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Introduktion
At ændre adfærden for alle elever på en hel skole synes at være en uoverkommelig
opgave: der er så mange forskellige synspunkter, meninger, personligheder
og motiver. Og alligevel er adfærdsregulering en vigtig bestanddel af effektiv
undervisning; det er netop, hvad mange undervisere gør allerbedst. Hver
eneste skoledag former, understøtter og udvikler underviserne børns tænkning,
reaktioner og engagement; det er en del af jobbet. Men selv i de mest robuste
skolemiljøer opstår der indimellem alligevel adfærdsmæssige problemer og
mobning på et vist niveau.
Selvom man løbende må tage sig af disse problemer, når de opstår i skolens
hverdag, er det ikke den eneste løsning. ENABLE er udviklet som et forebyggende
værktøj til udvikling af elevernes følelsesmæssige intelligens med henblik på at
skabe et klima præget af positiv adfærd, således at de undervisningsmæssige
standarder forbedres samtidigt med at fraværd og mobning reduceres.

Hurtig oversigt over ENABLE
ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) [Det Europæiske Netværk
mod Mobning i Lærings- og Undervisningsmiljøer) er et EU-finansieret projekt, der bekæmper mobning og
bidrager til velvære for unge i alderen 11+ gennem social og følelsesmæssig udvikling og træning af eleverne.
ENABLE bygger på en helhedsorienteret og bæredygtig tilgang til reduktion af mobning gennem inddragelse
af elever, medarbejdere og forældre/omsorgspersoner. Et sæt af 10 sociale og følelsesmæssige lektioner
påvirker elevernes adfærd ved at hjælpe dem med at udvikle deres følelsesmæssige intelligens og tilskynde
dem til at reflektere over deres egen og deres skolekammeraters adfærd. ENABLE uddanner også undervisere,
elever og forældre/omsorgspersoner i, hvad mobning er, hvordan man skal håndtere den og hvilke effektive
foranstaltninger, der kan iværksættes for at forhindre den og minimere konsekvenserne for den enkelte.
Et en-dags kursus og de 10 sessioner giver medarbejdere de færdigheder, den viden og det mod, der skal til
for at etablere og lede en effektiv Elevsupporter-ordning. Elevsupporterne kører kampagner og aktiviteter, som
uddanner hele fællesskabet (herunder forældre/omsorgspersoner) i forhold vedr. mobning, tilskynder eleverne
til at reflektere over deres adfærd og i sidste ende skaber en kultur, hvor eleverne taler om mobning, støtter
hinanden og respekterer hinandens forskelligheder.
Alle forældre/omsorgspersoner modtager gennem deres respektive børn en pakke med forskellige aktiviteter,
som kan afvikles i hjemmet og som samtidigt informerer om hvordan man kan sørge for børnenes sikkerhed,
både online og offline.
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Generelle fordele ved
gennemførelsen af ENABLE
Psykologen Abraham Maslow beskrev et hierarki af behov, som ifølge ham opstiller en model
til forståelse af behovet for menneskelige relationer. Behov på de lavere niveauer i pyramiden,
såsom fysiske og sikkerhedsmæssige behov, skal være opfyldt, før en person vil begynde at
overveje højereliggende behov. Hvis følelsesmæssig og fysisk sikkerhed udfordres, vil eleverne
bruge det meste af deres tid, energi og kreativitet i forsøg på at overleve. Denne kamp interfererer
med læring. Følelsen af tilhørsforhold er ofte stærke i skolen. Børn har brug for at vide, at de er
en velkommen del af klassen. Gruppedynamikker har en væsentlig indvirkning på muligheden
for succes i skolen. Det er svært at lære i fjendtlige undervisningsmiljøer. Undervisningsmiljøer
kan med ENABLE ændres til at være støttende og inkluderende ved at tilvejebringe byggesten til
skabelse af et gunstigt miljø for læring.

Dette program vil bidrage til, at alle undervisere kan overholde det fælles ansvar det er, at skabe et sikkert
miljø, hvor børn kan lære.1 Børnene vil klare sig bedre, når de føler sig trygge og sunde, både fysisk og
følelsesmæssigt.
Ifølge britiske forskningsresultater oplever man på skoler og gymnasier, hvor SEL-principper i vidt omfang er
gennemført, en tydeligt øget sandsynlighed for højere resultater i tests ved 11- og 16-års alderen samt lavere
forekomst af mobning og pjækkeri end på skoler, hvor implementeringen af SEL-principperne var mindre
gennemført.2
Både børn, der er ofre for mobning og dem, der står bag eller deltager i mobning, har dårlige resultater i forhold
til deres psykiske, sociale, skolemæssige og fysiske udvikling. Man vil opleve et fald i mobning og chikane som
følge af SEL-tiltag3
Der rapporteres om konsistent samhørighed mellem mobning og andre problemer, f.eks. problemer med
adfærd4. Brug af ENABLE-programmet frembyder en holistisk tilgang til at håndtere adfærd som går forud for
mobning
Elever er hurtigere til at opdage mobning blandt deres jævnaldrende end voksne og kan rapportere om
mobning til en voksen i de tidlige faser for derved at reducere den individuelle effekt af mobning

5

Programmer til fremme af sociale og følelsesmæssige færdigheder har vist sig at have en gavnlig indvirkning på
undervisernes trivsel, og kan medvirke til at løse store og voksende problemer med stress blandt medarbejderne
og øge fastholdelsen af dem i jobbet6
“Det overordnede budskab er, at SEL-programmer kan have og har positiv indflydelse på læreres og elevers
oplevelser i skolen… Det er ikke en “quick-fix” løsning, men det kræver tid, vedholdenhed, vision og strategisk
lederskab, før belønningen kan høstes”.

1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447595/KCSIE_July_2015.pdf
(UK Practice Guidance)
2 http://sealcommunity.org/files/member_resources/SEAL%20and%20Ofsted%20secondary.pdf
3 http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2013.785052
4 http://www.drru-research.org/data/resources/96/Viding-E.-et-al.-2009.PDF
5 http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2013.785052
6 http://www3.hants.gov.uk/education/hias/wellbeing-workforce/wow-deepen.htm
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Hensigt og formål med ENABLE

Ns konvention om Barnets Rettigheder siger, at alle børn og unge under 18 år skal beskyttes mod overlast og
mishandling både fysisk og psykisk (artikel 19).
ENABLE sigter på at bekæmpe mobning og hjælpe børn gennem en helhedsorienteret indsats, der omhandler
mobning ikke kun i skolen, men også i sammenhænge uden for skolen, der påvirker trivsel, engagerer elever,
forældre/omsorgspersoner og nøgleaktører i skolerne, og bygger på en empirisk forståelse af årsagerne til og
følgerne af mobning og effektive modforanstaltninger.
Målet er at styrke og informere unge med gennemprøvede holistiske metoder og innovative ressourcer til
monitorering og refleksion over deres egen adfærd og uddybning af deres forståelse af dens effekt på andre.
Programmet henvender sig til ofre, tilskuere og udøverne, som ofte selv er ofre for mobning.

Nøgleresultater:
•
•
•
•
•
•
•
•

En systematisk gennemgang af anti-mobbe metoder, fremlagt i et struktureret format.
En lettilgængelig bog om mobning og anti-mobning metoder.
Der anvendes SEL-lektionsplaner og moduler, der nemt integreres i skolernes undervisningsplaner.
Undervisningsressourcer og kurser for elever og forældre/omsorgspersoner og andre nøglepersoner.
Kurser der kan tilpasses, sidemandsoplæring for lærere, personale og elever.
Undervisningssessioner for forældre/omsorgspersoner.
Undervisningsmateriale til hjælpetjenester og skolepsykologer.
Innovative on- og offline-programmer med henblik på de unges refleksion over mobning og modvirkning heraf.
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Hvad er SEL?
Lektionerne i ENABLE-projektet er designet til at dække de fire områder af
følelsesmæssig intelligens (Bevidsthed om sig selv: SelfA, social bevidsthed:
SocA, selvkontrol: SelfM og relationsstyring: RelM ). Generelt bygger lektionerne
på tidligere læring igennem de fire ovennævnte områder.
Følelsesmæssig intelligens er tilskrevet Daniel Goleman, amerikansk psykolog og videnskabsjournalist, der i
1995 udgav en bog med titlen “Følelsesmæssig intelligens”7. Dette arbejde har banet vejen for at undervisere
kan indføre følelsesmæssig intelligens eller social og emotionel læring (under ét: SEL) i skolerne og klasserne
som et essentielt livs-redskab. En bred vifte af akademiske forskning støtter, hvad lærere ved – at SEL indebærer
betydelige fordele i forhold til skolemæssige præstationer. Udover dette er der evidens for, at SEL-programmer
forbedrer fremmødet og fremmer positiv adfærd.

Hvad forstås ved en Elevsupporter-ordning?
Elevsupporter-ordninger er baseret på forestillingen om, at en gruppe af elever kan yde støtte til deres
skolekammerater på en eller anden måde. Elevsupporterne består af ansvarsbevidste elever, der er repræsentative
for deres elevgruppe, som ønsker at gøre en forskel i deres skole i forhold til en bestemt sag eller emne.
Elevsupporterne får den nødvendige uddannelse og støtte til at udfylde deres rolle. Selvom nøglen til en
vellykket Elevsupporter-ordning er at sikre, at den er elev-ledet, er det vigtigt, at supportergruppen har løbende
støtte og vejledning fra underviserne.
Med hensyn til mobning kan Elevsupporterne på følgende måder spille en væsentlig rolle i at nedbringe og
forebygge mobning:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kan give elever mulighed for at tale med en person på deres egen alder om deres problemer
De kan støtte sårbare elever i skolen ved at tale med dem og hjælpe dem med at føle sig trygge
Rapportering af mobning til underviserne
Forståelse af hvilke problemer der eksisterer blandt deres jævnaldrende i forhold til mobning og adfærd
Arbejde med og støtte til elever, der mobbes/har mobbet andre
Hjælpe med at gennemgå regler og procedurer omkring mobning og adfærd
Løbende aktiviteter og kampagner, der uddanner elever, medarbejdere og forældre/omsorgspersoner i forhold
vedr. mobning, som fremmer positiv adfærd og holdninger, og tilskynder alle til at protestere mod mobning
Uddanne elever og forældre/omsorgspersoner i, hvad de kan gøre, hvis de eller deres barn mobbes
Støtte til elever i skoleovergangen.
Være elevernes stemme

Elevsupporter-ordninger skal altid afspejle behovene og strukturen i det miljø, hvori de eksisterer og er derfor
aldrig ens. Der er dog en række faktorer, som alle Elevsupporter-ordninger skal følge for at sikre deres effektivitet.
Disse kan findes i afsnittet nedenfor om “Nøglefaktorer for en vellykket Elevsupporter-ordning”.

7 www.danielgoleman.info/topics/emotional-intelligence
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Hvordan kan en Elevsupporter-ordning
reducere mobning og forbedre adfærd?
Elevsupporter-ordninger har vist sig at have en række fordele for både skolen og Elevsupporterne selv8:

•

De elever, der er Elevsupportere, får vigtige færdigheder, herunder øget selvtillid, ansvarsfølelse, de lærer
aktiv lytning, empati og kommunikationsfærdigheder9.

•

Elevsupporterne giver uvurderlig støtte til elever, der ikke har nogen eller mange venner10.

•

Elevsupporterne har ofte mere til fælles med de elever, som har brug for hjælp
end voksne 10. Elever, der har været mobbet, finder det derfor ofte nyttigt at
tale med en anden elev9.

•

Elever er ofte mere tilbøjelige til at lytte til folk på deres alder end en voksen11.
Elevsupporter-ordninger kan derfor påvirke adfærden, så der skabes en
positiv ændring i skolens kultur12.

•

Elevsupporter-ordninger kan fremme en følelse af positivt medborgerskab
i skolen13.

•

Gennemførelse af en Elevsupporter-ordninger forbedrer skolens ry i området,
da det viser, at skolen interesserer sig for elevernes velbefindende9.

8 Smith, P. K., & Watson, D. (2004). Evaluation of the CHIPS (ChildLine in Partnership with Schools) programme. Research
report RR570, DfES publications, PO Box 5050, Sherwood Park, Annesley, Nottingham NG15 0DJ.
9 Cowie, H., Naylor, P., Talamelli, L., Chauhan, P., & Smith, P.K. (2002). Knowledge, use of and attitudes twowards peer
support. Journal of Adolescence, 25, 453-467
10 Topping, K. (1996). Reaching where adults cannot: peer education and peer counselling. Educational Psychology in
Practice, 11 (4), 23-29.
11 Salmivalli, C. (1999). Participant role approach to school bullying: implications for interventions. Journal of Adolescence,
22, 453-459. Salmivalli, C. (2001). Peer-led intervention campaign against school bullying: who considered it useful, who
benefited? Educational Research, 43 (3), 263-278.
12 Cowie, H., & Wallace, P. (2000). Peer Support in Action. London: Sage.
13 Cowie, H., & Smith, P.K. (2010). Peer support as a means of improving school safety and reducing bullying and violence. In
B. Doll, W. Pfohl, & J. Yoon (Eds.).
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Partnere
Projektet er resultatet af et samarbejde mellem seks
europæiske partnere:
• European Schoolnet
• For Adolescent Health
• South West Grid for Learning
• The Diana Award
• Partners in Learning
• Center for Digital Youth Care

Forskning
Den seneste rapport fra ENABLE, Mobning
på Skoler: Et Sammendrag af undersøgelse
af initiativer mod mobning, sammenfatter
resultater omkring fænomenet, mobning:
hvad er mobning, omfang og forebyggelse,
anti-mobningsprogrammer og effektivitet
samt den anlagte strategi i ENABLE’s
aktiviteter: Social og Emotionel Læring og
Peer Support. (http://enable.eun.org/report)
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Endvidere er projektet støttet af syv associerede
partnere:
• Facebook
• Vodafone
• Twitter
• Ask.fm
• Liberty Global
• Europarådet
• Islandsk Røde Kors
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Gennemførelse af ENABLE
Særlige træk
•
•
•
•
•

!$?*£$!%!

Forskningsledet tilgang.
Modereret af internationale eksperter på området.
10 fuldt udbyggede SEL-lektioner.
Et komplet planlagt program for Elevsupportere.
Baseret på gennemprøvede teknikker og fremgangsmåder.

Fordele
•
•
•
•
•

Støtter oprettelsen af et gennemgående klima på skolen.
Forbedret følelsesmæssig bevidsthed hos undervisere og elever.
Bedre resultater i tests.
Reduceret pjækkeri og mobning.
Forbedret velbefindende hos underviserne.

ENABLE sættes i værk med følgende trin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udpegning af hvilke medarbejdere der skal stå for ENABLE-programmet på din skole.
Brug Egenskaber og Fordele for at forklare skoleledelsen, hvorfor din skole skal tilslutte sig ENABLE.
Udpegning af hvilke medarbejdere der bliver ansvarlige for hhv. Elevsupporterne og SEL.
Rekruttering af Elevsupportere ved hjælp af afsnittet med titlen “Rekruttering af elever som Elevsupportere”.
Deltag i et gratis en-dags kursus med en af vores ENABLE-ambassadører og bliv certificeret Elevsupporterinstruktør. (ENABLE-ambassadører er alle undervisere, der har erfaring på området og alle har deltaget i
ENABLEs workshop “Undervis underviseren”). Her kan du finde din nærmeste underviser:
Med din certificerede ENABLE Elevsupporter-underviser kan du planlægge dit Elevsupporterprogram.
Med din nyligt certificerede ENABLE-SEL-koordinator planlægges iværksættelsen af SEL-moduler.
Brug 1 dags-undervisningsplanen “Uddannelsesplan for Elevsupportere” i “Ressourcer” for at komme i
gang med den indledende undervisning af dine Elevsupportere.
Fremlæg modulerne vedr. social og emotionel læring for eleverne og for Elevsupporterne, alderstrin 11 – 14.
I løbet af 10 uger, mødes man én time hver uge med Elevsupporterne for at køre hver af de 10 sessioner
på hver én time.
Elevsupporterne opmuntres til og støttes i at køre nogle af de foreslåede supplerende aktiviteter mærket
“Gode idéer”, som er knyttet til hver af de 10 Elevsupporter-sessioner.
Baseret på deres arbejde og resultaterne fra de 10 sessioner bruger Elevsupporterne kampagnemateriale
til fortsat at uddanne deres jævnaldrende og fremme en kultur med respekt og tolerance.
Del bedste praksis, læring og uddannelse med en nærliggende skole. F.eks. kan Elevsupporterne besøge
lokale skoler eller uddanne gymnasieelever.
Med støtte fra medarbejderne uddanner Elevsupporterne hvert år et nyt kuld af supporere for at sikre, at
ordningen kan fortsætte.
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Sådan kombineres SEL og Elevsupporten
i ENABLE- programmet
Tiltag der omfatter hele skolen, har det største potentiale til ikke blot at skabe et positivt skoleklima, men til at få
elever til at afstå fra antisocial adfærd, der kan blive til mønstre, der fører til negative skoleresultater. Hvis tiltagene
gennemføres konsekvent, kan de løse 75 til 85 procent af elevernes tilpasningsvanskeligheder14. ENABLEprogrammet tilvejebringer dette gennem SEL-lektionsplaner og gennemførelse af en Elevsupporter-ordning.

SEL-lektionerne
•
•

Skabelse af et skolemiljø med tydelige og positive adfærdsmæssige forventninger, og de værdier som elever.
tilbyder i form af støtte til studerende, undervisere og personale, som sætter dem i stand til at opfylde
forventningerne.

Elevsupporter-ordningen letter
•
•
•
•

elevcentreret instruktion.
samarbejde med familie, det omgivende samfund og andre vigtige interessenter.
sammenhæng med andre skoleinitiativer.
underbygning af budskaberne i SEL-lektionerne.

Hindringer for succes
Som med alle nye programmer og ændringsprocesser, vil der uundgåeligt være barrierer for en vellykket
gennemførelse af ENABLE. Listerne nedenfor viser nogle af disse med nogle forslag til, hvordan du håndterer disse
potentielle barrierer.

•

Enagagering af medarbejderne
• Start i det små, med nogle få engagerede – dem, der ikke
umiddelbart fanges af det, bliver det måske senere, hvis de ser
den lethed, hvormed andre opnår resultater.

•

Skoleledelsens enighed
• Dette dokument beskriver de mange fordele, der følger med
indførelsen af ENABLE. Der er også en del links til forskningsresultater, der kan overbevise skoleledelsen om fordelene ved at
deltage.

•

Elevengagement
• Begynd for elevernes vedkommende med nogle få engagerede
og udvid efterhånden gruppen af deltagere. Holdningen blandt
underviserne er også en nøgle til succes.

•

Forældrestøtte
• På mange skoler kan det være vanskeligt at involvere forældrene.
Find ud af hvem der vil være med og fokusér din opmærksomhed
på den gruppe.

•

Støtte fra skolebestyrelsen
• Skoleledelsens involvering er en forudsætning for at involvere skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen på en
given skole har stor betydning ved at være med til at skabe et positivt klima på skolen.

14 (Walker, Horner, Sugai, Bullis, Sprague, Bricker, and Kaufman, 1996)
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•

Kontrol
• Gennemse alle relevante tilsynsplaner for områder, der er socialt, sundhedsmæssigt og velværemæssigt
relevante. Det kan give dig yderligere grunde til at indføre ENABLE.

•

Tid og ressourcer
• Hvis skoleledelsen har engageret sig i at iværksætte ENABLE, bliver det meget lettere at finde tid og
ressourcer.

Ressourcer
Overblik
SEL-lektion

Elevsupporter-sessioner som
supplerer SEL-lektioner

1

Hvem er jeg?

2

Hvordan har du det? Virkelig?

3

Mobningens natur

Session 7
Vi hylder individualitet

4

Aflæsning af følelser i sociale situationer

Session 6
Vi støtter effektivt sårbare elever

5

Det er ikke mobning, det er bare ...

6

Sådan styres mine følelser i retning af en
positiv tankegang

7

Frøene sås, sådan ændres balancen

Session 8
Vi tager os af hinanden

8

Arbejde i det skjulte: hvordan man gør en
forskel

Session 9
Vi er indgribere, ikke tilskuere til
mobning

9

Grundlaget for forandring

10

Hvad er det næste, der sker?

11
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SEL-moduler
ENABLE Lesson Plan Sequence
A set of 10 Social & Emotional Learning Lessons aimed at combatting
bullying in a school environment by developing the social and emotional skills of young people aged 11-14

Lesson One: Who am I?

?!

Understanding the fundamentals
of the programme; how our
emotions influence who we are
and how we are viewed by others.

Understanding the characteristics
of emotions; labelling and
grouping them.

Lesson Three:
The nature of bullying

!$?*£$!%!

To understand what bullying
is and why it happens.

Lesson Four:
Reading emotions in
social situations
Identify the emotions of others.
Develop a vocabulary to identify
and describe emotions that
develop in different situations.

Lesson Five:
It's not bullying; it's only...

Lesson Six:
How to steer my emotions
towards a positive mindset

Understanding the strategies
used to excuse or hide bullying
and the impact on others.

To develop an understanding of
how a positive mindset can
influence my responses and feelings
and that I have the power to change
my emotional response.

Lesson Seven:
Sowing the seed; how
to shift the balance

!

In bullying situations, identify
people whose behaviour can
be positively influenced.
Develop strategies that begin
to change the dynamic and
move towards a positive outcome.

Lesson Eight:
Stealth & tactics: how to make
a difference
Developing strategies for overcoming
barriers to success. Sustaining a
strategy to a positive conclusion.
Identifying success.

Lesson Nine:
Foundations for change
Review any progress that
has been made. Paving
the way to goal setting.

Lesson Two:
How are you? Really?

Lesson Ten:
What happens next?
il
Fa

r Good Great
Poo

From the assessment results, identify areas for
personal development and set
goals. Plan a strategy for
achieving those goals. Feedback
on the whole programme.
What happens next?

© 2015. European Schoolnet & South West Grid for Learning
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Lektionen er ledsaget af en oversigt der hjælper underviserne med at forstå intentionerne bag den generelle
struktur af hver lektion. Hver lektion er klart opdelt i en introduktion, nogle læringsaktiviteter, og en afrunding
og ledsages af en række andre muligheder for læring, som f.eks. websites, apps, film etc. Det forventes, at
dem, der står for undervisningen, vil bruge deres egen faglige dømmekraft og vælge egnede aktiviteter til deres
egne elever.
I alle sekvenser af lektionsplanerne forventes det, at skoler og undervisere vil tilpasse og ændre ressourcerne,
så de opfylder behovene hos deres elever. Lektionerne er designede som en sekvens af lektioner, der opbygger
færdigheder i egenbevidsthed og social bevidsthed, samt i selvforvaltning og sluttelig i relationsstyring. Men
det betyder ikke, at sekvensen er bundet, men at skolen skal sørge for at tilpasse ressourcerne til de lokale
forhold og behovene hos lærerne samtidigt med, at man er opmærksom på at sikre, at elevernes kvalifikationer
understøttes i overensstemmelse med det planlagte forløb.
Inden for hver lektion findes en række aktivitetsforslag. Denne liste er ikke udtømmende, og den bør heller
ikke anses for at være en checkliste for en given lektion. Underviserne opfordres til at støtte sig på deres egen
faglige vurdering ved planlægningen af aktiviteter for deres elever. Dette kan betyde at tilpasse den foreslåede
idé gennem en lidt anderledes tilgang eller at inkorporere en af de foreslåede ideer til aktiviteter fra sidste i
lektionsplan. Vi kan ikke nok understrege vigtigheden af, at medarbejderne selv kan tilpasse disse ressourcer,
så de passer til deres kontekst.

SEL-styregruppens opgaver
•
•
•
•
•
•
•

Samarbejde med ENABLE-styregruppen om hvordan man arbejder med modulerne på din skole
Deltage i en-dags kurset, som afholdes af din lokale ENABLE-ambassadør.
Oprette en læseplansoversigt, der identificerer hvor ENABLE-modulerne passer i de eksisterende
langsigtede planer.
Identificere krav til fortsat professionel udvikling for de medarbejdere, der skal stå for SEL-modulerne.
Overvåge fremlæggelsen af ENABLE SEL-moduler.
Støtte de medarbejdere, der skal skal undervise i SEL-modulerne.
Inddrage det øvrige personale og forældre/omsorgspersoner i SEL-modulerne for at sikre gennemførelse
på hele skolen.

Sørge for at medarbejdere er uddannede i SEL
•
•
•
•

Vurdere de aktuelle SEL-færdigheder på baggrund af en oversigt over færdigheder.
Vurdere reaktioner fra medarbejderne.
Identificere muligheder for løbende faglig udvikling og drøftelse heraf med skoleledelsen.
Iværksæt fortsat faglig udvikling og støt kolleger, der har behov for det.

Nøglefaktorer i SEL-succes
•
•
•
•
•
•
•

Sikre at der er en åben kultur angående diskussion af mobning.
klare billeder af hvad der er acceptabel og uacceptabel adfærd.
Sørge for tydelige og effektive rapporteringsveje for eleverne.
Iværksætte aktiviteter til forbedring af opmærksomheden.
Sætte eleverne i stand til at udtale sig.
Sørge for, at hele skolen involveres.
Opdyrke stærke relationer med eksterne aktører.
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Inddrage forældre/omsorgspersoner
i SEL
•
•
•
•
•

Forstå forældres/omsorgspersoners tanker ved at gennemføre en
undersøgelse.
Inddrag forældre- og lærersammenslutninger.
Samtaler med forældre/omsorgspersoner kan afvikles ved
forældremøder og lignende.
Hold forældre/omsorgspersoner opdaterede gennem de
eksisterende kommunikationsveje.
Bed eleverne om at færdiggøre “Huske-på”-opgaverne og
inddrag forældre/omsorgspersoner heri.

Brug af SEL-ressourcer
•

Se planlægningoversigten her:

Vurdering af fremskridt
Spørgeskema

Et spørgeskema indgår som en del af lektionsressourcerne. Det kan bruges dels som en lektionsressource for
at stimulere diskussionen eller sammen med tilbagemeldingsformularen som et dedikeret opmærksomhedsskabende før/efter vurderingsredskab. Spørgeskemaet er baseret på en række vurderinger af følelsesmæssige
intelligens, men det er skrevet i et børnevenligt sprog for at gøre det mere tilgængeligt for unge. Hvis en skole
vælger at bruge spørgeskemaet, anbefales det at kontakte elevernes forældre/omsorgspersoner for at informere dem om den forventede brug af den indhentede information.
Mens spørgeskemaet indgår i lektion et og ni og fremstår som en lektionsressource, er det velegnet som
individuelt vurderingsværktøj og derfor findes der er en feedback-formular. Skolens medarbejdere kan vælge
at bruge spørgeskemaet i en lektion til stimulering af diskussionen i en “omvendt” undervisningssituation, før
sessionen, eller kan endda bruge som et online værktøj til at fremlægge og “markere” vurderingen. Medarbejderne kunne fx. overveje at bruge Survey Monkey (eller lignende) som værktøj til at fremlægge spørgsmålene,
hhv. indhente respons.
At give feedback til eleverne om et udfyldt spørgeskema har vist sig at være en af de store udfordringer i dette
projekt. Holdninger, kultur og tilgange varierer på tværs af lande. På mange måder bør det overlades til skolen
at afgøre, hvorvidt individuel feedback egner sig i den konkrete sammenhæng. Den feedback, der gives, skal
kunne støtte et ungt menneske i forståelsen af deres egne egenskaber snarere end at fremhæve, hvad man
kan og ikke kan.
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For Storbritanniens vedkommende findes en online version
af spørgeskemaet her:
For at få adgang hertil skal den ansvarlige for SEL:

•
•
•
•
•
•
•
•

Logge ind på webstedet og oprette et skolelogin og en klassekode.
Klassekoden videregives derefter til de relevante elever.
Bed eleverne om at gå til: og angive klassekoden.
eleverne udfylder derefter spørgeskemaet.
når spørgeskemaet er udfyldt, vil eleverne modtage personlig feedback (kan kun vises/udskrives én gang)
og de modtager så en kode til anden omgang.
eleverne skal huske koden.
skulle en anden runde blive aktuel vil læreren aktivere dette i værktøjet, hvorefter koderne bliver gyldige
når eleverne har udfyldt spørgeskemaet for anden gang, gives der feedback, hvorefter eventuelle forskelle
bliver fremhævet.

Styregruppen og læreren, der har adgang til systemet, som indeholder scores for hver elev (anonymiseret),
således at udviklingen i følelsesmæssig intelligens kan fastlægges.
Det der gør spørgeskemaet så interessant, er de muligheder det rummer for at hjælpe underviserne med bedre
at forstå deres elever. En elektronisk analyse af svarene kan give nogle interessante indblik i egenskaberne,
hos dem, der har udfyldt skemaet. Selvom det et er ikke designet til at være et forskningsværktøj eller -projekt
som sådan, kan informationen i spørgeskemaet være af stor værdi. Det anbefales, at såfremt man vælger at
bruge spørgeskemaet, skal det udfyldes og registreres elektronisk i et regneark for at lærerne/skolen bedre kan
identificere tendenser i svarene. En skole kan ligefrem ønske at udvide dette yderligere og gøre brug af online
spørgeskemaværktøjer for lettere at kunne opfange information i de afgivne svar.

Nøgletal vedr. effekt

Som ved enhver anden strategi eller intervention, er det vigtigt for skolerne at vurdere virkningen af tiltag
på eleverne og at registrere eventuelle fremskridt. For denne type programmer er det vigtigt at overveje at
opsamle både kvalitative og kvantitative data for at skabe et komplet billede af virkningen. Derfor er der foruden
spørgeskemaet (uanset om der bliver brugt eller ej) en række mekanismer, skolerne kan anvende til at måle
virkningen af ENABLE-programmet. For eksempel kunne lærerne:

•
•
•
•
•

Registrere observationer.
Understøtte oprettelsen af elevlogbøger.
Afholde en række interviews eller samtaler.
Være opmærksomme på en række af indikatorer såsom en reduktion i antallet af registrerede mobbeepisoder
eller trends i mht. pjækkeri.
Være opmærksomme på elevernes vurdering.
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Ressourcer til
Elevsupporter-ordningen
Roller for styregruppen for Elevsupporterne

•
•
•
•
•
•
•
•

Sikre at skoleledelsen bakker op om Elevsupporter-ordningen og afvikling af de 10 SEL-moduler.
Deltage i det en-dags træningskursus i ENABLE-Elevsupporter-ordningen, som afholdes af din lokale ENABLE-ambassadør.
Organisere udvælgelsesprocessen vedr. Elevsupporterne.
Afvikle en-dagskurset for Elevsupportere.
Understøtte de 10 ugentlige Elevsupporter-sessioner.
Understøtter Elevsupporternes funktion, herunder supplerende aktiviteter i sessionerne, men sørge for at eleverne styrer dem.
Inddrage det øvrige personale og forældre/omsorgspersoner i
Elevsupporternes funktion for at sikre gennemførelse på hele skolen.
Læg øre til Elevsupporterne, hvis de har brug for at tale med nogen
om noget, der vedrører ordningen.

Roller for Elevsupporterne

•
•
•
•
•
•

At støtte hinanden. Elevsupporterne kan ofte virke som en støtte for
mobbede elever.
Støtte elever der har mobbet/er blevet mobbet.
Tilbyde aktiviteter og kampagner med kammerater, personale og forældre/omsorgspersoner for at reducere mobning, fremme positiv adfærd og et gunstigt klima, hvor forskelle anses for at være positive og bliver
respekterede.
Deltage i undersøgelsen af politikker og procedurer i forhold til mobning og adfærd for at sikre, at de er
effektive og elevvenlige.
Være opmærksom på hvordan eleverne oplever skolen, videregive eventuelle spørgsmål til underviserne og
være med til at fremlægge effektive løsninger på disse problemer.
Synliggøre deres anti-mobningsaktiviteter på hele skolen.

Rekruttering af elever som Elevsupportere

•
•
•
•

Gøre opmærksom på Elevsupporternes rolle i skolen gennem opslag og breve til forældre/
plejeforældre til måling af interessen fra elevernes side.
Bede de elever, der der gerne vil være Elevsupportere om at udfylde en simpel formular.
Gennemgå ansøgningsformularerne og sørge for, at man inddrager elever og medarbejdere i
den endelige udvælgelse.
Den mest effektive Elevsupporter-gruppe omfatter både elever, der selv har oplevet mobning,
elever der har mobbet og ændrede deres adfærd, og de elever, der ikke har været involveret i
mobning. Det er også vigtigt at sikre, at elevsupportere fra forskellige aldersgrupper anvendes.

Alle Elevsupportere bør:

•
•
•
•
•
•
•
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Brænde for at støtte andre elever og at bekæmpe mobning.
Vise lederegenskaber og være gode rollemodeller for andre.
Opfattes som imødekommende og venlige af andre elever.
Repræsentere alle årgange og elevgrupper.
Udvise høj emotionel intelligens, herunder empati.
Være proaktive, ansvarlige og engagerede i sagen.
Størrelsen af Elevsupporter-gruppen afhænger af størrelsen på skolen. Typisk omfatter
Elevsupporter-gruppen mellem 20 til 30 elever.
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Nøglefaktorer for en vellykket Elevsupporter-ordning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobning tolereres ikke, og det afspejles gennem skolens værdier, kultur og politikker.
Forskelle ses som værdifulde på skolen og diskrimination tolereres ikke.
Undervisere og elever forstår og anerkender de forhold, der er relateret til mobning og adfærd.
Undervisere og elever forstår hvilken adfærd, der forventes af dem, og det er klart kommunikeret ud
God adfærd bliver altid anerkendt og sat i højsædet.
Underviserne er gode rollemodeller for studerende.
Underviserne, elever og forældre/plejeforældre forstår hvad mobning er, hvorfor nogen bliver mobbet, kan
tackle den, forstår hvilken indflydelse den har og betydningen af at håndtere den.
Underviserne føler sig trygge ved at håndtere mobning.
Underviserne følger en klar, effektiv og ensartet procedure i forbindelse med episoder med mobning.
Dette hjælper eleverne og forældre/omsorgspersoner med at forstå hvad sker der, hvis de melder om en
hændelse, at den bliver taget alvorligt og hvad konsekvenserne af mobning er.
Eleverne ved, hvordan og til hvem de kan rapportere om mobning både i og uden for skolen.
Eleverne ved, hvad de skal gøre, hvis de ser mobning foregå og forstår betydningen af at være en indgriber,
ikke en tilskuer til mobning.
Eleverne oplever, at de har en stemme og bliver hørt om centrale aspekter i beslutningstagningen
Anti-mobningsaktiviteter og Elevsupporterne har en høj profil.
Elevsupporterne har en holistisk tilgang til bekæmpelsen af mobning gennem kampagner og aktiviteter, der
omfatter underviserne, elever og forældre/omsorgspersoner.
At være Elevsupporter anses af de andre elever for at være noget ønskværdigt.
Styregruppen har opbakning fra skoleledelsen og andre medarbejdere.

Inddragelse af forældre/omsorgspersoner i Elevsupporternes arbejde

Forældre/omsorgspersoner er en integreret del af skolens økosystem, især i forbindelse med mobning og
adfærd. Forældre/omsorgspersoner kender deres barn bedst og er som regel dem, der først er klare over det,
hvis deres barn er bekymret eller ked af det. Involvering fra forældre/omsorgspersoner er afgørende for at skabe
en skole, hvor eleverne respekterer og er venlige mod hinanden. Undervisere og forældre/omsorgspersoner
må have en åben dialog for at støtte sårbare elever og at komme med effektive løsninger til at løse problemer
med mobning. Nogle af de måder, hvorpå forældre/omsorgspersoner kan inddrages i Elevsupporternes antimobbe-kampagner omfatter:

•
•
•
•
•
•

Inddragelse af forældre- og læreresammenslutninger.
Udnyttelse af arrangementer, der omfatter hele skolen, hvor forældre/omsorgspersoner deltager for at
fremme Elevsupporternes aktiviteter og hvor man kan give vigtig information til deltagerne.
Hold forældre/omsorgspersoner opdaterede om Elevsupporternes aktiviteter gennem nyhedsbreve,
skolens hjemmeside, sociale medier og foldere til hjemmet.
Giv eleverne hjemmeopgaver, som opmuntrer dem til at drøfte centrale spørgsmål hjemme omkring
mobning, adfærd og online sikkerhed.
Inviter forældre/omsorgspersoner til at hjælpe med at afvikle Elevsupporter-sessioner.
Anspor Elevsupporterne til at inddrage forældre/omsorgspersoner til en gennemgang af centrale politikker
og procedurer på skolen og i de kampagner og aktiviteter, der afvikles.

Udnyttelse af Elevsupporternes ressourcer
Er det første gang du skal lave et elevnetværk?

Vi anbefaler at du bruger mulighederne fra listen herunder, så du kickstarter elevnetværket ved først at træne
den udvalgte gruppe af unge.

Har du allerede et elevnetværk kørende – eller noget der minder om det?

Nedenstående resurser er en idébank, som kan hjælpe til med at udbygge det arbejde I allerede har
gennemført. Der kan være aktiviteter fra de 10 elevsupporter-sessioner eller fra kampagnematerialet eller fra
refleksionsaktiviteterne som kan bruges. Det er op til dig at læse nedenstående igennem og vælge det der
giver mest mening for dig/jer.
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Én-dags uddannelsesplan for kommende elevsupportere – Denne ressource indeholder en trin-for-trin
en-dags uddannelsesplan for Styregruppen i uddannelse af elevene som Elevsupportere. Denne uddannelse
er vigtigt for at eleverne effektivt kan udfylde deres roller. Selv om uddannelsen kan gennemføres over to halve
dage, snarere end én hel dag, anbefaler vi, at de i det tilfælde skal ligge lige efter hinanden for at sikre, at
eleverne bevarer viden og kan knytte aktiviteterne sammen.
10 Elevsupporter-sessioner 
– Disse korte sessioner bygger på Elevsupporternes indledende 1-dags
uddannelse og fortsætte med at udvikle de færdigheder og den viden, eleverne har brug for i deres rolle. I
slutningen af hver lektion er der at afsnit: ”Gode idéer” til medarbejdere, elever og forældre/omsorgspersoner,
som giver eksempler på aktiviteter og kampagner, som Elevsupporterne og Styregruppen kan køre uden for
sessionerne til håndtering af mobning. Hvis en Elevsupporter-ordning oprettes for første gang, anbefales det
at følge den foreslåede rækkefølge af sessioner. Hvis noget lignende allerede er på plads, vil kun nogle af
sessioner kan være relevante. Én session pr. uge anbefales, enten i frokostpausen eller efter skoletid.
Elevsupporternes kampagnemateriale – Kampagnematerialet er skrevet og udarbejdet med henblik på at
blive brugt af Elevsupporterne, så vi vil anbefale at give hver enkelt, eller nogle af Elevsupporterne en kopi.
Det rummer en liste over kampagner og aktiviteter som Elevsupporterne kan køre i skolen omkring bestemte
teamer, fx., racisme, homofobi osv.
Refleksionsaktiviteter for elever D
 isse aktiviteter komplementerer både Elevsupporter- og SEL-lektioner.
Aktiviteterne tilskynder eleverne til at arbejde sammen om at reflektere over deres adfærd, identificere,
hvordan deres følelser påvirker deres adfærd og kommer med metoder til at gå fra negative til positive følelser.
Aktivitetsrækken kan ledes af enten Elevsupporterne eller af Styregruppen.
Forældre/omsorgspersonpakken – ENABLE anerkender den vitale rolle, forældre/omsorgspersoner spiller
for at påvirke og forme et barns adfærd og for at støtte børn, der bliver mobbet eller har mobbet nogen.
Forældre/omsorgspersonpakken indeholder rådgivning omkring online og offline mobning og aktiviteter, som
forældre/omsorgspersoner kan lave med deres barn for at udvikle følelsesmæssig intelligens.
Niveau 1 og 2 certifikater til Elevsupporterne – ENABLE anbefaler, at niveau 1 certifikatet gives til
Elevsupporterne efter de har afsluttet den indledende en-dags uddannelse og de får niveau 2-certifikatet, når
de har deltaget i alle 10 Elevsupporter-sessioner. Det er op til et lokalt skøn at afgøre, hvilke elever, der skal
have certifikater.
ENABLE-ambassadør-skolecertifikat – Opsættes på et fremtrædende sted for at vise, at mobning ikke
tolereres, og at elever og medarbejdere er sammen om at sikre, at skolen er et trygt sted for alle.

Vigtigt at huske
•
•
•
•
•
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Alle Elevsupporter-sessioner bør overvåges og understøttes ved en underviser, selv om elementer af sessionen kan køres af Elevsupporterne selv.
Styregruppen skal overholde skolens politik til beskyttelse af børn på alle tidspunkter, hvis der opstår problemer og fortrolige oplysninger udveksles.
Elevsupporterne kan komme ud for at skulle forholde sig til følsomme oplysninger/forhold i kraft af deres
rolle. Sørg for, at der er en voksen, de kan tale med om det, hvis behovet opstår.
Elevsupporterne bør være klar over hvilken procedure de skal følge, hvis/når en elev fortæller dem om et
problem. Session 6 og 8 er designede til at hjælpe Styregruppen med at gøre dette.
Elevsupporterne skal være opmærksomme på ikke at sætte sig selv i risikable situationer og kun at forholde
sig til situationer på lavere niveauer.
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Tillæg
Online værktøjer
Ikon

Navn

Link

Beskrivelse

MoodMeter
(mod
betaling)

http://moodmeterapp.
com

Mood Meter udvikler emotionel
intelligens over tid. At lære at
identificere og mærke følelser er
et afgørende skridt i retning af at
opdyrke følelsesmæssig intelligens.

MoodLytics

http://www.moodlytics.
com/

MoodLytics giver dig mulighed for at
optage dit nuværende eller tidligere
humør ved hjælp af smileys. Med
denne app kan du også registrere,
hvor længe du havde det sådan,
hvorfor og hvem, der fik dig til at føle
sådan.

Activity and
Mood Diary
v. Ginsberg

https://www.ginsberg.io/
mobile-apps/

Ginsberg er for alle, der ønsker at
forbedre deres sundhed og velvære
ved at forstå sig selv bedre. Brug
Activity & Mood Diary app’en til med
din smartphone at holde styr på dit
humør og fysisk velvære. Se grafer og
diagrammer, der viser, hvordan dine
data ændrer sig over tid.

Mood o
Scope

http://www.xlabz.com/
products/categories/
lifestyle/mood-o-scope

Mood O Scope er en simpel
humørsporings-app specielt
konstrueret til at analysere dit humør
ved at oprette en humørjournal.
Derudover kan du også knytte folk &
steder til stemninger, tilføje et foto,
der gør det mere nostalgiske og
analysere dine humør-mønstre - alt i
den samme app.

T2 Mood
Tracker

http://t2health.dcoe.mil/
apps/t2-mood-tracker

T2 Mood Tracker er en mobil
applikation, der giver brugerne
mulighed for at overvåge og følge
følelsesmæssig sundhed. Den er
oprindeligt udviklet som et redskab
for politiet til at registrere og
kontrollere ændringer i deres adfærd,
men den er nu blevet meget populær
til civilt brug rundt omkring i verden.

Den Skotske
Regering

App’en registrerer en række følelser
knyttet til angst, depression,
hovedskader, stress og brugerens
velvære. Brugere kan også oprette
elementer til at spore deres fremskridt
på unikke områder.
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TeamUp
v. Aalto

http://teamup.aalto.fi

Opret teams baseret på færdigheder
og interesser, registrér fremskridt hos
oprettede teams.

Padlet

https://padlet.com/

Velkommen til Padlet, muligvis
verdens nemmeste måde at skabe og
samarbejde på.

Socrative

http://www.socrative.
com/

Socrative gør dig i stand til at
engagere og vurdere dine elever
i takt med læringen... du kan
bruge undervisningstid til bedre at
samarbejde og vokse som et lærende
fællesskab.

Sticky
Moose

http://www.stickymoose.
com/

Sticky Moose er et simpelt, gratis
afstemningsværktøj i forbindelse med
gruppebeslutninger.

TitanPad

https://titanpad.com/

TitanPad muliggør at fler samtidigt
arbejder på ét dokument.

At skabe det rette miljø
At forholde sig til afsløringer
Lektioner der omfatter sociale og følelsesmæssige aspekter kan ofte i sig selv åbne børn og unge i forhold til,
hvad de viser overfor dig og andre elever, især hvis du har etableret et støttende miljø for disse samtaler. Du
kan engang imellem høre oplysninger, som kan give dig anledning til bekymring om et barns velbefindende eller
sikkerhed; i disse tilfælde har du en professionel pligt til at gribe ind på en måde, der støtter barnet.
”Afsløringer” kan være indikatorer for underliggende risici, og som ved ethvert forhold vedr. sikkerhed, skal du
følge proceduren, ikke kun for at beskytte barnet, men for at sikre, at skolen opfylder sin tilsynsforpligtelse.
Fremgangsmåden kan variere mellem lande og regioner, men følgende liste rummer nogle vigtige punkter i
håndteringen af en afsløring fra et barn eller ungt menneske (tilpasset fra Kent CC, UK).
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A.	
Husk, at barnets tarv og interesser hele tiden skal gives den allerstørste vægt.
B.	
Lyt opmærksomt og aktivt til barnet. På dette trin er der ingen brug for at stille spørgsmål. Lad
barnet styre tempoet.
C.	
Undgå at vise det, hvis du bliver chokeret over det, du hører. Dette kan betyde, at barnet
holder op med at fortælle mere.
D.	
Undersøg ikke noget. Hvis du har brug for at klarlægge, hvad der bliver sagt, og om barnet
evt. er truet kan du spørge åbent, men kun rent opklarende spørgsmål. Undgå spørgsmålet
”hvorfor” da dette kan påføre barnet en følelse af skyld/ansvar.
E.	
Bevar roen og berolig barnet med, at det har gjort det rigtige ved at tale med dig.
F.	
Lov aldrig at holde noget hemmeligt eller fortroligt. Du har pligt til at sikre, at oplysningerne
videregives til den relevante myndighed for at skærme barnet. Sørg for, at barnet forstår, hvad
der som det næste vil ske med dets oplysninger.
G.	
Registrér faktuelt omgående, hvad barnet har sagt / hvad du har observeret.
H.	
Hvis du har set skrammer eller skader, bruges en kropstegning til at registrere detaljer.
I.	
Informer skolens ledelse eller anden relevant myndighed hurtigst muligt.
J.	
Alle oplysninger skal holdes fortrolige for dem, der har behov for at kende til oplysningerne.
K.	
Bevar kontakten med barnet. Det har haft tillid nok til dig til at sige til, det har derfor behov for
at vide, at det ikke afvises som følge heraf og har muligvis fortsat behov for støtte.
L.	
Vær opmærksom på, at du selv har støtte nok til at forvalte de oplysninger, du har modtaget.
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Tilpasning af klasseværelsesindretning og
undervisningsmetoder
II mange klasseværelser kan en mere fleksibel indretning være vanskelig at opnå, da det ofte involverer en
hel del flytning af inventar og der er ikke nok tid i en kort lektion. Men jo mere fleksibel den plads, der bruges
til ENABLE-aktiviteter er, desto flere valgmuligheder kan der være for en bredere vifte af undervisnings- og
læringstilgange.
Listen nedenfor er en oversigt over nogle af de tilgange, der er særligt velegnede til ENABLE (tilpasset fra
National PSHE CPD Learning Conference UK 2010)

Børmebrevkasseredaktør

Lille gruppe på tre eller fire. Hver gruppe optræder som brevkasseredaktør. Gruppen opfordres til at reagere
på et imaginært følelsesmæssige problem eller scenarie. Grupperne kan dele deres løsninger med hinanden.

Summegruppe

Lille gruppe på tre eller fire. Grupperne bliver bedt om kort at diskutere et dilemma eller en situation for
derefter at vende tilbage til plenum for at drøfte ideer.

Karrusel

Halvdelen af gruppen danner en udadvendende kreds. Den anden halvdel danner en indadvendende kreds
omkring dem. Hver person i inderkredsen bør være overfor en person i den yderste kreds. Hvert par bedes
drøfte et problem eller et dilemma. Partnere kan nemt skiftes rundt ved at flytte på en af kredsene.

Cirkeltid / cirkeldiskussion

Struktureret diskussion, hvor alle deltagere sidder i en rundkreds – et inkluderende og sikkert miljø til
drøftelse af et emne eller begreb. Anvend strategier som tavse udsagn (skift placering hvis du tror at…),
sætningselementer som (hvad jeg mest ser frem til ved at blive en voksen er…), valgfri runde (tomlen i vejret,
hvis du har lyst til at sige noget om...) og diskussion i åbent forum.

Konsekvenser

Hver gruppe finder alternativer til og konsekvenser af en situation. Det er vigtigt at overveje realistiske
konsekvenser, både positive og negative.

Kontinuum

En imaginær linje tegnes på langs af klasseværelset. Eleverne får at vide, at den ene ende af linjen
repræsenterer et ekstremt synspunkt, og den anden ende repræsenterer det modsatte synspunkt.
Erklæringer med relevans for et givet problem læses op, og eleverne stiller sig på linjen i forhold til, hvad de
mener. Eleverne kan diskutere deres opfattelse med andre i nærheden, og/eller med en, der har en anden
opfattelse.

Samvittighedskorridoren

Klassen stilles op på to rækker og danner en korridor, hvorigennem hver enkelt kan gå. Hver elev, der udgør
korridoren råber forslag/råd/følelser til den person, der går gennem korridoren. Kan bruges til at udforske
et moralsk dilemma

Datasøgning

Eleverne søger gennem forskellige ressourcer for at finde oplysninger og svar på spørgsmål. Eleverne kan
udvikle deres egne spørgsmål, eller stille spørgsmål som en anden gruppe skal besvare.
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Debat – aktiv

Eleverne må beslutte sig for at være enige eller uenige i et udsagn og går derefter til den tilsvarende del
af lokalet. De drøfter så deres holdning med de andre i deres gruppe og beslutter sig for de tre vigtigste
grunde til at de har valgt det pågældende standpunkt, og beslutningsbaggrunden deles så med klassen.
Alle får en chance for at skifte side, hvis de bliver overbevist af argumenterne hos en anden gruppe. Kan
udvides til meget enig, enig, uenig, meget uenig.

Debat - formel

Man beslutter sig for et forslag, der derefter diskuteres. To modsatrettede synspunkter forelægges for
eleverne støttet af relevante oplysninger eller dokumentation. Efter en spørgsmål-svar session og diskussion,
stemmer gruppen for eller imod forslaget.

9-diamant

Små grupper får udarbejdede kort (9 eller flere), hvert med en sætning om et emne til diskussion, fx. ”hvilke
kvaliteter har en god ven”. Hver gruppe arrangerer ni kort i form af en diamant der kan repræsentere deres
synspunkter mht. den relative betydning af hver udtalelse. Eleverne kan også få mulighed for at foreslå
deres egne udtalelser til kortene.

Drama/rollespil/simuleringer

Kan afvikles som dramaindslag i undervisningsgrupper.

Tegne og skrive

Eleverne bliver bedt om at tegne og/eller skrive svar på et bestemt spørgsmål (tegn fx. dig selv på det
sted i feltet hvor du vil være, hvis du ser et skænderi udvikle sig. Skriv om hvad der sker). Kan bruges som
behovsanalyse før en arbejdsenhed og/eller evaluering bagefter.

Udsendinge

Der dannes forskellige grupper af elever, hver med en forskellige opgaver eller spørgsmål til diskussion
eller eller undersøgelse. Efter en given tid, går en repræsentant fra hver gruppe til en anden gruppe for at
videregive nøglepunkter eller resultater til dem.

Film /tv

Fx. kan film eller tv-udsendelser hvori mobning indgår følges op af diskussioner, hvor hovedpersonerne
sættes i ”den varme stol”.

Akvariet

En gruppe udfører en aktivitet, mens de andre sidder omkring dem og observerer. Publikum opfordres til
generelt at se efter hvad der foregår, eller de kan søge efter bestemte ting. De kan have en checkliste over
ting, der skal ses efter.

Graffiti

Børn/unge bliver bedt om at skrive kommentarer/meninger/fakta på et stort stykke papir, der kan opslås.
Alternativt kan hver person få et stykke pap, som kan være en del af en ”væg”, som alle bidrager til. Interaktiv
ikt-undervisningssoftware kan bruges. Elever kan også bruge videooptagere/digitale kameraer/computere til
at udarbejde præsentationer om et givent emne.

Litteratur

Børnelitteratur kan kombineres med teknikker såsom skikkelser fra fortællingen i ”den varme stol”/ breve til
redaktøren af en børnebrevkasse (fiktiv).

Sammensætning

Aktiviteten kræver at der forberedes kort, som kan matches sammen af eleverne. F.eks. kan kort med
navnene på de positive følelser være matchet med negative følelser.
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Medieanalyse

Overvej f.eks. hvordan mobning fremstilles i aviser og i forskellige typer af tv-drama.

Mind-maps

Skriv midt på en side et emne, tema eller problem. Gren ud fra centrum med hovedtemaerne og fortsæt med
at uddybe ideerne i videst muligt omfang.

Ligemandsoplæring

Elever med samme eller tilsvarende aldre fungerer som undervisere eller vejledere, f.eks. kan man i små
grupper undersøge forskellige emner og derefter kan man lære de andre grupper om ens emne.

Dukker

En distanceringsteknik, der kan bruges til at behandle emner, som er følsomme eller pinlige.

Spørgsmålskasser/ spørge-kurve

Eleverne nedskriver spørgsmål, gerne anonymt, hvis det ønskes, og lægger dem i en kasse eller spørgekurv. Underviseren eller andre elever kan vælge spørgsmål at besvare.
Dette er ikke en udtømmende liste, den kan give anledning en bredere vifte af læringsmetoder og
klasseværelsesarrangementer i tilgift til elevernes engagement.

Læringsaftaler
Når man diskuterer emner af følsom karakter, er det vigtigt at sikre, at alle involverede forstår forventninger og
kontrolfunktioner omkring en session, så alle deltagere føler sig trygge og beskyttede.
For at sikre, at disse forventninger er klart forstået, er det vigtigt at dele dem i form af en læringsaftale på
relevante punkter i programmet, især for de aktiviteter, der indebærer behandling af følelser og meninger.
Dette kan omfatte følgende råd:

•
•
•
•
•
•
•

Vær opmærksom på dig selv og andre i klassen!
Behandl hinanden med respekt!
Fortrolighed – tænk over, hvad du siger, så ingen føler sig forulempede eller sørg for, at du ikke taler om
noget, der er fortroligt!
Tænk dig om, hvis du taler om race, køn, seksualitet, alder, handicaps, kultur og religion.
Deltag aktivt – vær forberedt på at arbejde parvist og i grupper. Du har ret til at springe over et individuelt
spørgsmål hvis du føler dig utilpas ved det, men du har ansvar for at deltage i diskussioner.
Hvis du føler dig påvirket af noget, der siges i klassen, skal du sørge for at vide, hvad du skal gøre, og hvem
du kan tale med om det.
Husk, at vi forsøger at opmuntre alle på skolen for at bidrage positivt til at minimere mobning, og vi ønsker
alle at arbejde hen imod dette mål!

Det er altid værd at repetere disse punkter i lektionssekvenserne for at indlejre disse klare forventninger i
klassekulturen. Som en del af en mere omfattende skolekultur skal disse værdier ses som værdifulde med
henblik på at fremme en kultur præget af accept i alle forhold.
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Hyperlinks
Common Sense Media – Digital læsefærdighed og medborgerskabscurriculum

Cyberbullying Be Upstanding
https://www.commonsensemedia.org/educators/lesson/cyberbullying-be-upstanding-6-8
Elever lærer om forskellene mellem at være en passiv tilskuer vs. en modig indgriber i situationer med cybermobning. Eleverne reflektere over, hvad det betyder at være modige og gå i brechen for andre. De udfylder
”Why Care”? Uddelingspapir: opret et diagram over aktørerne, og generér ideer til, hvordan tilskuere kan
blive indgribere. Derefter identificeres de konkrete løsninger til at håndtere cybermobningssituationer.

Cybermobning

At gå over stregen
https://www.commonsensemedia.org/educators/lesson/cyberbullying-crossing-line-6-8
Eleverne lærer at skelne mellem godmodigt drilleri og cybermobning. Eleverne lærer om alvorlige former for
cybermobning. Studerende ser videoen ”Stacey’s historie - Når rygter eskalerer,” en dokumentarlignende
historie, hvor en pige reflekterer over, hvordan det var at være skydeskive for cybermobning. Eleverne
drøfter derefter videoen og relaterede casestudier i diskussionsvejledningen til Cybermobning: At gå over
stregen.

Skru ned for cybermobning og online grusomhed

https://www.commonsensemedia.org/educators/lesson/turn-down-dial-cyberbullying-and-onlinecruelty-9-10
Eleverne lærer, at grusomhed hurtigt kan eskalere online, da folk ofte er anonyme og posts spredes hurtigt.
Eleverne ser videoen ”Ricardos historie - at gøre grin med andre online,” og identificerer de faktorer, der
bidrager til online grusomhed. Studerende ser derefter videoen ”Stacey’s historie - Når rygter eskalerer,” og
identificere de de forskellige aktørers roller i videoen, og beskriver hvad indgribere kan gøre for at mindske
virkningerne af denne online grusomhed. Eleverne laver derefter diagrammer på deres uddelingspapir: Skru
ned for cybermobning for at vise, hvordan online grusomhed enten kan forstærkes eller nedtones.

Tagged – Kommissæren for Det australske Kontor for Børns E-sikkerhed

https://www.esafety.gov.au/education-resources/classroom-resources/tagged
Tagged tilskynder de unge til at reflektere over virkelighedens konsekvenser forårsaget af cybermobning,
sex-sms’er, og et negativt digitalt omdømme.

Childnet – Lektionsressourcer om cybermobning

http://www.childnet.com/resources/know-it-all-secondary-toolkits/lower-secondary-toolkit
Ressourcer omfatter filmen ”Lets fight it together”, lærernoter og spillet Digizen.

Cybermobningsressourcer fra Times Education Supplement:
Beat Bullying Lesson – Hvordan gør vi mobning uacceptabel?

https://www.tes.co.uk/teaching-resource/beatbullying--tes-live-lesson-plan-6303305
Lektionen indeholder en række konkrete gruppeaktiviteter til undersøgelse af mobning og de konsekvenser,
den kan have på andre.

Anti-mobning og konfliktløsning

https://www.tes.co.uk/teaching-resource/anti-bullying-and-conflict-resolution-lesson-plans-andresources-6011130
Lektionen sigter mod at udvikle en forståelse og definition af mobning og konflikt, identificere typer af
mobning og at udforske rollerne hos ofre, mobbere og tilskuere.
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Filmklub - anti-mobnings filmklip - ”Ord kan gøre ondt”

https://www.tes.co.uk/teaching-resource/-words-can-hurt-film-seasons-anti-bullying-6134092
FILMCLUB har kurateret to tankevækkende rækker af film, hvor mobning er det store tema – for grundskoler
og gymnasier – for at hjælpe lærere og elever med at udforske problematikken omkring dette års tema
”Ord kan gøre ondt”. Hver film i rækken ”Ord kan gøre ondt” behandler forskellige aspekter af mobning,
og ledsages af detaljerede filmguider, som omfatter igangsættere til vurderinger og diskussionsemner, så
lærerne fuldt ud kan undersøge de temaer, der rejses i filmen.

Film Club – anti-mobning på film

https://www.tes.co.uk/teaching-resource/anti-bullying-on-film-11070857
Denne ressource, som er produceret med støtte fra Alliancen mod mobning, er udformet således, at lærerne
kan bruge det tilgængelige og inkluderende filmmedie til at fremme diskussion, ikke kun om mobning, men
også om relaterede emner som venskab, at gå i brechen for hvad der er rigtigt, cybermobning og kraften i
grupper i både positiv og negativ forstand.

Film Club – At gøre mobning uacceptabel gennem brug af film

https://www.tes.co.uk/teaching-resource/making-bullying-unacceptable-through-film-6299467
Dette er en pædagogisk vejledning, som er blevet udviklet af FILMCLUB. Vejledningen er relevant for alle
vigtige faser og bruger filmen til at fremhæve effekten af mobning og vigtigheden af ikke at være tilskuer eller
at lade nogen være offer. Tankevækkende spørgsmål og aktiviteter er inkluderet i ressourcen for at opfordre
dine elever til at tænke over, hvordan scenarierne i filmene kan anvendes på virkeligheden.

The Present Takers

https://www.tes.co.uk/teaching-resource/the-present-takers--bullying-6041067
Dette program for undervisning ansporer eleverne til i en oplyst atmosfære at diskutere, undersøge og
dermed afmystificere mobning. Lektionerne er løst planlagte og uformelle i stilen, så der kan tilskyndes til fri
diskussion. Eleverne opmuntres til at lære om… (mobning og tilgrænsende områder) snarere end at lære
af…(lærere eller gennem tekster). Fiktionsdelen bruges kun som springbræt og kan læses fra start til slut
som tid eller muligheder tillader det. Vigtige uddrag følger under ressourcerne efter selve lektionen.

Morgensamling: Stop og Tænk – Ord kan såre

https://www.tes.co.uk/teaching-resource/assembly-plan-secondary--stop-and-think-6133107
En interaktiv samling, der udforsker kraften i ord og positivitet.

Hemmelig tilhænger – solomission

https://www.tes.co.uk/teaching-resource/secret-supporter-6299641
Denne ressource er en individuel mission, som du kan opfordre dine elever til at tage på. Udfordringen er
at lade en, de kender, vide at vedkommende er værdsat uden at personen oplever, at skolekammeraten er
deres ”Hemmelige tilhænger”. Denne mission hjælper unge mennesker med at udvikle deres færdigheder
inden for positiv og hurtig tænkning og er relevante for Nøgletrin 3 og 4.

Anti-mobnings spørgeskema

https://www.tes.co.uk/teaching-resource/bullying-audit-questionnaire-for-ks-3-4-6296019
Anonym undersøgelse for elever i 7. – 10. klasse, der måler niveauet af mobning i skolerne.

Alliancen mod mobning - skoleindgangsscenarie

http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/media/7494/bullying-roles-activity-2014-key-stage-2.pdf
Målet er at få børnene til at forstå, at mobning altid en gruppeaktivitet og at vi alle har styrken til at stoppe
det. Vi er alle nødt til at optræde som forsvarere.
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ENABLE Multi-modale aktiviteter
Mens selve lektionerne består af strukturerede aktiviteter, er der yderligere understøttende aktiviteter, der er
både tværfaglige i tilgang og drager fordel af en lang række medier.
Den multimodale tilgang baner vej for en række fordele:

•
•
•
•
•
•

Muligheder for udbygge adfærdsmæssige strategier over bredere læseplansområder.
Udvider ejerskabet til ENABLE til en større medarbejder- og elevgruppe.
Tilbyder en række måder, hvorpå eleverne kan udtrykke deres følelsesmæssige tolkninger.
Muligheder for at underviserne kan udnytte deres egne individuelle styrker og ekspertiser.
Opfordrer til en bred vifte af udgivelsesplatforme hvor eleverne kan kommunikere eller fejre deres meddelelser
eller præstation.
Styrker følelsesmæssig fortolkning gennem forskellige medier.

Listen nedenfor giver en ikke udtømmende liste over muligheder, som medarbejderne kan undersøge for at
styrke ENABLE-lektionernes indhold.

SKRIVNING
Kuratering

Undersøgelse af forfattere, der har skrevet om følelser, traumer eller løsninger.
Digtning der udtrykker en følelsesmæssig reaktion på konflikter.

Rapporter

Avisen; beskriv i en opsøgende journalistisk stil en imaginær eller reel mobbehændelse, der trækker på
oplysninger, citater og udtalelser fra de involverede personer.
Eksempel på en artikelgenerator ved http://newspaper.jaguarpaw.co.uk/.

Politirapporter

Lav en rapport som en politimand ville gøre det, hvor der indsamles bevismateriale og udsagn fra vidner i
forbindelse med en hændelse.
Skrivestruktur, råd og vejledning på https://www.teachervision.com/tv/printables/TCR/1576903443_69-79.
pdf.

Beretninger

Beretninger om den samme mobbehændelse baseret på rolle og perspektiv. Klart fokus på opfattelse og
hvordan nogle af disse roller kan gengive hændelsen.

•
•
•
•
•
•

Udøver
Offer
Joker
Følger
Samvittighed
Observatør

Overtalelse

Skriv i en overbevisende stil for at fremme forandring som kunne omfatte:

•
•
•

At plædere for et bedre skoleklima.
Overtale en ikke-deltager for at blive en aktiv forandringsagent.
At overtale en udøver til at ændre adfærd.
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Ikke-kronologisk skrivning

Opret en informationsfolder/pjece om anti-mobbestrategier med flere bidrag fra gruppen. Fokus kunne være
generisk, baseret på land eller skole.
Informationsartikel om nogle af de centrale aspekter af følelsesmæssig intelligens, og hvordan det kan få
konsekvenser for mobning.
Skrivestrukturer og skabeloner kan findes på https://www.tes.com/teaching-resource/non-chronologicalleaflet-model-6445769.

Fiktion

Skriv korte scenarier baseret på mobbehændelser og del/udgiv dem i en bredere gruppe.
Storyboard eller opførelse af scenarier du har oprettet.
Skriv en historie i fabel-genren hvis budskab/morale styrker en ENABLE-strategi.
Skrivestrukturer og råd om fabel-skrivning kan findes på denne Pinterest -side
https://www.pinterest.com/explore/writing-graphic-organizers/.

Digte

Digte kan tilbyde en række alternative muligheder for udtryk, som formel prosa ikke kan. Nogle ideer og former
er anført nedenfor.
Abstrakt
Ordvæg
Ordbank
Struktureret
Kennings https://www.youngwriters.co.uk/types-kennings
Kalligrammer (Formede digte) https://en.wikipedia.org/wiki/Calligram
Haiku https://www.youngwriters.co.uk/types-haiku-poem
Acrostic https://www.youngwriters.co.uk/types-acrostic
Diamante http://www.poetry4kids.com/blog/lessons/how-to-write-a-diamante-poem/
Cinquain https://www.youngwriters.co.uk/types-cinquain
Frie

Beskrivende
Ballader
Oder
Sangtekster http://www.wikihow.com/Write-Song-Lyrics
Rimordbog til sangtekster (EN) http://www.rhymezone.com/
Rap http://www.rappad.co/

HUMANIORA
Sammenligning mellem forskellige lande og hændelser, mønstre etc.
Statistik
Juridiske perspektiver
Kultur
Kortlægning af forskellige tilgange i andre partnerlande
Barrierer for udvikling i en global landsby
Online miljøer er globale
Hvordan påvirker kulturer beslutninger?
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MUSIK
Abstrakt komposition

Soundscapes. Oprettelse af lydbaggrunde, der tilknyttes en række følelser. Brug af lydbaggrunde til at skabe
en stemning i en gruppe eller i et klasseværelse.
Musikgenerator til lydbaggrunde på http://www.dronefx.com/projects/dronefx/.
Værktøj til lydbaggrunde findes på http://www.ambient-mixer.com/.

Sange

Akkompagnement Bruge forberedte backin-spor som teksten kan synges hen over (Karaoke-numre kan findes
på mange musikstreaming-sites, som også har gratis prøvemedlemsskaber fx. Spotify).

Rap

Tekstkomposition
Rimordbøger (EN) http://www.rhymezone.com/
Synonymordbog (EN) http://www.thesaurus.com/

Strukturerede musikstykker

For elever, der selv studerer musik eller har musikalske evner, kan brug af deres egne instrumenter og spillestile
ofte giver yderligere muligheder for udtryk end den skriftlige.
For de elever, der har behov for støtte er der mange online komponistværktøjer, der kan frembringe glimrende
resultater. For eksempel:
Soundation https://soundation.com/studio
AudioSauna http://www.audiosauna.com/studio/
OhmStudio https://www.ohmstudio.com/home

Kuratering

Eksempler, der afspejler forskellige følelser.
Eksempler der formidler vigtige meddelelser.
Valg af lydspor til andre aktiviteter.
Eksempler, der påvirker stemningen i klasselokalet (baggrundsmusik).

TEKNOLOGI.
Forskning

Undersøgelser på internettet
Akademiske artikler
Sammenlignende kilder
Organisationelle websteder
Ekspertgrupper
Personlige websteder

Presse og medier

Eksempler der kan dekonstrueres til scenarier.
Undersøgelser af pressens partiskhed og eller mening.

Samarbejde

Sociale medier giver en fremragende platform til at dele og publicere ideer eller til fejring af resultater igennem
en hel række forskellige former, der omfatter:
Blogs Blogger https://www.blogger.com/
Web Create – et gratis websted med Wix http://www.wix.com/
Sociale mediestrømme Twitter Facebook Instagram
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Mindmapping er et effektivt middel til indsamling af ideer og til formning og strukturering af strategier. Online
kollaborative mindmap-programmer muliggør at et stort antal mennesker samtidigt kan bidrage til det samme
kort (”map”). Nogle eksempler:
Mindmeister https://www.mindmeister.com
MindMup https://www.mindmup.com/
Coggle https://coggle.it/
Kollaborativ skrivning og diskussion kan også effektivt bruge Google App suiten af værktøjer, som kan findes
på https://www.google.co.uk/edu/products/productivity-tools/

KOMMUNIKATION
Online værktøjer giver et væld af miljøer og medier til at udtrykke tanker i. Disse omfatter:

Præsentationsteknologier

Powerpoint https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
Powerpoint https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
Keynote https://itunes.apple.com/gb/app/keynote/id361285480?mt=8
HaikuDeck https://www.haikudeck.com/
PowToon http://www.powtoon.com/
VideoScribe http://www.videoscribe.co/

Video

Talende hoveder
Vignetter
Filmtrailers fx. iMovie https://itunes.apple.com/us/app/imovie/id408981434?mt=12
Indspilning af sessioner
VoxPops
Interviews
Videoudsendelse
		
Periscope https://www.periscope.tv/
		
Meerkat https://meerkatapp.co/
		
Stringwire https://www.stringwire.com/

Audio

Interviews
Radioudsendelse PlayIt Radio Recorder https://www.playitsoftware.com/
Lydklip

Digitale billeder

Montage https://itunes.apple.com/gb/app/montage-lite/id314957410?mt=8
Collage http://www.photocollage.net/
Indspilning af sessioner
Tableau
Illustration til skrevne stykker

Sociale medier

Facebook Pages
Instagram feeds
Twitter feeds
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Værktøjssæt

Life trackers
Mood apps
		
Life Charge app
		
Moodmeter
		
T2 Moodtracker
		
Mood Track Diary
		
Magic Mood HD
Well-being apps
		
Stop Breathe Think
		
Wellness Coach app
		
How’s it going? app
		
Witty app

DRAMA
Curation

Film, tv og medier er eksempler på kraftfulde medier, der kan illustrere en bredere vifte af følelser. Nogle
kilder kan findes på:

YouTube http://www.youtube.com/
British Pathe News Resource http://www.britishpathe.com/
British Film Institute Archive (UK Schools Only)

Komposition
		
		
		
		

Rollespil
		
		

Korte stykker
Vignetter
Manuskripter
Tableau og aktivt drama
Undersøgelse af problemer
Praktisering af effektive strategier

KUNST
Kuratering

Eksempler på klassiske eller moderne kunstværker, der især udtrykker følelser
Gruppering af eksisterende kunstværker omkring et fælles tema.
Kilder med moderne og klassisk kunst kan findes på:
Google LIFE archive http://images.google.com/hosted/life
TATE Online http://www.tate.org.uk/
National Gallery UK http://www.nationalgallery.org.uk

Komposition

Abstrakt
Udforskning af farver og abstrakte former i forhold til følelsern.
Konkret
Still life tableau
Comic Strip http://www.makebeliefscomix.com/Comix/
Ansigtsudtryk, grimasser Http://www.grimace-project.net/ fremragende ressource.
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Design
Plakater Canva Poster Creator https://www.canva.com/create/posters/
Flyers Flyerly https://itunes.apple.com/gb/app/flyerly-create-share-flyers/id344130515?mt=8
Web-design
Logos Logos by Tweak https://itunes.apple.com/gb/app/logos-by-tweak/id441978312?mt=8
Prompt cards

MODERNE SPROG
Oversættelse

Sammenlignende følelsesmæssigt vokabularium på tværs af sprog.
Google Translate http://translate.google.com/

Sammenligning

Nuance og betydning
Identificering af problemer

STEM
Måling af succes

Undersøgelse
Survey Monkey https://www.surveymonkey.com/
Google Forms https://www.google.com/forms/about/
Analyse
Excel https://office.live.com/start/Excel.aspx
Google Sheets https://www.google.com/sheets/about/
Numbers http://www.apple.com/mac/numbers/
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ANDRE TILSVARENDE INITIATIVER
KiVA

http://www.kivaprogram.net/
KiVa er et forsknings-baseret anti-mobbeprogram, der er udviklet ved universitetet i Turku, Finland, med
finansiering fra Ministeriet for Uddannelse og Kultur. Effektiviteten af KiVa er påvist i en stor, kontrolleret og
randomiseret test. I Finland er KiVa et efterspurgt program: 90 % af alle folkeskoler i landet er registrerede
KiVa-skoler, der gennemfører programmet.

Ruler

http://ei.yale.edu/ruler/ruler-overview/
Fra Yale Centret for Følelsesmæssig Intelligens... RULER er vores evidensbaserede tilgang, der hjælper skoler
med at integrere følelsesmæssige intelligens i deres daglige praksis.

Second Step

http://www.cfchildren.org/second-step
Med understøttelse gennem musik og videoer, tag-med-hjem-aktiviteter og fortællinger børn kan relatere til,
har det udviklingsmæssigt tilpassede Second Step med sine lektioner hjulpet lærere med at udvikle sociale
og følelsesmæssige færdigheder hos elever igennem 20 år. Og det allerbedste er, at lektionerne er nemme at
undervise i og lige at gå til!

Olweus

http://www.olweusinternational.no/
Med mere end 35 års forskning bag sig og en vellykket gennemførelse over hele verden, er Olweus-programmet
til forebyggelse af mobning et program for hele skolen, der har vist sig at forhindre eller reducere mobning på
hele skolen.
Særlige behov og tilgængelighed
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