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Der er blevet sagt, skrevet og ment
meget om tiden og tilværelsen lige
netop nu. Det er bl.a. noget med, at
fællesskabet bliver ofret på en fremstormende narcissismes alter. Eller at
vigtige beslutninger bliver taget hen
over hovederne på os, uden vi bliver
spurgt og taget alvorligt. Dem der
beslutter burde måske tænke på de
bibelske ord: Mennesket har fået to
ører, men kun én mund, fordi det skal
lytte mere end det skal tale.
Meget er givet også sket siden Milan
Kundera lancerede Tilværelsens ulidelige lethed. En utryghed over for nye
tilstande er heller ikke uforståelig, og
en vis portion skepsis er også sund
som princip.
Uomtvisteligt sker der i nærmeste
fremtid store omvæltninger, og det
kniber kraftigt med blot et nogenlunde
overblik. En nærliggende mulighed
kunne være fundamentalismens trygge
og statiske favntag.
Det, jeg er i dag,
er jeg i kraft af det, jeg var i går,
og i kraft af det,
jeg gerne vil være i morgen.
I filmudgaven af den pragtfulde færøske roman, Barbara, siger sorenskriveren, at den, der lever uden dårskab, ikke
er så klog, som han tror. Jamen er det
en dårskabens tidsalder, vi lever i nu,
og skulle vi forsøge os med dårskaben
som modvægt til fundamentalismen?
“Ja, jeg ved godt, at det lyder let,”

sagde Grislingen til sig selv, “men det
er ikke alle og enhver, som kunne gøre
det.”
Kunne vi ikke tage hinanden i hænderne og være begejstrede og forventningsfulde ved udsigten til alle
de forandringer, der venter os i stedet
for at være fodslæbende, forsigtige og
resignerende.
Vi ved, at mange følelser er i spil, og
mange mennesker på mange forskellige niveauer berøres. Det er blevet
anført, at der er lagt en bombe under
mange menneskers hidtidige tilværelse. Utvivlsomt!!
Måske ender vi med Grundtvigs ord:
– Og han har aldrig levet, som klog på
det er blevet, han først ej havde kær.

Kommentar

Drømmen om bedre tilstande
uden at prisgive de eksisterende

For øvrigt fylder specialpædagogikken, altså specialpædagogikken i dette
blads spalter 25 år, så sølvstænk i
de(t) gyldne hår.
Specialpædagogikken den er et gammelt hus; står om end tiderne skifte.
Carpe diem. Der er nok at tage vare på
og fat på.
Godt nytår fra redaktionen.
Svend Albrektsen
n
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Frans Ørsted Andersen, lektor, CVU-Fyn & DPU.

Findes den finske PISAsucces i detaljen?
Normal- og specialpædagogik i Finland.
Det finske skolevæsen høster i disse år fornemme bedømmelser i
internationale undersøgelser – ikke bare PISA, men også en række
andre sammenlignende studier af nationale uddannelsessystemer,
placerer Finland helt i top. Det er yderst interessant, for overordnet
set er der mange fælles træk mellem dansk og finsk skolestruktur
og pædagogisk tænkning – så jeg søger forklaringen på den finske
folkeskolesucces i en række detaljer. Det er sådanne detaljer, som
jeg prøver at afdække og beskrive nærmere i mit aktuelle ph.d.forskningsprojekt. Fx er der i den finske folkeskole en markant og
velfungerende evalueringskultur, og der er generelt større fokus på
fag-faglighed, samtidig med en mere effektiv specialundervisning,
som f.eks. kommer til udtryk gennem nogle særlige støtteforanstaltninger ude i normalklasserne.

Ensartede uddannelsessystemer
i Danmark og Finland
Det finske uddannelsessystem fra folkeskole til universitetsniveau er kommet i verdens søgelys. Ikke alene PISA,
men også flere andre internationale,
sammenlignende studier af nationale
uddannelsessystemer og –niveauer
giver Finland topkarakter. Det interessante, set fra et dansk synspunkt, er,
2

at Finland også er et nordisk land med
stort set samme uddannelsesstruktur
og samfundsmodel som hos os. Men
hvad er så forklaringen på, at et
nærtbeslægtet skandinavisk land klarer sig så markant bedre end Danmark
i sådanne undersøgelser? Jeg prøver i
mit ph.d.-projekt at komme med nogle
svar – hvoraf nogle vil blive skitseret
her i denne artikel.
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Finsk skolelovgivning minder på
mange måder meget om dansk – det
er nogenlunde de samme overordnede
formål i folkeskolen. Der er den samme
klasse- og fålærermodel (i hvert fald
i 1.-6. kl.), de samme ”barnecentrerede” pædagogiske traditioner med at
lade børn være børn – og ikke presse
for meget på med prøver, test og
karakterer i underskolen (1.-6. kl.).
Finske skoler har ligesom danske ”leg
og læring”, projektdage, story lines,
klasselærerdage osv. på programmet.
Der er forsøgsskoler som ”Hellerup”
og ”Vorbasse” i Danmark, men langt
de fleste er, som i Danmark, mere
almindelige folkeskoler med blandede
undervisningsformer – og så findes der
også i Finland nedslidte skoler med forfaldne bygninger og gamle, forældede
undervisningsmaterialer. Men overalt
har man – som i Danmark, hidtil – lagt
vægt på en udpræget decentral styring
af folkeskolen – med kun vejledende
centrale læseplaner og testforslag.
Man kan derfor ikke påstå, at skolebørn i Finland er mere vant til testning
end danske – og dermed heller ikke
hævde, at de gode finske, og tilsvarende dårlige danske, PISA-resultater
hænger sammen med en større eller
mindre grad af testparathed. Ej heller
at det skulle hænge snævert sammen
med at Finland er en mere homogen
nation med kun få indvandrere/flygtninge. For dels tager Finland efterhånden imod ligeså mange ikke-europæiske indvandrere og flygtninge som
Danmark – dels har Finland altid været
en multikulturel stat med store nationale, sproglige og religiøse mindretal
(fx svenskere, russere, sigøjnere, samer,

estlændere, jøder og ortodokse). Der
findes således et stort antal skoler med
enten et multikulturelt, blandet etnisk
grundlag – eller rene minoritetsskoler
til fx den svensktalende befolkningsgruppe eller det ortodokse mindretal.

”Lågstadiet” og ”högstadiet”
De fleste steder i Finland er skolen delt
i ”lågstadiet” (1.-6.kl.) og ”högstadiet”
(7.-9.kl.), der som
Som udgangspunkt
oftest befinder sig
i helt separate byg- er finske lærere,
ninger andetsteds. både på ”låg
Men finsk skolelovgivning tillader nu stadiet” og ”högen sammenlægning stadiet”, universitets
af de to stadier, så
uddannede.
man faktisk, hvis
der er fysisk og økonomisk mulighed
for det, kan skabe den sammenhængende enhedsfolkeskole fra 1. til 9. kl,
ligesom i Danmark. Omvendt ser man
i Danmark en tendens i modsatgående
retning: en begyndende ”lagkagedeling” i særskilte afdelinger for indskoling, mellemtrin og overbygning. Så alt
i alt begynder vi også på dette område
at ligne hinanden mere og mere i de
to lande.
Som udgangspunkt er finske lærere,
både på ”lågstadiet” og ”högstadiet”,
universitetsuddannede. Men sammenligner man med Danmark er det i
realiteten sådan, at flere af de finske universiteter, der uddanner lærere,
kan betegnes som opgraderede CVU’er,
– altså sammenlægninger af tidligere
lokale seminarier, højskoler, kursusinstitutioner osv. i regionale uddannelsescentre, der så har fået en række
forsknings- og udviklingsopgaver oveni.
3
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læreruddannelse med basiskurser i en
Også danske CVU’er kan jo opnå ”colrække skolefag samt i pædagogik, psylege status” via ”university college”kologi og praktik. Det giver kandiordningen. Samtidig er der tale om en
daten mulighed for at søge arbejde
hel vifte af forskellige måder, man i
både på låg- og högstadiet. Billedet af
Finland kan uddanne sig til lærer på.
læreruddannelse er altså mere broget i
Man kan tage en slags almindelig 5-6Finland – og også mere fleksibelt end
årig cand.mag-uddannelse, hvis man
i Danmark. Men undersøgelser viser, at
alene vil arbejde på ”högstadiet”. Man
der er stor tilfredshed med systemet
kan også tage en 4-årig klasselærerud– fx blandt skolebørnedannelse, hvis man vil
Billedet af lærer nes forældre og blandt
være lærer på ”lågstadiet”. Men dertil findes uddannelse er altså lærerne selv.
Overordnet set kan
faglæreruddannelser og
mere broget
man dog sige, at alle
diverse kombinationer,
således at man fx kan i Finland – og også finske folkeskolelærere,
på begge de to stadier,
have kvalifikationer i
mere fleksibelt
har haft en meget grunnogle fag til at underend
i
Danmark.
dig uddannelse i deres
vise på ”högstadiet” og
1-2 liniefag, som de har brugt væsenti andre til ”lågstadiet”. Selv om de to
ligt mere tid på end deres danske kolstadier normal er adskilte, også fysisk,
leger. Danske lærere, der er uddannet
så findes der, som før nævnt, rundt
efter 1997-ordningen, skal på 4 år nå
om i landet skolekomplekser, hvor
hele 4 liniefag samt en række grundbygningerne ligger tæt på hinanden,
uddannelsesforløb i skolefag, pædagosåledes at det er helt uproblematisk at
giske fag og praktik samt tværfaglige
undervise begge steder. Men man kan
projekter og bacheloropgave. De fleste
også møde lærere, der pendler mellem
finske skolebørn møder fx i faget finsk
skoler, med kombijob i både 1.-6. kl.
en lærer, der har fordybet sig i dette
og 7.-9. Endelig er der den meget roste
fag i en meget omfattende mængde
og utvivlsomt yderst kvalificerende
af timer. På dansk læreruddannelse
5-årige pædagogiske magisteruddaner der kun en brøkdel af denne tid til
nelse, der er en slags kombination af
rådighed for liniefaget dansk. Der er
klasse- og faglæreruddannelse til ”lågefter min mening ingen tvivl om at
stadiet” med omfattende fordybelse i
dette er en del af forklaringen på de
1-2 liniefag suppleret med grundudfinske elevers gode resultater i fx læsdannelse i en række andre skolefag
ning, matematik og naturfag: lærerne
samt pædagogiske fag, bachelorprojekt
i Finland er simpelthen vældig godt
og praktik. En meget typisk model er
uddannede. Generelt bedre end deres
dog, at man tager en (eller to) 2-3danske kolleger.
årig bachelorgrad(er) i et fag på et af
Men når dette er sagt, så vil jeg også
landets ca. 20 universiteter, supplestraks gøre opmærksom på, at en række
ret med en 2-årig pædagogisk grundfaktorer, der opbløder det overordnede
uddannelse, der meget ligner dansk
4
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billede af højt fagligt kvalificerede finske lærere. På ”lågstadiet” er de nemlig
slet ikke i praksis så fagspecialiserede,
som den grundige uddannelse kunne
antyde. Ude på de enkelte finske folkeskoler ligner billedet i virkeligheden
meget mere det danske, end man
skulle tro. Mange finske lærere må,
pga. fålærerprincippet (ens i Finland
og Danmark i 1.-6.kl.) undervise i fag,
som de kun har en kortvarig, eller
ligefrem ingen, grunduddannelse i. I
begge lande danner kurser, praktisk
erfaring, personlig interesse mv. baggrund for, at især klasselærerne næsten
altid – ud over modersmålet – underviser egen klasse i en 2-3-4 fag mere, fx
matematik, idræt og natur & teknik. I
visse tilfælde også fremmedsprog som
engelsk og tysk, der dog oftest dækkes
af en lærer med liniefag, bachelorgrad
eller kandidatuddannelse i pågældende
sprog. Til praktiske fag som håndarbejde og sløjd kan de finske lågstadieskoler så have særlige faglærere – evt.
personer, som slet ikke har baggrund
i læreruddannelse. Selve klasselærersystemet og den overordnede pædagogiske tænkning vedr. de yngste trin er
meget ens i Danmark og Finland, – fx
minder flg. træk meget om hinanden i
de to lande:
• klasselærerne samler trådene
omkring klassen og følger tæt den
enkelte elev, fagligt og personligt
• den skemamæssige organisering i
1.-6.kl.: klasselæreren råder over
store ”blokke af timer”, fx hele
formiddagen. Selv om der formelt er
anført fx ”idræt”, ”natur & teknik”
og ”matematik” i disse timer, så er
der i praksis stor fleksibilitet. Det

betyder fx, at hvis klasselæreren har
planlagt at køre et mere sammenhængende projektforløb, kan hun
frit gøre det
• man lægger vægt på ikke at presse
børnene for meget med test og
karakterer på de yngste trin. Når
man er barn, skal der være plads til
fantasi, leg og kreativitet.

Finsk rummelighed
Der er altså tale om rigtig mange
fælles træk i de to landes folkeskolepædagogik. Alligevel opnår Finland
som før omtalt imponerende resultater i fx Pisa-undersøgelserne¹ – mens
Danmark her klarer
sig ret dårligt. Også Rummeligheden i
mht. ”equity” (i en forhold til elever
aktuel OECD-undermed forskellige
søgelse²), dvs. evnen
til via skolen at vanskeligheder, fx
løfte svage grupper sproglige, er altså
op: også her, på et
”blødt område”, er også en nøgle til
Finland i top, mens forståelse af den
Danmark er i bund.
finske PISA-succes.
Noget kunne altså
tyde på, at det finske skolesystem er
bedre til ikke bare det faglige, men
også til det med ”rummeligheden”, end
det danske. Samtidig ofres der også i
Finland færre ressourcer på specialundervisning end i Danmark. Ser man
nærmere på fx de gode finske PISAresultater, så skyldes de bl.a., at der
er en langt mindre ”svag” gruppe end i
Danmark. Rummeligheden i forhold til
elever med forskellige vanskeligheder,
fx sproglige, er altså også en nøgle til
forståelse af den finske PISA-succes.
Men hvorfor kan den finske folkeskole
5
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løfte de svage samfundsgrupper op,
bedre end Danmark, oven i købet med
færre ressourcer?
Der kan formuleres mange forskellige fornuftige svar. Jeg har allerede
nævnt et par stykker af dem, fx det
lærernes lænDe elever, som i Dan med
gere og grundigere
mark bliver henvist uddannelse og den
til et sådant fx pga. med færre tosproelever i folopmærksomheds- gede
keskolen. Men som
eller læsevanskelig vi har set, så er
heder, følger i Finland der store nuancer
på disse områder.
alle klassens timer. De finske lærere
er rigtignok bedre uddannede, men i
praksis skal de ofte undervise i fag, de
ikke har kvalifikationer i. Og ja, det er
rigtigt, at der ikke er så mange andengenrationsindvandrere fra den tredjeverden i Finland, men til gengæld har
man andre store sproglige, kulturelle
og religiøse mindretal i landet – og i
øvrigt nu et stigende antal indvandrere
fra fx Mellemøsten og Somalia. Endelig
viser PISA jo også, at der ikke er nogen
entydig korrespondance mellem manglende faglige kompetencer og så ”anden
etnisk herkomst/tosprogethed”. Fx har
en af Vollsmoseskolerne i Odense en
meget fint gennemsnit mht. eksamenskarakterer – over landsgennemsnittet.
Mht. evnen til at løfte svage grupper op via folkeskolens undervisning,
så har jeg set nogle interessante
eksempler i Finland. Finske forskere
bekræfter, at disse eksempler ikke er
enestående, men kan findes overalt i
landet. På en stor, gammel folkeskole
midt i Tampere, er der fx ikke noget
støttecenter. De elever, som i Danmark
6

bliver henvist til et sådant fx pga.
opmærksomheds- eller læsevanskeligheder, følger i Finland alle klassens
timer. Der er altså ingen fysisk udskillelse – ingen fag, forløb eller oplevelser i klassen, som problembørnene
ikke får. De finske ”problemelever”
skal ikke, som de danske, forlade den
almindelige undervisning (med mistet
indlæring i klassen som resultat) for
i skoletiden at få særlig støtte i et
særligt lokale. Til gengæld tilbydes
de ekstra hjælp efter skoletids ophør
– fx i lektiecafeer på skolebiblioteket
kl. 14-16 (der er ikke et SFO-system
i Finland). Og denne Tampere skole,
såvel som næsten alle andre finske
folkeskoler, råder over en række faste
”undervisningsassistenter”, dvs. pædagoguddannet personale, som tilbringer
alle deres obligatoriske arbejdstimer på
skolen (de har ingen forberedelsesfaktor) – bl.a. med støtte ude i klasserne
til svage eller problematiske elever. De
kan også dække vikartimer (som ofte
kan være traumatiske og/eller kaotiske for de svage elever), organisere
aktiviteter i frikvartererne, deltage
som hjælpere i natur- og teknikforsøg,
assistere i lektiecafeen om eftermiddagen, være med på ekskursioner og
lejrskoler osv. Undervisningsassisten
terne er desuden med i den fælles
planlægning og mødeaktivitet på skolen – som dog er væsentligt mindre
end i Danmark. De finske skoleledere
kan således anvende undervisningsassistenterne meget fleksibelt – og sætte
dem ind der, hvor der er problemer,
– og det gavner alle – både elever og
lærere. De svage elever kan få direkte
støtte i mange situationer og udvikler
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ofte tætte og trygge relationer med
frynsegoder med, fx gratis måltider i
undervisningsassistenterne – og læreskolens kantine) opretter en kontrakt
ren får overskud til at fastholde et
om fx at deltage i 10 timers undervisning ugentligt, som en slags støttelæfagligt fokus og sikre udfordringer til
rere, der kan varetage
både de normalt og højt
Parallelt
med
funktioner på linie
begavede.
Som udgangspunkt undervisningsassistent med undervisningsassiDe kan med
har alle finske lærere
systemet, som findes stenterne.
deres erfaring, overblik
24 undervisningstimer
– også dem med sær- overalt i Finland, kan og ro være en uvurderlige funktioner. Der går
man støde på den lig ressource at trække
på for både lærere og
derfor ikke så meget tid
for skoleledelsen med at såkaldte ”morfar-ord- elever i dagligdagen i
tælle og opgøre tjene- ning”, som i realiteten den finske folkeskole.
stetiden. Skolelederne
har samme effekt. Ordningen er ret ny – 4
år gammel – og findes
har tid til at udøve
på nuværende tidspunkt især i den
pædagogisk og personalemæssig ledelvestlige og sydlige del af landet.
se – de er ikke bundet til at sidde ved
en computer og lave vikarplaner og
Klasseværelser, udstyr
opgørelser over lærernes arbejdstid,
og skolemad
sådan som de ofte er det i Danmark.
Pointen med undervisningsassistenNetop nu (august 2005) følger jeg skoterne er, at de ofte kommer til at kende
lestart på en række finske folkeskoler,
mange af skolens ”tunge” elever rigtig
hvor det nye skoleår lige er begyndt
godt i mange, mange sammenhænge,
(en uge senere end i Danmark – men
gennem flere år. De følger dem i tykt
mængden af skoledage pr år er næsten
og tyndt og kender, ligesom klasselæden samme i de to lande). Nedenfor
rerne, både til børnenes faglige, sociale
nogle praktiske forhold i folkeskolen
i Finland, som springer i øjnene som
og personlige sider.
markant anderledes end i Danmark:
Dermed er undervisningsassistenterne med til at skabe nære relationer,
tryghed, faste rammer og ”rummelig1.	Der er generelt flere elever i klashed” omkring nogle børn, som ellers på
serne i Finland, og de har lidt
mange måder er belastede og til besvær
flere undervisningstimer (men
for både sig selv og omgivelserne.
ligesom i Danmark er der i øvrigt
Parallelt med undervisningsassistentstor spredning mht. klassestørrelse
systemet, som findes overalt i Finland,
og timetal – især hos de yngste).
kan man støde på den såkaldte ”morfarJeg har ved dette skoleårs start set
ordning”, som i realiteten har samme
fx en 2. kl. med kun 12 elever og
effekt. Det drejer sig om brug af penen 3. kl. med 32 på samme skole!
sionerede lærere og andre seniorer, der
Og det finske undervisningsminipå frivillig basis (der følger dog visse
sterium melder, som i Danmark, et
7
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minimumstal (undervisningstimer)
og maximumstal (klassestørrelser).
Kommunerne, og i et vist omfang de
enkelte folkeskoler, kan så, som her,
selv bestemme i hvor høj grad man
vil bruge ressourcer på at skaffe eleverne flere timer eller mindre hold.
Det betyder at billedet kan være
meget broget).
2.	Børnene sidder ofte ved enkeltmandsborde (forholdsvis normalt
i Finland, men ligesom i Danmark
eksperimenteres der med alle mulige gruppeopstillinger).
3.	Klasseværelserne er mange steder
ret små. Der er generelt ikke så
meget plads til fx gruppearbejde,
som der er i mange danske skoler.
Man ser mange steder i Finland, at
eleverne og deres borde fylder klasseværelserne helt ud.
4.	Enkeltmandsbordet er en skolepult
med en stor rummelig skuffe, hvor
hver elev fast, året igennem, kan
opbevare en stor del af sine bøger,
papirer, arbejdsredskaber, vanter,
huer, mv.
5.	Alle elever i Finland får hver dag
gratis et par sunde retter mad i
skolekantinen.
6.	Finske folkeskoleelever får flere
lektier for end de danske. Men
mange skoler har lektiecafeer – fx
i skolebibliotekerne – hvor børnene
om eftermiddagen kan få hjælp til
hjemmearbejdet – af bl.a. undervisningsassistenterne.
8

Sammenholdt betyder pkt. 4 og 5,
at små finske skolebørn ikke skal
bære rundt på – og huske – så meget
som danske. En del materialer og tøj
kan de lade ligge i deres personlige
skolepult – og mad/drikkelse får de
fast i skolens kantine. Nogle danske
skolebørn kommer jo i skole med så
mange tasker og poser, at man skulle
tro de skulle på trekking i Nepal! Den
finske rummelighed betyder her, at de
børn, hvis familier ikke altid magter
at støtte op omkring al det, der er at
huske på vedr. pakning og organisering
af skolesager, idrætstøj, særligt udstyr
til ekskursioner osv., ikke fremstår som
et problem.
Desuden kan man notere sig flg.:
•	Danske skolebørn har ofte længere
og mere sammenhængende moduler
•	De finske skolebørn har ofte 15
minutters frikvarter efter hver
undervisningstime (45 min)
•	De finske lærere skal gå med deres
klasser ned i frikvarteret
•	De finske skolebørn skal gå ud i frikvarteret, og de bevæger sig meget
rundt i skolegården
•	Danske skolebørn kan som regel
blive inde i klasseværelset i frikvarteret. De er ofte ikke under opsyn
i frikvartererne, fx ikke hvis de er
inde i klasseværelset, og der benyttes ikke så meget tid på pauser i
DK.
Man ser i frikvartererne i Finland
mange ”gamle” fælles børnelege og
-spil, som ihærdigt dyrkes af de fleste.
Mange af disse aktiviteter er til dels
forsvundet fra danske skolegårde og
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frikvarterer (eller henvist til SFO om
eftermiddagen): sjippetov, rundbold,
paradishopning, organiserede fangelege mv. I Danmark sidder børnene
ofte inde i klasseværelset og keder sig,
spiller computer, taler i mobiltelefon,
spiser slik eller mobber hinanden.
Jeg tror, at disse mange afvigende,
tilsyneladende ”små”, detaljer kan have
en overordentlig stor betydning for
den finske pædagogiks succes. Fx har
mange forsøg og udviklingsarbejder i
Danmark bekræftet den positive effekt
af masser af fysisk aktivitet i forhold til
elevernes opmærksomheds-evne, ro og
velbefindende. Og vel også i forhold til
deres vægt – som man jo taler så meget
om for tiden. Man skal ikke underkende
betydningen af 5 x 15 minutters fast
motion hver dag i forhold til den finske skoles ”rummelighed”! En anden
meget vigtig finsk detalje, lidt i samme
spor, er den gratis, sunde skolemad.
I Danmark oplever man ofte store
forskelle på skolebørnenes spisevaner
og -muligheder i løbet af skoledagen.
Nogle børn har altid gode madpakker
med hjemmefra – og har fra forældrene
lært sunde spisevaner. Andre børn har
penge med og må i stedet købe fra et
mere eller mindre sundt/indbydende
udvalg i skoleboden – eller værre, i en
lokal døgnkiosk eller hos en bager.
Endelig er der de danske børn, der
hverken har penge eller madpakker
med – de må så gå sultne rundt eller
prøve at låne lidt fra kammeraterne.
Også en mulig kilde til uro og indlæringsvanskeligheder.
Den finske skolemadsordning er en
åbenlys og helt konkret måde at skabe
rummelighed – og lighed – på. Og en

klar kompenserende støtte til belastede og/eller fortravlede familier, der
ikke rigtig magter at skabe sunde spisevaner hos børnene. Man ser ikke slik,
chips og cola på finske skoler!

Undervisningsmaterialer
og -metoder
På dette område er der i realiteten store forskelle på Danmark og
Finland. I Danmark er det ikke rigtigt
comme il faut at lægge for meget vægt
på lærebogssystemer. Selv om mange
herhjemme alligevel i realiteten gør
det, er man måske
Anderledes er det
lidt tilbageholdende
med at ville stå ved i Finland, hvor man
det. Kan være at anser lærebogen
man føler, det er lidt
som et centralt
mere rigtigt at lave
sine undervisnings- element i den
materialer selv?
pædagogiske
Anderledes er det
i Finland, hvor man praksis.
anser lærebogen som et centralt element i den pædagogiske praksis. Men
der er ikke tale om en automatisk kobling af lærebogen med bestemte måder
at organisere undervisningen på. Igen
skal man ikke forveksle troen på og
den store brug af lærebøger med terperi og sort skole. Ligesom i Danmark ser
man nemlig også i Finland en vifte af
forskellige måder at drive undervisning
på – fra traditionel klasseundervisning
til story-line og projektarbejde. Bøger
kan bruges på mange måder. Men de
står centralt – uanset undervisningsformen.
Lærebogens centrale placering i den
finske skole er også med til at skabe
rummelighed. Igen giver det mere bela9
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stede og/eller ressourcesvage familier
muligheder for at støtte op om barnets
skolearbejde. I de årsplaner, der meldes
ud til elever og forældre, kan man
tydeligt se hvor og hvordan, man igennem året arbejder med lærebøgerne
– tematisk og systematisk. Lektier er
ofte knyttede til de til lærebogssystemerne benyttede arbejdshæfter – let
og overskueligt for forældre at forstå
følge med i.
Fagene er og Mht.
it er situaundervisningens tionen meget lig
omdrejningspunkt den danske: Man
prøver at integrere
også i projekterne. it i undervisningen
og eksperimenterer med mange forskellige modeller: Nogle lægger vægt på at
placere computere direkte ude i klasseværelserne – andre steder hælder man
mere til at samle dem i bestemte it-rum,
fx i forbindelse med skolens bibliotek/
mediatek. Men forholdet til fotokopier
oplever jeg som radikalt anderledes i
Finland. Der er på mange finske skoler
tale om en klar afstandtagen fra brug
af kopier i undervisningen. En skole i
Tampere har således kun een lille, langsomt kørende fotokopimaskine – den er
placeret på skolens kontor og hovedsageligt kun til administrativt brug.
På undervisningsmetodeområdet kan
man måske godt betragte den finske
praksis som lidt ”gammeldags” – men
om det så er positivt eller negativt, vil
jeg overlade til læseren selv at bedømme. I hvert fald kan jeg konstatere
flg. didaktiske fællestræk på de finske
skoler, jeg har besøgt:
Classroom-management-agtig undervisning med faste rammer, struktur og
regler

•	Lærerstyret: eleverne lytter, noterer, læser, eksperimenterer osv. efter
lærerens anvisning
•	Fagorienteret: fagene er undervisningens omdrejningspunkt – også i
projekterne
•	Delmålsorienteret: meget bevidst
arbejde med præcise kompetencer
•	Stor vægt på hurtige skift i elevaktivitet. Der skiftes meget i arbejdsmåderne i løbet af de 45 minutter, som
hvert modul normalt varer. En elev
fortæller noget til hele klassen – en
flok elever skriver noget på tavlen –
alle prøver noget konkret materiale
på deres eget bord – klassen læser
op i kor – notering i lektiebogen
– individuel læsning – osv.
•	”Fortælling” og ”historieoplæsning”
som en hjørnesten i finsk pædagogik
•	Fælles fokus: der arbejdes meget
med at kunne dirigere og fastholde
elevernes opmærksomhed omkring
fælles fokus
•	Læreren bruger professionelt et stort
register af metoder for at styre dette
klassens fælles ”opmærksomhedsfelt”: stemmeføring – kropssprog
– øjenkontakt – udpegning – tavlestøtte – billedbrug mv.
•	Læreren som dirigent – i modsætning til den herskende lærerrolle i
Danmark: ”konsulenten” – den lidt
tilbagelænede type, der ser sig selv
mere som rammesætter og enzym for
læreprocesser end som dirigent for
og kontrollør af disse.
Succesen er i detaljen
Man må man tage hatten af for Finlands
pædagogiske formåen. ”Nærhed”, ”tryg-
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hed”, ”overskuelighed”, ”stolt faglighed”, ”effektiv evaluering”, ”god kommunikation med forældrene”, ”levende
fortælling og oplæsning”, ”masser af
bevægelse”, ”sundhed”, ”fællesskab”
og ”identitetsskabende traditioner” er
positive betegnelser for en spændende
og kompleks pædagogisk virkelighed
i et nærtstående, ”broderland” med
samme grundideer om pædagogik og
uddannelse som os.

Noter

¹ S e fx Ravn, Karen (2003): Faglighed eller
fleksibilitet I: Folkeskolen nr. 36, 4. 9. 2003,
s. 8-9.
² Se fx Olsen, John Villy (2003): Tillid – glem
det. I: Folkeskolen nr. 29, juli 2003, s. 10-11.
n
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Miriam Asvarisch, Cand.pæd. i almen pædagogik,
projektmedarbejder ved Specialbørnehaven Mælkebøtten

www.brk.dk/
maelkeboetten
klik ind på PROJEKTER
Klik ind på ovenstående netadresse og læs om vores projekt ”En
helhedsorienteret indsats til børn med medfødt og erhvervet hjerneskade og deres forældre”. Så enkelt kunne det skrives, og så kunne
vi stoppe her. Men nu sidder du med ”Specialpædagogik” i hånden,
og vi vil gerne lade dig sidde. Du behøver ikke – i første omgang
– bevæge din hen til computeren for at læse om projektet.
Her kommer nogle ”nedslag” i projektet, som forhåbentlig gi’r dig
lyst til at klikke ind og ”besøge” os.

”LEA-modellen lægger op til og
giver mulighed for at inddrage
barnets forældre, men denne
dimension mangler fortsat en
konsekvent afprøvning og indarbejdelse i den pæpdagogiskfaglige beskrivelsesproces og
handleplanlægning.”
(Uddrag fra projektansøgningen.)
Vi har i flere år arbejdet med udvikling af en beskrivelsesmodel, der tager
udgangspunkt i et helhedssyn på barnet, griber fat i barnets kompetencer
12

og ser barnet i et relationelt perspektiv. Ud af det er kommet LEA-modellen,
som ved udgangen af 2007 skal danne
udgangspunkt for beskrivelsen af alle
børn i Mælkebøtten. Men indtil nu har
vi fokuseret på den del af LEA-modellen¹, der har sin rod i barnets hverdag
i børnehaven. Vi har koncentreret os
om at lære brugen af videooptagelse
og analyse af optagelserne. Det har
hjulpet os til at få øje på de af barnets
kompetencer, det kan være svært for
os at fange i hverdagen. Og det har
hjulpet os til at få øje på vores egen
rolle i samspillet.
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Understøtter vi barnets kompetencer
og hjælper det videre? Eller overser vi
barnets tegn til os?

synspunkter og oplevelser aktivt i den
pædagogiske planlægning omkring det
enkelte barn.

Vi er altså godt på vej, men vi har
så at sige ”gået på et ben” – nemlig
det ben, der udgøres af hverdagen i
Mælkebøtten. Nu vil vi gå på to ben
ved at få inddraget den del af barnets
liv, der leves i familien. Vi vil blive
bedre til at fange forældrenes perspektiv og sammen med vores professionelle perspektiv lade det danne grundlag
for en kvalitativt bedre beskrivelse af
barnet. Vi vil ”hele vejen rundt”, og vi
vil samtidig give kraft til forældrenes
forståelse af sig selv som kompetente
forældre.

Det er lettest at byde de forældre
indenfor, der er vant til at udtrykke sig
skriftligt. Det er langt sværere for os at
få øje på forældreperspektivet på handleplanmøderne, når forældrene ikke
har bidraget med et skriftligt oplæg.
Derfor vil vi opfordre disse forældre
til at bidrage med visuelle indtryk i
form af fotos og video, hvis de har
den mulighed. Med det i hånden og i
øjet får vi et fælles udgangspunkt for
at drøfte forældrenes oplevelser med
barnet i hjemmet.

”Det oplyses, at det er de færreste af forældrene, der bidrager med en skriftlig beskrivelse
af deres barn. Og en enkelt
skriver, at forældrenes beskrivelse er en del af grundlaget for
den pædagogiske planlægning
– men som regel en lille del.”
(Spørgeskemaundersøgelse blandt
Mælkebøttens personale; – uddrag
af sammenfatning).

Vi skal blive langt bedre til at lukke
forældrene ind i vores verden og i
barnets børnehaveverden. Vi oplever os
selv som en meget professionel medarbejdergruppe, og det skal vi fortsætte
med at være og udvikle. Men professionaliteten og vores egen selvopfattelse som kompetente pædagoger er
og må ikke være en barriere i forhold
til at inddrage forældrenes ønsker,

”Størstedelen af forældrene giver
dog udtryk for, at de ikke mener,
deres input til handleplanmødet
bliver synligt i en efterfølgende
handleplan. De er i tvivl om,
hvad en handleplan egentlig er.
Eller de mener ikke, at det, der
fremstilles som en handleplan, er
en plan for det fremtidige arbejde
omkring barnet, – men snarere
en statusbeskrivelse af barnet.”
(Forældreinterviews – uddrag af
rapport).
LEA-modellen indbefatter som sagt
en inddragelse af barnets forældre i
beskrivelse og planlægning. Og vi kan
ikke leve med, at forældrene ikke kan
se deres eget ”aftryk” i handleplanen. Derfor ændrer vi nu proceduren
omkring vores handleplan og vores
handleplanmøder, så forældrene fremover kan opleve, at deres input bliver
13
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synligt for dem i handleplanen. Så
handleplanen bliver en fælles plan
og ikke kun de professionelles plan.
Efter ændringen ser vores arbejdsgang
således ud:
ü
1 uge før mødet udsendes flg. til alle
mødedeltagere:
¸ Forældrenes notater om barnet
¸
Pædagogens sammenfattende
karakteristik af barnet
¸
Evt. faglige rapporter/notater fra
pædagogens samtale med fagpersoner.
ü
På mødet uddyber forældre, pædagog
og andre fagpersoner deres skriftlige
oplæg.
ü
Barnets funktionshæmning og særlige behov indkredses og revurderes
i fællesskab.
ü
Pædagogen fremlægger et forslag til
handleplan, der vurderes og justeres
og besluttes i fællesskab.
ü
Efter mødet sender pædagogen den
skriftlige handleplan til endelig godkendelse hos forældrene.
ü
Den færdige handleplan udsendes til
mødedeltagerne.
ü
Efter ca. ½ år holder vi et statusmøde. Vi tager vi udgangspunkt i den
færdige handleplan fra det tidligere
møde og spørger hinanden:
¸
Har vi gjort det, vi blev enige om
at gøre?
¸
Hvad har det betydet for barnets
udvikling og livskvalitet?
14

Vi ønsker, at ændringen vil give forældrene et ejerskab til handleplanen. At
de i det hele taget vil opleve det som
en plan og ikke som en status over
deres barns udvikling. Og for at få en
melding om, at vi er på rette vej, gennemfører vi en ny runde af forældreinterviews i starten af 2006.
Derfor ønskes en specielt formuleret uddannelse for institutionens pædagoger, der dels indeholder teoretisk viden om forældresamarbejde og -inddragelse
– herunder mestringsstrategier i
forbindelse med forældresamtaler og impowerment, dels hvordan denne indsats kan integreres
i den relations- og resurseorienterede forståelsesramme, som
LEA-modellen udgør. (Uddrag af
projektansøgningen).
Rammerne og arbejdsgangene skal
ændres, men det afgørende er, at vores
møde med forældrene er ligeværdigt
og anerkendende. Vi har derfor gennemført en uddannelse i ”Den anerkendende forældresamtale” i løbet af
foråret, hvor vi med udgangspunkt i
egne erfaringer og egen arbejdssituation har bearbejdet vores holdninger
til forældre. Og det har af og til været
hårdt arbejde, fordi vi har haft os selv
på spil og været nødt til at mærke
efter, om anerkendelsen blot er en
skueværdi, eller om der er tale om en
ægte anerkendelse. Ved vi selv bedst?
Ved forældrene bedst? Ved vi bedst
tilsammen?
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Vi har brugt syv lørdage på at uddanne
os i fællesskab, og det har været guld
værd at være der sammen. At høre det
samme og sammen skabe en viden,
der skal bære os videre i projektet og
videre i vores arbejde med at leve op til
egne intentioner.
”Vores gode indgangsvinkel til
Mælkebøtten skyldes Helle. […..]
Hun kom der og trænede ham og
gav sig også tid til snak og til
at bearbejde alle vores frustrationer og sorg og smerte og alle
de 1000 spørgsmål, som dukkede
op. […..] Da vi så kom derned
følte vi, at i og med at Helle
var der, så følte vi, at vi kendte
Mælkebøtten. Jeg tror, at hvis
ikke det var for det, så havde
vi følt, det var alt alt alt for
lidt, - den kontakt, vi har med
Mælkebøtten.” (Forældreinterview
– foråret 2005).

Vi varetager den tidlige rådgivning og vejledning i Bornholms
Regionskommune. Det er vores særlige rådgivningsteam, der tager sig
af den del af Mælkebøttens opgave.
Rådgivningsteamet udgøres af vores
fysioterapeut, ergoterapeut og to
”stuepædagoger”, og det betyder, at de
fleste af forældrene har en livline til
Mælkebøtten, inden de kommer på det
første besøg her. De har snakket med
en, der kender vores hverdag indefra,
og det giver dem en stor tryghed, at
de møder og bliver vist rundt af en,
de kender.

Personalets skriftlige beskrivelse af børnene er grundstenen
i Mælkebøttens pædagogiske
arbejde, og det punkt, hvorfra udvikling og nytænkning
udspringer. Det er dog ikke kun
selve det skriftlige produkt, men
også processen med at udfærdige
det, der har betydning. Processen
giver mulighed for at stoppe op,
fordybe sig og sætte det enkelte
barn i fokus. Ud fra dette resultat af undersøgelsen er ideen at
projektudvikle på netop denne
del af institutionens arbejde derfor meget velvalgt og rigtigt set.
En udvikling af det pædagogiske
arbejde går igennem en udvikling af beskrivelsesarbejdet. Ikke
fordi undersøgelse giver billedet
af et beskrivelsesarbejde, hvor
udviklingsbehovet trænger sig
på. Der fremstår tværtimod et
billede af et systematisk og grundigt arbejde omkring beskrivelserne. Men ønsket om at udvikle
et mere helhedsorienteret barnesyn må tage sit afsæt i det element, hvori barnesynet konkretiserer sig. (Uddrag af statusrapport
– juni 2005).
På den måde bliver Rådgivningsteamet
vores ”forpost”, og det er vigtigt, at også
deres arbejde inddrager et helhedssyn,
hvor barnet ses i sammenhæng med sin
familie, institution og øvrige netværk.
Det er meget ansvarsfuldt at agere
”forpost” og ofte være den første, der
møder forældrene i den gryende erkendelse af, at deres barn er handicappet.
15
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Og det kræver kompetence at agere
professionelt og ikke privat. At være
nærværende og personlig i sin kontakt
til forældrene, men samtidig være i
stand til at holde den distance, der gør,
at man ikke tager forældrenes sorg på
sig. Derfor får Rådgivningsteamet en
særlig uddannelse i familierådgivning.
Uddannelsen er lige gået i gang, og
den kommer også til at indeholde en
afklaringsproces, hvor formålet med
teamets arbejde bliver nyformuleret og
klargjort, ligesom arbejdsfordelingen
mellem teamets medarbejdere bliver
aftalt og præciseret.
Vi er snart et år henne i projektet. Vi
har brugt de første ni måneder af 2005
til at danne et solidt grundlag for den
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udvikling, vi ønsker at skabe, og det
kan lyde som lang tid. Men vi tror, tiden
er godt givet ud, og vi føler os godt
”klædt på” til de kommende måneders
handleplanmøder. Det er vores erfaring,
at vi skal give udviklingsprocesserne
god tid. Og det er en tilfredsstillelse
at se, hvordan den proces, vi nu er i,
bygger videre på den udvikling, vi har
været igennem de sidste år. Og at se,
hvordan den bygger på det barne- og
menneskesyn, vi ønsker at lægge til
grund for vores praksis.

Noter

¹	Hans Månsson (2002): Midt i verden og ude
på noget. Systime.
Hans Månsson (2003): LEA – en pædagogisk
beskrivelsesmodel. Systime.
n
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Mette Friderichsen, tale-/hørekonsulent.

Musikkens kraft
Oplevelser fra specialpædagogisk kursus på Vingstedcentret i
november 2005.
Kirsten Fredens, Cand. Mag. i musik og pædagogik, seminarielektor
ved Jysk Pædagogseminarium var oplægsholder på kurset.
Jeg var så heldig at være med. Redaktionen havde spurgt Kirsten
Fredens om hun havde tid til at skrive til os. Det havde hun desværre
ikke. Derfor beretter jeg her med Kirsten Fredens tilladelse om de
musikalske timer, hun havde sammen med os kursusdeltagere. Med
få ændringer har jeg gengivet noget af Kirsten Fredens’ materiale.
Jeg er også blevet inspireret til at komme med et par eksempler på
musikanvendelse fra min egen pædagogiske hverdag.

Vi kender det jo alle,
musikken gør noget ved
os, påvirker vore kroppe,
sætter os i stemning
Kirsten Fredens.
og giver os associationer. Kan vi dokumentere effekten? Kan vi bruge musikken
i pædagogisk henseende? I så fald
hvilken slags musik?
Vi lyttede til det blide og harmoniske, det disharmoniske og voldsomme.
Det nye og det gamle. Mozart, Heavy
Metal og Mulsicure. Alle havde vi oplevelser – ikke de samme, men musikken
påvirkede os alligevel nogenlunde ens.
De fleste af os kendte til ”Mozarteffekten” som et populært begreb.
18

Alle vi kursusdeltagere noterede vores oplevelser
mens vi henholdsvis lyttede til Mozart, Heavy
Metal og Musicure.

Nogle havde endda selv på forskellig
vis brugt Mozarts musik til at bibringe
elever ro og koncentration.
Men er der hold i denne Mozarteffekt? Kirsten Fredens fremlagde
eksempler på undersøgelser og teoretisk baggrund for Mozart-effekten:
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Emperi
ü L
ytning til Mozart 20 min. dagligt,
fremmer den rummelige forestillingsevne, som er en nødvendig forudsætning for menneskets abstrakte
tænkning (forsøg i Los Angeles).
ü
Fra et neurofysiologisk synspunkt
bekræftes Mozart-effekten. Det
er påvist, at musik skaber bedre
synkronisering imellem de to hjernehalvdele (fra hjerneforskning i
Musicure).
ü
Mozarts musik virkede beroligende
på en klasse 11-årige drenge med
massive problemer. Deres blodtryk
blev målt før og efter undervisningslektioner over en femårig periode.
Der var en signifikant forskel før og
efter de timer, hvor Mozarts musik
blev spillet i baggrunden (Wales ved
Anne Savan).
ü
På hospitaler spiller man Mozart,
når præmaturbørn kommer ud af
kuvøsen for at ligge på moderens
bryst. Musikken virker beroligende
og nedsætter børnenes stofskifte, så
kroppen selv kan udnytte føden.

Teori
üH
øjfrekvente lyde stimulerer hjernens limbiske system, som man
mener styrer vore følelsesmæssige
reaktioner. Visse former for musik
kan være særlig effektive til at
øge udskillelsen af bl.a. endorfiner,
som sænker blodtrykket og dermed
niveauet af adrenaliner og steroider
i kroppen. Derved mindskes elevernes hyperaktivitet, og deres koncentration fremmes.
ü
Hjernebølgernes aktivitet kan sænkes fra betaniveau til langsommere

frekvenser i alfa og thetaniveau
(Musicure).
ü
I en række kliniske undersøgelser
har videnskaben påvist, at musik
påvirker vores hormonsystem, det
ufrivillige nervesystem, der styrer åndedræt og hjertefrekvens og
også har effekt på immunsystemet
(Musicure).
ü
Musik, hvor alle toner under 6000
hertz er filtreret væk, således at
øret tvinges til at ”stramme sig an”,
stimulerer det indre øre. Således
stimuleres hjernens komplicerede
reaktioner; for hørecentrene i hjernen påvirker andre områder, som
styrer sprog, motorik og koordination (metode udviklet af den
franske neurolog Alfred Thomatis
til behandling af autisme og læseproblemer).

Men hvad er det særlige ved
Mozarts musik?
ü Thomatisskolens psykolog (som
anvender filtreret musik) mener, at
svaret ligger i musikkens struktur
(rigdommen på høje klange samt
musikkens enkle rytme). Anna
Savan, som har brugt Mozart til sine
hyperaktive elever siger, at det ikke
kun kan være på grund af musikkens
høje frekvens, at Mozarts musik virker, for transponerer man andre
værker op, får man ikke det samme
signifikante fald i blodtryk og puls
og dermed den gavnlige effekt for
koncentrationen. Det viser de forsøg
hun har gjort i forbindelse med sin
doktorafhandling.
ü
En anden teori går ud på følgende:
Mozart led af Tourettes syndrom, og
19
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måske brugte Mozart selv sin musik
til at organisere sig med.
Mozart-effekten er derfor stadig en
gåde, men sikkert er det, at den har
effekt og mon ikke mange pædagoger
og lærere har oplevet, at visse former
for musik har pædagogiske anvendelsesmuligheder.

Eksempler fra en
pædagogisk hverdag
I mit daglige virke som talepædagog
kommer jeg på en skole, hvor lærerne
i indskolingen har valgt at spille stille
blid musik i frikvartererne, for at få
mere ro i klasserne og på gangen.
Som gæst mærker jeg en tydelig
stemningsændring, når musikken spiller, og lærerne fortæller, at frikvartererne generelt er blevet mere rolige.
Et andet lille eksempel har jeg fra
min egen praksis: Alle talepædagoger
har vel oplevet, at testning kan være
vanskelig at gennemføre, når det barn
man møder let mister opmærksomhed
og koncentration. Testningen må deles
op i små bidder og tages over flere
gange, og derved kan man selv miste
fokus.
Til et sådant barn lod jeg en dag
Mozarts violinkoncert nr. 3 spille med
lav styrke. Musikken var i gang, da vi
kom ind i testlokalet.
Testningen forløb behageligt og
roligt for os begge med langt færre
afledninger, end jeg tidligere havde
oplevet i andre testsituationer sammen
med barnet.

I sundhedssektoren
I sygehusverdenen har det længe været
20

Kursister lytter til Kirsten Fredens.

kendt, at bestemt musik virker beroligende på patienter.
Musika Humana er en lægevidenskabelig forskergruppe, som står bag
projektet ”Musik som medicin”.
Komponisten Niels Eje har i samarbejde med behandlere og patienter
udviklet en særlig form for musik,
som blander lyde og rytme fra naturen
med musik for obo, cello og harpe.
Når patienter på de testede sygehuse
hører den, får de det bedre, slapper
mere af og føler sig mindre angste og
stressede.

Tilbage til Vingsted
Vi var mange voksne – flest kvinder,
som frydede os ved at slippe transparenter og videoskærm og komme ud på
gulvet for at danse og klappe til vores
eget rytmiske talekor. Kirsten Fredens
var vejleder og inspirator ved sit eget
eksempel. Heldigvis ”holdt vi op med
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at tænke”, og snart kunne vi klappe og
trampe samtidig med at vi sagde:
Det regner:
/:Sjask, sjask – plaske plaske plask:/
/.Sjappe sjappe sjappe sjappe sjap:/
/:Det regner
det regner
vi får våde tær
det er støvlevejr:/
/:Sjask, sjask – plaske plaske plask://
Sjappe sjappe sjappe sjappe sjap:/
Det regner
det regner
kan det aldrig mer,
blive solskinsvejr
/:Skal skal ikke
skal skal ikke gå en tur i byen://
(Tekst Lotte Kærså)

ken var fuld af trafik. Højre og venstre
hjernehalvdel supplerede hinanden i et
kompliceret samspil. Snart havde alle
næsten fået automatiseret ordene, rytmerne og bevægelserne. Vi var blevet
sprogligt og motorisk stimuleret. Vi var
blevet åbne – socialt og perceptuelt.
Nye neurale spor var dannet – sådanne
spor, som vi også i den pædagogiske
hverdag ved vi, kan gøre brug af som
metode i arbejdet med sprogstimulering
af børn i både børnehaver og skoler.

Kilder:
Kopier af Kirsten Fredens’ transparenter brugt på kurset.
Helse. Familiens lægemagasin 12, 2003
hjemmeside www.helse.dk
Artikel: ”Vores musikalske hjerne” Af
Lars Heslet, Overlæge, professor dr.
med.
n

Vores hjerner arbejdede, mønstre blev
dannet, signaler sendt og hjernebjæl-
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Chresten Sloth Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Skagen

Mod til Opdragelse?
Mange medier havde forrige år fokus på opdragelse. Begrebet var
iført sommerens lette og moderigtige gevandter. Med efteråret bag
os må det i de kommende lange vinteraftener være tid til at bevæge
sig en smule mere i dybden med spørgsmålet: Har vi i Danmark
(overhovedet) mod til opdragelse? I skole og hjem?
Eller er vi mere indstillede på at droppe
den nuværende formålsparagraf med
dens dannelsesperspektiv og beslutte
et nyt formål, der afspejler det stærkere og stærkere krav fra de gammelkonservative politikere og erhvervsfolk
om, at skolen skal være en kombination af universitetets første forgård
og skolen for erhvervslivet? Hvorved
skolen for livet er – ja aflivet!
Hvis vi vil fastholde den særegne danske skole for livet, er vi nødsaget til
at reflektere over følgende filosofiske
påstande:
• Etik er ikke et tillæg til viden, men
grundlaget!
• Det sociale er ikke et tillæg til
undervisning, men grundlaget!
• Dannelse er ikke et tillæg til uddannelse, men grundlaget!
• Kultur er ikke et tillæg til samfund,
men grundlaget!
Og turde stille dette afgørende spørgsmål: Hvordan åbner vi – på demokratiets grund – for muligheden for at

udvikle nye metoder til at fastholde
gode værdier og kulturtræk og forkaste
eller forny andre? Ellers lader vi især
de børn, der kommer fra underprivilegerede hjem i stikken. Det har vi
allerede i al for høj grad gjort, hvilket
er det eneste af betydning, der kan
læses ud af PISA. Og det har intet med
det oprindelige begreb om social arv
at gøre. Derfor kan det være nyttigt at
bruge begrebet den kulturelle arv om
den arv, der skal brydes. Det er den arv,
der flyder af modermælk fra rygende
mødre, følges op med sukker og slik
og talater, og stjerne for en aften. Det
er den kultur, hvor skolen er eneste
garant for, at børnene stifter bekendtskab med menneskehedens kunstarter,
når resultaterne hæver sig blot lidet
over sletten.
Derfor må der et udspil til. Lad
os kalde udspillet for kulturkometen.
Blandt dens metoder kunne være den,
at samtlige børneinstitutioner og skoler i en kommune samtidig, men hver
for sig sætter fokus på en etisk, en
æstetisk og en politisk værdi og gør
23
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dem konkrete gennem fortællinger.
På den måde kan børnene tilegne sig
indtryk af, hvad begreberne betyder. De
kan samtidig selv være med til at skabe
fortællinger, hvor værdien spiller en
af afgørende rolle. De kan desuden – i
samarbejde med bl.a. kunstnere – gives
muligheder for at forme egne udtryk
for, hvilket liv begreVærdierne er såvel berne herefter vil
opdragelsen og leve i deres verdener.
dannelsens Endelig kan børnene
inviteres med til at
som kulturens sætte aftryk i genbyggesten. fødslen og fornyelsen
af kulturen med en
årlig udstilling på rådhuset. Inspiration
til arbejdet kunne hentes fra TV-reklamen, hvor mennesker er hjælpsomme,
skønt man ikke skulle tro, at netop
de havde overskud til det. Serien hed
”Overskud i hverdagen”.
I børnehaver og skoler skal en indsatsen som denne altid ses i dannelsesperspektiv. Her må der aldrig blive tale
om opdragelse med konkret adfærdsregulering og ureflekteret tilpasning
som mål. Arbejdet må tværtimod ske
i respekt for det enkelte barns ret til
modsigelse og til aktivt at arbejde med
sin egen indre styring uden voksenkontrol.
Værdierne er såvel opdragelsen og
dannelsens som kulturens byggesten.
I religiøse samfund formidles værdier ikke blot i ”templerne”, men også
i andre institutioner og i medierne.
Således også i Danmark for folkeskolens vedkommende, uanset vi generelt
ikke længere er stærkt religiøse. De
fleste tror, at folkeskolens vigtigste
opgave er at formidle viden, færdig24

heder og videnskabens metoder tillempet skolebrug. De tager afgørende
fejl. Siden 1814 har det været skolens
opgave at formidle værdier og kultur. I
skoleloven fra 1814 stod der, at skolens
formål var ”at danne dem (børnene)
til gode og retskafne Mennesker, i
Overensstemmelse med den evangeliskchristelige Lære”. Det er stadig formålet, om end det skrives med andre ord
og det kristne som direkte formulering
faldt i 1975.
Men hvad er værdier egentlig, og
hvordan adskiller vores arbejde med
dem sig fra f.eks. stærkt religiøse samfunds arbejde med dem?
”Værdierne er grundlæggende opfattelser af, hvad et samfund, en gruppe
eller et enkelt individ bedømmer som
rigtigt eller forkert, godt eller ondt,
smukt eller grimt... ”Samfundsmæssig
stabilitet bygger på fælles værdier,
men kan også være begrænsende for
det enkelte individ og dermed både
en trussel mod og en forudsætning for
fællesskabet” (Lise Løvgren i ”Mor – vi
har fået en ny lillebor på stuen“).
Det er med bevidste såvel som ubevidste værdier som grundlag, vi opdrager vore egne børn og sammen former
både daginstitutioner og skoler. I skoler og institutioner må der jf. deres
formål aldrig blive tale om autoritær
”docering” af magthavernes værdier.
Børnene skal her – på mangfoldige
måder – stifte bekendtskab med værdierne og lære, vurdere og tage selvstændig stilling. Kulturkometen skitserer en enkelt metode hertil og har
til formål at opsamle og afprøve og
udvikle flere.
Men i daginstitutioner og skoler
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skal der et perspektiv på opgaven.
Det skyldes, at arbejdet med såvel
Perspektivet udtrykker vi med begrebet
opdragelse, dannelse som kundskab
dannelse. Selvom dannelsen er personom egen og andres kultur har med
lig, er dannelsesprocessen kollektiv
identitet at gøre. Uden identitet er
og et socialt anliggende. Bl.a. derved
vi ilde stedt og kan ikke orientere os
adskiller dannelsesprocessen sig fra
i hverken den lokale verden eller den
opdragelsen, hvor også processen er
globale. Hvis vi uden den ikke ender i
individuel og principielt familiens pridyb depression, ender vi i fængsel eller
vate anliggende.
som bødler i autoritære
Men
pædagogikNæste
spørgsmål
systemer!
bliver derfor: hvad er
”Kend dig selv”, skal
ken i vore børne
dannelse? Et kort svar
Sokrates (derfor?) have
haver og skoler kan sagt. Og for at kende
kunne være:
Dannelse er perspekti- ikke undgå også at sig selv og forankre sig
vet på den rette balance
være opdragende eksistens i tid og rum,
mellem formel skoling
må den enkelte og kuli den traditionelle turen være sig sit forog indre
tilbøjelighed.
hold til værdier bevidst.
betydning.
Dannelse er altså også
Det gælder f.eks. værdier
perspektivet på bevidst pædagogisk
som ærlighed, troværdighed og hjælparbejde. Begrebet. Siden pædagogik
somhed; livskraft, forestillingsevne og
blev et anliggende for professionelle,
formsans samt demokrati, respekt for
har udøvernes opgave været at forestå:
mindretal og lighed for loven. Det er
• Bevidste valg af mål for dannelse.
kulturkometens anliggende at bidrage
• Bevidste valg af indhold i forhold til
hertil.
målene.
Men tør vi sætte kulturkometen i
• Bevidste valg af metoder og gøremål
bevægelse, for ifølge encyklopædien er
i forhold til målopfyldelse og ind”opdragelse“ udvikling af personligheholdstilegnelse.
den, bl.a. ved videregivelse af bestemte
former for adfærd, indsigt, værdier og
Begrebet opdragelse derimod har i dag
holdninger fra en generation til den
karakter af konkret adfærdsregulering
næste. Eller skal vi holde os til læse- og
og tilpasning som umiddelbart mål
stavetræning som om vi havde 40 %
og socialisering som overordnet mål. I
mere tid dertil, end vi faktisk har?
n
Danmark er opdragelsen derfor forældrenes anliggende. Den overgår først til
samfundet, hvis forældrene og familien
ikke magter opgaven eller giver op.
Men pædagogikken i vore børnehaver
og skoler kan ikke undgå også at være
opdragende i den traditionelle betydning.
25
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Lone Gregersen, cand.pæd.psych., Videncenterleder for ViSpec,
videncenter for specialpædagogik, CVU København & Nordsjælland

En helhedspræget AKTindsats i skolen
- en introduktion til PALS.
Forleden læste jeg en kronik i avisen1,
hvor to danske professorer fremlagde
deres overvejelser over, hvordan lærere
efterhånden kun sjældent har større
faglig indsigt i et fagområde end deres
elevers forældre. Det kan nok ikke være
anderledes, men til gengæld burde
lærere vel så være eksperter i at undervise? Men netop denne kerneydelse
overlades i alt for stor udstrækning til
tilfældigheder og gode forhåbninger,
skriver de to professorer, der har deltaget i en evaluering af læreruddannelsen. Det de argumenterer for er, at
undervisningen i højere grad end det
er tilfældet bør være evidensbaseret,
dvs. at indsatsen bygger på en rimelig
begrundet viden om, at nogle indsatsområder er væsentligere end andre, og
at nogle metoder hurtigere og bedre
fører til de ønskede målsætninger end
andre.
Når professorerne skriver om evidens (uden at nævne ordet), er det et
begreb, som gennem længere tid har
optaget især sundhedsvæsenet, hvor
man parallelt med skolevæsenet er
nødt til at prioritere sine ressourcer.
Man er her begyndt at interessere sig

for, hvordan man kan skabe bedre
sammenhæng imellem forskning og
praksis. At basere sine beslutninger
på evidens ligger direkte i forlængelse
heraf. Her er en stigende erkendelse af,
at dokumentation
Her er en stigende
og systematisk evaluering er værktøjer erkendelse af, at
til at integrere den dokumentation
forskningsbaserede
og systematisk
viden bedre i prakevaluering er værksisbeslutningerne.
I Norge bruger tøjer til at integrere
de tilsyneladende
den forskningsmange af deres oliepenge til forskning. baserede viden
I stigende grad hen- bedre i praksis
ter vi, der er interesbeslutningerne.
seret i specialpædagogik, vores viden fra norsk forskning,
tidsskrifter og faglitteratur. Nogle af
de norske forskere, som gennem de
seneste år har indhentet, udviklet og
formidlet meget viden om AKT-området2 er Thomas Nordahl, Terje Ogden
og Mari-Anne Sørlie3. I denne artikel
vil jeg især referere til Mari-Anne
Sørlies forskning. I år 2000 fremlagde
hun sin forskning i en bog, der havde
27
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menes, at der skal flere og samtitlen: Alvorlige atferdsproblemer og
4
virkende indsatsområder til for at
lovende tiltak i skolen . Bogen opsumskabe en forandring, og med multimerer international viden om alvorlige
ple komponenter menes, at der skal
adfærdsproblemer, herunder probleydes en specificeret indsats fra såvel
mernes omfang, kendetegn, risikofakskole, som SF0, hjem og nærmiljø.
torer og forskellige udviklingsmønstre.
På baggrund af bl.a.
Hovedvægten er lagt på
Traditionel
denne
undersøgelse
beskrivelsen af lovende
skolebaserede tiltags- specialundervisning besluttede man i det
modeller med påviste
iværksat uden for norske Utdanningsog forskningsdepartepositive effekter.
For ganske kort at klassen ser ikke ud mentet at oprette et
opsummere
Sørlies
til at have nogen Atferdscenter under
universitetet i Oslo,
undersøgelse så viser
effekt.
hvor man kunne styrke
det sig, at
kunnskap og kompetanse når det gjelder
1. Tiltag organiseret og indpasset som
arbeid med atferdsproblemer blant barn
en del af den almindelige undervisog unge. Senteret skal utføre implemenning fremstår generelt som mere
tering, opplæring og videreutvikling
lovende end segregerede tiltag som
av nye metoder i arbejdet med alvorspecialklasser og heldagsskoler.
lige atferdsproblemer, tiltaksforskning
2. Klassebaserede tiltag som systemaknyttet til evaluering og utvikling av
tisk fremmer sociale kompetencer er
nye metoder og forskning om utbrelovende tiltag.
delse og utvikling av atferdsproblemer.
3. Traditionel specialundervisning
Senteret skal også stimulere til tveriværksat uden for klassen ser ikke
rfaglig forskning på dette området og
ud til at have nogen effekt.
styrke forbindelsen mellom forskning og
4. Tiltag som implicerer ændring af
praksis. (Citeret efter Atferdscentrets
indhold og metoder i lærerens
målsætning).5
undervisning fremstår som lovende
I løbet af ganske få år har centret
ikke - stigmatiserende interventioner. (ClassroomManagement, altså
under Terje Ogdens ledelse implemenorganisation og ledelse af børns
teret og fulgt flere evidensbaserede tillæring, er her et centralt begreb.
tagsprogrammer. Jeg vil beskrive nogle
På dansk kan vi kalde det for klasaf de programmer, som de arbejder med
seledelse).
i det følgende.
5. De mest lovende skolebaserede tiltag
PALS – Positiv Adfærd,
er dem hvor man eksplicit inkorpostøttende Læringsmiljø og
rerer multiple strategier og komSamhandling i skole og SF0
ponenter for at influere på både
højrisikoelever, undervisningsplanen
Som det første og mest interessante
i skolen og skole/institutions/hjem
program for mig at se som skolemensamarbejdet. Med multiple strategier
neske er PALS, som er et program til
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udvikling af positiv adfærd, støttende
læringsmiljø og samhandling i skole
og SFO. Samtidig signalerer ordet også
venskaber mellem børn. PALS-programmet er hentet i USA, men er blevet
tilrettet norsk skoletradition, der som
bekendt er meget lig den danske.
Centret har netop afsluttet et toårigt
implementeringsforløb af PALS på fire
grundskoler i Oslo, som selv oplever
at have en høj forekomst af problemadfærd. Mari-Anne Sørlie har fulgt
disse skolers arbejde med PALS og
sammenlignet dem med fire tilsvarende
skoler i nabomiljøet. Alle elever, lærere
og SFO-ansatte har besvaret spørgeskemaer ved opstarten af PALS og ved
opgørelsestidspunktet to år senere. Ved
centrets seneste nationale konference i
oktober 2005, fremlagde hun og besvarede de fire centrale spørgsmål, som
de havde stillet sig omkring PALS og
programmets virkning6:
1. Havde PALS en positiv virkning
på forekomsten af lærerobserveret
problemadfærd i skolemiljø og klasseværelse?
2. Havde PALS nogen indflydelse på de
sociale læringsbetingelser i klassen,
på elevernes sociale kompetence og
på lærernes mestringskompetence?
3. Havde PALS differentieret effekt?
dvs, virkede programmet bedre for
nogen end for andre?
Hendes konklusion på det første
spørgsmål var at PALS virkede, og at
programmet fremtrådte som en lovende
interventionsmodel
• for en skoleomfattende forebyggelse af problemadfærd (såvel højsom lavfrekvent problemadfærd),

• for reducering af antallet af særligt adfærdsvanskelige elever i
klasserne, specielt de udadrettede
elever,
• for forebyggelse af en normal
gradvis forsuring (skægt udtryk!)
af klassemiljøet, som virker ødelæggende på de sociale læringsbetingelser.
Hendes konklusion på det andet spørgsmål var, at PALS bidrager til en betydeligt øget kollektiv mestringskompetence blandt lærerne.
Hendes svar på Indvandrerbørn
det tredje spørgs- med norsk som
mål var, at skoler,
andetsprog så ud
som slås med rigtig
megen problematisk til at have et stort
adfærd, især så ud positivt udbytte af
til, at have gavn
PALS – såvel på det
af at arbejde med
PALS-programmet. sociale som det
På elevsiden så det faglige område.
ud til at alle havde
et positivt udbytte af PALS – især
på det adfærdsmæssige område, men
elever i særlig risiko for udvikling af
alvorlige adfærdsvanskeligheder så ud
til at have større udbytte end elever i
lav risiko – hvilket også var forventet.
Indvandrerbørn med norsk som andetsprog så ud til at have et stort positivt
udbytte af PALS – såvel på det sociale
som det faglige område.
På denne baggrund har den norske
regering besluttet at fortsætte med
implementering og følgeforskning på
tyve nye skoler, hvor lærere og SFOansatte påbegynder deres efteruddannelse i PALS i foråret 2006. Jeg har
undersøgt, om en gruppe fra Danmark
29
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kunne deltage som observatører på
uddannelsen, men centret er ikke interesseret i at indgå i et samarbejde
med andre før tidligst efter den næste
undersøgelsesfase. Det synes jeg er
forståeligt, skønt ærgerligt, da programmet virker så positivt og desuden
ser ud til at have en god effekt. Der
er dog intet i vejen for at vi forholder
os undersøgende til PALS-programmet,
for at se hvad det er for parametre, det
indeholder, og som ser ud til at gavne
skolens sociale miljø og derigennem
læringsbetingelserne.
PALS-programmet opererer med en
tiltagsmodel, som allerede er ret kendt
i Danmark, idet
• nogle tiltag er rettet forebyggende
mod hele skolen/SFO, altså dækkende alle skolens elever, selv om
indsatsen måske kun rammer de
80-90 %,
•n
 ogle tiltag er foregribende og retter sig mod de børn, som bekymrer
de voksne, svarende til ca. 5-10 %,
• nogle tiltag er rettet mod enkelte

Støtte udvikling af
skolefaglige færdigheder

Generel intervention
- Alle elever
- Forebyggende
- Proaktiv
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Modellen som fremgår af billedet viser
en trekant, som tilsammen dækker
skolens samlede indsats: Den forebyggende i form af en generel intervention,
en foregribende som dækker udpegede
børn og endelig en lille gruppe børn,
som skal have en individuelt udformet indsats. Indsatsen tager højde for
udviklingen af såvel de faglige som de
sociale kompetencer.
PALS består af fire sæt kernekomponenter, som har praktiske implikationer for hver af de tre omtalte
målgrupper.
De fire kernekomponenter med tilhørende tiltag er:
1. K
 lare forventninger til positiv
adfærd blandt alle elever og an

Støtte udvikling af positiv
adfærd og sociale
færdigheder

Indikeret individuel
intervention
- Enkelte elever
- Baseret på vurdering
- Intensiv langsigtet indsats
Selekteret individuel eller
gruppe intervention
- nogen elever (i risiko)
- Effektive støttetiltag
- Tidsbegrænset intervention

børn på basis af en individuel
analyse og indsats (en indgribende
specialpædagogisk bistand), svarende til mellem 1 og 5 % af skolens elever.

1-5 %

5-10 %

80-90 %

Indikeret individuel
intervention
- Enkelte elever
- Baseret på vurdering
- Intensiv langsigtet indsats

1-5 %

5-10 %

80-90 %

Selekteret individuel eller
gruppe intervention
- nogen elever (i risiko)
- Effektive støttetiltag
- Tidsbegrænset intervention
Generel intervention
- Alle elever
- Alle samlinger
- Forebyggende
- Proaktiv
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satte, der i den enkelte skole
skal:
1. Udarbejde mindst et skoleforbedrende mål
2. Definere 3-5 enkelt formulerede regler eller retningslinjer til
udvikling af positiv adfærd på
definerede arenaer på skolens
område.
3. Lægge en skoleomfattende plan
for at undervise i og lære alle
elever disse forventninger i skolemiljøet.
4. Udarbejde et kontinuum af procedurer for at opmuntre, bekræfte
og motivere positiv adfærd i forholdet 5:1. Det vil sige, at ros og
opmuntring skal gives mindst fem
gange så hyppigt som en irettesættelse.
2. Plan for støtte til udvikling af
positiv adfærd og sociale kompetencer
1. Udarbejde en skoleomfattende
plan samt konkrete undervisningsoplæg til fremme af positiv
adfærd og sociale færdigheder.
2. Udarbejde individuelle adfærdsstøtteplaner og udøve intensiv
social færdighedstræning.
3. Iværksætte, følge op på og justere
planerne i forhold til resultater
og behov.
3. S koleomfattende procedurer for
at korrigere negativ adfærd og
brud på regler:
1. Skolen må definere problemadfærd på tre niveauer fra mindre til
mere alvorlige hændelser.
2. Skolen må formulere reaktioner og konsekvenser på negativ

adfærd og brud på regler, som
skal kunne anvendes på en forudsigelig måde.
3. Skolen må udarbejde fælles procedurer for håndtering af problem
adfærd, hvor alle ved hvem på
skolen som har ansvar for hvad,
og som kan kontaktes, hvis der
opstår kritiske situationer.
4. I nformations- og kortlægningssystem til vurdering af og beslutning om tiltag til støtte af udvikling af positiv adfærd og social
kompetence
1. A
 nvende et skoleomfattende
informations- og kortlægningsprogram til registrering af negative hændelser i forhold til hvad
slags hændelse, hvor den opstod,
hvornår den opstod og hvem,
der var involveret.
2. Anvende en individuel funktionsanalyse af adfærd for at
få bedst mulig information om,
hvad der udløser og opretholder
problemadfærden i skolemiljøet.
Faktisk foreligger der i Danmark
allerede metoder og redskaber,
som kan anvendes i en tilsvarende model. Det er således mest
et spørgsmål om at beslutte sig
for modellen og så systematisk at følge op på dens implementering og dens resultater.
Det, der er væsentligt anderledes
er, at man i klasserne noterer alle
former for problemadfærd ned på
et dertil udarbejdet skema. Når
der sker adfærdsbrud, følges en
tretrinsindsats, som er udformet og besluttet af lærerkolle31
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giet. Den kunne f.eks. se således
ud: Trin 1. Læreren giver eleven
”lærerblikket”, der viser, at læreren har set eleven, og at eleven
skal rette ind. Trin 2 kunne være
time out eller tilsvarende, trin 3
er notering af episoden:
• Noteringen sker på et skema
• Skemaet afleveres til en koordinator
• Koordinator samler data over f.eks.
et kvartal
• Koordinator fremlægger data for
teamet
• Teamet træffer beslutning om
indsats.
Fordelen ved at notere episoderne
ned er, at skolen eller afdelingen ved
Disse tre kerne denne rapportering kan forholde
komponenter sig analyserenhedder metode de til sin egen
Der
frihed, individua- virksomhed.
indhentes data,
liseret indsats og de analyseres og
manglende tradition man kan danne
sig et billede af
for evaluering. hvilken slags problemadfærd, der forekommer oftest,
hvor problemadfærden især foregår,
hvem det handler om, hvor mange
eller få og hvilke særlige kendetegn,
der karakteriserer adfærden, herunder
hvornår det foregår og i hvilke tidsrum
i løbet af skoleåret/ugen/på dagen?
En sådan systematisk analyse vil
kunne flytte begivenhederne fra at ses
som enkelte læreres problemer med
enkelte elever til en indsats, som man
på skolen er fælles om. Indsatsen vil
kunne blive flyttet fra det individuelle
og hyppigt ikke særligt effektive plan
32

til det foregribende og senere – hvis
relevant – til det forebyggende indsatsplan.
Skolen vil på denne måde komme
til at arbejde som en lærende organisation, der samler erfaring op omkring
tilsyneladende individuelle episoder,
som kan defineres og italesættes i
relation til en konkret indsats, som
efterfølgende kan evalueres.
Ved PALS-projektet i Oslo noterede
man sig, at der det første år indløb
mange beskrivelser, men at der allerede
året efter var langt færre episoder,
formentlig fordi man allerede da havde
samlet erfaringer op, som var omsat i
handling.

Indsatsområdet
Det der er en væsentlig forudsætning
for opnåelse af resultater, er sammenhængen imellem loyaliteten over for
programmets kernekomponenter som
den ene faktor, indsatsens implementering i hverdagen som den anden
komponent, og opfølgningen på indsatsen som den tredje komponent.
Altså sammenhængen imellem målområdet, implementeringen og evalueringen (evt. forskningen).
Det, der ser enkelt ud på papiret, er
ikke så enkelt at indføre i praksis, da
vi i Danmark har tre andre væsentlige
kernekomponenter i vores skoletradition, som er direkte modsatrettede
denne forståelse af en indsats. Disse
tre kernekomponenter hedder metodefrihed, individualiseret indsats og
manglende tradition for evaluering.
Selv om disse traditioner er under
ændring med teamenes indførelse og
skolernes fokus på evaluering (efter
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at OECD-rapporten netop kritiserede
fordi de ikke bryder sig om den behaden manglende evaluering af indsatsvioristiske indfaldsvinkel, som evidensområder), så vil der alligevel foreligge
baserede programmer som oftest har.
et stort stykke motiverende arbejde på
Selv har jeg det imidlertid fint med
disse programmer, da jeg finder dem i
en skole for at kunne følge en plan
overensstemmelse med flere nye teorier
som den forelagte – også selv om jeg
inden for læringsteori, kognitiv teori
personligt er overbevist om, at den
og nyere viden om hjerne og læring. Og
vil lette det daglige arbejde for mange
lærere. Det er min erfaAlle nye forsknings- det at praksis viser, at
indsatsen faktisk fungering. At det er de mange
resultater viser, at rer, skal vel heller ikke
småkonflikter med eleverne, som slider på vil man nyde effek- lastes programmerne.
Det synes som et stort
lærerne. Der vil altså
ten
af
et
program,
spild af såvel økonovære meget at vinde
så er man nødt
miske som menneskemed en indsatsmodel,
som den forelagte for
til at forholde sig lige ressourcer, at man
i skolen benytter sig af
såvel elever som lærere.
loyalt
over
for
teori og metoder, som er
Alle nye forskningsforældede set i forhold
resultater viser, at vil
programmets
til den enorme viden
man nyde effekten af
opbygning.
inden for undervisning
et program, så er man
og læring, som er udviklet inden for de
nødt til at forholde sig loyalt over
seneste årtier.
for programmets opbygning. En halvProgrammet Trin for Trin, som jeg
hjertet tilslutning er værre end ingen
sammen med andre har videreudvik– har det vist sig. Budskabet til hjem
let på grundlag af det amerikanske
og elever bliver da: Det vi fremlægger,
program Second Step, bygger på tilsvatror vi ikke selv på. Derfor er der ingen
rende principper og vil fint passe ind
grund til at følge det! Det vil ikke alene
i denne sammenhæng. Trin for Trin,
betyde, at programmet ikke vil gavne
skolens sociale klima; det vil også have
som nu omfatter et indsatsprogram
en negativ effekt på andre indsatsomstartende med de 4-årige og sluttende
råder, fordi skolen signalerer, at den er
med de 14-årige, vil være oplagt at
utroværdig.
benytte som grundlag for det andet af
de fire kernekomponenter, som jeg har
Andre forskningsbaserede
fremhævet som nødvendige i PALSprogrammer som De utrolige
programmet dvs. den komponent som
år, PMT og MST
omfatter: Plan for støtte til udvikling af
Flere af centrets initiativer er taget med
positiv adfærd og sociale kompetencer.
afsæt i amerikansk forskning, herunDet norske Atferdssenter arbejder
der især forskning fra Oregon. Mange
med andre indsatsområder end skodanske teoretikere og forskere vil ikke
len i relation til børn med adfærdsbryde sig om programmer som disse,
vanskeligheder. Disse programmer er
33
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(som den refererede forskning har
indiceret, de bør være) multisystemiske og lokale med inddragelse af
betydningsfulde nærpersoner.
På småbørnsområdet baserer Atferds
senteret sig på Webster-Stratton, hvis
Det bør være en program De utrolige år
er udviklet i Seattle.
åbenbar national Programmet henvenforpligtelse, at der sig til forældre
skolen støttes i sin med alvorlige opdragelsesproblemer, hvor
viden om og barnet ses som truet
færdigheder i i sin fortsatte udvikundervisning. ling, såfremt forældrene ikke ændrer
strategi i forhold til barnet. WebsterStratton programmet har parallelt hermed udviklet et program, som kan
benyttes i børnehavers indsats over for
truede småbørn. Selve programmets
komponenter ligner i høj grad Trin for
Trin, som tilsvarende er udviklet i Seattle
i samme tidsperiode. De må bestemt
have inspireret hinandens arbejder.
I forhold til børn i 4-12 års alderen med
mere udtalte adfærdsvanskeligheder er
udviklet et program, som kaldes for
PMT. PMT står for Parent Management
Training og er også et evidensbaseret forældreorienteret behandlings- og
oplæringsprogram. Metoden er baseret
på at ændre adfærdsmønstre i familien,
således at det negative samspil mellem
forældre og børn bliver brudt. Den
sociale servicestyrelse har afsat midler
til uddannelse og følgeforskning på
PMT.
MST står for Multisystemisk Terapi.
Multisystemisk terapi – eller snarere
behandling – blev introduceret i Norge
i 1999 og er udviklet som et landsom34

fattende tilbud til unge med alvorlige
adfærdsproblemer. I dag findes der 25
MST-team i Norge og flere end 1000
unge og deres familier indgår i tilbuddet. Tiltagene ligger beskrevet på
Atferdssentrets hjemmeside. Kort fortalt er MST en familiebaseret indsats,
som retter sig mod kendte årsager til
adfærdsproblemer i den unges miljø.
Behandlingen foregår i den unges eget
hjem og nærmiljø. Adfærdsproblemerne
anskues som problematiske forhold
inden for og mellem sociale systemer
som familien, skolen, kammeratskabsgruppen, kulturelle institutioner og
familiens omgivelser. Målgruppen er
hjemmeboende drenge og piger med
alvorlig antisocial adfærd, såsom vold,
kriminalitet, misbrug og dårlige relationer til andre. Også i Danmark afprøver Århus Amt, Århus Kommune og
Ringkøbing Amt aktuelt programmet,
som også er understøttet af Den sociale
Servicestyrelse, Socialministeriet 6.
Her ses således tre systematiske og
omfattende programmer, som primært
retter sig mod hjemmet og lokalmiljøet, og som tilsammen dækker
småbørnsområdet, skoleområdet og
ungdomsområdet, og som kan ses som
en samlet stringent og for hinanden
supplerende indsats.

Hvilke muligheder har vi for
at udnytte denne fremlagte
viden?
Med en let omskrivning af professorernes slutning på deres kronik vil
jeg tilslutte mig, at det bør være en
åbenbar national forpligtelse, at skolen
støttes i sin viden om og færdigheder
i undervisning. At sørge for at skolen
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kan udvikle sociale elever, der kan
arbejde sammen og befrugte hinandens
såvel sociale som faglige udvikling, ser
jeg som et led i skolen og SFO’s samlede
indsats.
Indførelsen af evidensbaserede undervisningsprogrammer hænger sammen
med en god implementeringsstrategi
og evalueringen heraf hænger sammen
med en systematisk forskningsindsats,
som burde kunne ydes af CVU’erne
i samarbejde med universiteterne.
Men indtil det besluttes, at der også
skal ydes økonomiske ressourcer til
forskning i folkeskolens undervisningsindsats (med undervisning og læring set
som brede begreber), kunne man selv
på skolerne begynde at gå ad disse veje
og interessere sig for, hvad der viser
sig som evidensbaserede programmer.
PALS er et bud på et program, som det
kunne være interessant at få efterprøvet nærmere. Ikke nødvendigvis
som programmet PALS – men sna-

rere som nogle tilsvarende principper
med tilknyttede metoder og redskaber,
som man kunne efterprøve i praksis.
Såfremt nogen har lyst til at arbejde
hermed, er de velkomne til at rette
henvendelse til vores center, som gerne
går i samarbejde herom7.
1

2

3

4
5

6
7

Carsten Elbro og Jens Rasmussen: En lærers
profession. Kronik i Politiken, tirsdag d.
6.12.2005.
AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. En
forkortelse som Undervisningsministeriet
indførte med publikationen Adfærd, kontakt og trivsel. Synspunkter på undervisningen af børn og unge med særlige behov.
Kursussektionen 2000.
Mari-Anne Sørlie: Alvorlige atferdsproblemer
og lovende tiltak i skolen. En forskningsbasert kunnskapsstatus. Oslo 2000.
Se www.atferd.unirand.no.
Refereret fra Anne Arnesen, Mari-Anne
Sørlie og Terje Ogden: Positiv adfærd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Specialpædagogik sept. 2003. Oslo.
Se www.servicestyrelsen.dk.
ViSpec, Videncenter for Specialpædagogik.
www.vispec.dk.
n
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Titangade 11
DK-2200 København N
Telefon +45 3586 8510
Telefax +45 3586 8509
lg@cvukbh.dk
www.vispec.dk

et

dialog
seminar

Læs mere om
diplomuddannelser,
kurser og aktuelle
tilbud på

www.vispec.dk

Fredag den 3. marts 2006

Fra specialskole til
kompetencecenter
se invitation og program på

www.vispec.dk

Udfordringer og muligheder i spændingsfeltet mellem
specialskolernes viden og folkeskolernes praksis
kan specialskolernes lærere udnytte deres viden i relation til
folkeskolens lærere?
kan specialskolen udvikle sig til et kompetencecenter, som
inden for et specifikt område
• har viden, indsigt, kompetencer og resurser?
• kan varetage rådgivnings-, planlægnings- og evalueringsfunktioner?
• kan indgå i dialog og problemløsningsrefleksioner?
pris: 1.200 kr. inklusiv forplejning på dagen,
konferencemateriale samt efterfølgende rapport.
ring på telefon 3586 8510 for at få tilsendt et program.
36
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SPROG&INTEGRATION

SPROG&INTEGRATION er et fagligt-pædagogisk tidsskrift, som henvender sig til alle,
der beskæftiger sig med undervisning og
uddannelse af tosprogede. Gennem reportager,
interview og baggrundsartikler skildres aktuelle udviklingstendenser og perspektiver fra
forskning og pædagogisk praksis i Danmark
og i resten af verden.
Oktobernummeret er et temanummer med
overskriften ”Overgange”. Der er mange interessante artikler, der spænder fra dagtilbud til
børn over skolen og sluttende med begyndelsen på erhvervslivet. Det kan varmt anbefales
til alle, der underviser tosprogede.
Lone Dall
n

UC”-Videncenter for tosprogede og
interkulturalitet
Titangade 11, 2200 København N
Udkommer fire gange årligt.
Et årsabonnement koster kr. 200,00
Kan bestilles på tlf. 33 11 55 88 eller
uc2@uc2.dk

KONFERENCE
”Hjerne og pædagogik”
Det nyeste fra hjerneforskningens frontlinie med betydning for
almen pædagogik, specialpædagogik og AKT-problematikker!
• Morten L. Kringelbach, dr.phil., forsker
• Kjeld Fredens, læge, udviklingskonsulent
• Susan Hart, psykolog, supervisor
19. april 2006 Munkebjerg Hotel, Vejle

Læs mere på: www.syddansk-vpc.dk/hjerne_paed/
Rekvirer folder på 76 43 76 43
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Specialpedagogik
Det svenske lærerforbunds tidsskrift for
specialundervisning
Nr. 3 maj 2005
Sidst jeg fortalte om dette tidsskrift, fik jeg
ikke med, at tidsskriftet hver gang det udkommer har et portræt af en af specialpædagogikkens undervisere eller pædagoger. Næsten som
i et dameblad, med fakta om familie, bedste
egenskab, sidst læste bog og motto. Denne
gang er det specialpædagogen Inger Lilja,
som portrætteres. Hun bor i Norrköbing og er
leder af et bistandsprojekt, der hedder Håbets
Stjerne. Formålet med projektet er at forbedre
vilkårene for børn med særlige undervis-
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ningsbehov i en række østeuropæiske lande.
I otte uger om året rejser Inger rundt for
at rådgive og vejlede pædagoger og lærere i
bl.a. Moldavien. Det er dejligt nærværende at
læse fortællingen om Ingers arbejede. Hendes
motto er ”fungerer det så fortsæt, fungerer
det ikke, så lav forandring” Det kan man jo
kun være enig i.
En anden artikel i dette tidskrift fortæller
om Vallentuna Sprogbørnehave. Børnehaven
har plads til syv sproghæmmede børn.
Undervisningen er fast struktureret og planlagt, og der er ikke mange ting i rummene,
som kan aflede børnene. De har hver deres
tøjdukke, der ligner dem selv lidt. Der er leg
og grin med dukkerne, som også er talerør for
børnene, når det er svært at sige noget selv.
I forbindelse med artiklen er der en faglig
uddybning af, hvad sprogforstyrrelser vil sige
med små illustrerende eksempler fra børnenes sprog. Her en syntaktisk vanskelighed
”Jag vill inte leka” bliver til ”Inte mig leka”
Specialpedagogik vil imødekomme en stor
målgruppe, måske også de, der kun har sporadisk berøring med det specialpædagogiske
felt.
Mette Friderichsen
n
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Såsom i en spegel
Af: Professor emeritus K-G Stukát, Göteborg.
63 sider. Enkelte eksemplarer kan rekvireres
uden beregning hos: Agneta Broden på mail:
agneta.broden@lararforbundet.se
Efter at have eksisteret i 80 år, gik tidsskriftet
”Nordisk Tidsskrift för Specialpedagogik” ind
i 2003.
Forfatteren har gennemgået disse 80 år på
baggrund af artiklerne. Det er der blevet et
meget interessant skrift ud af.
”Såsom i en spegel” fortæller om udviklingen inden for specialpædagogik, fra hjælpeskoler, særskoler over værneseskoler til den
inkluderende skole.
Jeg tror, at man kan fange den ”Nordiske
model” i dette skrift.
Lone Dall

Rummelighed, potentiale og
kompetenceudvikling, POLOK
Af Steen Hilling, 236 sider, 250,00 kr.
Forlaget Munkholm tlf. 75 87 33 11
POLOK (Potentiale – Læring og Kompetence)
er vedkommende og nærværende læsning om
rummelighed i folkeskolen. Forcen ved bogen
er dens placering i strømmen af litteratur om
rummelige skole, hvor den skiller sig ud ved
at skildre, hvordan den konkrete praksis kan
ændres og kvalificeres ved hjælp af forsknings
tilknytning, efteruddannelse tilrettelagt ud
fra mesterlæreprincippet og undervisningen af
en bestemt gruppe elever. Bogen er et lysende
eksempel på, hvordan forskerens teoretiske
viden direkte kan sættes i spil i forhold til at
udvikle nye undervisningsformer.
Bogen er den første rapport af fire om
POLOK-projektet i Ishøj Kommune. Et projekt, der handler om rummelighed, potentiale

og kompetenceudvikling, hvor rammen er
aktionsforskningsmetoden. Formålet med projektet er at skabe en faglighed, et team- og
forældresamarbejde samt en organisations- og
efteruddannelsesmodel på den enkelte skole,
der har elevens læring og udvikling i fokus.
Rapporten kortlægger første års udviklingsarbejde, hvor 20 lærere blev uddannet som
PAS-konsulenter samtidig med, at de omsatte
egne kompetencer i forhold til at udvikle
undervisningen for 50 elever med særlige
undervisningsbehov og forskellige kulturelle
baggrunde.
PAS står for Pædagogisk Analyse System,
som er en dynamisk afdækning af elevernes
potentialer og kompetencer.
Bogen dokumenterer en overlegen brug
af psykologiske og pædagogiske teorier i et
omfattende projekt, hvor der sker læring
på såvel organisationsniveauet, der omfatter
skole og PPR som på leder- lærer- og elevniveauet.
Det meget grundige og omfattende evalueringsdesign sikrer, at alle projektets interessenters refleksioner og delkonklusioner straks
bringes i anvendelse, så ny viden deles og
projektet løbende rettes til.
Projektet har udviklet nye modeller og
forståelsesrammer på baggrund af arbejdet
med begreberne rummelighed og inklusion,
pædagogisk udvikling, pædagogisk-psykologiske evalueringsformer, pædagogisk filosofi og
forholdet mellem evaluering og pædagogisk
filosofi. Specielt afsnittet om pædagogisk filosofi skal fremhæves, hvor orienteringer bliver
gennemgået: den traditionsorienterede, den
problemorienterede, den analytisk orienterede
og den dialektisk orienterede. Disse orienteringer er grundlag for valg af pædagogiske
metoder og materialer tilpasset den enkelte
elevs kulturelle livshistorie eller baggrund og
viser muligheden for en god kobling mellem
”terpeskolen” og ”projektskolen”.
Bogen er tæt skrevet, men klart struktureret. Den rummer megen viden, erfaring og
gode ideer, som kan anvendes i mangfoldige
sammenhænge.
Den fastholder første års læring i projektet
i Ishøj og kan betragtes som starten på en
læringsspiral, der udvides i takt med projektets gennemførelse. Den henvender sig således til lokale projektdeltagere med et halvt
hundrede anbefalinger til det videre forløb
samtidig med, at den har klare budskaber til
forskere og undervisere inden for lærernes
efteruddannelse generelt, projektgrupper i
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kommuner, der sætter rummeligheden på
dagsordenen og naturligvis i lærernes grunduddannelse, hvor projektets mange modeller
og eksempler på udarbejdelse af individuelle
læreplaner vil gøre fyldest.
Annette Danbjørg
Pæd. adm. Konsulent,
Svendborg Kommune

Hjælpemidler til mennesker
med udviklingshæmning
Af: Mogens Høeg & Lilly Jensen,
76 sider, 150,00 kr.
Hjælpemiddelinstituttet
MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11
Bygning 3, stuen, DK‑8000 Århus C
Telefon: +45 43 99 33 22.
Fax: +45 86 75 36 67
Email: hmi@hmi.dk – Web: www.hmi.dk
Det er et fint opslagsværk med fine beskrivelser af hjælpemidlerne og hjælpemidlets
funktion.
Som titlen siger er der taget udgangspunkt
i mennesker med udviklingshæmning, men
man kan finde mange gode forslag til hjælp
for andre handicapgrupper.
Et kort udsnit fra bogen viser med hvilken
omhu forfatterne er gået til sagen:
Et godt hjælpemiddel skal opfylde følgende krav:
• Effektivt - skal opfylde det mål eller den
opgave, det havde til hensigt.
• Funktionelt - skal opfylde det tilsigtede mål
enkelt, let og hurtigt.
• Veltilpasset til miljøet - skal fungere som
hånd i handske i de individuelle og generelle omgivelser.
• Harmonisk - skal være i overensstemmelse
med brugerens livsstil, historie, personlighed og æstetikopfattelse.
• Driftsikkert og meget holdbart - hvis den
elektroniske kalender går i stykker, kan du
få svært ved at huske aftalerne. Hvis komfurvagten går i stykker, så kan den udviklingshæmmede person komme til skade.
(Bindslev 2003).
Det handler om at finde hjælpemidler og
indrette omgivelserne i samarbejde med den
enkelte med udviklingshæmning, så vedkommende i overensstemmelse med egne ønsker
kan opnå så høj grad af selvstændighed og
frihed som muligt.
Bogen har et fint indeks med: www-adresser på samtlige forhandlere.
Den henvender sig til mennesker med
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udviklingshæmning samt deres pårørende,
pædagoger, terapeuter og støttepersoner, der
arbejder på området og alle med interesser
inden for handicapområderne.
Efter at have læst bogen er det svært for
mig at forestille mig, at nogen kan undvære
den.
Lone Dall
n

Modtaget fra forlagene:

Kroghs Forlag
Elever med særlige forudsætninger
Redigeret af: Kirsten Baltzer, Mogen Jansen og
Ole Kyed. 2. reviderede og udvidede udgave
Elever med særlige forudsætninger har som
alle andre elever brug for en målrettet undervisning; de er både almindelige elever og har
anderledes behov. I almindelig sprogbrug kalder vi dem intelligente, kvikke, talentfulde og
velbegavede, men ordene dækker ikke. Disse
elever har særlige forudsætninger.
Nogle af dem har særlige forudsætninger
for at udvikle sig til fx helt specielt dygtige
fodboldspillere, andre dokumenterer flere år,
før de kommer i skole, at de havde talent for
musik, måske håndterede de i en tidlig alder
en violin med sikkerhed. Også lederegenskaber kan i tilsvarende sjældne tilfælde vise sig
meget tidligt. Disse elever udstråler autoritet
og en forståelse for kammeraternes situation
og velfærd og kan tit få kammeraterne til at
yde mere, end kammeraterne selv vidste, de
kunne.
Det er væsentligt at være opmærksom på,
at eleverne forventer, at de bliver taget alvorligt, lyttet til og medinddraget uanset faglige
præstationer og synlige kompetencer. En del
af dem tilpasser sig skolens krav og forventninger, mange af dem ”svømmer ovenpå” og
kan få dårlige arbejdsvaner. Andre ”gemmer
sig”, har det måske rigtig skidt i skolen.
Nogle udvikler kontakt‑ og adfærdsvanskeligheder, får måske stækket deres selvværd
og selvtillid.
Bogen beskriver undervisning af disse elever ud fra forskellige synsvinkler og giver
eksempler på, hvordan undervisningsdifferentiering som bærende princip kan praktiseres
på forskellig vis. Hvordan bevarer disse elever
et forpligtende tilhørsforhold til fællesskabet,
samtidig med, at de bliver fagligt udfordret?
Bogen er en appetitvækker og inspirerer til,
at lærerne er opmærksomme på også denne
elevgruppe. Den nye udgave er ajourført, bl.a.
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med omtale af elever på en efterskole. De
fleste af de oprindelige afsnit er opdaterede,
så de omtalte elevers udvikling og skolegang
nu ses i et længere perspektiv.
n
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Danmarks Specialpædagogiske Forening

• Danmarks Specialpædagogiske Forening er en faglig forening under Danmarks
Lærerforening.
• Det er foreningens formål at højne kvaliteten af den specialpædagogiske indsats i forhold til børn og unge.
• Dette sker dels gennem en aktiv uddannelses- og kursusvirksomhed og dels ved
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• Foreningen deltager i internationalt samarbejde.
• Foreningen udgiver – sammen med S-81 – tidsskriftet Specialpædagogik.
• Foreningen udgiver et medlemsblad “Specialisten”.
• www.dsf.ffw.dk
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Tlf. 59 46 70 00, e-mail: johnnakragh@yahoo.dk
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Enkeltmedlemmer: 350 kr.
Par: 385 kr. Studerende/pensionister: 230 kr.
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Speciallærerforeningen af 1981
Speciallærerforeningen af 1981 (S-81) er den forhandlingsberettigede
organisation for lærere og ledere ved amtskommunale institutioner, der formidler
undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
Foreningen har sekretariat i Åbenrå 5, 4., 1124 København K, tlf.: 33 14 50 65,
telefax: 33 91 50 01, e-mail: leifsort@specialpaedagogik.dk
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