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UNDERVISNINGSHÆFTE
Introduktion
CAND.SELV er understøttende trivselsundervisning og omhandler tidlig indsats fra 0.-9. kl.,
hvor fokus er trivsel og ressourceadfærd. CAND.SELV bygger på Hillerød Kommunes
skolepolitik, LP modellen, Fælles Børn Fælles Ansvar, erfaringslære samt forskning og
anbefalinger indenfor kriminologi.
CAND.SELV er praktisk træning af trivsel og ressourceadfærd i fællesskaber, hvor dyrkelsen
og styrkelsen af det socioemotionelle, sociokulturelle samt det socialfaglige fællesskab i
klasser er i centrum.
Undervisningen er en løbende proces, der har sit fokus på inddragelse, social træning,
dialogisk træning, kulturforståelse og dannelse af gensidige hjælperelationer.
CAND.SELV bygger på Hillerød Kommunes skolepolitik, der har fem indsatsområder:
 Sociale og faglige fællesskaber
 Læringsmålsorienteret undervisning
 Varierede og praksisnære undervisningsformer
 Videndeling og samarbejde
 Lærings- og trivselscentreret ledelse
Erfaringslære
I CAND.SELV defineres erfaringslære som læring via praksis, parallelt med forbedring af
praksis via egen læring, og består af fem grundliggende cykliske faser:
1. reagér
2. observér
3. reflektér
reagér
4. evaluér
5. integrér
Der arbejdes med erfaringspædagogik, hvor
klassens egne erfaringer, frem for indlæring og
envejskommunikation, er centralt.

integrér

CAND.SELV og kriminologi
Der er en række kriminologiske anbefalinger, der kan
evaluér
styrke forebyggelsen og trivslen i fællesskaber. Det
omhandler kommunikationstræning, teambuilding og
bevidsthed om egne og andres styrker, normer og
udvikling af selvkontrol samt oprettelsen af gensidige hjælperelationer.

observér

reflektér

Især dialog- og demokratitræning, hvor klassen inddrages mest, bredest og dybest muligt,
er vigtigt i CAND.SELV.
CAND.SELV er en del af Hillerød Kommunes forebyggelse, og virkningen af CAND.SELV
evalueres løbende.
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Understøttende trivselsundervisning
Metode
CAND.SELV er en systematisk, dialogisk, demokratisk og anerkendende metode, hvor en
eller flere undervisere, neutralt og upartisk, hjælper klassen med selv at finde frem til, hvad
der for klassen er tilfredsstillende resultater gennem en struktureret undervisningsproces i
otte faser (se s.7). Underviseren rammesætter og leder processen som beskrevet i de ni
undervisningselementer, og byder ikke ind med løsninger i processen (se s.8).
Læringsmål
Klasse
Efter 3. kl.
Latent
Ubevidst

Kompetencemål
(hvad)
Eleven kan
forklare, hvad
der fremmer
trivsel

Efter 6. kl.
Eleven kan
Manifesteret fremme trivsel i
Bevidst
fællsskaber

Efter 9. kl.
Integreret
Kompetent
Mål
-

Eleven er selv
medvirkende til
at fremme trivsel

Færdigheds& vidensmål
(hvorfor)
Eleven kan
samtale og
reflektere om
egen og
andres trivsel
Eleven har
viden om
enkelte
trivselsfaktorer
Eleven kan
vurdere, og til
en vis grad
praktisere
trivsel
Eleven
praktiserer
trivsel

Feedback
(hvor)

Feedforward
(hvordan)

Eleven/ klassen
får konkret
feedback på,
hvor de er i
læringsprocessen
vha. bevidning
fra underviser

Eleven og klassen
får faciliterende
vejledning i,
hvordan de
kommer videre
vha. reviewing og
U’et

Eleven/ klassen
giver konkret
feedback på,
hvor de er i
læringsprocessen
vha. bevidning
Klassen
praktiserer
bevidning

Eleven og klassen
anvender
faciliterende
vejledning med
støtte
Klassen praktiserer
faciliterende
vejledning

Underviser og klassen hilser på hinanden ved ugentlige CAND.SELV klassemøder
Underviser og klassen praktiserer dialog og demokratitræning i undervisningen
Underviser og klassen udarbejder og vedligeholder retningslinjer for undervisning i
CAND.SELV
Underviseren kan anvende undervisningsstruktur, og følger denne
Underviseren træner de ni undervisningselementer, og rykker sig i niveau

Tankesæt/mindset
Tankesæt i CAND.SELV:
- ”alle kan lære at trives!”
- ”at turde lave fejl er essentielt for læring!”
Grundantagelse
CAND.SELV bygger på en fundamental grundantagelse om, at:
- mennesket har en ukrænkelig værdi og et potentiale for det gode og det mulige
- processer er et livsvilkår
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der eksisterer en grundlæggende tillid til, at klassen bedst selv ved, hvad der er
godt for dem og derfor arbejdes der med inddragende processer
der er flere virkeligheder, og dermed en accept af den enkeltes opfattelse af det
virkelige
dialog er ønskelig i enhver henseende
vi som mennesker er gensidigt forbundne. At gøre gavn mod én er at gøre alle
gavn, og at gøre skade mod én er at skade alle
vi har som mennesker rettigheder

Grundtankegang
Det er vigtigt, at underviser og hele klassen accepterer grundtankegangen i CAND.SELV:
- Parter i fælles proces
- Ingen har patent på hele sandheden, men repræsenterer hver sin
- Hovedvægt på proces, mindre vægt på produkt
- Hensyn til alle parter
- Deltagere er selv ansvarlige
- Deltagere er motiverede
- Individuel frihed er vigtigt, magt/sanktioner er mindre vigtigt
- Vi når det vi når, og vi når det ordentligt
Trivselslæring
Trivselslæring foregår langsomt og er svært! Der vil være op- og nedture, frustration og
gennembrud. Det vil være forventeligt, at trivselskurven efter start dykker, og til at
begynde med giver mindre eller større uenigheder. Lige som det vil være forventeligt, at
trivselskurven over tid vil stige, og der i klassen vil formes en følelse af gruppeidentitet og
roller i klassen for endeligt at skabe en klassestruktur, der kan rumme og løse udfordringer gode som dårlige.
Mindre uenigheder og evt. uforståeligheder løses ved kombineret brug af den
systematiserede undervisningsstruktur, klassens retningslinjer og grundlæggende
øvelsesaktiviteter.
Praksis
Det hjælper at huske på, at trivselslæring er en færdighed, en evne, en kompetence, der
kan trænes og skal vedligeholdes. Som alle evner, er fremskridt en faktor af mængden af
tid der trænes og kvaliteten af træningen (undervisningen). Der er INGEN magiske
genveje! Forvent at lære trivsel i samme tempo, som hvis du skulle lære at tale et helt nyt
sprog flydende. Lad læringsrejsen tage den tid den skal.

”At vove er at tabe fodfæstet en kort stund.
Ikke at vove er at tabe sig selv”
Søren Kierkegaard
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Undervisning
Undervisningsstruktur
Strukturen i CAND.SELV undervisningen består af otte faser. En forberedelsesfase og syv
undervisningsfaser. Anvendelse af denne struktur vil guide dig gennem CAND.SELV og
trivselslæring i klassen.
Struktur og faseoversigt:
1.
før

•Forberedelse, underviser
•Opsummering, øvelsesaktivitet, tema, emne - hvad skal vi?

•Åbning, underviser
•Præsentation af, hvad skal vi? Øvelsesaktivitet, tema, emne eller
2.
under opsummering fra sidst
•Dialog i klassen, klassen
3.
•anvendelse af værktøjer ifh. øvelsesaktivitet, tema, emne, opsummering
under
•Nye spor, klassen
4.
•Nye vigtige inputs for klassen & dagsorden for kommende undervisning
under
•Idéer til fælles løsninger, klassen
5.
•Individuelle, gruppe og klassens tanker , følelser og reflektioner
under
•Forhandling, prioritering, kompromis, klassen imellem
6.
•Aktiv inddragelse, deltagelse og valg
under
•Enighed og accept af løsninger, klassen
7.
•Det fælles fundament
under
•Afrunding og opsummering, underviser
8.
•Gentagelse af, hvad enighed, accept & det fælles fundament består af
Under
Det er essentielt, at underviser følger de otte faser struktureret! Underviseren skal have
kvaliteten og processen for øje, og forståelse for, at klassen når det den når, og det
klassen når nås ordentligt, og indenfor de retningslinjer klassen selv har udarbejdet. Det
kan tage flere lektioner inden alle otte faser er nået igennem.
Underviseren
Det er først og fremmest vigtigt, at underviseren er parat til at udføre autentisk
undervisning, og samtidigt være en tydelig voksen. Autentisk og tydelig undervisning er
karakteriseret ved:
- At du skal være den du er, og ikke forsøge at efterligne en anden
- At du tager ansvar for udvikling af dig selv og klassen
- Vær den underviser du gerne vil være
UNDERVISNINGSHÆFTE
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Vær modig, ærlig og kend dine autentiske undervisningsevner
Stabil og selvsikker tilstedeværelse
Bevar jordforbindelsen
Gør eleverne (med-)ansvarlige
Underviseren har styringen!

Undervisningsemner- og elementer
Trivselslæring i CAND.SELV er delt op i fire overordnede emner:
1. Kommunikation
2. Kultur
3. Kompetence
4. Konflikthåndtering
Den relative sværhedsgrad af hvert enkelt trivselsemne varierer fra individ til individ og fra
klasse til klasse.
Der er ni praktiske elementer, som underviseren træner og anvender. Disse
undervisningselementer udgør stilladset i den samlede undervisningspraksis og interagerer:
 spørg
 lyt
 vær nysgerrig
 brug pauser
 vær åben
 opsumér
 kvitér
 ingen løsninger!
 spor
De ni elementer tilpasses den enkelte undervisningssituation og anvendes i forhold til den
enkelte elev og klassens øvrige betingelser, indtil de naturligt mestres.
Underviserens rolle
Underviserens rolle er, at være facilitator med det formål at lære den enkelte og klassen:
- konstruktiv kommunikation og anerkendende dialog
- selvdefinerede normer, struktur og selvkontrol
- kompetencer og gensidige hjælpefunktioner
- konflikthåndtering
Kontekst
Opret: Opbygning af trivsel og tryghed i fællesskaber
med fokus på tydelige samværsregler og styrkelse af
beskyttende faktorer.
Oprethold: Vedligeholdelse af trivslen i fællesskabet, og
udvikling af gensidige hjælperelationer og kompetenthed.
Genopret: Konflikthåndtering.
Dialogisk træning samt fællesskabets forståelse og anvendelse af både nedtrappende
faktorer og dialogtrappen i praksis.
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Trivselsmatrix; den sociokulturelle muskel
I trivselsundervisningen er der fokus på
tre overordnede beskyttende faktorer,
som understøtter trivslen og foregriber
konflikter. Konflikter kan ikke undgås,
men konfliktgraden kan reduceres
ved kontinuerlig struktureret træning
af den sociokulturelle muskel
indeholdende kommunikative evner,
inddragelse af klassen mest, bredest
og dybest muligt samt bevidsthed om
egne og andres styrker, så man kan
indgå i gensidige hjælpefunktioner.

kommunikation

konflikthåndtering

dialog

mægling

trivsel

kultur

kompetencer

demokrati

hjælpefunktion

Kommunikation
Kommunikationen, der anvendes i undervisningen af både underviser og klassen, skal
understøtte trivslen i klassefællesskabet. Kendskabet til hinanden er centralt, og
understøttes af bl.a. gensidige hilsner i klassen, og udvekslinger af egne tanker, følelser og
behov.
Sprog, kommunikative evner og dialogisk træning, der understøtter trivsel:

-

Hvad:
Holder sig på egen halvdel
Respekterer den anden person
Giver plads til andre opfattelser
Tager ansvar

-

Hvordan:
Jeg-sprog
Lytter til ende
Interesseret
Åbne nysgerrige hv- spørgsmål
Udtrykker egne ønsker og behov
Taler konkret
Fokuserer på nutid/fremtid
Går efter udfordringen/opgaven

Kommunikationsfærdigheder, der trænes individuelt og fælles i CAND.SELV:
Færdighed:

Receptivt

Produktivt

Taktilt

FØLE

SANSE

Nonverbalt

MIMIK

KROPSPROG

Verbalt

LYTTE

SAMTALE

Skriftligt

LÆSE

SKRIVE

Kognitivt

TÆNKE

REFLEKSION

Motorisk

TEAMBUILDING

SAMARBEJDE
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Kultur
Fundamentet i CAND.SELV kulturtræning er udarbejdelse af klassens samværsregler og
løbende vedligeholdelse samt tilpasning af disse. Samværsreglerne er klassens CAND.SELV
guide for understøttende trivselsundervisning i klassen, og underviseren er tydeligt styrende
i forhold til overholdelse af disse, og at det foregår i en ordentlig tone.
Det er afgørende, at underviseren inddrager klassen og den enkelte elev mest, bredest og
dybest muligt. Klassen træffer optimalt deres egne beslutninger, og hjælpes med at nå
deres mål.
Kompetence
Fra 0.-9.kl. bevidstliggøres der, hvad der kan fremme trivsel i klassens fællesskab, og hvad
der fremmer trivsel hos den enkelte elev. Dette gennem dialog, anvendelse af fælles
retningslinjer samt brug af øvelsesaktiviteter.
Kompetence defineres, som evnen til at udvikle og indgå i gensidige hjælpefunktioner i
klassen. Fokus er at skabe relationer i klassen, hvor der bådes gives og fås hjælp af
hinanden. Synliggørelsen af, hvor den enkelte elev har sine styrker fremkaldes gennem
øvelsesaktiviteter, teambuilding samt efterfølgende refleksion styret af underviser, som
beskrevet s.8 i ”undervisningselementer”.
Konflikthåndtering
CAND.SELV er trivselslæring og fokuserer udelukkende på de faktorer, der understøtter
trivsel, og som er konfliktforebyggende.
Vokser en konflikt sig større end klassen selv kan håndtere, henvises til skolens ungemægler
og/eller mæglerkorpset, der administreres af Basen Hillerød SSP.
Undervisningsindhold & grundlæggende øvelsesaktiviteter
Underviser skal træne, udvikle, tilpasse og over tid mestre disse grundlæggende
øvelsesaktiviteter:
a) Hej, b) Retningslinier, c) Cirkeltræning, d) Cooperrider, e) U’et, f) Talentspejderen, g)
Reviewing (se evt. ”katalog over aktivitetsøvelser”)
Derudover kan underviserne inddrage trivselstemaer og -emner, som er relevante i forhold
til klassen.
Dette undervisningshæfte, samt katalog over aktivitetsøvelser, kan downloades her:
http://basen-hillerod.dk/candselv
Spilleregler
Du må bruge hæftet selv, du må printe det, og du må give det videre eller linke til det.
Du må ikke sælge det, men du må give det videre, hvis du fortæller, hvor den stammer
fra, og du må ikke lave om på det.
God fornøjelse
Hillerød Kommune
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”Det handler om at gå til livet med samme
alvor som barnet har når det leger”
Friedrich Nietzche
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Yderligere info & kontakt:
HILLERØD KOMMUNE
C/O BASEN HILLERØD SSP
Møllestræde 13b
3400 Hillerød
basen-hillerod.dk
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