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Omsorg og læring
skal gå hånd i hånd
Sean:

Jeg er blevet meget
bedre til det faglige

Forældre og skoler:

Intensiv læring virker

I Oslo kan alle børn
gå i sommerskole
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Hvert år starter mange tusind børn deres
skoleliv – fulde af forventning. Mange af
dem vil i løbet af de næste ti år opleve læring i passende tempo og sværhedsgrad,
mens andre vil have brug for særlig hjælp
og støtte undervejs.
Egmont Fonden arbejder for et godt liv for
børn og unge. Det gør vi blandt andet ved
at støtte børn og unges lyst til læring.

Det kan I læse mere om i Egmont Rapporten 2015. I kan også møde en række børn
og unge, der fortæller om deres oplevelser
med vidt forskellige typer af intensive læringsforløb. Vi vil gerne sige en særlig tak
til dem for at stille op og dele ud af deres
erfaringer. De har inspireret os – vi håber, at
de også vil inspirere jer. God læselyst.
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83 %
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I årets udgave af Egmont Rapporten stiller vi skarpt på, hvordan intensive læringsforløb som fx camps, tutoring eller andre
målrettede forløb, kan øge børn og unges
lyst til at lære og styrke dem fagligt og personligt. Vi har talt med lærere, skoleledere,
forskere, forældre og ikke mindst børnene
og de unge selv, og alle peger på, at de
intensive forløb har en positiv effekt. Eksempelvis siger ni ud af ti forældre, der har
haft et barn på et intensivt forløb, at barnets faglige niveau blev løftet. Og 60 pct.
af lærerne mener, at intensive forløb kan
hjælpe dem med at inkludere børn med
særlige behov.

83 % af de lærere, der har prøvet et intensivt læringsforløb, vurderer, at det styrker
elevens motivation for at lære noget i
timerne. Ny undersøgelse kortlægger skolelederes, læreres og forældres erfaringer med
og holdninger til intensiv læring.

Tusind anbragte børn kommer på
såkaldte Learning Camps og får
derefter en frivillig, faglig mentor i
seks år. Mød civilingeniør Knud Erik
Andersen og to af de børn, der har
været af sted med Lær for Livet.

Forældre i nøglerolle: Mogens
Rye fik en mere moden og glad søn
hjem fra to uger på DrengeAkademiets sommercamp. At fastholde
gode resultater fra intensive forløb
kræver forældrenes opbakning.

”Det er svært at se, hvordan vi styrker den sociale mobilitet yderligere
uden særlige læringstilbud til børn
med læringsudfordringer.” Interview med Agi Csonka, formand for
Rådet for Børns Læring
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sporet, opfordrer Egmont Fonden i en
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16 børn og unge mødtes for at dele
deres erfaringer med intensiv læring.
Læs deres historier i Egmont Rapporten,
og se deres film på nettet.
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EGMONT FONDEN

INTENSIVE
LÆRINGSFORLØB

OMSORGSFULD LÆRING
Intensive læringsforløb løfter det enkelte barn
fagligt og socialt. Vi bør udbrede de gode erfaringer og understøtte, at alle børn lærer, udvikler sig
og trives. For børnenes og for samfundets skyld.

Definition

Vi er i fuld gang med at høste erfaringer fra forløbene
og er i tæt dialog med både praktikere og forskere på
området. Vores foreløbige konklusioner er opløftende.
Mange skoler har integreret den intensive læring i
hverdagen, og de børn, forældre, lærere og skoler, der
har erfaringer med intensiv læring, giver tydeligt udtryk for, at det virker. Det løfter børnene fagligt, øger
deres lyst til læring og gavner også klassen som samlet
læringsmiljø. I de kommende år får vi også forskningens ord for, hvordan indsatserne virker, og hvor langtidsholdbare effekterne er.
Skeptikere kan med en vis ret spørge, om udbredelsen af intensiv læring svarer til behovet. Om kvaliteten
af de tilbud, skolerne i dag giver, er høj nok. Om balancen mellem det sociale og faglige i forløbene er den
rette. De spørgsmål skal alle vi, der arbejder med børn
og læring, turde stille og drøfte åbent med hinanden.
Nu afprøves en masse. Det er godt, og vi skal lære af
det og udbrede det, der virker, til endnu flere.
At skabe et godt liv for børn og unge er hovedformålet med Egmont Fondens almennyttige arbejde.
Derfor vil vi gerne tage et medansvar for at styrke
den omsorgsfulde læring. Vi bidrager ikke blot med
risikovillig kapital til at udvikle, afprøve og effektmåle
indsatserne. Vi har også mange års erfaring i at tage
børns erfaringer og perspektiver alvorligt i sager, der
angår deres eget liv.
Derfor invitiverer vi alle jer, der deler vores ambition,
til at samarbejde vidensbaseret og langsigtet om at udfolde principperne om intensiv læring til gavn for børn
og unge i læringsvanskeligheder.

Vi håber, at I som:
s kommunalpolitikere giver skolerne et økonomisk
og ledelsesmæssigt råderum til at prøve intensive
læringsmetoder af – også når de går på tværs af
skoler og kommunegrænser.
s skoleledere og -lærere integrerer intensive læringselementer for særlige grupper i skolens hverdag – og sørger for at opbygge de nødvendige kompetencer til det.
s professionshøjskoler tænker intensiv læring ind
som en naturlig del af forskning, udvikling og uddannelse af de professionelle på feltet – også når
det gælder fx opgaveskrivning, praktik og frivilligt
arbejde for pædagoger og lærere.
s frivillige organisationer betragter faglig læring
som et vigtigt element i den sociale indsats for udsatte børn – og dermed bidrager aktivt med indsigt
og engagement.
s voksne – forældre og professionelle – forventer og
forlanger noget af alle børn, også når det gælder
læring.
Mange børn har som Jamaal via en særlig, intensiv indsats genfundet gejsten og glæden ved at lære:
”Her bagefter kan lærerne se, at jeg er begyndt at
komme til alle timerne, hænge i, følge med og skrive
ned. Det går meget bedre fagligt, og jeg får bedre karakterer. Jeg er også begyndt at tage mig meget mere
sammen,” fortæller han her i Egmont Rapporten.
Invitationen er klar: Lad os give flere børn og unge
den samme mulighed. Lad os udvikle og afprøve endnu bedre indsatser. Lad os udnytte, at vi er kommet
godt i gang. Og lad os gøre det sammen.

Målgruppen for intensiv læring er alle
børn, som oplever læringsvanskeligheder i en kortere eller længere periode.
Det kan fx være fordi, de:
 Er udfordret af ordblindhed eller
særlige udviklingsforstyrrelser.
 Kæmper med problemer i familien
og måske ikke får den opbakning til
skolelivet hjemmefra, de har brug
for.
 Er kommet skævt eller langsomt fra
start og har svært ved at hænge på
fagligt.
 Er fagligt understimulerede og/eller
socialt udfordrede i klassen.
Fælles for børn i læringsvanskeligheder
er, at de let risikerer at miste motivationen og lysten til at lære.

Form

De intensive læringsforløb kan fx have
form af:
 ekstraundervisning (tutoring) i grupper eller alene,
 coaching- eller mentorstøtte
 udvidet brug af gruppeinddeling efter fagligt niveau
 eksterne forløb fx camps uden for
skolen.
Forløbene kan derfor også variere i tid
og intensitet, men er alle kendetegnet
ved, at de har et koncentreret fokus og
bryder med den vante undervisning.
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”Inden jeg var af sted, kedede jeg mig meget i skolen,
jeg sad bare i klassen uden at følge med og lave lektier.
Jeg blev også mobbet og brugte virkelig meget tid på
at spille playstation.”
Sådan beskriver 15-årige Jamaal selv sin situation, før
han sidste år deltog i det intensive læringsforløb DrengeAkademiet. Alle børn kan risikere at miste lysten til at
lære, og undersøgelser viser, at hver fjerde forælder har
oplevet, at deres børn er i læringsvanskeligheder.
Sådan bør det ikke være. Vi kan og skal som samfund gøre langt mere for at sikre, at alle børn får en
god skoletid, som de kan bygge videre på resten af
livet. Det er en god samfundsmæssig investering, som
vi først og fremmest skal foretage for børnenes skyld.
For uddannelse er nøglen til at kunne skabe sig et
godt liv uanset social baggrund. Derfor skal vi prioritere at støtte de børn, der har særligt behov for en
ekstra indsats.
Det kan vi fx gøre ved at tilbyde børn i læringsvanskeligheder intensive læringsforløb: ekstraordinære,
koncentrede indsatser, som kan støtte og udfordre
det enkelte barn med den rette kombination af faglige og sociale elementer. For motivation og mestring
hænger sammen. Glæden ved at blive fagligt dygtigere løfter børnenes selvværd og gør dem bevidste
om, at de kan udvikle sig og opnå noget, de ikke
havde troet muligt.
Egmont Fonden har de seneste tre år investeret i at
udvikle intensive læringsforløb for børn i læringsvanskeligheder. Fælles for forløbene er, at de både hjælper
det enkelte barn med at indhente et fagligt efterslæb
og hæver barnets forventninger til sig selv. Vi kalder
det omsorgsfuld læring.

Målgrupper

> Leder

> Egmont Rapporten 2015
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Henriette Christiansen
Direktør, Egmont Fondens Støtteog bevillingsadministration

I et intensivt læringsforløb arbejdes
der i en afgrænset periode fokuseret
med en særlig udfordring hos barnet.
Det kan være en indsats for at styrke
fx læsefærdigheder og/eller sociale og
personlige kompetencer.

PLAN T

Mange af Odense Kommunes skoler sender elever med læsevanskeligheder
på en måneds læsecamp – Plan T. Bagefter arbejder skolen systematisk på
at fastholde elevens nye færdigheder og syn på sig selv, fx via en makkerordning eller en elevcoach. Den model virker, vurderer både elever, lærere,
skoleledere og skoleforvaltning.

På læsecampen øver
eleverne sig i oplæsning – en opgave, som
for mange elever er forbundet med nederlag.
På campen kan de i en
tryg ramme få positiv
feedback, overvinde
deres frygt og få overskud til at arbejde
med fx indlevelse,
betoning og
pausering.

GODE ERFARINGER I ODENSE:

Intensiv læring skal forankres i
skolernes hverdag

Foto: Plan T

længere står alene. Skoler, der sender elever på læsecamp, forpligter sig også til at
støtte eleven både før, under og især efter
campen.
FAST ELEVMAKKER EFTER CAMPEN
Kommunen startede ellers med blot at holde selve læsecampen, men har nu erfaret,
at det også er vigtigt at forberede campen
og endnu vigtigere at følge den op, når
eleven kommer tilbage på skolen, understreger Lene Nygaard, udviklingschef for
folkeskolereformen i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune:
!
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konceptet til andre skoleledere og kommuner,” siger han.
Han oplever, at de af hans elever, der har
været afsted, har nydt godt af det på flere
planer:
”Før så de læsning som en meget svær
øvelse og læste ikke ret meget. I dag oplever de, at de kan læse – og gør det. Vi
får ikke kun dygtigere elever tilbage. De
bliver også gladere for at gå i skole,” forklarer han.
Plan T er et tilbud fra Odense Kommune
til alle kommunens skoler, og det særlige
ved tilbuddet er, at læsecampen nu ikke

> Plan T

T
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o år i træk har skoleleder Vagn Hansen
på Hunderupskolen
i Odense Kommune
sendt elever afsted
på læsecampen Plan
T, og han er så imponeret over resultaterne, at flere skal afsted
næste skoleår.
”Jeg indstiller elever til Plan T igen i næste skoleår, fordi det virker så godt. Nogle
af vores børn behøver måder at lære på,
som kan være svære at rumme i en klasse med 24 elever, og jeg vil varmt anbefale

!
Det er rigtig vigtigt, at
lærerne holder fast i det,
vi har lært på campen,
så vi ikke bare glemmer
det igen. Derfor har jeg
også en lærer på skolen,
der er min faste coach.
Johannes, elev på Plan T

Anne Sofie
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Lærerne er virkelig begejstrede, de oplever
jo, at det virkelig
flytter noget, og
at de også selv
som lærere får et
stort fagligt udbytte af det.
Vagn Hansen
Skoleder, Hunderupskolen

!

!

”Det er ligesom med efteruddannelse for
voksne. Det kan være meget svært at bruge det, man lærer på kurset, når man kommer hjem igen. Og for elever, der er taget
ud af deres egen klasse i en måned, er det
særlig svært. Det kræver et stort fokus fra
lærersiden at fastholde eleverne i at bruge
de nye kompetencer,” siger hun.
Skoler, der sender elever på læsecamp,
forpligter sig derfor til at udpege en makker i klassen til den elev, der skal på camp.
Makkeren er i kontakt med eleven under
campen, og når eleven kommer tilbage på
skolen efter campen, er de to et fast makkerpar i undervisningen både i dansk og i
andre fag.
LÆREREN SOM ELEVCOACH
Der er på læsecampen et stort fokus på

elevens egen opfattelse af sig selv. For at
styrke eleverne i at fastholde og udvikle
det, de får med fra campen, får en lærer
fra elevens skole – typisk dansklæreren –
til opgave at coache eleven. Læreren bliver introduceret til en model for elevcoaching, og coachforløbet sættes i gang én
af de sidste dage på læsecampen. Efter læsecampen skal læreren have en kort samtale med eleven ca. hver 14. dag i omkring
seks måneder. Samtalen følger en fast skabelon.
”Lærerens coaching af eleven er et vigtigt element. Læreren træder ud af sin vante rolle og påtager sig en coachende rolle,
hvor eleven selv formulerer læringsmål og
vælger handlinger, der skal opfylde målene. Coachforløbet synliggør en læreproces, som eleven selv tager et ansvar for,”

LEDELSEN SKAL BAKKE OP
I sin løbende dialog med kommunens skoler oplever Birgitte Hestelund, at skoleledelserne er ved at få øje for, at program- !

Plan T er lidt ligesom en lejrskole: Du
bor, du sover, du spiser, du laver alt derude i en måned.
Hele dagen går med dansk. Først tænkte jeg: ”Dansk hele dagen, så dør jeg”.
Men du laver så meget forskelligt, at
det er megafedt at være der.
Det er en kæmpe mulighed. Jeg var selv
i tvivl, om jeg skulle tage med. For hvad
tænkte klassen ikke om mig. Men jeg
er så glad for, at mine forældre sagde,
at jeg skulle tage med, for jeg synes, at
det har hjulpet mig rigtig meget.
Jeg har fået en masse nye venner og er
blevet meget bedre til at læse. Hvis der
er et ord, jeg ikke kender, har jeg fået
en metode til at læse, hvad der står.
Det er bedre at lære at læse, når der
også er andre, der har svært ved det.
For i min egen klasse er næsten alle
gode i skolen.
Det ville jo være nemmere, hvis man
bare kunne tage en pille, og så var man
god til alt, men det kan man jo desværre ikke rigtigt.
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Eleverne på campen udfordres i mange forskellige læringssituationer
med en bred vifte af metoder. På den måde stimuleres deres lyst til at
lære. Bevægelse indgår i arbejdet med bade faglige og sociale mål.

fortæller læringskonsulent i Plan T Birgitte
Hestelund.
Elevens lærerteam forpligter sig også til
at deltage i et overleveringsmøde med Plan
T, hvor de sammen udarbejder en plan for,
hvordan skolen bedst kan støtte eleven efter læsecampen. Skolen skal desuden gennemføre mindst ét sparrings- og observationsforløb i elevens klasse.
”I evalueringen af elevcoachingen giver
eleverne klart udtryk for, at deres coach har
støttet dem i at holde fast i gode vaner fra
læsecampen. Samtidig siger eleverne, at
de kan lide at sætte læringsmål for sig selv
– det er rart selv at bestemme, og det giver
et ekstra skub, at en coach spørger til, hvor
langt man er med sit mål,” siger Birgitte
Hestelund.
På Hunderupskolen har skoleleder Vagn
Hansen ikke svært ved at motivere sine lærere til at yde det ekstra, som det kræver,
når skolen sender elever på Plan T.
”Lærerne er virkelig begejstrede, de oplever jo, at det virkelig flytter noget, og at
de også selv som lærere får et stort fagligt
udbytte af det. Så det er ikke svært at skabe motivation; den spreder sig som ringe i
vandet, og jeg har ikke hørt nogen ømme
sig over tidsforbruget,” siger han.

> Plan T

Fotos: Plan T

14 år, 7. klasse
Var på Plan T i 2014

!
Med Plan T får vi nogle redskaber,
så det ikke kun er den enkelte elev,
der er fokus på, men også hele
klassen, lærerteamet og sågar
forældregruppen.
Lene Nygaard
Udviklingschef for folkeskolereformen,
Odense Kommune

Sabrina
!

Jeg har været på læsecamp i en hel måned og er blevet meget bedre til både
læsning og skrivning. Jeg kan tydeligt
mærke, at jeg er blevet fagligt bedre,
efter at jeg er kommet hjem. Både til
læsning og skrivning.

> Egmont Rapporten 2015
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Der var også et rigtig godt kammeratskab og sammenhold, så det var rart at
være afsted. Socialt svingede jeg også
godt med min klasse, inden jeg var med
i Plan T. Nu svinger jeg også fagligt.
Da jeg kom hjem, syntes mine lærere,
at jeg havde rykket mig meget. Jeg fortalte dem, hvordan det havde været,
og de havde også været dernede et par
gange. Det er rigtig vigtigt, at lærerne
holder fast i det, vi har lært på campen,
så vi ikke bare glemmer det igen. Derfor
har jeg også en lærer på skolen, der er
min faste coach.

fokus på, men også hele klassen, lærerteamet og sågar forældregruppen,” siger
hun.
Der er en meget tydelig og dokumenteret positiv effekt af læsecampen – både
fagligt, socialt og personligt, oplyser læringskonsulent Birgitte Hestelund. Læring
for alle-tiltagene er stadig under udvikling,
men både elever, lærere og skoleledelser
vurderer indsatserne meget positivt.

Jeg kunne godt tænke mig at komme afsted en måned til, for
det var en virkelig god oplevelse. Jeg fik meget ud af det. Det
en fed chance for at lære nogle ting.
Jeg var rimelig stolt over for mine forældre, da jeg kom hjem
og kunne vise dem, hvad jeg havde lært. Samtidig fik jeg nye
venner ud over dem, jeg havde i forvejen.
Det var ikke så svært at komme tilbage i skolen, og jeg synes,
lærerne skal støtte og opfordre elever til at være med i Plan T,
for det er altså en enestående mulighed.

Fakta om Plan T
> Plan T er et fireugers intensivt
campforløb for elever i 7. og 8.
klasse, som er markant forsinket i deres læseudvikling. Oprindeligt udviklet med en bevilling fra Egmont Fonden, men
de seneste fem år gennemført
og medfinansieret af Odense
Kommune. Egmont Fonden
støtter Plan T med 2,7 millioner kr. i perioden 2013-16.

> Plan T er en del af Læring for
alle – et modeludviklingsprojekt, som skal styrke sammenhængen mellem det intensive
forløb og elevens almindelige
skolegang. Navnet Plan T (for
Tarup) er inspireret af en tvserie om unge med læringsvanskeligheder, Plan B.

> Fire ugers camp for 16 børn
koster ca. en halv million kr.
– inklusive 16 IT-rygsække. Det
vil sige ca. 30.000 kroner pr.
barn.

Projektet har et treårigt budget på 3,5
millioner kr.
Læs mere på:
ungvest.dk/
læringforalle
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14 år, 7. klasse
Var på Plan T i 2014

met både styrker skolens pædagogiske
ledelse og lærernes kompetenceudvikling.
Fire læsevejledere fra skolerne deltager
også på campen. Derved deles og udvikles viden om læsning på tværs af skoler og
læsetilbud.
At lærernes faglighed bliver styrket, mener også den kommunale udviklingschef,
Lene Nygaard:
”Plan T tilfører både noget godt til elever med læseudfordringer og giver samtidig lærerne noget af den praksisnære
kompetenceudvikling, Undervisningsministeriet lægger op til. Skolerne kunne understøtte det yderligere ved at bruge egne
kompetenceudviklingsmidler på det her,”
siger hun.
At lykkes med den slags intensive læringsforløb kræver et stærkt commitment
ikke bare fra lærerne, men også fra skoleledelsen og kommunens skoleforvaltning,
mener Lene Nygaard:
”Skoleledelsen skal sige virkelig helhjertet ja og forklare lærerne, hvorfor de skal
bruge tid på det og arbejde på en anden
måde. Også forvaltningen har en vigtig opgave i at gøre alle aktører klar over deres
ansvar og roller,” understreger hun.
Lene Nygaard oplever, at der er mange
ressourcer i fællesskabet omkring en elev i
læsevanskeligheder, som hidtil ikke har været nok i spil:
”Men med Plan T får vi nogle redskaber,
så det ikke kun er den enkelte elev, der er

> Plan T

Johannes

15 år, 8. klasse
Var på Plan T i 2014

Mange skoler har erfaringer med intensive forløb til elever i læringsvanskeligheder.
De løfter ikke bare den enkelte elevs faglighed og lyst til at lære, men kan gavne
læringsmiljøet i hele klassen. Både forældre, skoleledere og lærere er positive over
for idéen om intensive læringsforløb, men flere peger på, at det er svært at finde
tid og penge til dem i skolens hverdag.

FIGUR 1

Mange slags intensiv læring

Skolelederes erfaringer med forskellige intensive læringsformer
Spørgsmål: “Hvad bestod det intensive læringsforløb af, som I senest gennemførte?”
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Tutoring, dvs. målrettet træning for
at styrke elevens faglige niveau

Holddeling/opdelt undervisning,
hvor læreplanerne tilpasses elevernes faglige niveau
Aktiviteter med fokus på
social/personlig udvikling

IT-støttet undervisning med
fordybelse i bestemte fag

Forældre og skoler anbefaler
intensive læringsforløb

Coaching/mentorstøtte for
at udvikle elevens indstilling
og forventninger
Temauger med faglig fordybelse
tilpasset elevernes niveau

Undersøgelsen kaster nyt lys over mulighederne for at håndtere
flere af de aktuelle udfordringer i folkeskolen – herunder:
s at løfte en stor gruppe af elever i læringsvanskeligheder op på
et fagligt niveau, hvor de kan bestå folkeskolens afgangsprøve
s at styrke denne gruppes lyst til at lære mest muligt
s at sikre trivsel og et godt læringsmiljø for alle elever.
DE FLESTE SKOLER ER I GANG
Langt den mest udbredte form for intensiv læring er tutoring, det vil
sige ekstra faglig støtte eller målrettet træning en-til-en eller i små
grupper. Det foregår ifølge undersøgelsen på så godt som alle skoler, og fire ud af fem lærere har erfaring med metoden. Se figur 1.
De intensive læringsforløb ligger typisk inden for normal skoletid, men cirka hver fjerde skole, der har erfaringer med in- !

Camps med undervisning i bestemte fag uden for skolen

Andet
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déen om at give elever med
særlige behov et intensivt læringsløft har slået rødder i den
danske skoleverden. På næsten alle skoler har man gjort
sig erfaringer med at tilbyde fx
målrettet individuel træning,
mentorstøtte og andre former
for kortere undervisningsforløb til elever, der har det svært
i skolen. Det viser en helt ny
undersøgelse blandt både skoleledere, lærere og forældre. Undersøgelsen er foretaget af konsulenthuset DAMVAD for Egmont
Fonden. Se boksen Sådan er undersøgelsen gennemført.

Slet ingen erfaring med
intensiv læring
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Accelererede forløb for elever
med særlige forudsætninger

!

FIGUR 2

Top 10 – Udbytte af intensiv læring
Læreres og forældres vurdering*
Spørgsmål: “I hvilken grad vil du vurdere, at det intensive læringsforløb … “
Andel i procent, der svarer “i høj grad” eller “i nogen grad”.

Lærere

Omkring en fjerdedel af
eleverne keder sig i timerne
og lige så mange har svært
ved at koncentrere sig. 15
pct. mangler lyst til at gå i
skole, vurderer forældrene.
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Erfaringer og
holdninger i tal

25%
procent af forældrene siger, at
deres barn har eller har haft
svært ved at følge med i skolen.

15%

100 %

procent af forældrene har haft et
barn i et intensivt læringsforløb.

Løfter barnets faglige niveau

Styrker lysten til
at gå i skole

Giver flere faglige
udfordringer i skolen

Styrker koncentrationsevne

MANGE ELEVER MED BEHOV
At mange elever kan have behov for en særlig indsats, illustrerer
undersøgelsen tydeligt. Uanset om man spørger lærerne, lederne
eller forældrene, lyder vurderingen, at mindst hver femte elev i perioder har svært ved at følge med i skolen. Forældrenes svar viser
desuden, at:
s 26 pct. keder sig i timerne
s 25 pct. har svært ved at koncentrere sig
s 15 pct. mangler lyst til at gå i skole.

Forbedrer forholdet
til lærerne
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Forbedrer forhold til
klassekammerater

Forbedrer forholdet
til forældre

Giver nye venskaber med børn
fra andre skoler eller klassetrin

Styrker evnen til at håndtere uro,
støj og larm i undervisningen

Note*: Kun lærere og forældre, der faktisk
har erfaringer med intensive læringsforløb

Spørger man lærere og ledere om, hvad der kendetegner gruppen af børn i læringsvanskeligheder, fremhæver de især koncentrationsbesvær og manglende motivation til at lære nyt. Det peger på et behov for indsatser, der både adresserer elevens faglige
vanskeligheder og har blik for mere personlige eller sociale udfordringer.
LØFTER FAGLIGHED OG MOTIVATION
Netop såkaldt blødere gevinster ligger højt på både lærernes og
forældrenes topti over elevernes udbytte af de intensive læringsforløb. Lærere og forældre er meget enige om, at den ekstra indsats især styrker elevernes motivation samt lysten og evnen til !

procent af dem siger, at forløbet
løftede barnets faglige niveau.

96%
procent af alle forældre vil takke
ja til et intensivt læringsforløb,
hvis deres barn havde læringsvanskeligheder.

60%
procent af lærerne vurderer, at
flere intensive læringsforløb kunne hjælpe dem med at inkludere
elever med særlige behov.

53%
procent af lærerne vurderer, at
de selv mangler de nødvendige
kvalifikationer til at gennemføre
intensive læringsforløb.

58%
procent at skolelederne mener, at
økonomiske hensyn ”i høj grad”
er en barriere for at integrere
intensive forløb i skolens hverdag.
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tensive læringsforløb, har også tilbud, der helt eller delvist foregår
efter skoletid, i weekender eller ferier. Selvom der per definition er
tale om afgrænsede forløb, er kun en tredjedel af dem på forhånd
fastlagt til mindre end fem uger. Mange lærere og ledere svarer, at
de afstemmer varigheden efter det enkelte barns behov.
Undersøgelsen viser, at skolens lærere er hovedkræfterne i
de intensive læringstilbud, men mange andre faggrupper bidrager også. Ifølge mere end halvdelen af skolelederne indgår også
pædagoger og interne specialister (fx læsevejledere) aktivt i forløbene. Mere end hver fjerde skole med erfaringer på området
inddrager også specialister udefra – fx læringskonsulenter eller
professionelle coaches.

88%
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Styrker motivation for at
lære noget i timerne

!
at få noget ud af undervisningen. Ni ud af ti forældre vurderer, at
deres eget barn fik løftet sit faglige niveau, og mange nævner andre fordele. Se figur 2.
Tilfredsheden viser sig også ved, at 92 pct. af forældrene helt
sikkert eller sandsynligvis ville anbefale andre forældre at lade deres barn deltage i et lignende forløb. I praksis er en sådan anbefaling dog overflødig, for 96 pct. af alle forældre ville alligevel takke
ja til et intensivt læringsforløb, hvis deres barn kom i læringsvanskeligheder.
93-94 pct. af såvel lærere som skoleledere mener, at børn i læringsvanskeligheder i høj eller nogen grad vil have gavn af et intensivt læringsforløb. Og lærere, der har erfaring med den slags
indsatser, er mere positive end dem, der ikke har prøvet det selv.

STYRKER BÅDE DEN ENKELTE OG FÆLLESSKABET
De intensive læringsforløb gavner ikke kun den enkelte elev i læringsvanskeligheder, men bidrager også til at styrke læringsmiljøet
i hele klassen. Et flertal af lærerne vurderer i hvert fald, at den type
initiativer også vil kunne forbedre inklusionen, løfte hele klassen fagligt og gøre det lettere at differentiere undervisningen. Se figur 3.
Et flertal af både skoleledere (86 pct.) og lærere (66 pct.) vurderer, at det er muligt at integrere intensive læringsforløb i den normale skoletid. Og for begge grupper gælder, at troen på denne
integration stiger, når de selv har prøvet den i praksis. Det er da
også især de meget udbredte tutorforløb – ofte i dansk og matematik – som ifølge lærerne er lettest at indarbejde i hverdagen.
Mere intensive forløb som fx camps er ifølge lærere og ledere sværere at passe ind.

!

83 %
FIGUR 3

En vigtig hjælp for lærerne
Lærernes vurdering af potentialet i intensive
læringsforløb, i procent
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Spørgsmål:
“Hvilke udfordringer vurderer du, at (flere) intensive læringsforløb kunne hjælpe dig som underviser med at løse?”
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Andel af lærerne, der har prøvet et intensivt læringsforløb, som vurderer,
at det styrker elevens motivation for at lære noget i timerne.

At løfte klassen fagligt samlet set

Manglende motivation og
lyst til læring i klassen
Mistrivsel blandt eleverne i klassen
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At tilrettelægge og gennemføre
undervisningsdifferentiering

Foto: Christian Als
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At inkludere elever
med særlige behov

!

FIGUR 4

Der findes fordybelsestid, understøttende undervisning og andre ressourcetimer, som kan anvendes reflekteret i forhold til intensive læringsforløb
– i teorien. I praksis er logistikken for vanskelig.

Barrierer for intensive læringsforløb ifølge forældrene

Pas på børnenes fritid

Spørgsmål:
“Hvad kunne stå i vejen for, at du ville tage imod et tilbud om et intensivt læringsforløb til et eller flere af dine børn?”

Lærer

!
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SKOLEREFORMEN ÅBNER NYE MULIGHEDER
Mange skoleledere og en del lærere fremhæver folkeskolereformen som en fordel for integrationen af de intensive læringsforløb i
hverdagen. Blandt andet fordi de længere og mere varierede dage
giver bedre muligheder for at udnytte fx den understøttende undervisning, studietid mv. til særlige forløb.
“Eleven har mere tid i skolen. Det vil derfor i højere grad være
muligt at lave noget særligt for og med eleven …,” lyder en af
ledernes vurdering.
Blandt mange både ledere og lærere lyder der dog også advarsler om, at børnene ofte er trætte efter en lang skoledag – ikke
mindst de børn, der er i læringsvanskeligheder. De peger på, at
de ekstra tilbud dels bør ligge inden for normal skoletid (og gerne
inden frokost), dels at de ikke bare skal være ’mere af det samme’:
“Elever, der har det svært eller er trætte af at gå i skole, lærer
ikke mere af at få mere af det, som de synes er svært eller ikke
bryder sig om,” lyder ét blandt mange lærerudsagn om emnet.

ET SPØRGSMÅL OM ERFARINGER
Samlet tegner undersøgelsen et positivt billede af både erfaringerne med og holdningerne til intensive læringsforløb. Et stort flertal
af ledere, lærere og forældre bakker op om idéen – i særlig grad,
hvis den kan foregå eller integreres i skolens hverdag. Og netop
dét synes at være det store spørgsmål, der brænder på skolefolkets læber: Kan det lade sig gøre i praksis?
“Der findes fordybelsestid, understøttende undervisning og andre ressourcetimer, som kan anvendes reflekteret i forhold til intensive læringsforløb – i teorien. I praksis er logistikken for vanskelig,” vurderer en lærer, der ellers ser positivt på de muligheder,
skolereformen åbner for de særlige forløb.
En skoleleder er mere fortrøstningsfuld og peger på, at skolen
kun lige har taget hul på at udnytte folkeskolereformens muligheder for større fleksibilitet og variation i hverdagen:
“Vi har forberedt den længere skoledag godt og blandt andet
sat et stærkt fokus på større variation, målstyret læring samt betydningen af, hvordan vi organiserer elevernes arbejde og arbejdsformer i løbet af skoledagen – også med det formål at muliggøre
intensive forløb for nogle elever. Vi er stadig i en implementeringsfase, men har allerede opnået resultater på området.”
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Barnets fritid til andre
aktiviteter mindskes

Hvis forløbet ikke var gratis

At vores ferieplaner vil
blive påvirket

Risiko for mobning

Sådan er undersøgelsen
gennemført

Resultaterne i denne artikel bygger
på tre samtidige spørgeskemaundersøgelser:
En repræsentativ undersøgelse blandt
1.000 skoleledere, hvoraf 30 pct. har
svaret – i alt 304 ledere.
To undersøgelser hos et stort fast webpanel med svar fra henholdsvis 1.010
forældre og 604 skolelærere – heraf
70 pct. på folkeskoler og resten på fri-,
privat-, special- eller efterskoler.
Undersøgelserne er gennemført af
konsulenthuset DAMVAD for Egmont
Fonden i marts 2015. Hovedresultaterne kan ses på egmontfonden.dk.

Egne arbejdstider
(ift. hente/bringe)

Udstilling af barnets
læringsvanskeligheder
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Ingen barrierer
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Over halvdelen af lærerne nævner selv, at de mangler tilstrækkelige kvalifikationer til at afvikle de intensive læringsforløb. Fire ud af
fem lærere svarer, at tilrettelæggelsen af arbejdstiden står i vejen
for yderligere at integrere de intensive læringsforløb i skoledagen.
Kun halvdelen af skolelederne ser dét som en barriere.
De to grupper er til gengæld fælles om at udpege de ekstra udgifter, der er forbundet med at gennemføre forløbene, som den
vigtigste bremse for udviklingen.
Trods de økonomiske begrænsninger, skolelederne oplever, siger fire ud af fem, at de vil være indstillet på at flytte ressourcer over til intensive læringsforløb – inden for skolens nuværende
budgetramme.

0%

FORÆLDRE BAKKER OP
Kun et mindretal af lærere (23 pct.) og ledere (15 pct.) oplever
manglende opbakning fra forældre som et problem for de intensive læringsforløb.
Der er da heller ikke noget i forældrenes generelle holdninger
til intensive læringsforløb, der tyder på nogen modvilje. Dog er
der skepsis at spore, hvis forældrene oplever, at forløbet enten
mindsker barnets fritid til andre aktiviteter eller ikke er gratis. Godt
halvdelen af forældrene vil dog være villige til at betale for et forløb uden for skoletiden; generelt stiger betalingsviljen med forældrenes indkomst.
Et lille mindretal af forældrene (12-16 pct.) siger, at de særlige
tilbud kan øge risikoen for mobning og/eller udstille elevens læringsvanskeligheder. Se figur 4.
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FORHINDRINGER FOR FLERE INTENSIVE LÆRINGSFORLØB
Selvom både ledere og lærere generelt er positive over for (flere)
intensive læringsforløb, er de ikke blinde for forhindringerne på
vej til målet. Tre af de vigtigste er:
s lærerkvalifikationer
s arbejdstid
s økonomi.

LÆR FOR LIVET

1000 anbragte børn kommer som led i programmet Lær for Livet på
Learning Camps og får derefter en mentor i seks år. Målet er, at børnene
får en ungdomsuddannelse, og de foreløbige erfaringer tegner godt.

enkelte barns faglige, personlige og sociale
kompetencer. Desuden mødes hvert barn
ugentligt med en frivillig mentor. Der er tale
om et banebrydende program også internationalt, forklarer direktør i Lær for Livet, Illa
Westrup Stephensen:
”Det er det første program af sin art i
Danmark – og formentlig i verden – og både
dets form, indhold og volumen er en nyskabelse. Det er unikt, at vi arbejder så strategisk, fokuseret og intensivt med at styrke
både børnenes faglige, personlige og sociale kompetencer.”
Det er også noget særligt, at indsatsen

undervejs evalueres og optimeres med henblik på at udvikle de bedste måder at understøtte anbragte børns læring på. Det er der
hårdt brug for, viser statistikken:
”Kun 40 pct. af de anbragte børn får en
ungdomsuddannelse. Det er halvt så mange
som i en børneårgang som helhed. Det skal
Lær for Livet være med til at lave om på ved
at udvikle nye læringsløsninger, der tager
højde for anbragte børns særlige situation
og behov. Vi er et læringslaboratorium i stor
skala, som hele tiden har fokus på at forsøge at tilbyde den læring og de rammer, der
er bedst for børnene,” siger direktøren. !
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n procent af hver
børneårgang bliver
anbragt uden for deres hjem, og de klarer sig langt dårligere
i skolen end andre
børn og unge med
samme kognitive evner. Den ulighed er det
intensive læringsprogram Lær for Livet sat i
verden for at ændre med en opskrift, der ser
ud til at virke.
Lær for Livet inviterer i alt 1000 anbragte børn på såkaldte Learning Camps med
et meget intensivt fokus på at udvikle det

> Lær for Livet

Foto: Christian Als
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Når læring og omsorg
går hånd i hånd

FUNDAMENT FOR ET GODT LIV
To år inde i programmets levetid har 118 anbragte børn været afsted på Learning Camp

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Fakta om Lær for Livet
Et landsdækkende læringsprogram for 1.000 anbragte børn. Programmet har tre indsatser:

LEARNING CAMPS

LÆR FOR LIVET MENTOR

LÆR FOR LIVET VIDEN

I børnenes første år i Lær for
Livet deltager de i tre Learning Camps. De efterfølgende fem år deltager de i
en årlig weekendcamp. På
campene bliver de undervist i
læsning, stavning og matematik samt i personlige og
sociale kompetencer.

Alle børn i Lær for Livet bliver tilknyttet en mentor – en
frivillig, ressourcestærk voksen, der i kraft af sin profil
kan være en faglig støtte for
barnet og udvide dets oplevelsesverden.

En indsats rettet mod de
fagprofessionelle omkring
anbragte børn via at generere, formidle og forankre
viden.

Egmontfonden har startet Lær for Livet og bidrager til finansiering af programmet i ti år.

> 23

Et barn, der bor uden for hjemmet, er særlig sårbart og har i endnu højere grad end
andre børn brug for støtte til at se og tro
på sit eget læringspotentiale. At styrke barnets personlige og sociale kompetencer er
derfor en vigtig del af læringsprogrammet,
der også har som mål at få alle voksne omkring anbragte børn til i højere grad at se
og tro på barnets læringspotentiale og fokusere på barnets ressourcer frem for dets
udfordringer.

BEGEJSTRING FOR CAMPFORMATET
På Learning Camp bliver der lagt vægt på,
at barnet oplever et fagligt løft i læsning,
dansk og matematik og samtidig får strategier til at styrke sin egen læring, som det
også kan bruge i nye og ukendte læringssituationer.
Den langsigtede effekt er endnu ikke
kendt, men bliver fulgt og målt af tilknyttede forskere. Den kortsigtede effekt er
markant. Der er stor progression i børnenes
faglige resultater, og et meget stort flertal af
dem vurderer, at de både er blevet fagligt
stærkere og har fået større selvtillid. Alle siger, at de har fået nye venner.
Det er en særlig opgave at være lærer for
anbragte børn, og derfor rekrutterer Lær for
Livet voksne til campene med stor omhu.
Underviserne er læreruddannede og lærerstuderende, der arbejder frivilligt efter at
have fået et todages introforløb. Camp- !

Alle børn bliver testet i dansk og matematik, når de starter på Learning Camp
og igen efter campen, så deres faglige fremgang kan følges.

Læs mere på laerforlivet.dk

> Lær for Livet

Fotos: Anne Prytz Schaldemose
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Børnene får nye venskaber og sætter pris på
at være sammen med
børn, der har en historie,
der minder om deres
egen.

!

Tre medlemmer af
Learning Kid Council,
Lær for Livets elevråd,
der mødes et par gange
om året. Børnene vælges
på Learning Camp og
er medlemmer et år ad
gangen.

og er nu tilbage i skolen med støtte fra en
mentor til både lektier og andre fagligt og
alment dannende aktiviteter – med fokus
på barnets styrker. Mentoren følger dem
ugentligt i seks år – dog ikke nødvendigvis
den samme mentor i hele perioden.
Denne model er valgt, fordi anbragte
børn ofte har større faglige huller end andre
børn blandt andet som følge af mange miljø- og skoleskift. De savner ofte kontinuerlige relationer til veluddannede voksne, der
kan motivere og støtte dem i forhold til lektier, skolegang og uddannelse. Mange oplever sig desuden ekskluderet fra den almene undervisning og dens sociale fællesskab,
fordi de oplever at mangle basale faglige,
sociale og personlige kompetencer.
Tesen bag Lær for Livet er, at øget selvværd, faglige succeser og et stærkere tilhørsforhold til skolen giver anbragte børn
en større robusthed og mestringsevne, så de
kan arbejde styrkebaseret med deres egen
læring og får øget deres lyst til at lære. Det
er en vigtig nøgle til et godt liv, forklarer Lær
for Livets direktør:
”Vi håber og tror på, at det her giver
anbragte børn et bedre fundament for at
gennemføre en ungdomsuddannelse, men
også for at have et godt liv – både her og nu
og i fremtiden.”
Arbejdet med at styrke børnenes personlige og sociale kompetencer bliver løbende
justeret for bedst muligt at imødekomme
børnegruppens særlige behov. Der bliver
blandt andet arbejdet indgående med robusthedsøvelser som en integreret del af
undervisningen på campen.

MENTOREN ÅBNER SYNET PÅ LÆRING
Lær for Livet adskiller sig blandt andet fra
andre intensive læringsforløb ved den fremtrædende rolle, mentorerne i programmet
spiller, forklarer Illa Westrup Stephensen.

Anbragte børn mangler ofte kontinuerlig
voksenopbakning til deres læring, og mentorens rolle er meget specifikt knyttet til barnets læring og lektielæsning.
Forskning viser, at voksne omkring et anbragt barn ofte har lave forventninger og
stiller få krav til barnets skolepræstationer
og faglige udvikling. Nyere svensk forskning
påviser ellers, at børnene præsterer bedre i
skolen, når de voksne hæver ambitionerne
på deres vegne.
Knud Erik Andersen er mentor i Lær for
Livet. Han er 68 år, uddannet civilingeniør,
og hver onsdag eftermiddag besøger han
sit mentorbarn, 15-årige Michael, der bor
på et skolehjem. I sommerferien mellem 6.
og 7. klasse deltog Michael i Lær for Livets
første Learning Camp, og i de halvandet år,
der er gået siden da, har Michael og Knud
Erik Andersen været sammen et par timer
om ugen.
”Jeg ser det som min fornemste opgave
at åbne mit mentorbarns øjne for læring. At
få ham til at se læring som middel til at gøre
sig uafhængig af andres beslutninger. Anbragte børn er i meget høj grad underlagt
andres beslutninger, så det lytter han til, efter at han har fået tillid til mig,” siger Knud
Erik Andersen.
De to er i gang med at lære tysk sammen.
Nogle gange tager Knud Erik Andersen aviser med, som de taler om, eller henter ham
på skolehjemmet for at tage på tur til København og gå i biografen eller teatret. !

Lær for Livet har
inspireret mig og
givet mig lyst til at
tage mig sammen.
Før var folkeskolen for mig som at
ryge i fængsel –
noget, der skulle
overstås, ligesom
en straf.

Sean
14 år, 8. klasse
Startede i Lær for Livet i 2013

Før var jeg lidt af en lurendrejer. Jeg har sovet i skolen, har ikke hørt efter og ikke
gidet at lave skolearbejde, fordi jeg syntes, mine lærere var så kedelige. En lærer i
Lær for Livet virker mere som ven end lærer – bare en klog ven.

Sean, elev på Lær for
Livet

Lær for Livet har inspireret mig og givet mig lyst til at tage mig sammen. Før var
folkeskolen for mig som at ryge i fængsel – noget, der skulle overstås, ligesom en
straf. Men du skal være i skolen det meste af din ungdom, så den skal være noget,
du kan holde af, ligesom dine fritidsinteresser.

Børnenes
udbytte

Hvis jeg var minister og bestemte, ville jeg stille krav om, at undervisningen i folkeskolen blev mere aktiv og spontan og tog udgangspunkt i her og nu. På Lær for
Livet spillede vi fx rundboldmatematik, og jeg har sammen med en ven fundet på
et ludospil, hvor man skal stave til et ord, før man må rykke frem. Man sidder for
meget ned i den almindelige skole.

> 89 pct. synes, de
har lært noget, de
kan bruge i deres
egen skole.
> 89 pct. synes, de
er blevet bedre til
matematik.
> 66 pct. synes, de
er blevet bedre til
dansk.
> 70 pct. har fået
større selvtillid.
> 100 pct. har fået
nye venner.
Kilde: Lær for Livet, børnenes egen evaluering af
Learning Camp 2014.

Heldigvis har jeg fået nye lærere, der gerne vil høre, hvad jeg har lært i Lær for
Livet og er åbne for at lære af det. Min matematiklærer især. Han har fx flyttet undervisningen ud på fodboldbanen, hvor vi regnede arealet af fodboldmålet ud og
beregnede de vinkler, vi scorede fra.
Jeg er blevet meget bedre til det faglige. I både læsning og matematik er jeg rykket
to karaktertrin op – til 7 og 10. Jeg er også blevet bedre til at høre efter. Jeg sidder
mere roligt og rækker hånden op, før jeg siger noget – nogle gange.
Det sociale har aldrig været mit svage punkt, men jeg er blevet bedre til at lytte efter og til at planlægge mine ting. Ikke at gøre alting spontant.
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forløbet nyder også godt at et tæt samarbejde med de pædagoger, der deltager på
campen. Og fra 2015 bliver lærerkompetencerne styrket yderligere med 30 nyuddannede universitetskandidater, som tager
en meritlæreruddannelse på Professionshøjskolen Metropol i samarbejde med organisationen Teach First. At være lærer på Lær
for Livets camps er en del af kandidaternes
merituddannelse.
Og meldingerne fra lærerne er meget positive, oplyser Illa Westrup Stephensen:
”De bliver positivt overraskede over, hvor
meget børnene kan rykke og udvikle sig på
kort tid, og hvor meget lyst de får til at lære.
Det er motiverende for en lærer, og hele 97
procent af vores lærere og frivillige fra første
års camp vil gerne fortsætte med at være
campfrivillige. Lærerne fortæller også, at
de kan bruge vores metoder hjemme i deres egne klasser. Det gælder fx den aktive
form for læring, som ofte baserer sig på fysiske aktiviteter, men også arbejdet med at
inddrage børnene og via feedback give dem
indsigt i deres egen læringsstil og egne styrker. Netop barnets evne til at sætte ord på
sin egen læringsmæssige progression er vigtigt for mestringsevnen,” siger hun.

!

> Lær for Livet

Foto: Christian Als

Undervisningen på
campen foregår
lige så ofte ude
som inde. Leg og
bevægelse går
hånd i hånd med
læring.

!
Som mentor ser jeg det som min
fornemste opgave at åbne mit
mentorbarns øjne for læring.
Knud Erik Andersen, mentor

Når man er færdig på campen, får man
en mentor, der hjælper en. Min hedder
Emilie, og hun er rigtig god.
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Jeg var lidt nervøs inden, men det viste
sig at være rigtig hyggeligt. Det er fedt
at være der. Man får også god mad, og
jeg havde fødselsdag imens og fik lov til
at dele noget ud.

Ud over den vigtige faglige fremgang får børnene mange gode voksenrelationer og stærke venskaber med sig fra campen.

> Lær for Livet

Jeg kunne godt lide den anderledes
måde, vi lærte på. Vi lærte ved at gøre
sjove ting. Eksempelvis i dansk, hvor vi
brugte nogle andre metoder end i skolen. Hvis én sagde ”du”, kunne jeg fortsætte med at sige ”får”, så sagde en
tredje ”en”, og en fjerde sagde ”kage”.
Sådan lavede vi sætninger. Jeg har lært
meget, og mest i dansk. Matematik var
jeg ret god til i forvejen.

Ved at bruge spil, leg og udendørs fysisk aktivitet tager undervisningen afsæt i, at børn lærer på forskellige måder.

Foto: Anne Prytz Schaldemose

11 år, går i 4. klasse
Startede i Lær for Livet i 2014

Foto: Johannes Tubæk

!

Julie

VIGTIG VIDENDELING
Videndeling er en tredje og vigtig indsats i
Lær for Livet. Formålet er at videnbasere og
udvikle arbejdet med udsatte børns læring
– med udgangspunkt i Lær for Livets erfaringer og metoder.
Metoderne til dette er blandt andet systematiseret dataindsamling, samarbejde med
professionshøjskoler, metodeudvikling af
børneinddragelse samt diverse formidlingsaktiviteter i form af workshops, foredrag og
temadage rettet mod lærere, plejefamilier,
pædagoger og socialrådgivere.
Lær for Livet forsyner også helt konkret
de deltagende lærere med ny inspiration og
konkrete redskaber til at gennemføre intensive læringsforløb, som lærerne kan tage
med hjem og bruge i deres daglige arbejde
med elever i læringsvanskeligheder.
Lær for Livets direktør ser mange muligheder for i den almene undervisning at lave
intensive læringsforløb, hvor Lær for Livets
metoder kan bidrage med inspiration. Eksempelvis til at lade en stor del af undervisningen foregå uden for klasselokalet og
til at give eleverne bedre muligheder for at
bruge deres krop og kreativitet i læringsprocessen.
For anbragte børn tilbyder Lær for Livets
camps dog noget helt ekstraordinært, som
et intensivt læringsforløb hjemme på skolen
ikke kan give dem, understreger hun:
”Der opstår mellem vores børn på en
camp et særligt og betydningsfuldt fællesskab, fordi børnene får en stor personlig
styrke ved at møde andre, der forstår dem
og er i samme situation. Og det kræver, at
de er sammen med mange andre børn som
dem selv.”

TIDLIG MATEMATIKINDSATS

Ny dansk model for undervisning af elever i matematikvanskeligheder vækker stor begejstring blandt matematiklærere, der
har prøvet modellen. En intensiv Tidlig Matematikindsats kan
hurtigt finde og fylde elevens ’regnehuller’.

TIDLIG INDSATS I MATEMATIK:

Intensiv læring løfter
både elever og lærere

Foto: Thomas Fredberg
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JEG LÆRTE AT LYTTE
En af dem er Heidi Sustmann Nissen, der har
været matematiklærer i 15 år og arbejder på
Haslev Privatskole. Hun meldte sig til Tidlig
Matematikindsats som en form for efteruddannelse og er sikker på, at det har gjort
hende til en meget bedre lærer:

ver eneundervisning i cirka en halv time om
dagen fire dage ugentligt. Hun har varmt
anbefalet skolens ledelse at lade flere elever nyde godt af en tidlig matematikindsats.
”Der bliver brugt mange ressourcer på
læsning, men at arbejde intensivt med tal
har der ikke hidtil været samme tradition
for. Jeg håber at få lov at fortsætte, for det
flytter virkelig noget – både for eleverne og
for læreren.”
FYLDER HULLERNE MED DET SAMME
Tidlig Matematikindsats er et flerårigt
forskningsprojekt mellem Professionshøjskolen Metropol og Aarhus Universitet –
støttet af Egmont Fonden. 280 elever på
41 skoler fra Esbjerg til Bornholm var det
første år igennem et 12-ugers forløb. Cirka lige så mange skoler og elever ventes at
gennemføre forløbet i andet projektår.
Alt tyder på, at indsatsen giver eleverne
større selvværd i matematik, så de bliver
gladere, mere engagerede og rykker !
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”Det har været fuldstændig forrygende. Gennem mange år havde jeg udviklet
min egen metodik, men via Tidlig Matematikindsats har jeg lært nye metoder og er
blevet bedre til mange ting,” siger hun.
Især oplever hun at være blevet god til at
tie stille og vente på, at eleven taler.
”Jeg har lært at stille eleven gode
spørgsmål og vente tålmodigt og lytte nøje
til elevens svar. Som garvet lærer er det fristende bare at sætte ind dér, hvor jeg ved,
at eleverne har problemer. Men så finder
jeg ikke ud af, hvor kæden er hoppet af
for eleven.”
En gruppe lærerstuderende fra Professionshøjskolen Metropol er med i projektet.
De gennemgår elevtest samt observerer og
videofilmer lærerne. At blive videofilmet
har motiveret Heidi Sustmann Nissen, fortæller hun:
”Det er svært at ændre sin lærerrolle og
træde mere i baggrunden, men at det blev
filmet, fik mig til at huske at tie stille.”
Foreløbig har hun i 12 uger givet tre ele-

> Tidlig Matematikindsats

vad bliver resultatet, når
én matematiklærer får
nye læringsmetoder og
derefter i 12 uger yder
daglig eneundervisning
i en halv time til elever i
2. klasse, der er enten stærke til matematik eller har problemer med det? Det påtog en stor gruppe matematiklærere sig at
finde ud af som led i projekt Tidlig Matematikindsats.
Svaret er de meget enige om: bedre faglige kompetencer, en mere positiv holdning
til faget matematik blandt eleverne og i tilgift en styrkelse af deres egne faglige og
pædagogiske kompetencer.

Tilfredse lærere

Sofie
8 år, 2. klasse

Af de 79 matematiklærere, der har deltaget i hele projektet, erklærer mindst to ud
af tre sig ”helt enige” i:
s at elevernes faglige kompetencer har
udviklet sig positivt
s at eleverne har fået en mere positiv
holdning til faget
s at deres egne faglige og pædagogiske
kompetencer er styrket.

Jeg er blevet bedre til at tro, at jeg har ret, det var jeg ikke ret god til før.
Jeg har også lært en del nye ting, som de andre i klassen ikke har lært
endnu, og det er jeg også ret glad for. Det betyder rigtig meget i klassen,
at jeg nu kan hjælpe de andre i klassen med deres opgaver.
Det er godt, at der er én lærer, der kan fokusere på dig – og på matematikken. Hvis der er 24 børn, er der måske 23 børn, der har forstået det, og
én, der ikke har forstået det. Og så bliver det irriterende for dem, der har
forstået det, at høre på det igen. Det har jeg prøvet tit.

De øvrige erklærer sig ”lidt enige” i alle
tre udsagn.
Kilde: Professionshøjskolen Metropol

Det var lidt overvældende at blive udvalgt, men man skal ikke være nervøs. Jeg synes, det var megafedt.

Arthur
9 år, 2. klasse

!
sig fagligt. De foreløbige tilbagemeldinger
peger i den retning, og det samme gør et
pilotprojekt, som er gennemført på skolerne i Frederiksberg Kommune, fortæller
leder af Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper, Pia Beck Tonnesen.
Det er endnu for tidligt at måle den
langsigtede læringseffekt, men den vil blive videnskabeligt dokumenteret, fordi der
indhentes oplysninger om de deltagende
elevers matematikfærdigheder i en årrække, efter at de har modtaget tidlig matematikindsats.
Hypotesen er, at en tidlig matematikind-

sats til en elev i matematikproblemer kan
forebygge, at eleven får behov for specialundervisning senere i skoletiden, fortæller
Pia Beck Tonnesen, der er lektor på Professionshøjskolen Metropol, hvor lærerne bliver undervist i, hvordan de skal give eneundervisningen.
”Hver gang en elev er gået i stå i sin
matematiske begrebsudvikling, kalder vi
det, at eleven er ’faldet i et regnehul’. Det
nye i forskningsprojektet er, at lærer og
elev sidder sammen én til én og systematisk finder regnehullerne og så vidt muligt
fylder dem op med det samme. Det flow
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I Tidlig Matematik laver vi matematik, der er
sværere end normalt. Man lærer mere og på en
sjovere måde, så det er mere udfordrende og
spændende. Det har både gjort mig bedre til
matematik og endnu mere interesseret i det.
Arthur, elev i Tidlig Matematik

i samtalen giver eleverne en høj motivation,” siger hun.
Det er vigtigt, at læreren handler, straks
en elev går i stå i sin matematiske begrebsudvikling. Eleven skal hurtigst muligt hjælpes op af regnehullet, og derfor er interventionen rettet mod elever, allerede når
de går i 2. klasse.
Metoden er relativt ressourcekrævende,
men rummer til gengæld også et stort potentiale for at hæve elevernes faglige niveau, selvtillid og selvværd – og dermed
deres mod på læring.
Målgruppen er elever, der er i matematikvanskeligheder, enten fordi de har
svært ved at følge med i faget, eller fordi
de tværtimod er skrappe til matematik og
savner udfordringer i undervisningen og
derfor mister motivationen. Begge grupper misser vigtigt læringspotentiale, hvis
de ikke bliver undervist på en måde, der
stimulerer og udfordrer dem.
Forskerne taler ikke om fagligt svage og
stærke elever, men om ”at flyve lavt” eller
”at flyve højt”, fordi læring er dynamisk,
og de tror på, at eleven med den rette undervisningsmetode kan hjælpes til at flyve
højere. De foreløbige erfaringer peger på,
at metoden styrker lysten til at lære og de

faglige kompetencer hos både højt- og
lavtflyvende.
HURTIG ADFÆRDSÆNDRING
Videodokumentationen af samtalerne viser, at man ikke skal langt ind i 12-ugersforløbet, før mange af børnene ændrer adfærd. Det skete eksempelvis for Mikkel, der
ankom med et meget lukket kropssprog og
et udsagn om, at han ikke kan lide matematik.
”Syv uger inde i undervisningsforløbet er
det tydeligt, at Mikkel er i fuld gang med
at stille sig selv stadig sværere opgaver, og
han fortæller med et skævt grin, at det kan
han da godt finde ud af. Måske er han slet
ikke i matematikvanskeligheder,” siger Pia
Beck Tonnesen.
PISA-undersøgelsen fra 2012 viser, at for
mange børn klarer sig middelmådigt i matematik, og at mange andre lande er bedre
til at bringe eleverne videre, når der er noget, de ikke forstår. Det kan Tidlig Matematikindsats bidrage til at ændre, vurderer
lektor Lena Lindenskov, Aarhus Universitet,
der som forsker følger projektet. Hun er
også medforfatter til bogen ’Matematikvanskeligheder – tidlig intervention’, som
indsatsen bygger på.

Før kedede jeg mig i matematiktimerne, og det var
lidt ærgerligt, for matematik er faktisk mit yndlingsfag. Så det var dejligt at lære noget mere og få flere
udfordringer. Jeg kunne gange og dividere lidt i forvejen, nu er jeg blevet rigtig god til det.
I Tidlig Matematik laver vi matematik, der er sværere
end normalt. Man lærer mere og på en sjovere måde,
så det er mere udfordrende og spændende. Det har
både gjort mig bedre til matematik og endnu mere
interesseret i det.
De voksne synes, det er sejt og flot, at jeg er blevet
udvalgt til at være med, og mange af mine venner
ville også gerne selv prøve det.

Tidlig Matematikindsats
s Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper er et 12-ugers forløb med ca.
en halv times intervention fire dage om ugen.
s Metoden retter sig både mod “højt- og lavtflyvende” elever.
s Bag projektet står Professionshøjskolen Metropol og Aarhus Universitet
med støtte fra Egmont Fonden.
s Lærerne får en uges uddannelse i at bruge metoden i praksis. De har
meldt sig i makkerpar fra hver skole, så de kan sparre med hinanden.
s I skoleåret 2014-15 deltog 79 matematiklærere fra 41 skoler i forløbet.
s Indsatsen er påbegyndt i 2014 og slutter i juli 2016.

Øget motivation til faglig læring er den måske allerstørste gevinst
ved intensive læringsforløb – langt vigtigere end et her og nu-løft i
formelle kompetencer. Men forløbene skal have et fagligt fokus og
styres stramt for at virke for børn i læringsvanskeligheder, vurderer
to eksperter i børns læring.

Tidligere var den pædagogiske tænkning i forhold til
børn i vanskeligheder: ’Skidt
med det faglige resultat, hvis
barnet har det rart.’ I dag
ved vi, at det var en fejl.

FORSKERE:

Intensiv læring kan bygge bro
mellem skole og social indsats

TUNNELSYN PÅ KARAKTERER
At barnet sammen med andre i et læringsfællesskab
oplever, at ”det her kan jeg faktisk godt klare”, kan afføde mange andre og mere værdifulde resultater end
det kortsigtede løft i præstation, som mange intensive
læringsforløb måler, vurderer Søren Langager. Han advarer imod, at man falder bagover i begejstring over
gode her og nu-målinger:
”Intensive læringsforløb nyder stor popularitet i skoleverdenen i disse år, fordi de typisk kan fremvise gode
resultater hurtigt. Man måler før og lige efter interventionen og finder generelt høj effekt. Men den reelle
værdi er, hvis forløbet skaber vedvarende forandringer,
og det har vi endnu meget begrænset forskningsmæssigt belæg for,” forklarer han.
Det vil nogle af de igangværende forløb med intensiv læring rundt om i landet råde bod på. Flere af dem
er tilrettelagt som forskningsprojekter, hvor børnene
bliver fulgt i mange år, og når resultaterne på den lange bane løber ind, vil nogle af dem sandsynligvis kunne

dokumentere vedvarende forbedringer, forventer Søren Langager.
Et af disse projekter er Lær for Livet, hvor Søren
Langager selv er tilknyttet som forsker. Han er optaget
af at måle effekterne både langsigtet og bredt – ikke
bare, om børnene fx får højere karakterer, når de går
op til folkeskolens afgangsprøve.
”Det ser ud til, at deltagelse i Lær for Livet giver anbragte børn en større tillid til sig selv og til egne muligheder i skolens verden. Men dét kan ikke registreres
ved blot at måle karakterer i skolen, så man må ikke
stirre sig blind på karakterer, når man vurderer effekt af
et intensivt læringsforløb,” siger lektoren.
MOTIVATION ER AFGØRENDE
Der er i forskningsverdenen bred enighed om, at motivation og evnen til at indgå i læringsfællesskaber er
helt afgørende for læring. En del børn savner overskud og lyst til faglig læring; det er ofte tilfældet for
især anbragte børn og andre emotionelt belastede
børn:
”De børn har ofte mange andre ting at bekymre sig
om og har derfor svært ved at se det langsigtede perspektiv i læring og uddannelse. Hvis alt i barnets liv !

Søren Langager
Lektor, Aarhus Universitet
s Forsker i udsatte børn og inklusion
s Lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik
(DPU) ved Aarhus Universitet
s Følgeforsker på det intensive læringsforløb Lær
for Livet.
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resten af livet. Intensive læringsforløb kan give børn
den følelse af at kunne noget betydningsfuldt, og dér
ligger det helt store potentiale,” siger han.

> Søren og Mette

et intensivt læringsforløb
oplever mange børn at få
et læringsboost og kommer
gladere og mere læringsparate tilbage i klassen. Hvad
det betyder for barnets uddannelsesvalg og livsbane,
ved vi først, når børnene
vokser op. Alligevel tøver to af landets førende forskere i børns læring ikke med at anbefale skolerne at tilbyde børn i læringsvanskeligheder et intensivt læringsforløb enten i eller uden for skolen.
”Intensive læringsforløb kan skabe en oplevelse hos
barnet af at få et boost både fagligt og socialt. Det kan
være lige dér, barnets læring flytter sig, siger lektor på
Aarhus Universitet Søren Langager, der forsker i udsatte børn og inklusion.
At et intensivt fagligt boost kan være skelsættende
for et barn, korresponderer godt med aktuel psykologisk og læringspædagogisk forskning, der viser, at udvikling sker i spring, forklarer Søren Langager.
”Når et barn på en læsecamp bryder læsekoden,
svarer det til, at det lærer at cykle. Barnet vælter mange gange, men pludselig cykler det og kan gøre det

Søren Langager, lektor Aarhus Universitet

s Forskningsleder for Skole og Uddannelse på SFI, Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd
s Står bag forskningsoversigten ”Skolerettede indsatser
for elever med svag socioøkonomisk baggrund” (februar 2015)
s Leder afdelingen SFI Campbell, der skaber viden om
effekten af indsatser på det sociale område.

VIGTIGT AT KUNNE NOGET
At sætte de faglige mål forrest i intensive læringsforløb
er også entydigt anbefalingen fra Mette Deding, der
leder den afdeling på SFI, der forsker i skoleindsatser
og den sociale baggrunds betydning:
”Hvis man vil løfte børn fagligt, skal de hjælpes med
det faglige. Hvis barnet har svært ved brøker, så skal
det have hjælp til brøker – uanset om barnet også har
sociale problemer. For at være bagud fagligt er i sig selv
en udfordring,” siger hun.
Mette Deding kalder det en ”standende udfordring” at få indsatser for børn med sociale problemer
og indsatser for børn med problemer i skolen til at spille sammen. Og her kan intensive læringsforløb noget,
mener hun. De er del af en generel og positiv tendens
til at nedbryde historiske skranker mellem skoleindsatser og sociale indsatser – både i kommunerne og i
forskningsverdenen.
”Hidtil er sociale udfordringer håndteret i det sociale
system, mens skolen tog sig af de faglige udfordringer,

men for barnet hænger det hele intuitivt sammen, og
det samspil har vi ikke hidtil været gode til. Det er nyt
og en meget lovende udvikling,” siger hun.
TUTORER OG FAGLIGE CAMPS VIRKER BEDST
Evidens for effekten af kombinerede sociale og skolemæssige indsatser er det derfor endnu småt med.
Mette Deding understreger ligesom Søren Langager,
at de samlede og langsigtede gevinster ved intensive
læringsforløb ikke kan gøres op – endnu.
Hun ser dog vigtige fingerpeg i SFI’s nylige kortlægning af internationale effektstudier af skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund.
Kortlægningen ser alene på skolerettede indsatser og
kun på effekten på kort sigt, men erfaringerne kan
godt overføres til mange af de intensive læringsforløb,
der i disse år afvikles i Danmark, mener Mette Deding.
”Camps og tutorer eller mentorer er centrale elementer i mange intensive læringsforløb, og de internationale erfaringer viser, at begge elementer bliver brugt
på mange måder, hvoraf nogle virker godt, og andre
har decideret negativ effekt,” siger hun.
Brug af faglige tutorer har eksempelvis en effekt,
som Mette Deding betegner som ”ret robust”. Alle
undersøgte tutorordninger havde positiv effekt. En tutor med fagligt fokus kan på kort tid – ofte under et
halvt år – løfte barnets læring et ekstra halvt skoleår.
For mentorordninger uden samme faglige sigte er resultaterne mere brogede.
At afholde en læringscamp er heller ikke nogen garanti for succes. Hvis campen har et meget fagligt sigte, kan den løfte eleven fagligt. Fællesnævneren for
de indsatser, der virker, synes at være et skarpt fokus
på læring:
”Udbyttet af at sende børn på sommercamp stiger
også med et strikt fagligt fokus og stram styring. Faktisk kan en camp gøre børn dummere end før, og de
kan møde negative rollemodeller, der lærer dem at
ryge, drikke og det, der er værre,” siger Mette Deding.

ET NØDVENDIGT SUPPLEMENT TIL FOLKESKOLEN
Hun er ikke så sikker som Søren Langager på, at intensive læringsforløb øger motivationen for læring:
”Det er gætværk og ønsketænkning. Man kan også
forestille sig, at effekten forsvinder på to sekunder, når
barnet er tilbage i sin klasse. Det bliver interessant at
følge, når de langsigtede resultater begynder at komme,” siger Mette Deding.
Alligevel er hun uforbeholden tilhænger af, at folkeskolen tilbyder flere børn intensive læringsforløb som
supplement til den almindelige undervisning. Hun tror
ikke, at folkeskolen de næste mange år bliver i stand
til selv at skabe intensive læringsforløb til alle de børn,
der har behovet:
”Folkeskolen skal i forvejen gabe over en enorm opgave disse år med differentieret læring, folkeskolereform og integration af børn fra specialtilbud. Hvis det
skal lykkes, bør skolen med kyshånd tage imod alle
tilbud udefra om intensive læringsforløb. Det vil også
tilføre skolerne stor værdi, hvis de formår at arbejde
videre med eleven på det nye niveau, eleven har efter
læringsforløbet,” siger hun.
Søren Langager er enig:
”Jeg ser ikke for mig, at folkeskolen laver intensive
læringsforløb i stor skala. Mange intensive læringsforløb er typisk længere projektforløb, og de er ikke i høj
kurs i dagens folkeskole, og specialundervisningen er
nedlagt. Men intensive læringsforløb kan være et vigtigt supplement til folkeskolen, og skolerne kan og bør
lære af de nye og kreative læringsmetoder, der udvikles,” siger han.
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Mette Deding
Forskningsleder, SFI

er oppe i luften, hvorfor er det så vigtigt at kunne dividere?” siger Søren Langager.
Udsatte børn har i højere grad end andre børn brug
for motivation her og nu. De skal tænke: ”Hvor er det
spændende at lære.” Det fordrer ifølge Søren Langager, at underviserne på intensive læringsforløb er medrivende. Samtidig skal de intensive læringsprogrammer
have faglige mål – ikke sociale.
”Tidligere var den pædagogiske tænkning i forhold
til børn i vanskeligheder: ’Skidt med det faglige resultat, hvis barnet har det rart.’ I dag ved vi med forskningsmæssigt belæg, at det er forkert. Lave forventninger demotiverer, mens en målsætning om faglige
fremskridt kan være en stor drivkraft og motivationsfaktor, hvis læringsmålet matcher barnet. Man bliver
ikke en naturlig del af et læringsfællesskab ved at være
lidt dårligere end de andre. Man skal føle sig god til noget,” understreger Søren Langager.

> Søren og Mette
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Mette Deding, forskningsleder SFI

!

Hvis man vil løfte børn fagligt,
skal de hjælpes med det faglige. Hvis barnet har svært ved
brøker, så skal det have hjælp
til brøker – uanset om barnet
også har sociale problemer.

DRENGEAKADEMIET

ogens Rye troede næsten ikke sine egne
øjne, da han og hans kone hentede sønnen Kasper på DrengeAkademiet, hvor
han var i to uger i sommerferien 2014 –
mellem 8. og 9. klasse.
”Vores søn var næsten ikke til at kende
igen. Han strålede over hele fjæset og var
i markant bedre fysisk form og betydeligt
mere moden og reflekteret i forhold til sin
skole,” fortæller Mogens Rye.

Han tøver ikke med at kalde DrengeAkademiet for et vendepunkt i sin søns liv, der
hidtil havde budt på en lang række af skole- og læringsmæssige nederlag. Kaspers
skolegang startede i en folkeskole, hvor
han, ifølge faren, var konstant bagud i alle
fag. Forældrene flyttede ham til en specialskole, da han var 13 år gammel, fordi han
viste alvorlige tegn på stress.
”Derfor flyttede vi Kasper til en specialskole, men dér er der til gengæld næsten
intet fokus på det faglige. Da min kone og
jeg blev opmærksom på DrengeAkademiet, gav vi os derfor straks til at skrive ansøg-

ninger. Det lød som præcis, hvad vores søn
havde brug for.
DEN NYE KASPER
Det fik forældrene ret i, siger Kasper. Der
er nu gået et år siden opholdet på DrengeAkademiet, og han oplever stadig, at de
ting, han lærte, er ham til gavn fagligt –
men i endnu højere grad personligt og socialt:
”Jeg er blevet bedre til dansk, matematik og fysik, men den bedste oplevelse er, at
mine venner har ændret syn på mig. Nogle
gange tænker de: ’Hvad er der blevet af

den gamle Kasper?’ Jeg var meget stille før.
Nu er jeg lidt mere åben og snakker hele
tiden i timerne, så lærerne nogle gange er
nødt til at sige, at jeg skal holde min kæft,”
siger han og fortsætter:
”Det er sjovere at lære noget nu, fordi
jeg har fået en anden tilgang til det. Tidligere pjækkede jeg en del, jeg blev fx væk
to uger før sommerferien sidste år. Det gør
jeg ikke nu.
UDBREDES TIL KOMMUNERNE
DrengeAkademiet er udviklet af Løkkefonden og finansieret af blandt andre Eg- !
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Vi fik en mere
moden og glad
søn hjem

> Drengeakademiet
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Tid til fordybelse. På campen er der tid og ro til, at
drengene fx kan læse om noget, der interesserer
dem. Mange har valgt biografien om fodboldikonet
Zlatan, der voksede op i en svensk ghetto.

Foto: Ricky John Molloy

Cirka 100 fagligt udfordrede drenge mellem 14
og 16 år tilbringer to uger af deres sommerferie
på DrengeAkademiet og kommer både fagligt og
personligt stærkere tilbage. At fastholde de gode
resultater kræver opbakning fra forældrene.

Drengenes
udbytte
Deltagernes faglige
komptencer steg på kort
sigt med:
s et læringsår i stavning
s tre læringsår i læsning
s to læringsår i matematik.
Derudover fik de:
s øget motivation
s en klar forbedring af
trivsel og motivation
for skolegang
s en generel forbedring
af deres sociale kompetencer.

Foto: Ricky John Molloy

Langtidseffekten er
endnu uvis.

Holdtid. Sammenhold, social intelligens og samarbejde er
højt prioriterede værdier på DrengeAkademiet.

Kilde: “DrengeAkademiet.
Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på
kanten”.

Jamaal
15 år, 8. klasse
Gik på DrengeAkademiet i 2014

”Inden jeg var af sted, kedede jeg mig meget i skolen, jeg sad
bare i klassen uden at følge med og lave lektier. Jeg blev også
mobbet og brugte virkelig meget tid på at spille PlayStation.

LÆRING KAN GENSTARTES
Danske drenge halter bagefter i skolen.
Næsten dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, markant flere drenge modtager specialundervisning, og mere end en fjerdedel
af de drenge, der gik ud af folkeskolen for
10 år siden med dårlige karakterer, er i dag
på offentlig forsørgelse.
DrengeAkademiets tilgang er, at drenge
på kanten kan genstarte og accelerere den
læreproces, som på et tidspunkt er gået i
stå. Det foregår ved, at drengene på campen får en kombination af intensiv faglig
træning, bedre daglige vaner og en personlig udvikling – ud fra syv karaktertræk,
som DrengeAkademiet vurderer som særligt vigtige for at kunne gennemføre en uddannelse:
”Drengene har brug for faste rammer, og

vi taler til karaktertræk som selvtillid, vedholdenhed, selvkontrol og engagement,
som alle har, men som hos nogle af vores
drenge ikke er så udviklede. Når de bliver
det, åbnes der for nysgerrighed og motivation, og så lægger vi nye læringsmetoder
ovenpå,” siger Anders Munk Ebbesen.
FASTE RAMMER OG SYNLIGE MÅL
Derfor oplever deltagerne på campen en
række grundlæggende læringsprincipper i
en meget koncentreret form:
s Faste rammer og samme daglige rytme,
så der skabes ro til læring og fordybelse.
s Synlige mål, så den enkelte kan følge
sin egen udvikling og kender sit næste
skridt.
s Klare succeskriterier, så drengene ved,
hvad der forventes, og hvordan succeserne opnås.
s Løbende evaluering og feedback, så de
reflekterer over egen læring og forstår,
hvad der skal til for at nå egne mål. !

Lærerne var så sure på mig, at de ville smide mig ud af skolen. Da min mor fandt ud af, at DrengeAkademiet fandtes,
lavede vi en aftale med lærerne om, at jeg skulle prøve det.
Her bagefter kan lærerne se, at jeg er begyndt at komme til
alle timerne, hænge i, følge med og skrive ned. Det går meget bedre fagligt, og jeg får bedre karakterer, så det har hjulpet mig meget.
Jeg er også begyndt at tage mig meget mere sammen til fx
at gå ned i fitnesscenteret og træne i stedet for bare at sidde
derhjemme og spille om aftenen. Når jeg kommer hjem fra
skaterbanen, så går jeg ned og træner. Faktisk har jeg ikke
rørt min PlayStation i lang tid, selv om min far har købt den
nye version til mig.
Lige i starten var det lidt nederen at være af sted, men du får
hurtigt gode venner og lærer rigtig meget. Det sjoveste var
at være sammen om aftenen. Og i weekenden mellem de to
uger tog vi ned til et slot, hvor der var en kæmpe sø, vi måtte
bade i, og hvor vi sov ude under åben himmel.”
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drenge havner på kanten af fællesskabet
og falder igennem det traditionelle skolesystem,” siger han.

> Drengeakademiet
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!
mont Fonden. Det startede som pilotprojekt
i 2012 for 23 drenge i tre uger i sommerferien. Erfaringerne derfra var så gode, at konceptet blev gjort permanent fra 2013. Siden
har 100 drenge været af sted to uger i sommerferien, og efter planen får mange flere
drenge fremover mulighed for et ophold på
DrengeAkademiet.
Fra starten var det en ambition at rulle projektet ud i den danske folkeskole fx
via partnerskab med kommuner. Det første skridt ad den vej er netop taget, ved
at Københavns Kommune har indgået aftale med DrengeAkademiet om at sende
i første omgang 100 særligt udfordrede
drenge fra 11 københavnske folkeskoler af
sted, fortæller direktør i DrengeAkademiet
Anders Munk Ebbesen.
”Det er et nyt og spændende skridt. Vi
vil gerne gøre det her i stor skala, både
fordi det gør en forskel for de drenge, der
kommer af sted, og fordi det bidrager til
at ruste kommuner og skoler til at løse
Danmarks drengeproblem. Alt for mange

Individuelle samtaler med den enkelte
dreng er en vigtig del af den pædagogiske
metode på DrengeAkademiet.

!
DrengeAkademiet
s En årlig sommercamp for
fagligt svage drenge i alderen 14-16 år, som er villige
til at bruge en del af sommerferien på at rykke sig
fagligt og personligt. Hvert
år er cirka 100 drenge af
sted.
s Et eksternt firma afvikler
sommercampen.
s DrengeAkademiet er finansieret af LøkkeFonden. Det
koster 30.000 kr. per barn at
drive DrengeAkademiet.
s Det er ambitionen at rulle
projektet ud i den danske
folkeskole fx via partnerskab
med kommuner.
Læs mere på loekkefonden.dk
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man ikke være bange for at sætte tydelige
rammer op,” siger han og forklarer, at på
campen skal drengene passe deres sengetider og møde op til undervisningen til tiden.
DrengeAkademiet gør også meget ud af
at forklare forældrene, at deres barns kost
og energiniveau har kolossal betydning for
indlæringsevnen. Men derfra og til at ændre adfærden derhjemme er der et stykke
vej, erkender Mogens Rye, far til Kasper:
”Vi har altid gået op i sund kost og motion, men alligevel fandt vores søn en helt
anden motivation til motion på DrengeAkademiet. På campen mødte han en klar
forventning om, at han skulle være fysisk
aktiv, og han løb med de andre drenge.
Han troede slet ikke, at han kunne løbe,
men kunne godt og smed cirka fem ekstra
kilo. Det var et løft til hans selvtillid, og vi
har en opgave i at hjælpe ham med at holde fast i de gode vaner,” siger han.

> Drengeakademiet

FORÆLDRENES VIGTIGE ROLLE
Netop en langsigtet effekt af et ophold på
DrengeAkademiet kræver opbakning fra
forældrene, og det er forældrene, der er
programmets smertensbørn, vurderer Anders Munk Ebbesen. Derfor har DrengeAkademiet opprioriteret forældrekontakten:
”Den største udfordring er at få forældrene til at bakke op. Alle vil det bedste for
deres børn, men mange forældre bruger
ikke de rigtige værktøjer. Vi har derfor i år
lavet et særligt forældrespor, hvor vi med
stor omhu forklarer forældrene, hvordan
de konkret skal hjælpe deres dreng med at
holde fast i de gode vaner efter sommercampen,” siger han.
Forældrene skal fx sørge for, at deres
børn får nok nattesøvn. En rundspørge
blandt deltagerne i sommercampen 2014
viste, at drengene efter campen i snit sov
6-7 timer om natten, og det er alt for lidt,
fastslår Anders Munk Ebbesen. Drenge i
den alder skal have mindst ni timers søvn.
”At få søvn nok er en lille ting med en
kæmpe effekt på læringen. Det er et alvorligt problem, at der i hver skoleklasse rundt
om i Danmark sidder en gruppe drenge og
hænger på stolene, fordi de har spillet PlayStation den halve nat. Som forældre må

Foto: Ricky John Molloy
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Konkret indebærer det blandt andet, at
mobiltelefonen er inddraget det meste af
tiden på campen, der er masser af fysisk
træning, og drengene får en kost med meget lidt sukker.
De foreløbige resultater viser, at drengene bliver rykket og udvikler sig cirka to læringsår på de fjorten dage, og at de oplever
en klar forbedring af trivsel, sociale kompetencer og motivation for at gå i skole. Det
viser en forskningsrapport om DrengeAkademiet, der dog også pointerer, at langtidseffekten er uvis og bør undersøges.

Foto: ScienceTalenter

SCIENCETALENT GENIUS

ScienceTalent Genius samler højtbegavede børn
på camps, hvor de samarbejder om at programmere
robotter, bygge raketter og lave kemiforsøg. Det
bliver de klogere, gladere og bedre til samarbejde
af, oplever deltagerne. Flere kommuner kobler sig
nu på projektet.

Særligt talentfulde
børn nyder godt af
intensiv læring

> Egmont Rapporten 2015

FUT UNDER LÆRINGEN
ScienceTalent Genius er et treårigt program, der har som mål at give højtbegavede børn faglige udfordringer og sociale
kompetencer og skabe netværk for begavede børn og for deres lærere.
Tre år i træk er Rikke og de 49 andre
sciencetalenter i hendes gruppe afsted på
tre årlige camps af to-tre dages varighed.

Tre elever er
i gang med at
blande kemiske væsker for
at undersøge,
hvilke forbindelser de danner
og om de giver
bundfald eller
skifter farve.

På campene bliver der virkelig sat fut under
læringen – også i helt bogstavelig forstand,
forklarer Anette Gjervig, der er projektkoordinator i ScienceTalent Genius.
”Vi arbejder ud fra konceptet forundring, fordybelse og formidling og sørger
for, at der er fuldt tryk på læringen – ud
fra, hvad børnene selv giver udtryk for, at
de gerne vil arbejde med. Vi har også nogle
muligheder, som skolerne ikke har rammer
og råd til; eksempelvis kan vi lade børnene
lave nogle af de vildere kemiforsøg, der involverer flydende nitrogen,” siger hun.
Børnene bliver også med fuldt overlæg

udfordret socialt, og de fleste opgaver løser
de i grupper. Mange af børnene har brug
for at udvikle evnen til at være i relationer, og der er på campen altid en voksen,
som alene har fokus på det sociale. Mange
højtbegavede børns hjerner fungerer nemlig ret anderledes end kammeraternes og
lærernes.
”En del har en asynkron udvikling, så de
kognitive evner er to-tre år forud i forhold
til deres alder, mens de sociale kompetencer er to-tre år forsinkede. De har interesser, som andre finder nørdede, og blandt
højtbegavede børn er en større andel sær-

ligt sensitive. De opdager hos os, at der
findes andre i verden som dem selv,” siger
Anette Gjervig og tilføjer, at den asynkrone
udvikling kan være en særlig pædagogisk
udfordring i arbejdet med børnene, fordi
de ikke altid reagerer alderssvarende:
”Det er uvant for de fleste lærere at !
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HENDE SCIENCETALENTET
Der sidder mellem 14.000 og 33.000 højtbegavede børn i den danske folkeskole,
men mange af dem bliver ikke tilstrækkelig fagligt udfordret i skolen og har svært
ved at få venner og indgå i sociale sammenhænge, da de ofte tænker og agerer
anderledes end deres kammerater.
I ScienceTalent Genius møder Rikke
Winther Larsen andre, der minder om hende selv fagligt, og det er rart, synes hun:
”Når vi har gruppearbejde i skolen derhjemme, oplever jeg tit at trække læsset
som en af de mere intelligente, og på skolen bliver jeg tit omtalt som ’hende sciencetalentet’. På campen er jeg som de andre,
jeg bliver mere intellektuelt udfordret, og vi
taler om andre ting, end jeg gør med mine
venner derhjemme,” fortæller hun.

> ScienceTalent Genius

-årige Rikke Winther
Larsen keder sig
bravt i mange timer
i skolen. Hun går i 7.
klasse på en folkeskole i Vejle og har
altid haft let ved de
fleste fag i skolen. Derfor sagde hun ja, da
hendes dansk- og matematiklærer i 6. klasse foreslog hende at søge optagelse i Projekt ScienceTalent.
”Det lød lidt fint, og jeg havde aldrig
tænkt på, at jeg havde et særligt talent for
naturvidenskab. Men i mange fag sidder jeg
tit og venter på, at læreren forklarer mine
kammerater noget, jeg godt ved, så jeg havde lyst til at prøve noget nyt,” siger Rikke.
Efter det første år som sciencetalent har
Rikke været afsted på tre camps sammen
med andre højtbegavede børn, og hun er
vild med at være på camp:
”Jeg kan rigtig godt lide den måde, vi
lærer på. Vi får en introduktion til et emne,
prøver os frem og finder selv på løsninger,
som vi diskuterer undervejs og laver om,
hvis nogen finder på noget bedre. Vi arbejder mest i grupper, og jeg er klart blevet
bedre til at få idéer og samarbejde,” siger
hun.

De elever tester en faldskærm, som
skal bygges ind i den raket, de selv
bygger af papir. Raketten bliver affyret med en elektronisk tænding
og kommer 60-70 meter op i luften,
før faldskærmen udløses.

Phillip
12 år – 6. klasse
Begyndte hos ScienceTalenter i 2014

Foto: ScienceTalenter
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møde et barn, der kan diskutere partikelfysik, men samtidig opfører sig modenhedsmæssigt under sin alder, hvis det fx ikke får
sin vilje eller støder på uventede udfordringer fagligt eller socialt,” forklarer hun.
UDDANNELSE AF LÆRERE
Det første år blev alle 50 sciencetalenter rekrutteret fra skoler i Vejle og Odense Kommune. De er udvalgt i et samarbejde mellem deres lærere, ScienceTalent Genius og
en forsker fra Aarhus Universitet. I 2015
starter endnu et hold med 50 sciencetalenter, denne gang fra fire nye kommuner: Esbjerg, Aalborg, Slagelse og Kerteminde. På
længere sigt er håbet, at principperne bag
ScienceTalent Genius bliver så udbredte, at
flere kommuner kan arbejde videre med
læringsprincipperne og dermed tilgodese
de højtbegavede børn i deres egne klasser.
Camps er den mest synlige aktivitet i
projektet, men uddannelse af lærere er et
lige så vigtigt element. De deltagende skoler forpligter sig til at sende sciencetalenternes lærere på kursus to gange om året,
hvor lærerne bliver introduceret til den nyeste forskning i højtbegavede børns læring og nye måder at planlægge undervisningen på. Målet er at kunne tilgodese de
højtbegavede, uden at det sker på bekostning af de fagligt svage elever.
En tredje vigtig dimension i ScienceTalent Genius er at forpligte skoleledelserne
og skoleforvaltningen i de medvirkende
kommuner til dels at udarbejde handleplaner for, hvordan de vil tilgodese de fagligt
stærke elever, dels at danne lokale netværk
for såvel de højtbegavede børn som for
lærerne, så de kan udveksle erfaringer og
støtte hinanden i arbejdet.
”Det er meget vigtigt, at skolerne ved,
at højtbegavede børn også kan være i læringsvanskeligheder, der kan betyde, at de
ikke trives i skolen. En del mister lysten til

læring og videre uddannelse. Alligevel er
de en overset gruppe i folkeskolen,” siger
Anette Gjervig.
OPDAG DE HØJTBEGAVEDE BØRN
Hun opfordrer skolerne til at gøre det legalt at være dygtig og til at gøre sig umage med at opdage de højtbegavede børn
i klassen:
”Når vi har lærerne på kursus, er der altid nogle af dem, der udbryder, at ’hold da
op, der er godt nok nogle elever, jeg skal
hjem og gøre noget for’.”
De højtbegavede børn er nemlig ikke altid nemme at få øje på. Nogle sidder og
putter sig. Andre roterer på stolen og hører
ikke efter.
”Urolige børn, der snurrer rundt på stolen og larmer, kan være højtbegavede, der
reagerer på, at de ikke bliver set og mødt.
Ikke at føle sig set og mødt oplever Rikke
Winther Larsen tit i skolen:
”Mine lærere spurgte i starten interesset
til, hvad jeg lærte på campen, og hvad de
kunne gøre for at hjælpe mig med at lære
noget nyt. Men jeg får stadig ikke så mange udfordringer af mine lærere. Til gengæld har jeg på campen lært, hvordan jeg
kan udfordre mig selv,” siger hun.
EFFEKTER PÅ KORT OG LANG SIGT
De langsigtede effekter af projektet er endnu ikke kendt, men vil blive fulgt og målt.
Og målingerne viser, at i hvert fald på kort
sigt oplever børnene større selvtillid og får
mere mod på læring i deres egen skole,
idet de føler sig fagligt set og udfordret i
kraft af forløbet. Eksempelvis har en stille
pige fået selvtilliden til at undervise yngre
klasser på sin skole i nogle af de ting, hun
har lært som sciencetalent. Det ville hun
ikke have haft selvtilliden til at gøre tidligere, vurderer pigens lærere.
At det er muligt at opnå gode resultater

med særlige programmer for højtbegavede børn og deres lærere, konkluderer analyse- og forskningsinstituttet KORA i en ny
kortlægning af danske og internationale
studier på området. Erfaringerne fra udlandet tyder blandt andet på, at camps som
metode kan gavne de højtbegavede børns
selvværd. Om de positive internationale erfaringer også gælder i en dansk kontekst,
vil Projekt ScienceTalent Genius inden længe kunne levere gode svar på.

På campen lærte jeg en masse
nyt. Jeg har fx lært meget om
alle mulige slags gasser og
stoffer, hvordan man programmerer, og en hel masse IT, natur og teknik.
Jeg kunne også bedre lide
den måde, vi blev undervist
på. Man lærer på en sjovere
måde, så man får lyst til at
lære endnu mere – i stedet for
at lave næsten det samme dag
efter dag.

Sofia
14 år – 7. klasse
Begyndte hos ScienceTalenter i 2014
TYPISKE
KENDETEGN

Projektet afholder tre årlige camps i
tre år for højtbegavede børn i 6.-8.
klasse, der ikke bliver fagligt udfordret i skolen, og hvoraf nogle også
har sociale vanskeligheder.

– ved børn med
særlig begavelse:
s Kreative, men
utålmodige, når
de er motiverede
s Lærer hurtigt
s Gode til at løse
problemer
s Stiller provokerende spørgsmål
s Tænker abstrakt
s Opfindsomme i
forhold til at
finde svar på
åbne spørgsmål
s Dygtige til at
tale, men dårligere til at skrive
s Opslugte af
deres egen indre
verden
s Har ofte ældre
venner
s Selvkritiske
s Rastløse og
uopmærksomme
s Følelsesmæssigt
ustabile.

Projektet leverer også uddannelse og
inspiration til undervisere og faciliterer netværk om talentpleje for lærere
og kommuner.

Kilde: ScienceTalent
Genius og ‘Teaching
Bright Pupils’, Nottingham University School
of Education.

Her laver vi hele tiden noget
anderledes. Der er heller ikke
så stramme tøjler og så mange
regler som i den almindelige
skole.

ScienceTalent Genius

Læs mere på sciencetalenter.dk

Det er en stor oplevelse at
lære nogle andre mennesker
at kende, som har nogle af
de samme interesser og problemer, og komme rigtig tæt
på dem, for man deler jo værelse med dem. Jeg har lært
en masse fagligt, men også
om sammenhold, samarbejde og fællesskab.
At komme på camp er en
billet til noget af det fedeste
i verden. Det er virkelig sjovt
at være afsted, og du får
mulighed for at være med
til rigtig, rigtig mange gode,
sjove ting sammen med
nogen, som har prøvet det
samme som dig. Jeg glæder
mig allerede til at komme på
næste camp.

Som en del af arbejdet med Egmont Rapporten 2015 mødtes 16
børn i alderen 8-16 år en lun aprildag hos Nordisk Film. De har
deltaget i fem forskellige intensive læringsforløb. Nu skulle de
fortælle hinanden, hvad de har fået ud af dem – og samtidig
indspille en lille film, så andre kan lære af deres erfaringer.

SE FILMEN PÅ EGMONTFONDEN.DK
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– og læs om børnenes oplevelser og tanker her i
Egmont Rapporten.

Hvis vi for alvor skal bryde den sociale arv på uddannelsesområdet,
skal børn i læringsvanskeligheder tilbydes noget særligt, vurderer
formanden for Rådet for Børns Læring, Agi Csonka. Hun ser gerne
flere intensive læringsforløb både i og uden for skolen.

Det er svært at se,
hvordan vi styrker
den sociale mobilitet yderligere uden
at tilbyde særlige
læringstilbud til
børn med læringsudfordringer.

UDSATTE BØRN HAR BRUG
FOR EKSTRAORDINÆRE TILBUD

Agi Csonka,
Formand for Rådet for
Børns Læring

Rådet for Børns Læring
Et uafhængigt råd nedsat i forbindelse med folkeskolereformen som afløser for det tidligere
Skoleråd. De 18 medlemmer bliver indstillet af organisationer på
dagtilbuds- og skoleområdet.
Agi Csonka er formand for rådet, der bl.a. rådgiver regeringen
om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes
udbytte af undervisningen. Det
har også til opgave at vurdere
skolers og dagtilbuds evne til at
bekæmpe børns negative sociale arv, at øge integrationen
af børn med anden etnisk baggrund end dansk og at inkludere
børn, hvis udvikling kræver et
særligt hensyn.
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ANDRE GEVINSTER END DE FAGLIGE
Agi Csonka er direktør for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der i 2015 udgav en systematisk kortlægning af skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund. Den viser, at
næsten alle veldokumenterede erfaringer på området
er amerikanske.
”Intensive læringstilbud for udsatte børn er meget
brugt i USA, og da de samtidig er bedre til at dokumentere effekterne, er det især herfra, vi har viden om,
hvad der virker,” siger hun.

FORSKEL PÅ SOMMERSKOLER
Sommerskoler er ramme om mange intensive læringsforløb, og det kan både være en god og en dårlig
form, viser SFI’s kortlægning. Samlet fandt SFI en positiv effekt ved at holde sommerskole, men spredningen
i resultaterne var meget stor, og i enkelte studier var
effekten direkte negativ. Agi Csonka opfordrer derfor
til at nærlæse de studier, hvis man vil etablere nye sommerskoler, og hun glæder sig over, at der bliver lavet ny
dansk forskning på området i forbindelse med læringsforløbet Lær for Livet.
Hun både tror og håber, at folkeskolen vil lade sig
inspirere af erfaringerne med intensive læringsforløb
og gradvist integrere de elementer, der virker godt, i
undervisningen. For det vil komme alle elever til gavn,
vurderer Agi Csonka:
”De metoder og tilgange, som er særligt virksomme for elever med særlige behov, gavner også de øvrige elever, viser forskningen. God undervisning gavner
både svage og stærke elever,” fastslår hun.
Og hvis folkeskolen leverer dét, er eksterne, intensive læringsforløb reelt overflødige. Så differentierer lærerne i folkeskolen undervisningen og sikrer den rigtige
læring til alle elever, og det er også ressourcemæssigt
det bedste, at ’normalundervisningen’ løser opgaven,
påpeger Agi Csonka.
Men der går mange år, før intensive læringsforløb
er totalt integrerede i skolen, og indtil da vil der være
et behov for også at have intensive læringsforløb uden
for skolens regi, mener hun:
”Indtil videre har det derfor stor værdi at trække
børn ud i intensive læringsforløb. Erfaringerne derfra
vil forhåbentlig gradvist smitte af på skolen og kompetenceudvikle lærerne, så de bliver trygge ved at praktisere de nye læringsformer, som intensive forløb udvikler og afprøver,” siger Agi Csonka.

> Agi Csonka
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De amerikanske erfaringer viser, at en ekstraordinær
indsats for udsatte børns læring og trivsel kan gavne
deres muligheder. Ikke alene ved at børnene oplever et
fagligt løft her og nu. De får også bedre chancer for at
skabe sig et godt liv på længere sigt.
Hun drager en parallel til projekter i 60’ernes USA,
hvor nogle af de allermest udsatte børn i ghettoerne
fik særligt gode dagtilbud, da de var fra tre til fem år.
Forsøget viste, at de børn, der deltog, fik en højere intelligenskvotient end børn, der ikke fik samme tilbud.
Da børnene var ti år, var forskellen i intelligenskvotient
væk, men til gengæld fik børnene i forsøget senere
højere uddannelse, bedre sundhed og bedre sociale relationer end kontrolgruppen.
Selvom der ikke var tale om intensive læringsforløb,
peger resultatet på den vigtige pointe, at man bør arbejde for at give børn en lang række kompetencer,
som er mere langtidsholdbare end det rent faglige løft.
”Disse børn fik en række ikkekognitive kompetencer, som de havde nytte af resten af livet. Det er meget
vigtigt at holde øje med gevinster som selvtillid, evne
til behovsudsættelse og selvdisciplin, når man opgør
effekten af intensive læringsforløb,” understreger hun.
Nogle andre amerikanske projekter, hvor man giver
særlige intensive læringsforløb til udsatte elever i det,
der svarer til udskolingen, viser, at visitationen til intensive læringsforløb er helt afgørende. Forældrene skal
inddrages og tages i ed på, at de vil bakke op. Og hvis
målet er, at eleverne skal tage en videregående uddannelse, er det nødvendigt at gøre noget særligt for de
allersvageste, vurderer Agi Csonka og fortsætter:
”Det er kontroversielt i Danmark at definere målgruppen meget eksplicit og at skille elever ud til særlige forløb ud fra deres socioøkonomiske baggrund.
Men det ser ud til at virke for netop de børn, der har
en svag socioøkonomisk baggrund.”

Foto: Ole Bo Jensen

vert tredje danske barn får ikke en bedre uddannelse end forældrene, og det
tal skal vi ikke regne med at få højere op
uden at give ekstraordinære læringstilbud til børn med udfordringer, selvom det kan forekomme udansk. Det vurderer Agi Csonka, der gennem
mange år har fulgt forskningen i børns læring på tæt
hold – blandt meget andet som formand for Rådet for
Børns Læring, der rådgiver regeringen om, hvordan
skoler og dagtilbud bedst understøtter børns udvikling
og læring.
”Den sociale mobilitet i Danmark er høj takket være
gode universelle ydelser som dagtilbud og skole. Men
det er svært at se, hvordan vi styrker den sociale mobilitet yderligere uden at tilbyde særlige læringstilbud til
børn med læringsudfordringer,” siger hun.
Agi Csonka hilser det derfor velkommen, at den
danske skoleverden i disse år udviser stor interesse for
at afprøve diverse former for intensive læringsforløb til
elever med særlige udfordringer:
”Det er min overbevisning, at vi er nødt til at tage
mere direkte fat i de her børn og sige til dem, at ’nu
giver vi dig et læringstilbud og en faglig støtte, som du
har brug for, men som du ikke får derhjemme’.”

I den norske hovedstad, Oslo, får alle børn tilbud om intensiv læring i
sommerferien, og den mulighed benytter næsten hvert tredje skolebarn under 15 år sig af. Antallet af børn i Sommerskolen Oslo er seksdoblet siden starten for ti år siden.

Ferietid er skoletid i Oslo
4

!
Det skal være gratis at gå i
sommerskole. Det må ikke
være et smalt tilbud for de
få. Det skal være et tilbud om
et læringsløft til alle børn.
Kirsten Riise, Rektor for Sommerskolen Oslo

– til danske kommuner, der gerne vil etablere sommerskole:
1. Vær omhyggelig med at definere, hvad målet med en sommerskole skal være.
2. Sørg for, at det er et bredt og gratis tilbud til alle.
3. Samarbejd med uddannelsesinstitutioner i området.
Fotos: Sommerskolen Oslo

4. Start i det små, og udvid hen ad vejen.

fag eller arbejde med et projekt knyttet til et fagligt emne gennem
hele kursusugen.
Hvad Sommerskolen Oslo betyder for børnenes læring og senere uddannelsesniveau, er der ikke lavet forskning i, men brugerundersøgelser blandt elever og forældre vidner om stor popularitet,
fastslår Kirsten Riise:
”Svarene viser, at eleverne finder sommerskoleundervisningen
lærerig, de trives og oplever at mestre de fag, de bliver undervist
i,” siger hun.
ET BREDT TILBUD TIL ALLE
Tilbuddet er møntet på alle elever, og der er ikke specielle kurser
for hverken højt begavede børn eller børn, der er særligt fagligt
udfordrede. Men undervisningen i sommerskolen differentieres efter elevernes behov, forklarer rektor.
”Alle kan søge, og vi sørger for en plads til alle, der søger. Lærerne må differentiere undervisningen ud fra de elever, som deltager på kurset. Vi har et bredt kursustilbud, og målet er, at alle
elever skal finde et kursus, de gerne vil gå på, uanset om de ønsker

faglige udfordringer eller har behov for at træne mere grundlæggende færdigheder,” siger Kirsten Riise.
Trods succesen er Oslo kommune ene i Norge om at køre sommerskole i stor skala, fortæller hun. Enkelte kommuner omkring
Oslo er dog inden for de senere år begyndt at etablere egne og
mindre varianter. Hun ser ingen hindringer for, at også danske
kommuner kan gøre Oslo kunsten efter. Hun anbefaler at være
meget omhyggelig med at definere, hvad målet med en sommerskole skal være – og så starte i det små og udvide hen ad vejen.
At gå i Sommerskolen Oslo er gratis for eleverne, brugerbetaling ville være helt forkert, mener rektor:
”Sommerskolen Oslo er en del af det samlede tilbud, som Osloskolen giver til byens børn og unge, og da skolegang er gratis,
skal det også være gratis at gå i sommerskole. Det må ikke være
et smalt tilbud for de få. Det skal være et tilbud om et læringsløft
til alle børn,” siger hun.
Læs flere internationale erfaringer med intensive
læringsforløb på egmontfonden.dk
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SAMARBEJDER MED BYENS LÆREANSTALTER
Underviserne i sommerskolen er hovedsageligt studerende på læreruddannelsen og andre videregående uddannelser, men der er
også enkelte uddannede lærere, der tager et ekstrajob i ferien. Og
der er rift om jobbene. Kirsten Riise modtog i år over 2.000 ansøgninger til de cirka 800 underviserstillinger, hun skulle besætte. Alle
undervisere er lønnede.
Sommerskolen samarbejder også med flere af Oslos læreanstalter – blandt andet med byens tyske og franske skole og med flere
institutter på Oslos Universitet.
Alle kurserne er udviklet af faglærere, som til daglig arbejder i
den kommunale skole i Oslo – Osloskolen. Kurserne tager udgangspunkt i kompetencemålene i den norske læreplan, og de henter inspiration fra blandt andet lærebøger og internetressourcer.
Der er cirka 30 elever i hver klasse i sommerskolen, én lærer og
én undervisningsassistent. Et forløb er på fem dage, hvor undervisningen er mere temabaseret og involverer flere aktiviteter uden
for klasselokalet, end det er almindeligt i hverdagens skole, fortæller Kirsten Riise. Eleverne i Sommerskolen Oslo kan fordybe sig i ét
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t gå i sommerskole er for børn i Oslo en
fast og integreret del af skolelivet. Næsten hver tredje elev fra 1. til 10. klasse
har plads på dette års sommerskole, fortæller rektor for Sommerskolen Oslo Kirsten Riise.
”Sommerskolen Oslo bliver stadig
mere populær. 18.000 børn og unge er i sommeren 2015 tilmeldt
og bruger typisk en uge af ferien på at dygtiggøre sig i et fag, de
selv vælger. Størst søgning er der blandt elever fra 1. til 10. klassetrin, men tilbuddet gælder også for elever på ungdomsuddannelserne,” siger hun.
Nogle elever går i sommerskole to uger, og enkelte af Sommerskolen Oslos kurser er af tre ugers varighed.
Sommerskolen Oslo er et gratis kommunalt tilbud til alle børn,
og sådan har det været siden 2006, hvor Norge indførte en ny læreplan for grundskolen og den videregående skole (ungdomsuddannelserne). I den forbindelse besluttede hovedstadens bystyre at
give alle kommunens børn og unge mulighed for at bruge en del
af deres ferie på at styrke grundlæggende færdigheder i læsning,
skrivning og matematik.
3.000 børn meldte sig det første år, og siden er elevtallet gået
støt i vejret. Det samme er antallet af udbudte fag. Eleverne i Sommerskolen Oslo kan i sommeren 2015 vælge mellem 64 udbudte
kurser i alt fra norsk og matematik til undervisning i en række
fremmedsprog, it, naturfag – og så svømning, der fra år 1 har været et hit i Sommerskolen Oslo.
”Svømning er et meget populært fag i vores sommerskole.
7.500 af dette års elever får svømmeundervisning hver dag. Typisk
vælger de svømning i kombination med undervisning i et bogligt fag som matematik eller norsk,” siger Kirsten Riise. Blandt de
kombinerede kurser i 2015 er: “Matematikmærket med svømning”, “På millimeteren – måling, regning og svømning” og “Digre dinosaurer og barske vikinger – norsk med svømning”.

RÅD FRA OSLO

Egmont Rapporten 2015

INTENSIVE LÆRINGSFORLØB
Mange elever forlader grundskolen uden basale
færdigheder i dansk og matematik – blandt andet
fordi de undervejs mister lysten til at lære og trives
dårligt i skolen.
I intensive læringsforløb arbejdes der i en afgrænset periode med fokus på både faglige færdigheder og motivation hos børn i læringsvanskeligheder.
De foreløbige erfaringer viser, at mange af børnene
både oplever et markant fagligt løft og genvinder
movitationen til at lære.
Egmont Rapporten 2015 belyser intensiv læring ud
fra tre forskellige perspektiver:

s Ny viden. Tre forskere vurderer perspektiver og
potentialer i intensiv læring for børn i læringsvanskeligheder – suppleret med en helt ny undersøgelse af skolers og forældres erfaringer og
holdninger på området.
s Børnenes stemmer. Børn og unge fortæller deres personlige historier om at deltage i et intensivt læringsforløb.
s Praksiserfaringer. En række ambitiøse læringsprojekter præsenterer deres metoder og gør en
foreløbig status over resultaterne.
Egmont Fonden opfordrer alle, der har et ansvar for
børns og unges læring, til at samles om den fælles opgave: at øge børn og unges lyst til at lære og
styrke dem fagligt og personligt.

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en kommerciel del, der driver medievirksomhed og står bag fx Nordisk film, TV2 Norge og over 700 magasiner og blade, og en almennyttig del, som støtter et godt liv for børn og unge. I 2015 går godt 84 millioner kr. af overskuddet
fra Egmont Fondens medievirksomhed til indsatser for at øge børn og unges trivsel og læring.

