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WORKSHOP 6:
HVORDAN UNDERSTØTTER
VI GOD UNDERVISNING I
ALLE LÆRINGSMILJØER –
OG SÆRLIGT I DE
UROLIGE?
v/ Kim Lundqvist
Aut. psykolog
Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune
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Forebyggelse og håndtering af urolige læringsmiljøer
- praksiserfaringer fra et tværfagligt 2-års projekt
PPR-KONFERENCE 2019

Agenda
› Urolige læringsmiljøer er på alle skoler og har store
økonomiske, organisatoriske og personlige konsekvenser
› Det kalder på, at skolen tænker de urolige læringsmiljøer
som en naturlig og tilbagevendende del af skolens
opgavesæt – og yder det ypperste den kan indenfor
inklusion og pædagogik omkring urolige læringsmiljøer
› Hvordan kan Rejseteamet hjælpe skolen med det?

Hvad er
Rejseteamet?
1. En god spredning mellem
teori, viden og praksis
2. Mulighed for at gå på
tværs i organisationen
3. En god kemi og solidt
ejerskab i udformningen
4. Eklektisk i metoder og
accept af, at der ikke
findes en ”One size fits
all”

Forebyggelse og
håndtering
Det handler om at have gode
vaner og kunne stå sammen
med tydelige kommandoveje
Ø når skibet er i havn
Ø når skibet står til søs
Ø når det stormer
Men det er i havn, at man
forbereder sig på stormen og
får rutinerne på plads
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Onde cirkler, forsvar og parallelprocesser

Uroligt
læringsmiljø

Forhastede
løsninger

Stress og
utryghed
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40 – 20 – 40
Brinkerhoff, 2011
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Proceslinie
Afsæt i de fire store:
Relation (lærer-elev)
Pædagogisk-didaktisk
Klasseledelse
Teamsamarbejd

Opsamling på
det hidtidige
arbejde og
justering af
processen

Opsamling på

Hvor er vi nu?

de indsamlede
erfaringer.
Valg af temaer til
handleplan

Sammen kigger
vi på skolens
handlingsplan

6-8 uger
Opstartsmøder
Møde 1, 2 og 3

Metoder
Co-teaching
Didaktiske samtaler
Den didaktiske triade
Observationer
Modelindlæring
Ledersparring

Midtvejsjustering

Afslutningsmøde

Aktionslæring
Low arousal
Elevinddragelse
Ressourceteam

Opfølgningsmøde
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1. Alle læringsmiljøer er potentielt urolige… (det er relativt let at skabe et
uroligt læringsmiljø)
2. Urolige læringsmiljøer har ofte følgeskab af mange uhensigtsmæssige
fænomener; stress, parallelprocesser på tværs af niveauerne, dårlige
beslutninger og ”wicked problems” (Vibe Strøier)
3. Ved urolige læringsmiljøer fokuseres der ofte for meget på elevernes
adfærd - frem for på teamets håndtering og ”det pædagogiske håndværk”.
Fænomenet kalder i høj grad på ”relations- fagdidaktisk- og
klasseledelseskompetence” og teamsamarbejde/samarbejde tværs
4. Alle organisationer har blinde pletter – alle mennesker har blinde pletter
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fokusområder
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•
•
•
•

Culture eats strategy for breakfast
(Peter Drucker)
Vaneændringer eller tilførsel af ny
viden
Metodeforankring eller identitets- /
mentalitetsændring
Det modsatte af utryghed er
samhørighed (Jørn Nielsen)
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Samskabelse og samarbejde på tværs – er en
forudsætning for komplekse indsatser
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Skoleledelse/organisation

Ressourcepersoner

Klassens team

Klasse

Gruppe

Individ

NYBORG STRAND

PPR-KONFERENCE 2019

Forebyggende, foregribende og indgribende
indsatser – og skolens ”fortælling”

Kilde: CEFU, 2010
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Nogle typiske symptomer omkring et uroligt
læringsmiljø
•
•
•
•
•
•
•
•

Overfokus på enkelte særligt forstyrrende elever - personfokus
Dårlig undervisning – og en historik med mange fragmenterede
kortvarige tiltag
Mistrivsel individuelt og indbyrdes blandt eleverne – mange
konflikter og svagt fagligt udbytte
Et belastet og uafstemt team uden en fælles forståelse og fælles
plan
Et vejlederkorps der er uafstemte ift. form, indhold, metode
Det er ofte blevet ”den enkeltes problem” – fremfor samskabelse og
skolens opgave
Mangelfuld pædagogisk ledelse
Meget begrænset fokus på forebyggelse
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Hvad er effekten af Rejseteamet?
1. Flere elever, som normalt ville være ekskluderet, er inkluderet i
det almene
2. Der sker opkvalificering omkring indsatser på tre niveauer
3. Bedre teamsamarbejde; ramme, indhold og metode
4. Tydeligt mere trivsel hos teamet og oplevelsen af flere
handlemuligheder
5. Bedre samskabelse (intern og ekstern)
6. Metodetræning i metarefleksion ved benyttelse af de
igangværende metoder på skolen
7. Projekt-/proces tænkning; med en grundig indflyvning og et
tidsperspektiv
8. Større fokus og beslutninger om forebyggende systematikker
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Generel opsamling – februar 2019
Samstemmende har de fire skoler udtrykt, at det opleves, at forløbet har skabt mere
forståelse af betydningen af en forebyggende indsats og mere systematik i samarbejdet –
samt en aktiv inddragelse og tydeligere rollefordeling af ledelse, skolepsykolog,
ressourcecenter og klasseteam i en samskabende proces. Der udtrykkes generelt
tilfredshed med forløbene og oplevelse af kompetenceløft for den enkelte skole.
” Øget opmærksomhed på teamsamarbejdets betydning - herunder, hvordan opstart af
nye klasseteam tilrettelægges, gives tid og at der er aftalte strukturer til etablering af
pædagogiske drøftelser og fælles refleksioner.”
”Ved inddragelse af skolens forskellige interne og eksterne aktører fokuseres på
udarbejdelse af skolens handleplan rettet mod den tidlige og foregribende indsats, der
vægter den helhedsorienterede indsats i læringsmiljøet.”
”Vejledere og ressourcecenter samarbejder med ledelsen om, hvordan skolens
ressourcecenter i langt højere grad imødekommer kollegernes behov for samarbejde om
den tidlige og forebyggende indsats.”
"Langt større opmærksomhed på, hvordan ledelsen samarbejder og inddrager skolens
psykolog i det forebyggende og foregribende arbejde.”
”Færre udadreagerende drenge og færre stille piger.”

