
Jeg har fået et spørgsmål
omkring det at blive vred og

skælde ud i klassen.
Her følger anden del: 

Klasseledelse



Ligesom relation er vigtig ved vi også at klasseledelsen er

det. Mange børn har i dag et sttort behov for struktur og

rammer: en del er ganske banalt - fx at skrive program på

tavlen. Her kan man benytte sig af de 9 hv- ord - se

eksempel på billede.

Når vi møder børnene med ros i stedet for skæld ud - øges

deres motivation for at høre efter og gøre en ekstra

indsats. "dejligt at så mange er klar til at lytte", "godt at

du og du og du har taget jeres bøger frem", "dejligt at se

hvordan I 2 arbejder sammen"

 



At undgå negationer: sig hvad du vil have og undgår at fortælle hvad

I ikke vil have.

"Jeg vil have I tager jeres bøger frem", "Jeg vil have at du lægger den

fra dig", "Jeg vil have at I er stille", Jeg vil have at du bliver på din

plads", osv

Brug: "Jeg vil have" - i stedet for "Du skal" - hvorfor, fordi når vi

bruger "Jeg vil have" tager vi som voksne ledelsen og ansvaret. Det

er det Jesper Juul kaldte for det personlige sprog. Børnene får

nemmere ved at gøre hvad vi vil have. Formuleringen er ikke ladet

hverken positivt eller negativt. HVIS vi siger "Jeg vil gerne have"

mindsker vi virkningen med 50 procent. fordi der lægges op til

debat: "nå, det vil du gerne - men det gider jeg ikke" - det kan virke

banalt men det virker på langt de fleste børn.



Der er 2 slags ledelse der gør at vi taber ledelsen: den hårde leder og den svage leder.

Den svage leder:

•Taler med svag stemme

•Giver mange henstillinger

•Giver mange chancer

•Har et meget vagt kropssprog

•Virker måske nervøs eller opgivende

Den hårde leder:

•Råber højt og skælder ud

•Giver konsekvenser der er alt for hårde

•Giver ingen chancer

•Har et måske truende kropssprog

•Virker sur fra starten (for en sikkerheds skyld)

Når vi har ledelsen har vi fokus på: Kropssprog,sproget, tilgange, hvordan vi stopper uro,

og undervisningsmetoden:



Kropssprog
•1 2 3 SÅ er vi i gang
•Glad
•Smilende
•Imødekommende
•Tydelig
•Rosende
Sproget
•Tydeligt
•Rosende
•Ændre sprogbrug, ”Du skal..” til ”Jeg vil have at du”
•Fortæl barnet hvad det skal, frem for hvad det ikke
skal
•Undgå negationer



Tilgange
•Fremhæv dem der gør det rigtige
•Forvent de gør, hvad du siger
•Stop alle magtkampe
•kvitter positivt på alt hvad de siger

Stop uro - opmærksomhed
•Visuelle signaler
•Aftaler med enkelte elever i fredstid
•Belønning
•Fælles tegn til opmærksomhed
•Ros



Undervisningsmetoden/formen
•Struktureret
•Tydelig
•Korte oplæg
•Varieret undervisning
•Elevinvolverende undervisning
Hvis konflikten tager over:

Bevar roen
•Vær en afdramatiserende, ikke en ophidsende indflydelse
•Når du har lyst til at gå to skridt frem- skal du gå et tilbage
•Undgå magtkampe
•Afled
•Undgå skældud, irettesættelse, at korrigere og krav
•Smed ikke mens jernet er varmt
•Samtale og refleksion i fredstid
•Flyt barnet fra minefeltet




