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Praksisfaglighed

Lad os dekonstruere begrebet!

Og begynde et andet sted…



”Josefine troede ikke på, at hun nogensinde 
vil færdiggøre folkeskolen.
I 6. og 7. klasse var hun slet ikke i skole.

Faktisk havde hun svært ved at se, hvordan 
hun skulle komme videre med livet”



”Vi tænker mennesker, før vi tænker skema”, 
siger Torben Bo Sørensen

”Vær nysgerrig på barnets egen historie og motivation”

Psykolog Rasmus Alenkær



Vores Praksis (faglighed)

Mødet med den unge

Alle unge har en historie

»Jeg har ikke nemt ved at stole på mennesker, men jeg følte, at jeg 
kunne sige ting til dem, som jeg normalt ville holde for mig selv«.
Josefine Højgaard Jensen



Professor og avdelingsoverlege Trond H. Diseth er bekymret: På 
fem år har han sett en femdobling av antall innleggelser av unge 
med stressrelaterte sykdommer ved Rikshospitalet.

”Du mister troen op at det i det hele tatt nytter å gjøre
en innsats hvis du aldri opplevd å lykkes”

«Jeg tror slike kvaliteter som å leve seg inn i andre 
situasjon, se andres behov, føle empati og være 
sosial – svekkes av det testregimet som er nå.»



”Når Josefine fik kæmpet sig i skole, så var 
det heller ikke en god oplevelse. Det var en 
stor skole og en stor klasse. 

Og hun beskriver sig selv som en stille pige 
med faglige udfordringer med 00 og 02 på 
karakterbladet”



Vores Praksis (faglighed)

Mødet med de unge i et fællesskab

”Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, der har til formå at 
udvikle mulighederne for ethvert menneskes tilstedeværelse i, og 
udbytte af, samfundets almene arenaer.”

Psykolog Rasmus Alenkær



Vores Praksis (faglighed)
Fællesskabet 

Klasserummet – når det lykkedes…
Kerneteamet – de fælles værdier og strukturen

”Hav ikke kun fokus på (den unge), som man traditionelt har gjort (…).
Se rundt om (den unge), vær opmærksom på kontekst og hjælp (den unge) ind i 
klassens sociale fællesskab.”

Psykolog Rasmus Alenkær 



Praksis (faglighed)

Den ydre praksis – dét, der ikke understøtter

Når den unge ikke bliver eller ikke er blevet set helt
Den nødvendige menneskelige og faglige støtte der ikke kom
Den strukturelle eksklusion i udskolingen
Den manglende inklusion i skolen, i livet…



»Det var ikke, fordi jeg bare var helt 
væk til at stave. 
Der var en grund til det, og pludselig 
kunne jeg få nogle andre hjælpemidler. 
Det var rart at vide, at det ikke var, 
fordi jeg var dårligere end alle andre«, 
siger Josefine Højgaard Hansen





”Forløbet beskriver på fineste vis kernen i 
læringsrummet, der er en kombination af 
mange elementer. 
Der skabes et trygt læringsmiljø, hvor skolen 
tager udgangspunkt i (de unges) 
livssituation, så der er plads og rum til at 
være præcis, som man er.”



”Vi ved, at anerkendelsen og denne 
insisteren på at se efter (de unges) 
ressourcer i stedet for det, de mangler, 
bidrager til fundamentet for et godt 
selvværd, modet til og troen på at kaste 
sig ud i nye muligheder i livet.”



Vores Praksis og faglighed
Klasserummet – når det lykkedes…

12-tals pigen og 00-tals drengen
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