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Forord
Denne rapport er et forsøg på at evaluere et pædagogisk
udviklingsarbejde med brug af positiv psykologi. Udviklingsarbejdet
har fundet – og finder fortsat - sted på Nørreskov-Skolen i
Sønderborg Kommune. Forløbet på Nørreskov-Skolen startede i
skoleåret 2011-12, og fortsætter i årene frem. Fra skoleåret 2013-14
sætter seks andre skoler i Sønderborg Kommune også fokus på
positiv psykologi.
Der har været meget opmærksomhed på positiv psykologi i den
pædagogiske verden i de senere år. Det vidner en lang række
udgivelser om. Således har Helle Fisker og Frans Ørsted Andersen
begge skrevet bøger og artikler, som sætter fokus på den positive
psykologis muligheder inden for det pædagogiske felt.
Men hvad betyder det egentlig at lave udviklingsarbejde med brug af
positiv psykologi? Hvorfor skal skolen beskæftige sig med positiv
psykologi? Hvad kommer der ud af det? Hvilke fordele (og ulemper)
er der tale om? Det er nogle af de spørgsmål, rapporten besvarer, og
giver et indblik i den evaluering og de undersøgelser, der har været
knyttet til udviklingsarbejdet.
Indholdet af rapporten vidner om et stort arbejde skabt af
medarbejderne på Nørreskov-Skolen. Denne rapport er derfor et
udtryk for personalets resultater, da disse resultater ikke ville kunne
skabes uden en engageret medarbejdergruppe.
Helle Fisker
Carina Bielefeldt
Frans Ørsted Andersen
Oktober 2013
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Hvad er positiv psykologi?
Genstandsfeltet for positiv psykologi er de
faktorer, betingelser og processer, der
bidrager til at individer, grupper og
institutioner kan udvikle sig og fungere
optimalt (Gable & Haidt, 2005:103).
Med dette citat, fra en af den positive psykologis grundlagsartikler,
gives der klare svar på begge spørgsmål i overskriften. Vi får at vide,
hvad positiv psykologi arbejder med (”de faktorer, betingelser og
processer, der bidrager til, at individer, grupper og institutioner kan
udvikle sig og fungere optimalt”) og vi kan uden videre se, at det er
relevant for skolen. For hvilken skole vil ikke gerne inddrage viden
om, hvordan mennesker og institutioner kan udvikle sig og fungere
optimalt?
Positiv psykologi inkluderer mange forskellige områder blandt andet
flow, positivitet og styrker. I udviklingsprojektet på NørreskovSkolen har vi valgt at sætte særlig fokus på de 24 styrker - inspireret
af Martin Seligman. Styrkerne er en naturlig evne – et aktiv – som
kommer til udtryk i tanker, følelser og handlinger. Vi fokuserer i
udviklingsarbejdet på, hvordan lærerne kan understøtte eleverne i at
finde og fremme egne og andres styrker.
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Konkret stiller vi i denne rapport følgende spørgsmål:
Er det hensigtsmæssigt at bruge positiv psykologi i
skolen? – fulgt op af et hvorfor? …eller hvorfor ikke?
Det overordnede svar på ovenstående er et klart ”ja” til det første
spørgsmål. Svaret på ”hvorfor” kræver uddybelse, da det både
handler om noget mere overordnet samfundsmæssigt og samtidig
noget meget konkret, nemlig at der inden for positiv psykologi findes
en række gode materialer og metoder, som giver gode resultater,
når de bringes i anvendelse i skolen.
De forsøg, rapporten beskriver, peger på en række spændende veje
at gå for at skabe mere motivation, engagement, samarbejde og
trivsel i skolen. Alt sammen faktorer, der er afgørende for læring.
Dermed kan positiv psykologi også blive et bud på, hvad man kan
gøre ved elevers og studerendes manglende lyst til læring og
tendenser til drop-out i skolen og uddannelseslivet. Afgørende er det,
at man anskuer positiv psykologi som en inspirationskilde, hvorfra
reflekterende lærere selv, på basis af fx materiale udviklet af Helle
Fisker, kan være medskaber af nye materialer, som kan bidrage til
en opgradering af deres pædagogiske værktøjskasse.
Det er netop en afgørende pointe: Den positive psykologi,
”destilleret” ned i konkrete pædagogiske materialer og metoder,
sådan som fx Helle Fisker har gjort det, leverer noget nyt og relevant
værktøj til lærerne i en forvirret ”on-line tid”, der er præget af
informationsbombardement og kommunikation døgnet rundt koblet
med usikkerhed, manglende motivation og engagement hos
eleverne.
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Hvorfor positiv psykologi i skolen?
I den offentlige debat fremhæves igen og igen, at vi i det danske
uddannelsesliv har for mange elever, der ikke lærer nok, for mange
der mistrives, for mange der dropper ud og for få, der gennemfører
en ungdomsuddannelse.
Flere undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem elevers
selvopfattelse og deres præstationer. Sammenhængen kommer dels
til udtryk ved, at elever med en positiv selvopfattelse præsterer
bedre end elever med en ringe eller negativ selvopfattelse. Samtidig
lever vi i en tid, hvor der er stigende fokus på elevers præstationer.
Siden midten af 90’erne har bl.a. EU påpeget at Europas fremtid og
også selve demokratiet afhænger af de europæiske landes evner til
at løfte uddannelsesniveauet, øge innovation, inklusion og
produktivitet og dermed også sikre det aktive medborgerskab. Der er
altså en sammenhæng mellem trivsel, læring, demokrati, innovation,
produktivitet og velstand.
I folkeskolens formålsparagraf § 1 står der, at ”Folkeskolen i
samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og
færdigheder..” og ”…fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”
(Undervisningsministeriet, 2006), og i § 1 stk. 2 står der at:
”Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for
oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og
fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage
stilling og handle.” (Undervisningsministeriet, 2006).
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Det er således en skoleopgave at sikre elevens alsidige udvikling
samt at sikre, at eleverne får tillid til egne muligheder. Men det er
ikke præcist beskrevet, hvordan vi skal forstå ”tillid til egne
muligheder” og ”alsidig udvikling”. I Faghæftet for Elevernes alsidige
udvikling (Undervisningsministeriet, 2009b) står således, at
kommunerne selv vælger, hvordan den alsidige udvikling skal
beskrives og forstås. I nogle kommuner er det de enkelte skoler, der
selv beskriver, hvordan de vælger at arbejde med elevernes alsidige
udvikling. Ser man nærmere på disse beskrivelser, bliver de ofte på
de enkelte skoler udformet som trivselspolitikker, der nogle gange
indeholder mål og evalueringer på lige fod med fag som dansk og
matematik, mens de på andre skoler ikke måles og evalueres.
Det betyder altså, at det der er formuleret som elevernes alsidige
udvikling har at gøre med fænomenerne trivsel og selvopfattelse. Så
trivsel og selvopfattelse er en del af skolens opgave, om end det ikke
er tydeligt defineret, hvordan det fælles skal forstås, eller hvordan
der fælles skal arbejdes med det i den danske folkeskole.
Derfor er der også mange kommuner, der i de senere år har
iværksat projekter med bud på, hvordan man kan arbejde med
trivsel og selvopfattelse i institutionernes hverdag. Således også det
udviklingsarbejde, som er i fokus i denne rapport.
Det er endnu et incitament til at arbejde med den positive psykologis
genstandsfelt (faktorer, betingelser og processer, der bidrager til, at
individer, grupper og institutioner udvikler sig og fungerer optimalt) i
skolen, hvor danske børn tilbringer mange af deres vågne timer. I de
sidste år har der nemlig været en tendens til øget negativitet og
pessimisme hos danske børn. Denne tendens til negativitet og
pessimisme hos børn kan vi aflæse i statistikkerne over depressioner
hos børn, som det også fremgår af følgende udsagn fra læge Merete
Juul Sørensen og professor Per Hove Thomsen ”Aktuelt stiger antallet
af børn og unge, der henvises til børne- og ungdomspsykiatrisk
vurdering, og en stigende andel diagnosticeres med depression”
(Sørensen & Thomsen, 2006).
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Trivsel, selvværd og optimisme
Indenfor positiv psykologi bruges begreberne trivsel, selvværd og
optimisme ofte i sammenhæng med mere overordnede begreber som
subjektiv velvære, lykke, flow og glæde. Der kan være forskel på
hvordan forskere, praktikere og diverse forfattere på feltet præcist
definerer begreberne. Vi vil derfor her foretage en præcisering af
hvorledes begreberne, trivsel, selvværd og optimisme er anvendt i
rapporten.
Trivsel: ”Begrebet dækker over tilfredshedsberedskabet hos en
person. Det er ikke den konkret oplevede tilfredshed, der referer til
tilfredsstillelsen af et enkelt motiv eller en konkret forventning, men
en generel følelsesmæssig holdning eller tilstand” (Hansen et al.,
2012, s. 519). Denne tilstand er i den positive psykologi både fysisk
og psykisk, idet den er udtryk for subjektiv velvære, hvilket ifølge Ed
Diener er den enkelte persons affektive og kognitive evaluering af sit
eget liv. Affekt skal her forstås som en paraplybetegnelse for
fysiologiske emotioner, de psykologiske emotioner og
adfærdsmæssige emotioner.
Selvopfattelse: Forstås her i en bred forstand som den
selvopfattelse, man har. Selvopfattelsen er sat sammen af flere
domæner: Fysiske egenskaber (udseende, kropsbevidsthed),
psykiske egenskaber (færdigheder og evner, psykisk velbefindende
(psykisk stabilitet, styrke, angst, aggressivitet)), og individets
relationer til andre i sin omgangskreds (relationer til forældre og
familie, relationer til andre).
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Selvværd: Er en persons følelse og oplevelse af at være værdsat
som den, han/hun er, og at have ret til at være den, han/hun er.
Selvopfattelsen afspejler således det selvværd, personen har, og
man kan sige, at selvopfattelsen omfatter selvværdet, og at
selvværdet kommer til udtryk i en persons selvopfattelse. De to
begreber står således i et dialektisk forhold til hinanden.
Optimisme: Forventningen om, at fremtiden vil tegne sig lyst, og at
dårlige oplevelser ikke er tilbagevendende, og med tro på fremskridt
(Hansen, 2012 s.364). En optimist er kendetegnet ved, at personen
oplever dårlige begivenheder som værende midlertidige, og personen
ikke tager en personlig skyld for deres opståen modsat en pessimist
(Hansen, 2012).
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Positiv psykologi på Nørreskov-Skolen
Nørreskov-Skolen begyndte en egentlig skoleudvikling i efteråret
2011 som en del af en sammenlægning mellem to afdelinger.
Nørreskov-Skolen ønskede at tilrettelægge et kompetenceudviklingsforløb, som kunne klæde det pædagogiske personale på til at løse
inklusionsopgaven og samtidig understøtte Nørreskov-Skolens mål
om at have glade og motiverede elever, med en imødekommende
indgangsvinkel til læring.
Det pædagogiske personale på Nørreskov-Skolen gav udtryk for, at
de ønskede at få redskaber og anskuelsesmetoder, der kunne
muliggøre at rumme inklusionen i folkeskolen. At kunne sætte fokus
på elevernes styrker og muligheder, frem for deres svagheder og
begrænsninger, var afgørende for at positiv psykologi blev
Nørreskov-Skolens store indsatsområde. Generelt set modsvarer de
potentialer, der findes i positiv psykologi, i vid udstrækning behovet
for at kunne skabe et inkluderende miljø præget af anerkendelse,
respekt og trivsel.
For ledelsen på Nørreskov-Skolen har det været vigtigt at inddrage
det pædagogiske personale i udvælgelsen af kompetenceudviklingsforløbet, således at det ikke var et ledelsesprojekt
med en medarbejderudviklingsindsats!
Før det egentlige
udviklingsarbejde
påbegyndte, har
skolen derfor været
igennem en længere
involveringsproces
for at sikre, at dén
indsats der blev
påbegyndt også indeholdt de rigtige elementer i forhold til, hvad det
pædagogiske personale efterspurgte. Derfor valgte ledelsen på
Nørreskov-Skolen også tidligt i forløbet at inddrage Helle Fisker i
arbejdet med bl.a. små informative oplæg, fortrolige samtaler med
det pædagogiske personale om deres behov, hvilket var med til at
kortlægge kompetenceudviklingsbehovet.
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Helle Fisker har i samarbejde med ledelsen på Nørreskov-Skolen
defineret forløbet som Helle Fisker derefter har tilrettelagt og
efterfølgende gennemført.
I januar 2012 startede
kompetenceudviklingen for det
pædagogiske personale. I
tilrettelæggelsen af forløbet, blev det fra
ledelsen og bestyrelsen gjort klart, at
indsatsen omkring positiv psykologi ikke
skulle være et hurtigt ”fix”, men være
målrettet, langstrakt og uden en
slutdato – positiv psykologi skal blive
fundamentet, som elevernes ses ud fra.
I skoleåret 2013-14 videreføres positiv
psykologi eksempelvis i relation til
udarbejdelse af elevplaner, som har
fokus på udvikling med afsæt i den
enkelte elevs styrker og potentialer.
Der har i forløbet været fokus på at
klæde det pædagogiske personale på til
målrettet at kunne arbejde med
inklusionsopgaven – skabe et godt
arbejds- og læringsmiljø præget af
anerkendelse, respekt og tryghed – et
miljø som fremmer engagement, trivsel
og effektiv læring.
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I kompetenceudviklingsforløbet, blev der i første omgang sat fokus
på positiv psykologi i forhold til de voksne. Tankerne bag positiv
psykologi blev kort
præsenteret og
underbygget med
praksiseksempler samt
øvelser. Formålet var at
give alle indsigt i, hvad
positiv psykologi er og
konkrete idéer til,
hvordan man målrettet
kan arbejde med positiv
psykologi og styrkerne i
forhold til sig selv,
kollegaerne og børnene.
Det pædagogiske
personale blev således
klædt på til at omsætte
positiv psykologi i
praksis.
Allerede på trivselsdagen
i marts 2012 satte hele
skolen fokus på positiv
psykologi og styrkerne
og på alle klassetrin blev
der med forskelligt
udgangspunkt og formål
arbejdet med
udgangspunkt i positiv
psykologi. Siden har
skolen tilrettelagt
årshjulet således, at der flere gange om året konkret sættes fokus på
arbejdet med positiv psykologi, som derefter følges op i det daglige.
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Udviklingsarbejdet på Nørreskov-Skolen
Oversigt over empiri indsamlet på
Nørreskov-Skolen
Interview med lærere
og elever på
Nørreskov-Skolens
afdeling i Guderup i
Sønderborg Kommune
er foretaget den 20.
april 2012.
Interviewene
omhandler tre elever
fra 2. årgang og deres
klasselærer, samt fem
elever fra 4. årgang og
deres klasselærer.
Desuden blev der
foretaget tre interview
på Nørreskov-Skolens
afdeling i Svenstrup
den 15. maj 2012 med
to lærere fra hhv. 4. og
5. årgang samt fem
elever fra 5. årgang.
Klasserne har arbejdet meget forskelligt med positiv psykologi.
Lærerne har alle taget udgangspunkt i at anvende positiv psykologi
tilpasset elevgruppen og arbejdet med det, som lærerne har vurderet
var oplagt at sætte fokus på.
Helle Fisker forklarer i en samtale med Frans Ørsted Andersen, at
nogle lærere har anvendt positiv psykologi i en faglig kontekst, mens
andre har fokuseret på positiv psykologi i forbindelse med udvikling
af elevens personlige og/eller sociale kompetencer. Produkter som
styrkebøger, styrkehjulet, styrkeplakater, værdier for klassen er blot
nogle af de konkrete produkter som processen mundende ud i.
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Udtalelser fra elever som fortæller, hvordan de har
arbejdet med positiv psykologi og styrkerne
•
•
•
•

”Vi har lavet plakater”.
”Vi har lavet nogle forklæder, hvor der står vores styrker
på, og vi har også et billede af os selv på forklædet”.
”Vi havde fået som hjemmeopgave, at mor og far skulle
finde vores styrker”.
”Vi har siddet i grupper og fundet gode ting om elev,
kammerat, lærer, skole, undervisning”.

Eksempler på elevsvar på evalueringsspørgsmål:
”Hvordan var det at få at vide, hvad dine klassekammerater synes du
er god til?”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Jeg fik en varm fornemmelse indeni, det var dejligt at få
at vide”.
”Det er dejligt at arbejde med det […] – der er mange
ting som overraskede mig [positivt]”.
”[Det er] sjovt at arbejde med sine styrker”.
”Jeg er særligt glad for, at nogen synes, jeg er
taknemlig”.
”Med alle de styrker og komplimenter vi fik, blev vi rigtigt
glade”.
”Det var meget rart, at man for eksempel har [styrkerne]
venskab og visdom”.
”Jeg synes det er rart at vide, hvad kammerater, lærere
og forældre synes jeg har af styrker”.
”Jeg blev lidt overrasket over, at jeg fik styrken mod,
fordi jeg synes, jeg er meget genert”.
”Jeg blev rigtigt glade for ærlighed, fordi så ved jeg, at
mine venner stoler på mig”.
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”Hvad vil du/I gerne styrke?”:
•
•
•

•
•

”Vi vil [i klassen] gerne styrke humor, fordi det er altid
godt at kunne se det sjove og positive”.
”Jeg kunne godt tænke mig at forbedre [styrken] mod, for
jeg synes, jeg er lidt genert”.
”Vi vil godt være åbne, så folk kan snakke med os om
noget. Og vil godt styrke ærlighed, så folk kan stole på
os”.
”Jeg vil nok arbejde lidt på min kreativitet”.
”Vi mener selv, at vi skal styrke styrken mod og
kærlighed. Mod kan man bruge til at være sig selv.
Kærlighed kan man bruge til at vise, at man holder af
nogen”.

Ovenstående evaluering viser således, at eleverne tydeligt har
set den positive effekt ved at arbejde med deres styrker. De
har fået styrket deres selvopfattelse ved at få defineret, hvad
de er gode til, og har en klar fornemmelse for, hvad de godt
kunne tænke sig at blive bedre til.

Analyse af interviewene fra Nørreskov-Skolen
Interviewguiden blev brugt som styrende for afviklingen af
interviewene. Guiden indeholdt bl.a. spørgsmål vedrørende:
•
•
•
•
•

Eksempler på brugen af positiv psykologi i skolen
I hvilke sammenhænge sker aktiviteterne?
Er der fokus på læring og/eller trivsel?
Kan indsatsen bruges i forhold til inklusion?
I hvilke faglige sammenhænge/ skolefag benyttes
indsatsen med positiv psykologi?
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Resultater fra interviewene i 2. klasse på
Nørreskov-Skolen, Guderupafdelingen
Faglig effekt: Eleverne har fået øget ordforråd og blevet bedre
til tekstanalyse
I interviewet med dansk-/ klasselæreren fra 2.årgang fortæller hun
om helt klare fordele ved at anvende positiv psykologi i sin klasse.
Eleverne har ud over at få et større ordforråd også lettere ved at for
eksempel sætte ord på ved tekstanalyse.

”[...] det er helt klart noget af det, vi regner med at ville
bruge, når det er, at vi arbejder med personkarakteristik,
når vi læser tekster, jamen så er det helt klart styrkerne,
fordi det er inde i baghovedet på dem” (dansk-/
klasselærer, 2. årgang).
Hun forklarer endvidere, at eleverne har bedre styr på styrker, som
hedder noget, de allerede er bekendte med. Nyere udtryk skal de
have gentaget
mange gange,
men til
gengæld øger
det elevernes
ordforråd.
Læreren har i
den
forbindelse
fokuseret
meget på at
visualisere
styrkearbejdet
i sin indskolingsklasse for dermed at øge læringen og
transferværdien til andre danskfaglige emner.
Dansk-/ klasselæreren har arbejdet med at få afdækket det enkelte
barns styrker ved selv at bidrage og bede de andre lærere samt
forældrene om at give deres bud på, hvilke styrker de ser barnet har,
men vigtigere endnu: Børnene har også selv defineret egne og
andres styrker.
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Som læreren siger:
”Og så sendte vi den her cirkel med [...] ordene [de 24 VIA
styrker se s. 5], fordi så ville vi gerne have, at forældrene også
skulle se på deres barn og så nævne fem styrker, som
kendetegner deres barn mest. Så vi har faktisk [...] været med
at se på hvert enkelt barn med fem styrker, der er deres
stærkeste, og så hvilke tre vi synes, de skal træne. Det samme
har forældrene gjort, det samme har børnene gjort på
hinanden, og så har de gjort det på sig selv også. Så det har
virkelig været sådan en hele vejen rundt tur, hvor vi så samlet
har fundet ud af, jamen så må det være de her ord, der
beskriver barnet mest. Og det har de jo så været inde og
skrive om i deres stiledagbog” (dansk-/ klasselærer 2. årgang).
Positiv effekt på klassens sociale liv
Generelt beskriver dansk-/ klasselæreren i interviewet, hvor gode
børnene i hendes klasse er til at formulere sig omkring deres styrker
og styrkerne generelt. Socialt set har styrkearbejdet været med til at
løse og opbløde mange konflikter, og på den måde medvirket til at
styrke klassens sociale liv. Læreren mener desuden, at børnenes
tolerance overfor hinanden er blevet bedre, ligesom lærernes
forståelse af børnene også er øget. (dansk-/ klasselærer 2. årgang).
”Nok har vi været opmærksomme på, at de har været
begejstret de to drenge her, men det er jo også en af deres
topstyrker [...] og det kan være deres værste fjende. Men i
stedet for at [...] blive irriteret over at nej, nu afbryder de
igen, fordi de ikke kan vente på, at det bliver deres tur […]
jamen så kan vi jo faktisk se nu, at det er fordi de er vildt
begejstrede og har noget på hjertet [så det) vil sige, vi er
blevet mere tolerante overfor hinanden [i klassen] og vi kan
også minde hinanden om, at nu er [nogen] vist lige lovlig
begejstret.” (dansk-/ klasselærer 2. årgang).
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I 2. klasse er det nemt at se, i hvor høj grad børnene bruger
styrkearbejdet. Nogle kan relatere til det med det samme og bruger
det også derhjemme, mens andre elever prøver at finde ud af de
forskellige begreber og beskrivelser. Læreren anvender for eksempel
positiv psykologi til at give en ekstra dimension i måden hun
arbejder med læringsstile på i klassen. dansk-/ klasselæreren vil
også kombinere styrkebegreberne med ’Den gode stol’. Af andre
tiltag ud over styrkearbejdet nævner hun ’de gode historier’, som de
fortæller i frokostpausen. Hun anvender positiv psykologi i mange
forskellige sammenhænge i det pædagogiske arbejde, eksempelvis
også inden for undervisningsdifferentiering, variation af
undervisningen og i tilrettelæggelsen af den.
Som dansk-/ klasselæreren siger, giver positiv psykologi et godt
generelt grundlag for den almindelige undervisning:

”Altså hvis man kender sig selv og kender sine styrker og
svagheder, jamen så har man et redskab at arbejde ud
fra. Og […] det her giver jo et kæmpe sammenhold i
klassen og en forståelse for hinanden og tolerance, jamen
har du harmoni med eleverne, har du harmoni i klassen,
jamen så har du også grundlaget, fundamentet for at
kunne lære alle de faglige ting.” (dansk-/ klasselærer 2.
årgang).
Andre positive effekter i 2.kl.
En anden fordel dansk-/ klasselæreren på 2. årgang beskriver er, at
hele lærerstaben har været på det samme kompetenceudviklingsforløb om positiv psykologi, så alle kan tale med om de forskellige
tiltag, og lærerne har fået et fælles sprog.
Eleverne i denne 2. klasse, fortæller begejstrede i interviewet om
hinandens og egne styrker, hvordan de har arbejdet med at sætte
deres styrker på en papirsol og haft et barometer på deres bord, der
fortæller dem hvilke tre styrker, de skal arbejde med.
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Alle elever har vist interesse for styrkearbejdet. De fortæller, at
styrkearbejdet har fået dem til at lære hinanden bedre at kende og
få fokus på sådan noget som selvkontrol. Som én af drengene siger,
”Ja, og så selvkontrol, nåh, ja, jeg skal huske min selvkontrol, så må
jeg lige gå ind [...] og så lige trække vejret og sådan.
2. klasses eleverne beskriver også, hvordan de bruger styrkearbejdet
i deres fritid. En af drengene arbejder for eksempel på at blive
mindre kræsen og have en pænere skrift, men han understreger, at
de selv bestemmer, hvor meget de vil arbejde med deres styrker.
Som en af pigerne siger, ”Styrkerne, det bestemmer vi jo sådan set
lidt selv, om vi gider øve dem, eller om vi ikke rigtigt har tid til det
[…] vi øver bare, når vi vil, når vi har tid til det ”. Eleverne på 2.
årgang kan for eksempel også tale med deres forældre om styrkerne,
da forældrene har været involveret i afdækning af styrkerne i
starten. Inddragelsen af forældrene betyder også, at de kan støtte
børnene og minde dem om, hvilke styrker de skal ”skrue op” for og
hvilke styrker de skal ”skrue ned” for.
Et par af pigerne på 2. årgang fortæller, hvordan de har brugt
styrkearbejdet i konfliktløsning. Den ene pige valgte at gå sin vej og
sætte fokus på selvkontrol ved at tælle til 10 i stedet for at eskalere
konflikten, og den anden pige pointerer, at de blev gode venner til
sidst. I det hele taget er der færre konflikter i klassen og dermed er
der brugt mindre tid i timerne på at løse dem. En af pigerne
beskriver, hvordan situationen kunne være i klassen, før de begyndte
med styrkearbejdet, ”Og så skulle alle drengene bare vente hele
tiden,i stedet for at pigerne skulle gå uden for døren, og så kunne
man høre på det hele”. Pigerne er også blevet bedre til at være
venlige overfor hinanden, som en af pigerne beskriver sådan, ”Vi
bliver ikke så meget uvenner mere. Og hvis vi bliver uvenner, så
giver vi mere hånd og siger undskyld til hinanden”.
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Resultaterne fra interviewene i 4. klasse på
Nørreskov-Skolen, Guderupafdelingen
4. klasses-eleverne har arbejdet med at lave en plakat med hele
klassens topstyrker i et søjlediagram, der hænger på døren til
klasselokalet. De har
arbejdet to og to med at
skrive deres topstyrker
på et hjerte, og så har
de arbejdet med
plakater, hvor de skulle
visualisere styrkerne
med billeder.
	
  
Positiv psykologi som
selvstændigt tema
I interviewet med
dansk-/ klasselæreren på 4. årgang, kommer det frem, hvorledes
positiv psykologi kan anvendes som et tema i sig selv. Et tema, hvor
eleverne lærer om de forskellige psykologiske styrker, på basis af
Martin Seligmans teori. Når denne viden er etableret hos eleverne,
kan dansk- / klasselæreren på 4. årgang relatere til styrkerne i for
eksempel et tema om tilgivelse, som hun skal undervise i. Hun ser
også eleverne bruge styrkebeskrivelserne i for eksempel læsning og
matematik og i forhold til deres generelle dannelse og opførsel over
for hinanden. Desuden er det en hjælp for både læreren og eleven,
når man skal se på, hvordan eleven lærer. I forhold til sidstnævnte
nævner læreren et eksempel med en af drengene, som har styrken
’vedholdenhed’:
”Og noget af det, der også er sjovt med det med [ham], det er
jo, at vedholdenhed er hans styrke, men når det så gælder
skolearbejde, der bruger han ikke vedholdenhed, fordi så skal
han bare være færdig [...] hvor vi så siger, ’jamen du kan jo
godt prøve at arbejde med den, som egentlig er din topstyrke
og den, du er allermest glad for. Prøv du at se, om du kan
bruge den på andre planer end kun det sportslige’.” (dansk- /
klasselærer på 4. årgang).
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Positiv psykologi styrker læringen, trivslen og dannelsen
Ifølge dansk- / klasselæreren på 4. årgang havde eleverne let ved at
acceptere eller genkende styrkerne, både dem de selv har og dem de
tilskrev klassen som helhed. Desuden er det ikke kun elevernes
trivsel, der styrkes af arbejdet med positiv psykologi, men også, som
tidligere anført, læringen generelt. Dansk- / klasselæreren på 4.
årgang giver følgende eksempel:
”Altså [bliver de mere] hele mennesker, og de kan rumme sig
selv, så de [får] også mere overskud til at tage læring til sig,
[...]. Når de går i baglås og så siger, ’Jamen det kan vi ikke,
det der matematik, ork, vi lærer aldrig det der’ [så kan vi sige
til dem], ’Jamen dine styrker det er jo mod, det har du glemt’
og eleven svarer, ’Nåh, ja, for pokker, jamen så kan jeg vel
nok […] skal
bare være lidt
modig’ (dansk- /
klasselæreren på
4. årgang).
Dansk- /
klasselæreren på 4.
årgang, understreger,
hvor nemt det har
været at arbejde med
styrkerne med eleverne:

”..det kommer helt naturligt for dem, at det ligger lige til
højrebenet.” (dansk- / klasselæreren på 4. årgang).
og ”..det vi har tænkt, det er, at vi synes, at det.. og det må jo
også være, fordi at det er nogle almene gode ord, der kommer,
fordi [...] det er i hvert fald for den klasse, vi har, nu har vi
kun prøvet om én, men det virker bare så naturligt for dem.
[...] Og de har virket så begejstrede og så positive” (dansk- /
klasselæreren på 4. årgang).
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I forhold til oplevelsen af brugen af positiv psykologi i skolen siger
dansk- / klasselæreren på 4. årgang, at hun generelt synes, det er
meget brugbart.
” ..vi synes, det er meget brugbart. Og vi synes, at de tanker
vi har nu her, det er, hvad så videre? At noget af det vi prøver
at tage mig selv i, det er, at vi kommer til at sige, ’Hov, der
brugte du vist ikke din styrke’, altså i stedet for at gøre dem
opmærksomme på, ’Hov, der brugte du din styrke’. [...] Og det
der med at man har en styrke, måske sådan man godt vil
arbejde med og så prøve at se, hvordan kan man arbejde hen
imod det.” (dansk- / klasselæreren på 4. årgang).
Positiv psykologi er ikke kun brugbart i forhold til klassens trivsel,
men også som pædagogisk redskab, i styrkelsen af elevernes lyst til
at lære.
”Det her det er basis for, hvad det vil sige at være et
menneske, og hvis ikke vi har mennesker i folkeskolen, jamen
så kan vi da lære dem dansk og alt muligt andet, og det kan
sagtens kompenseres, ingen problem, det her [positiv
psykologi] det er basis, og det er et super redskab… og man
[...] har nogle ord, som er genkendelige både for børn og for
voksne.” (dansk- / klasselæreren på 4. årgang).
Dansk- / klasselæreren på 4. årgang påpeger at elever, der har styr
på deres styrker, hvad de indeholder og ikke indeholder, kan præge
klassen i en god retning. En anden fordel dansk- / klasselæreren på
4. årgang også har bemærket er, hvis man som lærer lægger mærke
til klassens styrker samlet set. Hun nævner for eksempel, at klassen
har masser af mod og selvtillid, men mangler selvkontrol, ydmyghed
og beskedenhed. Læreren har efterfølgende tænkt sig at arbejde
med at sætte fokus på de styrker, som klassen som helhed kunne
blive bedre til ar fokusere på. (dansk- / klasselæreren på 4. årgang).
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Klasselæreren påpeger at det
kan være svært at skabe et
objektivt billede af de enkelte
styrker. dansk- / klasselæreren
på 4. årgang. Nogle af eleverne
er blevet påvirket af styrkernes
navne, hvor ’kærlighed’ for
eksempel kan være in, mens
’troværdighed’ måske ikke er
helt så sejt. Hun vil efter et års
tid med styrkearbejdet give
sine elever den egentlige
styrketest (VIA). På den måde
håber læreren, at eleverne får
et mere objektivt billede af
deres styrker. Desuden vil hun
finde ud af, hvor farvede deres
svar rent faktisk har været af
trends, og hvor ærlige de har
været.
De fem elever på 4. årgang
udtaler sig alle positivt om at
arbejde med positiv psykologi i klassen og kalder det sjovt,
spændende og lærerigt (4. årgang, s.2). En pige beskriver den
personlige gevinst ved styrkearbejdet således, ”Man bliver også mere
sikker på sig selv, hvad man egentlig har som styrker. Man blev
sådan lidt mere selvsikker” (4. årgang).
Eleverne beskriver, hvordan de har lært, at nogle af deres styrker
faktisk kan blive for dominerende, men efter at have arbejdet med
styrkerne, er de nu bevidste om det og kan gøre noget ved det (4.
årgang). Som en af drengene beskriver, hvad han nu gør i fodbold,
fordi han er bevidst om styrkerne kan blive for meget:
”Drengen: Ja. Hvis vi er bagud, så går vi, og så bliver vi
skiftet ud.
Helle Fisker: Kan du mærke, at du gør det
Drengen: Ja, så.. så bliver vi skiftet ud så, men vi siger selv,
at vi vil skiftes ud, sådan så vi lige kan gå helt ned [...] Fordi
ellers går vi helt op” (4. årgang).
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Konflikter dæmpes
Pigerne i 4. årgang forklarer, at klassen har været præget af mange
og voldsomme konflikter især blandt pigerne. De har været delt op i
kliker, og har været hårde ved hinanden. Efter klassen har
påbegyndt styrkearbejdet er der færre konflikter, og de konflikter der
måtte opstå, kan pigerne nemmere selv håndtere nu. Derfor bliver
der i klassen nu brugt meget mindre tid på konflikthåndtering.
Desuden fortæller en af pigerne, hvordan pigerne og drengene nu
også bedre kan lege sammen (4. årgang). De har tidligere også haft
problemer med at skulle deles om computeren i klassen, men det er
også løst, efter at de har arbejdet med positiv psykologi (4. årgang).
En af drengene fortæller, hvordan han og en anden dreng i klassen,
før styrkearbejdet ofte var oppe og toppes, men efter at der i klassen
er blevet sat fokus på styrkerne og positiv psykologi, er der kommet
en fælles forståelse
drengene imellem, og
de kan nu selv håndtere
de
uoverensstemmelser,
der måtte være. En af
pigerne forklarer,
hvordan deres lærer
har sat klassen i gang
med at hjælpe en af
drengene til at styre sin
topstyrke ’humor’,
”Altså [læreren} hun
har også.. hun har
snakket med [drengen],
og så har de også aftalt sådan, at nu skal man nok sige sådan, når
det er noget, der er sjovt ved ham, og når det ikke er sjovt, fordi så
holder han nemlig op, og det er han begyndt sådan på at respektere
ret meget” (4. årgang).
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Resultater fra interviewene i 4. klasse på
Nørreskov-Skolen, Svenstrupafdelingen
På Nørreskov-Skolens afdeling i Svenstrup blev der interviewet en
dansk-/ klasselærer fra 4. årgang. Det er en meget lille klasse med
bare 7 elever. Der har været et stort engagement omkring arbejdet
med styrkerne, som de startede med i begyndelsen af 4. klasse.
Læreren startede styrkearbejdet i klassen, med at sætte eleverne til
at beskrive hver enkelt styrke i en powerpoint præsentation med
illustrationer. Desuden har de lavet
personplancher for hver enkelt elev med
styrkerne i fokus (ti-tolv styrker). På
klasseværelsets dør har de hængt en
plakat med klassens samlede styrker. Og
så er de enkeltvis i gang med at lave en
styrkebog, hvor de først har beskrevet
deres liv indtil nu, derefter beskriver de
deres fem topstyrker, og så skriver de
både i egen styrkebog og i hinandens, de
fem topstyrker de selv har og kan se ved
kammeraten. (dansk-/klasselærer, 4.
Årgang S.).
Dagbogen tilføres en ny dimension
Sideløbende hermed har dansk/klasselæreren i 4. klasse længe haft
eleverne i gang med at skrive dagbog, og
med styrkearbejdets indførsel i klassen,
tilføres dagbogskriveriet en ny dimension,
for nu beskriver eleverne episoder fra
deres dagligdag ved blandt andet at
anvende styrkerne:
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”..efter at vi er begyndt at bruge positiv psykologi, så skriver de
stadigvæk dagbog hver dag, og de sætter styrker på. Altså så hvis
de for eksempel har hjulpet mor og far med at gøre rent derhjemme
eller bagt boller, så kan de sige, puha, det krævede lidt
vedholdenhed at hjælpe mor med at støvsuge.” (dansk-/klasselærer,
4. årgang S.).
Eleverne har rykket sig enormt på det faglige område
Ud over den trivselsmæssige vinkel på styrkearbejdet i klassen, kan
læreren også se, at eleverne anvender begreberne i den almindelige
faglige undervisning. Hun beskriver for eksempel, hvordan de i
danskundervisningen kan bruge det i tekstanalyse: ”Og vi bruger det
også meget, kan jeg høre, når vi taler om tekster. Der kan de godt
sige, at det krævede meget ’mod’ det her, eller der var de meget
’vedholdende’ i det, eller det var meget ’værdsættelse af det smukke
og sublime’, fordi det var et smukt landskab, der blev beskrevet. De
bruger det meget helt af sig selv.” (dansk-/klasselærer, 4. årgang
S.).
Læreren beskriver også, hvordan sammenholdet i klassen er blevet
stærkt forbedret og tilføjer, at også læringen er på sit yderste lige nu
– de har rykket sig enormt som følge af styrkearbejdet:

[...]de har jo virkelig fundet nogle positive sider frem om
sig selv og hinanden, der har gjort, at det virkeligt har..
altså læringen har virkeligt fået et ryk opad, fordi de er så
afslappede i hinandens selvskab, så altså læringen er på
sit yderste lige nu.
Frans Ørsted: Ja. Så de får bedre gruppearbejde og bedre
fællesskab ud af det her?
Læreren: Ja, de bruger ikke tid på så meget andet eller sidde
at tænke, at det kan jeg ikke finde ud af, de hopper bare ud i
det, fordi de har simpelthen fået, hvad skal man sige, et
positivt syn på det.. på sig selv og på det at gå i skole. Og de
har også rykket sig enormt nede i klassen altså også fagligt.”
(dansk-/klasselærer, 4. årgang S.).
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Styrket skole/hjem samarbejde
Desuden har det styrket lærer-forældresamarbejdet, at eleverne
også har fået et styrkeskema med hjem som forældrene skulle
forholde sig til og skrive hvilke styrker, de ser deres barn har. På den
måde har forældrene været inddraget i arbejdet med styrkerne
(dansk-/klasselærer, 4. årgang S.). Læreren præciserer, at børn i
problemer kan have særlig gavn af styrkearbejdet. De får mulighed
for at fokusere på det positive og finde egne styrker så det bliver
synligt for dem selv og kammeraterne. ”Jeg synes, det er et godt
værktøj at tage udgangspunkt i. Fordi selv de børn der har store
problemer, de kan bruge noget af det og kan finde ud af, jamen hov,
de andre synes, jeg er kreativ når jeg spiller fodbold for eksempel.”
(dansk-/klasselærer, 4. årgang S.).
Styrkearbejdet kan være tidskrævende
Det eneste kritikpunkt læreren har omkring arbejdet med positiv
psykologi er, at det kan være meget tidskrævende, alt afhængig af
hvordan klassen er som udgangspunkt (dansk-/klasselærer, 4.
årgang S.).

Resultater fra interviewene i 5. Klasse på
Nørreskov-Skolen, Svenstrupafdelingen
På 5. årgang blev klassens natur/teknik og engelsklærer, der også er
afdelingens AKT- og specialundervisningslærer, interviewet. Klassen
er en klasse med overtal af drenge: 14 drenge og 5 piger. Læreren
vurderer, at rent sprogligt er klassen ikke stærk nok til at følge med i
styrkearbejdet, hvis de kun arbejder med begreber og ord.
Derfor har de valgt at arbejde med styrkerne på en mere kropslig og
praktisk måde, fx vha. en lille overlevelsestur i skoven, hvor der er
fokus på styrkerne, som en del af de praktiske aktiviteter. Efter
turen, som var en øjenåbner, har eleverne arbejdet mere traditionelt
med egne styrker og lavet individuelle plakater om styrkerne.
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Efterfølgende har de sat fokus på at
definere værdier for klassen – herunder
taget stilling til, hvad der kendetegner
en den gode skole, den gode elev, den
gode lærer og den gode klasse.
Tilgangen til arbejdet med positiv
psykologi og styrkerne skal
tilpasses elevgruppen
Læreren beskriver klassen som
vanskelig: De er ikke samarbejdsvillige,
der er meget uro og eleverne er hurtige
til at finde fejl ved hinanden. Derfor var
det også svært for dem at arbejde med
at flytte fokus over til at skulle finde
hinandens styrker og ikke mangler.
”Jeg gjorde meget ud af at sige, at der er forskel på at være
ven og kammerat, vi skal tænke på det som elev. Og der kom
den spændende ting ud af det, at der var nogen af dem, der
sagde, jamen det kan jeg ikke gøre, fordi jeg kender ham ikke
nok. Og det er jo en vældig øjenåbner for et lærerteam at få
bekræftet, at børnene er på vagt over for hinanden, der er
simpelthen ikke i 5. kl. den der ånd af begejstring hvor man
har den værdi, at alle har en betydning i en klasse og har
noget relevant at komme med.” (AKT- og faglærer, 5. årgang).
Som faglærer i ’engelsk’ og ’natur og teknik’ synes hun ikke, at har
hun som udgangspunkt har kunnet anvende styrkearbejdet, men hun
har i samarbejde med klasselæreren i en AKT-time om ugen lavet
styrkearbejdet med eleverne fra februar til midten af maj, hvor
interviewet her bliver foretaget.
AKT- og faglæreren, 5. årgang mener, at styrkearbejdet skal startes
tidligere end 5. klasse, fordi elever typisk er mere motiverede og
begejstrede i indskolingen og endnu ikke er begyndt på at være på
vagt overfor hinanden.
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AKT- og faglæreren, 5. årgang mener desuden, at det er vigtigt at
læreren tager ejerskab til styrkearbejdet, og tilpasser det så det
passer præcist til
den klasse, man
har. Derfor skal
der også ligge
noget substans i
det materiale,
man som lærer
skal arbejde ud
fra.
Positiv psykologi
kan med fordel
anvendes i AKTarbejdet, mener
læreren, som
altså også er AKT- og specialundervisningslærer.
Eleverne i den omtalte 5. klasse virker mere begejstrede for
styrkearbejdets muligheder end den interviewede lærer. Eleverne
kan fx alle nævne mindst to styrker, som kendetegner dem selv. De
synes ganske vist, det var lidt kedeligt at arbejde med styrkerne i
starten af forløbet, men det var fordi de ikke lige kunne se, hvad det
skulle bruges til. Men hurtigt blev det interessant. De giver udtryk
for, at det klart har været sjovere at arbejde med styrkerne end med
traditionel undervisning. En fordel er også, synes de, at
styrkearbejdet mest foregik som gruppearbejde.
Mere positiv i hverdagen
I arbejdet med delemnet ”den gode elev”, beskriver en pige fra
klassen, hvordan styrkearbejdet har hjulpet hende med at være
mere positiv i hverdagen:
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”Man har lært at rose sig selv på en måde. Jeg roste ikke mig
selv så meget før.” (Elevinterview 5.klasse) og videre siger hun
at ”Men man har jo også lidt svært ved at bedømme sig selv,
fordi [...] man plejer jo at kritisere sig selv, man kan ikke så
godt sige noget positivt om én selv, men nu når vi har snakket
om vores styrker, så kan vi meget, meget bedre se positive
ting [ved os selv].” (Elevinterview 5.klasse).
I forhold til spørgsmål omkring den gode skole, og hvilke styrker
eleverne gerne vil have med videre i skoleforløbet (bl.a. i forhold til
Nørreskov-Skolens kommende sammenlægning), beskriver de alle
meget konkrete træk, de gerne vil have med videre.
I det hele taget udviser de som nævnt generel stor tilfredshed med
styrkearbejdet:
”Frans Ørsted: Er der ellers noget, I gerne vil sige om det her
projekt?
En elev: Det har været meget sjovere, end jeg havde regnet
med.
Flere elever: Ja, enig.
En elev: I starten troede vi bare, det var kedeligt.
Anden elev: Lige som med alt andet.”
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Opsummering af resultaterne fra
Nørreskov-Skolen
Generelt er interviewpersonerne
meget positivt stemt overfor både
det specifikke arbejde med
styrkerne i klasserne og det mere
generelle med positiv psykologi
som en tilgang til undervisningen.
De interviewede elever og lærere
fremhæver mange forskellige
positiv psykologiske
arbejdsmetoder, og de oplever, at
der i det hele taget er mere
velvære blandt eleverne og
mellem lærere og elever efter
arbejdet med positiv psykologi er
startet end før. For eksempel er et
resultat af indsatsen, at der
(tilsyneladende) er færre
konflikter i klasserne, og det giver
således bedre plads til den
egentlige undervisning. Samtidig
giver den øgede trivsel, som
projektet har forårsaget, mere
energi til læringsaktiviteterne, så
alt i alt kan man konkludere, at
projektet med brug af positiv
psykologi på Nørreskov-Skolen,
indirekte også har forbedret
elevernes læring.
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På baggrund af interviewene kan man
også uddrage den anbefaling, at det er
vigtigt (hvis man vil fastholde brugen
af positiv psykologi ude i klasserne på
skolen) vedvarende at videreudvikle
arbejdet med styrkerne, så de ikke
bliver fastlåste eller bliver til tomme
klicher. Videreudviklingen handler om
at inddrage eleverne i arbejdet med at
tillægge begreberne og tilføje nye og
flere dimensioner, efterhånden som
eleverne vokser og bliver ældre og
mere modne og bliver i stand til at føje
flere detaljer til styrkeforståelsen.
Vidensdeling mellem lærerne er også
et afgørende aspekt, hvis de gode
ideer skal leve videre i skolens
hverdag.
Til gengæld advares også mod en af
faldgruberne ved styrkearbejdet: Der
er meget sprogligt arbejde, og som
sådan kan det være svært at nå meget
krops- og handlingsorienterede elever,
der ikke kan koncentrere sig særligt
længe om ord og begreber. Her vil en
tidligere introduktion af begreberne
som arbejdsredskaber være med til at
gøre det nemmere for eleverne at
bruge styrker som en naturlig del af
hverdagens undervisning.
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Samlet konklusion
Udviklingsarbejdet på Nørreskov-Skolen har taget udgangspunkt i
den positive psykologi som en tilgang til det pædagogiske arbejde
med elevernes personlige, sociale og faglige udvikling såvel som med
elevernes og klassernes trivsel, selvopfattelse og positivitet.
Projektet griber fat i noget af det, der er helt afgørende for skolens
opgave, nemlig elevernes alsidige udvikling, både af faglig og
personlig art. Vi kunne også kalde det dannelse.
Det fremgår af analyserne af interviewene, at både lærere og elever
har oplevet styrkearbejdet og arbejdet med positiv psykologi som
meget vellykket. De adspurgte oplever større velvære i deres
klasser. Lærere og elever oplever også, at udviklingsarbejdet har
bidraget til, at der bruges mindre tid på konfliktbearbejdning og
dermed mere tid til undervisning og bedre forudsætning for læring.
Alt i alt kan man konkludere, at spørgsmålet om
hensigtsmæssigheden ved brug af positiv psykologi i skolen kan
besvares med et klart ”ja” – som dog skal ses i lyset af et meget
grundigt forberedelsesarbejde på den pågældende skole.
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Sådan kommer du i gang
1. Det er vigtigt at spise elefanten en bid ad gangen…
2. Start med dig selv:
- sæt dig ind i hvad positiv psykologi og styrkerne er
- reflekter over din nuværende situation i skolen og find frem
til, hvad du ønsker at ændre og start lige der
- find mindst én kollega eller et team at arbejde sammen med
- lav en plan for implementeringen – opstil mål og lav
handleplaner
- undersøg mulighederne for at realisere din/jeres plan
3. Næste skridt er eleverne:
- Fortæl eleverne om positiv psykologi og styrkerne
- Giv eleverne mulighed for enkeltvis og som klasse at
arbejde med positiv psykologi og styrkerne – eksempelvis
positiv psykologi og styrkearbejdet integreret i faglige
aktiviteter, i forhold til den enkelte elev eller som en del af
sociale aktiviteter.
4. Informer forældrene evt. på et forældremøde og inddrag dem i
arbejdet med positiv
psykologi
5. Betragt arbejdet med
positiv psykologi og
styrketræning som en
investering ikke en
udgift!
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Inklusion og det nye ledelsesperspektiv
I forbindelse med at den nye folkeskolereform er blevet vedtaget, og
venter på at få sit indtog i folkeskolerne landet over, er arbejdet med
overvejelserne om, hvordan skolerne implementerer reformen, dog
allerede i gang. På mange skolelederkontorer har der siden foråret
2013 været mange spekulationer over, hvordan man kan løfte den
nye ledelsesopgave – og ikke mindst samtidig sikre, at folkeskolerne
til stadighed bliver dygtigere til at håndtere den efterhånden store
inklusionsopgave.
Erfaringerne fra Nørreskov-Skolen omkring arbejdet med positiv
psykologi viser, at man får et personale, der yder mere og har større
arbejdsglæde, fordi de arbejder inden for deres styrker, når man
som personaleleder lader positiv psykologi indgå som en naturlig del
af arbejdet med fordeling af opgaver.
Samtidig er det også således, at for at håndtere det øgede krav til
inklusion, er der også her behov for at se på, hvad eleven kan – frem
for hvad eleven ikke kan. Når personalet kommer til arbejde på
samme måde, som vi arbejder med vores elever, bliver der en endnu
større naturlighed i, at udgangspunktet er at se på muligheder, for
både elev og medarbejder, fremfor at se på begrænsninger.
Personalemæssigt er vi hermed i stand til at sikre os, at vores
medarbejdere bruger deres resurser indenfor de rigtige områder og
overfor eleverne, sikre vi, at de professionelle, der arbejder omkring
eleven, holder fælles fokus på en fremadrettet indsats – og at de
personer, der kobles på eleven, har relationerne der afspejler samme
styrkeområde.
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Positiv psykologi
i den pædagogiske verden
Børn er som udgangspunkt nysgerrige, frie og med et iboende ønske
om at lære, udforske og kaste sig ud i nye udfordringer. Det er
denne naturlige ressource og drivkraft, der udgør de bedste kræfter,
og fra en tidlig alder bør barnets iboende kraft og lyst til at udforske
verden og lære, forsøgt bevaret, understøttet og udviklet. Eleverne
bør mødes med en respektfuld og anerkende tilgang og så tidligt som
muligt, gennem refleksion og metabevidsthed, få et større kendskab
til sig selv og sit potentiale. Denne indsigt bliver den platform de
agerer ud fra og sandsynligheden for at de lykkedes med det de gør,
er stor.
De scoringer børn opnår fra at lykkes er nøglen til de mere generelle
løft i den enkeltes opfattelse af sig selv og samtidig tilskynder
oplevelsen af at lykkes, naturligt til at søge en lignende oplevelse
igen. Den selvtillid der typisk også opstår, vedligeholdes i
successituationen, når man lykkes, ligesom det er brændstof til at
fastholde og skabe yderligere bevidstgørelse om egne beslutninger
og handlinger.
De potentialer, der findes i positiv psykologi, modsvarer i stor
udstrækning behovet for at kunne skabe et miljø præget af
anerkendelse, respekt og trivsel blandt børn og voksne og dermed et
miljø som fremmer engagement, vækst og læring. Positiv psykologi
har en forstærkende effekt på samspillet og styrken i vores
psykologiske styrkesider, vores psykiske vaner, vores sociale
forbindelser og meget mere. Vi kan med positiv psykologi og
styrkerne udfolde elevens ressourcepalet og give alle mulighed for at
opnå en tilstand med en høj positivitetskvotient, der sætter dem i
stand til at møde opgaver og udfordringer med et stort beredskab og
styrkeniveau.
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Positiv psykologi kan således bidrage til opbygningen af, det man
kunne kalde, menneskets ”selvbærende karosseri”. Dette
udgangspunkt giver eleverne mulighed for en eskalerende bevægelse
opad mod nye højder og dermed en positiv spiral, der får stor
betydning for dem selv, deres familie og de mange sociale og
præstationsmæssige sammenhænge de kommer til at indgå i.
Med positiv psykologi får skolen således et helt konkret redskab, som
kan støtte op om den centrale rolle, som skolen også spiller, som
medskaber af identitet og selvværd.
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Nørreskov-Skolen – kort fortalt
Nørreskov-Skolen er beliggende på Als i Sønderborg Kommune.
Skolen blev etableret i 2003 som en del af en fusion af 3
selvstændige skoler, der skulle samles på 2 matrikler. I sommeren
2012 blev skolen yderligere samlet til 1 matrikel i landsbyen
Guderup. Der har været drevet skole på matriklen i Guderup i godt
100 år.
Elevsammensætningen er forholdsvis homogen. Forældregruppen
tilhører både produktionsarbejdere, funktionærer og i kraft af den
fysiske placering også en del teknikere / ingeniører.
Elevtallet i området er faldende i kraft af færre børnefødsler og
skolen er derfor gået fra at være 3-sporet til at være 2-sporet i
indskolingen og på mellemtrinnet. I Udskolingen af tendensen den
samme, men pt. opretholdes der 3 spor på de fleste årgange.
I foråret 2012 var elevtallet ca. 530 fordelt på 2 matrikler. Pr. 1.
august 2013 har skolen indskrevet ca. 450 elever.
Arbejdet med positiv psykologi blev startet i sammenlægningsprocessen.
Alle klasser (fra 1-7. klasse) blev i sommeren 2012 nydannet som en
del af sammenlægningen.
Ledelsen på Nørreskov-Skolen består at et lederteam på 3. Hver
leder er pædagogisk leder for én fase og yderligere er
indskolingslederen ligeledes leder af SFO’en. De øvrige opgaver i
lederteamets er opdelt efter hvilke opgaver, der passer til lederprofil
og –styrker.
Pr. august 2013 er der ansat ca. 55 medarbejder indenfor det
pædagogiske område – bestående af lærere, pædagoger og
pædagogmedhjælpere.
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Personerne bag
Helle Fisker
Helle Fisker har mere end 10 års erfaringer med initiering og
gennemførelse af udviklingsprojekter i kommuner, på skoler
og i institutioner herunder kompetenceudviklingsforløb for
undervisere inden for blandt andet folkeskolen.
Helle Fisker kombinerer forskellige metoder baseret på nyeste
forskning på læringsområdet, eksempelvis de mange
intelligenser, læringsstile, positiv psykologi samt
læringsledelse. Overordnet set sætter Helle Fisker fokus på de
enkelte teoriers muligheder og begrænsninger og der
fokuseres i særlig grad på, hvordan teori omsættes til praksis.
Helle Fisker har en Master i læreprocesser(MLP),en uddannelse
inden for Psykoterapi(EIP) en Human Ressource uddannelse
(HRD), er certificeret inden for læringsstilsteorien (CLST) og
uddannet lærer.
Publikationer:
”Positiv psykologi og styrketræning – skab trivsel, vækst og
glæde” (Akademisk Forlag 2012)
”Lær med stil – læringsstilenes hvad, hvorfor, hvordan”(Dansk
psykologisk Forlag 2011)
”Pædagogik i døgninstitutionen” Bidrag til antologi (Dafolo
2013)
Undervisningsmateriale:
”Rumlig læsning” Dafolo, 2008
”Min selvbiografi” Dafolo, 2005

41

Carina Bielefeldt
Carina Bielefeldt er til daglig ansat som afdelingsleder på
Nørreskov-Skolen, hvor hun bl.a. arbejder med at
videreudvikle og fremtidssikre skolen til morgendagens
inklusionskrav. Hun har tidligere arbejdet som
proceskonsulent i Undervisningsministeriet, ligesom hun har
været lærer i både folkeskole, specialefterskole samt på
erhvervsuddannelserne.
Carina Bielefeldt har i praksis arbejdet med inklusion i mere
end 10 år og har derigennem både gennemført
efteruddannelse indenfor positiv psykologi og læringsstile samt
frafaldsproblemetikker.
Carina Bielefeldts styrker er proces- og langsigtet
strategiledelse, som hun i dag udfører på Nørreskov-Skolen.
Dette har bl.a. bevirket at Nørreskov-Skolen er den første
skole i landet, der er blevet valgt til forskning omkring
anvendelse af positiv psykologi i skolen. Et projekt der
ligeledes er blevet støttet af fondsmidler.
Carina Bielefeldt er pt. ved at supplere hendes
læreruddannelse med en diplom i ledelse.

Frans Ørsted Andersen
Frans Ørsted Andersen, Lektor, ph.d., på Aarhus Universitet,
Center for Grundskoleforskning.
Arbejder med uddannelsesforskning, hvor den positive
psykologi inddrages. Involveret i flere projekter omkring ”Ny
Nordisk Skole” og har fokus på komparativ
nordiskskoleforskning. Har i den forbindelse udgivet en lang
række publikationer og medvirket i filmproduktioner om bl.a.
den finske folkeskole.
Seneste publikationer:
”Den positive psykologis metoder” (Dansk Psykologisk Forlag)
”Flow i hverdagen - Navigation mellem stress, kaos og
kjedsomhet” Dansk Psykologisk Forlag)
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