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Perspektiver på projektet KLAR til læring
De 7 kompetencer – december 2016

Odysseus kom forbi Sirenerne

Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf, Center for Undervisningsmidler, nilr@ucl.dk

Vi mødes i Hedensted
 Og gid at det må gå ham vel og gå ham vel og gå ham vel
og gid at det må gå ham vel i mange, lange år.

 Der bor en lille nissemand på loftets mørke rum bum-me-lum
Der bor en lille nissemand på loftets mørke rum.

 Der kom en mand fra det røde hav. Ej sikkelej sikkeladetus.
Hvad vil den mand fra det røde hav? Ej sikkelej sikkeladetus

Mellem kor og
fællessang, Carsten
Borbye Nielsen

Partitur:
Intro - gruppe 1+2 – mellemspil - gruppe 1+3 – mellemspil - gruppe 2+3 –
mellemspil – tutti – mellemspil – tutti grande finale
Udfordring, omsorg, struktur og engagement.

De fire dimensioner

Pæd. konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle/Odense
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KLAR i kontekst

Skolereformen 2014 skal fastholde
og udvikle Folkeskolens styrker og
faglighed ved at arbejde for disse tre
overordnede mål:
• Folkeskolen skal udfordre
alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske
betydningen af social
baggrund i forhold til faglige
resultater.
• Tilliden til og trivslen i
Folkeskolen skal styrkes.

Canada: Raise the bar. Narrow the gap. Build public confidence.

KLAR i kontekst

Antorinis ”Ny Nordisk Skolekoncept” havde formålet:
At fremme udviklingen af livsduelige
børn og unge med vilje og evne til at
skabe værdi for de fællesskaber, de
indgår i under deres opvækst og
uddannelse og senere, på
arbejdsmarkedet og i deres civile liv.

Hvad kan vi blive bedre til mht. ”livsduelighed”?
-

Skifte fra tale om svagheder til at tale om styrker
Sprog om karakterstyrker og udvikling deraf
Sprog om det positive i at fejle i sin læreproces
Læringsstrategier - læringsmiljøer

Hedensteds KLAR til læring – er et bud i denne kontekst.
Langt træk - mange medarbejdere involveres
Styrke-tænkning?

Altså, læring og trivsel skal forbedres
i den danske folkeskole. Og vi skal
skabe livsduelige børn!
Hva´nu? Inspiration til det hvorfra?
Mål og målstyring – curriculum
Livsduelighed?!
Angloamerikansk indflydelse
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At realisere vores styrker er kongevejen til optimal udvikling og
præstation (Linely, A: Average to A+)

”En styrke er ikke bare noget, man er god til. Det er samtidig
noget, der giver en god energi og drivkraft, og det er noget, man
gerne anvender og sætter i spil.
Inden for den positive psykologi taler man om, at styrker er vores
basis-byggeklodser til at blive den bedste udgave af os selv – til at
realisere vores potentialer.
At arbejde styrkebaseret er både et mindset, hvor vi ser på os
selv og hinanden og får øje på og påskønner egne og hinandens
styrker og samtidig udforske og anvende styrker i den
pædagogiske dagligdag for at skabe bedre læring og bedte trivsel
for elever og for det pædagogiske personale.”
Styrk skolen, Mette Marie Ledertoug
Dansk Psykologisk Forlag, 2016, s11

Hvorfor skal man arbejde med styrker?
”Dels er der efterhånden en solid mængde forskning, der viser, at
det at arbejde med styrker skaber både bedre trivsel og bedre
læring, hvilket direkte understøtter folkeskolens bud om at skabe
alsidig udvikling hos elever og fremme livsduelighed
Og dels skabes der engagement og motivation til
læringsprocessen.”

Eksempel:Vedholdenhed

Styrk skolen, Mette Marie Ledertoug
Dansk Psykologisk Forlag, 2016, s12
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Så er vi ved at være klar til KLAR
I dagens oplæg møder vi ord, som forbindes med ”livsduelighed” – det begreb
der blandt andet ligger indlejret i building of character and resilience in schools in
England, Canada and Australia
Building/development of character:
Karakterdannelse – her finder vi ord som karakterstyrker, karakterdyder, og
værdier. Aristoteles definerer en karakterdyd som “en rosværdig disposition”
Bevægelsen: Hvad der i begyndelsen sker pædagogisk ved ydre motivation
eller sågar tvang, vil med tiden overgå til en indre automatik
Resilience:
Resiliens – ordet forbindes på dansk med begreber som robusthed,
livsduelighed, livskraft, modstandsdygtighed

Pæd. konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle/Odense

Hedensted er her i tråd med andre landes udmeldinger på skoleområdet
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Jeg har altid været meget interesseret i dannelsesaspektet af skolegang …
Har været på skoler i Grækenland, Italien, Tyskland, Finland, Island, Sverige,
Canada og England. Hvad gør de der?
Preston Park i London – headleader Mr. John Redpath sagde, ….

Det giver også
perspektiv til
denne sætning:
Undervis ikke
kun børn i at
tælle –
undervis dem i
hvad der tæller
mest.

5

03-12-2016

Character Development
Karakterdannelse i Toronto handler om at hjælpe eleverne og
arbejde med at opbygge positive karakteregenskaber i praksis .
Når vi opbygger gode karakteregenskaber, bygger vi stærke
samfund.
Elevers succes afhænger af et trygt, omsorgsfuldt og
inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever føler sig værdsat.
Dette begynder med, at vi underviser vores elever i værdien af
gode karakteregenskaber (value of character) – altså at de
respekterer sig selv og andre, bidrager positivt til deres skole og
lokalsamfund og opbygger kritiske og kreative tænkemåder
Målet er at skabe skoler, hvor der er et godt samarbejde, og hvor
undervisningen og læringen er i fokus.
Ligeledes handler det om vedvarende at udbygge ens selfawareness, selvdisciplin og selvforståelse.
Oversat til 52 sprog i Toronto

Oversat frit efter www.tdsb.on.ca/character

Selvtillid, tro på sig selv, positivt selvsyn
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De 24 karakterstyrker
Psykologen Martin Seligman, stifteren af den positive psykologi som
videnskab/studium, gik i 2001 sammen med et hold af 55 internationale
forskere for at undersøge spørgsmålet:

”Hvordan kan vi hjælpe unge med at realisere deres fulde potentiale?”
Dette ledte til forskning i, hvad der gør livet værd at leve, hvordan og
hvornår vi mennesker oplever et rigere liv, hvornår vi er i optimal trivsel
og således er den bedste udgave af os selv. Holdets forskning gennem tre
år resulterede i, at man fandt frem til de 24 styrker, som du ser på næste
slide.
Alle mennesker indeholder i større eller mindre grad disse 24 styrker,
uanset kultur, land, religion, sprog m.m. Der er altså tale om 24
menneskelige universelle styrker
LIVSPARAT – styrker, robusthed og fremtidsplaner.
Louise Tidmand og Inge Temple, Forlag Glæde & børn, 2016

De 24 styrker
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Her er så de 7 styrker, dyder, værdier, kompetencer, som Hedensted har valgt at
bruge i forbindelse med ”KLAR til læring”

Der kunne også
argumenteres for andre.
Hvilke?

hed

KLAR-kompetencerne er
valgt med omhu, men
derfor kan man jo godt få
øje på andre styrker, som
man tænker er vigtige at
erkende, få øje på, få sprog
om og udvikle
NB – Hedensted sætter
”læring” i centrum” – ikke
”et lykkeligt liv”

Der er mange
indgange til gode
samtaler om
styrker
(kompetencer)
Næsten uanset
aldersgruppe

8

03-12-2016

Der er mange
indgange til gode
samtaler om
styrker
(kompetencer)
Næsten uanset
aldersgruppe
Styrkespotting

Fra KLAR – Facebook-delen
Pol. 23. okt. 2016 : Stefan Hermann, rektor for
Professionshøjskolen Metropol
Posted på Hedensteds Facebook. KLAR

»Dydsetikken giver et præcist svar på de problemer, som folkeskolen og resten

af det danske uddannelsessystem tumler med i disse år, nemlig uro, mangel på
disciplin og en flosset respekt for både lærere og fællesskabet.
Børn og unge er nødt til at lære, hvad det vil sige at sætte sig selv i anden
række, holde en aftale, anstrenge sig og være omhyggelig og grundig.
Det er gode gamle dyder, som i mine øjne er forudsætningen for et
demokratisk virke, og vi mærker i dén grad fraværet af dem i dag«.
Hvad skyldes det ”fravær”?
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Oppefra og udefra
Bestemte kompetencer introduceres, fordi
de er i kulturens interesse - og anses for at
fremme sund vækst.
Begreber, teori,
struktur

Kompetencerne udvikles

Nedefra og indefra
Kompetencerne udvikles og får kraft, når deltagerne
føler mening, glæde og trivsel i arbejdet.
Fryd forandrer (Møllehave/Knoop)
Du fylder indhold i begreberne som rollemodel og giver dem
sprog. Fortsæt det gode arbejde! Ansvar – medarbejder/arb.giver
Pæd. konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle/Odense

Fryd skaber robusthed. Fryd er presset, når der bliver rykket
rundt hele tiden?
”En del af de svar, der angiver dårlig ledelse som en begrundelse for at
stoppe i folkeskolen, gik med andre ord på en oplevelse af kaos, rod og
manglende overblik.
Omrokeringer, reformer, sammenlægninger, opsigelser, udskiftning,
sygemeldinger og vikarløsninger bevirkede, at alting rykkede rundt hele
tiden. Svarene handler ikke om, at lærerne hellere vil gøre, som de
plejer.

Tværtimod tyder beskrivelserne på, at der er så mange omrokeringer
og omstruktureringer i gang samtidig, at der ikke er noget ”plejer”,
noget overblik eller nogen kurs, som arbejdet kan falde til rette
omkring”
Frit efter RAPPORT: Hvorfor stopper lærerne i folkeskolen? Rikke Pedersen, Pia Rose Böwadt og Nana Vaaben
Udgivet af forskningsprogrammet Ledelse og Organisatorisk Læring, Professionshøjskolen UCC, November 2016
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De 7 kompetencer – både sunde og usunde!?

Dømmekraft og dosering
Til hver dyd svarer to laster - Aristoteles
Når der er for lidt af den (fravær, Knoop) – eller for meget
af den (overdrivelse, Knoop)
Fravær

?

Dyden/
styrken

Vedholdenhed

?

Overdrivelse
?
?

Styrkerne kan ikke placeres fast på en linje mellem fravær og
overdrivelse. Der er ingen gældende midte.
Styrker skal forstås i kontekst og er situationsafhængige.
Det kræver lang tids øvning at kunne praktisere dømmekraft.
Rasmus Willig og
”galvanisering” – overdrivelse i
en bestemt kontekst

Hvordan deles denne
indsigt med børn – og kolleger?

Pæd. konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle/Odense

11

03-12-2016

Perspektiver på KLAR og de 7 kompetencer - refleksionspunkter

?

Hedensteds initiativ kan ses i lyset af ovenstående figur.
Resiliens-/robusthedsbegrebet er ofte bundet (for stærkt) til
individet. Det bør også knyttes til fællesskaber.
Så lad os tale om processer – noget der fortløbende sker.
Resiliensprocesser og sårbarhedsprocesser er aktive både i
og uden for det enkelte individ – hele tiden.
Hvad hos mig eller generelt på min arbejdsplads hæmmer
eller fremmer, at vi udfolder kompetencen ……….. mellem
børnene/de voksne?

Pæd. konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle/Odense

Risiko- og beskyttelsesfaktorer – nedslag fra litteraturen

At blive drillet – mobbet
Negativt selvsyn
Overbeskyttelse
Følelsesmæssigt ustabile lærere/pædagoger
Sure lærere/pædagoger
Utydelighed
Uforudsigelighed
Følelsen af at være usynlig
Lærere/pædagoger der fokuserer på det,
eleven ikke kan
Familienedbrud
Kriminalitet
Handicap

Følelsen af at høre til
Mulighed for at deltage
Nogen der tror på dig
Nogen der har høje forventninger til dig
Vedholdenhed
Selvbeherskelse
Håb og optimisme

Karakterstyrker

Fokus på
robusthed og/eller
livsduelighed

Positivt selvsyn
Tydelige mål og høje forventninger
Fejl er velkomne – det er sådan du lærer og vokser
Informativ feedback ved opgaveløsning
Forudsigelighed !!

Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf - Center for Undervisningsmidler
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Hvordan kan kompetencerne tjene
læringsprocessen?
”KLAR til Læring skal udfoldes i mødet mellem børn,
professionelle og forældre.
Det betyder, at de professionelle i sundhedsplejen, dagplejen,
daginstitutioner, skoler osv. løbende skal vurdere og
tilrettelægge daglige aktiviteter eller særlige læringsforløb, som
gør, at børnene lærer de syv kompetencer”
Børnene er målgruppen.

Hvad kan siges om læringsprocessen?
Alexander von Oettingen taler om læringsmodstand –
som han også kalder ”negationen”

Pæd. konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle/Odense

Læringsprocessen
 I læringsprocessen knytter eleven an til sin egen forforståelse. Undervisningen
forbinder det kendte med det ukendte – det fortrolige med det fremmede

 Hvad man tidligere bare har erfaret og oplevet, skal nu kunne forklares og
begribes – processen sker ikke af sig selv, det er noget eleven beslutter sig for

 Læringsprocessen er en bevægelse mellem det, eleven kan og ved, og det, eleven
endnu ikke kan og ved

 Overgangen sker gennem en negation, som ikke er dårlig eller skadelig, men
udtryk for en slags læringsmodstand – føles som irritation og modstand.
Ambivalens.

Alexander von Oettingen, Almen didaktik – mellem normativitet og evidens, Hans Reitzels Forlag 2016, s.69
Pæd. konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle/Odense
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Læringsprocessen

 Vi lærer, fordi vi konfronteres med noget, vi ikke kender, ikke kan, ikke ved, ikke
havde regnet med, ikke havde forventet. Som at sige farvel til noget kendt – og
goddag til noget nyt

 At opholde sig med succes i denne zone – negationen – kræver en særlig indsats
af eleven – og af pædagogen/læreren

 I denne zone øver man sig, man skuffes, man glædes, man fejler, prøver igen
 Det handler om at give eleverne redskaber og lejlighed til at træne egenskaber
og styrker, som giver de bedste forudsætninger for med succes at kunne opholde
sig i zonen – både med fokus på sig selv og med fokus på fællesskabet

 Vi prøver med musik på Tørring Skole – få lejlighed til at træne og mærke
frustration – bringe robusthed med ind i andre fag – fx dansk, bodyperc.
Alexander von Oettingen, Almen didaktik – mellem normativitet og evidens, Hans Reitzels Forlag 2016, s.69

Pæd. konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle/Odense

Om robusthed

Robusthed – et meningsfuldt pejlemærke i det pædagogiske arbejde Jette Lindgaard og Bent Vigsø, Tidsskrift for socialpædagogik, nr. 2,
2015. Begge er lektorer på Pædagoguddannelsen i Esbjerg

 Robusthed er at have ressourcer til at mestre hverdagslivets små og
store udfordringer med optimisme

 Vores robusthed kan styrkes ved at have fokus på udvikling af fysiske,
psykiske og sociale ressourcer

Der er et dynamisk samspil
mellem ressourceområderne

Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf - Center for Undervisningsmidler
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Fysiske ressourcer
 Fysiske ressourcer handler om at have god fysik i form af kondition,
bevægelighed, stærke knogler, muskelstyrke og udholdenhed – samt en
god motorik i form af bl.a. balance, rum-retningsfornemmelse,
kropsbevidsthed og koordinationsevne.

 Man opnår øgede fysiske ressourcer ved at blive
udsat for fysiske anstrengelser, ved at få erfaringer
med grundlæggende og udfordrende
bevægelses- mønstre og ved alsidig brug af sanserne

Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf - Center for Undervisningsmidler

Psykiske ressourcer
 Psykiske ressourcer handler om at kunne mobilisere mod, lyst,
motivation, engagement og opmærksomhed til at møde livets
udfordringer med optimisme og troen på at kunne lykkes

 Man opnår øgede psykiske ressourcer ved at være i situationer, hvor man
oplever tryghed, glæde, afstemthed og mestring
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Sociale ressourcer
 Sociale ressourcer handler om at kunne deltage i fællesskaber med de
kompetencer, som det kræver i forhold til kommunikation, fornemmelse
for svar, respekt, tolerance og evnerne til at samarbejde

 Man opnår øgede sociale ressourcer ved at gøre erfaringer i fællesskaber,
hvor man skal tage ansvar og handle sammen med andre

Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf - Center for Undervisningsmidler
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