv og tage en stor udfordring. Du kan lære meget,
meget mere.”
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Uddannelse og kompetence

1

AVID kræver en villighed til at lave om på skolens strukturer, så de understøtter en
implementering af AVID metoden i både værdisæt og daglige praksisser.

2

AVID-lærere er udvalgte lærere, som sætter sig ind i lær@lære-konceptet med henblik på at
kunne formidle metoderne til eleverne. AVID-lærere er kompetente lærere, der udpeges, og
de behøver ikke en særlig efteruddannelse.
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Hvilke ressourcer kræves?
AVID kræver, at skolen øremærker ressourcer til
to timers ekstra undervisning om ugen af
AVID-elever ud fra lær@lære-konceptet.

Drenge fra hele landet kan ansøge om at
komme på Københavner Akademiet. Det er
gratis. De udvalgte drenge skal beviseligt være
bagud i dansk og matematik.
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Dialogspørgsmål om AVID
Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant).

•

Hvilke tanker sætter gennemgangen af AVID
og Københavner Akademiet i gang hos os?

•

Er AVID en tilgang, der kan hjælpe os med at
løse vores udfordringer med unge, der er
marginaliseringstruede?

•

Hvilke andre løsninger har vi allerede?

•

Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte
AVID i vores praksis, eller hvad mangler vi?

•

Hvad er vores næste skridt?

AVID, 42

Øvelse - hvis vi vil gå videre med AVID
1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal
være, hvis vi vil implementere metoden.
(Er der fx andre, vi skal involvere?)
Skriv forslag på post- its.

2. Sæt post-its op på en planche.
3. Fortæl på skift om forslagene.
4. Aftal, hvilke initiativer, der skal iværksættes.

5. Aftal, hvem der gør hvad.
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Links til yderligere info
Inkluderende Skole
Bogen (parentesmetoden) udkommer snart på Dafolo Forlag.

Oplægsholdernes egne
powerpoint-slides sendes
ud separat pr. e-mail.

Trivselscoach
Kvalitativ evaluering af pilotprojektet skolepædagog efter et år:
http://www.iselingeskolen.dk/Infoweb/indhold/skolep%C3%A6dagog/Rapport%20300811_med%20EV
A.pdf
Kvalitativ evaluering af pilotprojektet efter to år:
http://kulsbjergskole.skoleporten.dk/sp/224543/file/Inpage/fec8b003-a879-429c-81a6-260bbc687621
BUPL-Artikel:
http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/7C3CEF999F62C06FC1257A7E004102E5?op
endocument
AVID og Københavner Akademiet
UCC-rapport om AVID om implementering af AVID i en dansk kontekst:
https://www.katrinedal.kk.dk/Infoweb/indhold/Forskningsprofilskole/130813%20Rapport%20om%20m
%C3%B8nsterbrydningsprogrammet%20AVID.pdf
Info-folder om AVID:
http://katrinedal.skoleporten.dk/sp/file/2da26336-6248-406c-a275-44d28d96b498
Eksempel på amerikansk studie af AVID: http://avid.dadeschools.net/pdfs/AVID_Research_article1.pdf
Projektbeskrivelse og bevilling ang. Københavner Akademiet
http://www.bikubenfonden.dk/drenge-faar-et-loeft-i-koebenhavnerakademiet
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