Workshop 2:
Ros, Oppmuntring, oppmerksomhet og coaching
(Delprogram 1)

DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011

Forslag til aktiviteter
Dette skal du gjøre:
•

Øv på å ”coache” barna og på å være en ”entusiastisk publikummer”.
Bruk ”barne-styrte lekeferdigheter” og bruk beskrivende kommentarer om barnas
samhandling i leken, som inkluderer akademiske ferdigheter (f. eks. tenke grundig gjennom, planlegge nøye, antall, former etc.), vennskapsferdigheter (f. eks. hjelpe, vente på
tur, være vennlig, be om hjelp) og følelser (f. eks. se rolig ut/være rolig, forbli tålmodig,
uttrykke at man er fornøyd og stolt, glede seg over en annens selskap).

•

Velg et eller to barn med mer utfordrende atferd og øv deg på å øke mengden av ros du
gir for positive sosiale atferder du på forhånd har bestemt deg for (f. eks. dele, bruke
ord, hjelpe andre).
Skriv opp fem eksempler på måter du bruker ros og oppmuntring på i ”Notatarket:
Ros”. Ta det med til neste workshop.

•

Velg et utfordrende barn og sett opp en atferdsplan der du øker rosen din for positiv
sosial atferd du på forhånd har bestemt deg for.
Beskriv dine strategier i arket ”Atferdsplan” og prøv dem ut. Lær barna som arbeider
hardt for å bedre sine ferdigheter i å samhandle med de andre barna, til å bruke ”Selvoppmuntrings boblene”. Ta med et eksempel til neste workshop.

•

Ring din ”ringekontakt” og del noe med ham/henne, noe som virket!

•

LES:
kapittel 5 i: ”Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn.”

•

Når dere sitter i ring, husk da å rose dem som sitter rolig, og ikke si noe til
dem som ennå ikke har satt seg. Gjør hyppig bruk av ”proksimal ros” for å få en
uoppmerksom elev til å konsentrere seg igjen.
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Tavlenotater
Om oppmerksomhet, oppmuntring og ros
• Få øyekontakt, kom nærmere eleven og smil til ham/henne.
• Beskriv nøyaktig hva du liker ved atferden, og vær konkret når du gir ros.
• Vær oppriktig og begeistret når du roser et barn, og prøv å variere måten du roser på.
Gjør stas på barnet!
• Når ønsket atferd forekommer, gi ros umiddelbart.
• Gi ros med ord og ved å koseklemme barnet.
• Ikke vent til en atferd er perfekt før du roser.
• Gi ros til det enkelte barn, til hele klassen eller til små grupper.
• Ros konsekvent og hyppig, særlig når et barn lærer en ny atferd. Husk at ros er den mest
effektive form for positiv anerkjennelse som du kan gi et barn.
• Barn som er uoppmerksomme, lett avledbare og i sterk opposisjon, trenger hyppig oppmerksomhet og ros når de viser god atferd.
• Ros barna etter de kriterier du har satt for god atferd for hvert enkelt barn – både for skolefaglig og sosial atferd.
• Ikke bli sittende ved kateteret når barna arbeider individuelt. Gå heller rundt i klassen/gruppen
og gi ros for positiv atferd.
• Hvis du arbeider med en liten gruppe barn eller et enkelt barn, så pass på å se opp hvert tredje
eller fjerde minutt for å kontrollere hvordan det går med de andre barna, som arbeider
individuelt. Ta deg tid til å kommentere positiv atferd hos dem.
• Når du gir en beskjed, så se på minst to barn som hører etter – si navnene deres og gjenta
beskjeden samtidig som du gir de to barna ros for å gjøre det du ber dem om.
• Lag en konkret plan for hvordan du skal huske å gi ros så ofte som mulig, for eksempel i form
av et klistremerke på uret ditt, på mynter du har i lommen, osv.
• Legg mer vekt på de anstrengelsene barna gjør, enn på resultatet.
• Sett fokus på barnas sterke sider og på de områdene der de gjør fremskritt.
• Vis at du virkelig har tro på barnas ferdigheter.
• Si klart fra om hva du mener om barnas atferd og den positive effekten av det barna gjør.
• Ikke sammenlign et barn med et annet barn (eller en søsken).
• Skriv ros til barna, for eksempel på små ”gratulasjonskort”, for å vise at du er fornøyd med
dem.
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Idédugnad/Gruppesumming—Selv-ros

Gjennomfør en idédugnad på mulige selv-ros utsagn du kan bruke for å oppmuntre deg selv som voksenperson i skole eller barnehage. Skriv ned disse
utsagnene.

Positiv selvros
Jeg kan være rolig… han bare prøver meg ut
Jeg jobber veldig hardt med dette...

Jeg gjorde en bra jobb her
og klarte å reparere den!

Mål:

Jeg forplikter meg til å slutte å være selv-kritisk og heller konsentrere meg om å
huske hva jeg gjorde bra hver dag.
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Idédugnad/gruppesumming—positive
fremtidsbilder
Ha en idédugnad med din “ringekompis” (eller en medarbeider på
arbeidsstedet) for å lage positive fremtidsbilder. Husk å ta med ros for
utholdenhet og tålmodighet i læringsprosessen.

Positive fremtidsbilder
Eksempel:

“Hvis du fortsetter å jobbe så bra med leseoppgavene vedder jeg på at du snart klarer
å lese en hel side helt alene!”

Mål:

Jeg forplikter meg til å bruke positive fremtidsbilder _________ ganger pr. uke, i _________
minutter hver gang, overfor følgende barn:
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Idédugnad/Gruppesumming—Beskrivende ros
Gjennomfør en idédugnad på ord dere bruker for å rose barna for å øke
atferd dere vil se mer av. Skriv dem nedenfor.
Atferd jeg vil se mer av

Beskrivende, rosende utsagn
Jeg liker at du…
Så bra at du fulgte beskjeden jeg ga…
For en kjempejobb du gjorde da du leste hele
den siden!

FOR EN
VENNLIG
GRUPPE

ROS DERE
SELV FOR
Å....

GI DIN
VENN
NOE

FOR Å
HJELPE!
EN
”HIGH
FIVE”
TOMMELEN
OPP FOR
Å DELE!

Husk å fete opp bankkontoen din

Mål:

Jeg forplikter meg til å øke antallet rosende utsagn til ___per time. Atferd jeg skal
rose inkluderer: (f.eks. å dele)___________________________________________
____________________________________________________________________
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NOTATARK: ROS OG OPPMUNTRING

Forslag til aktiviteter for klasserom og barnehage

		
Dato
Tidspunkt	Antall ganger rost og 	Atferd som ble rost	Barnets respons
		
eksempler på rosende utsagn

.

LEK

Husk å fete opp bankkontoen din

OMSORG
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EKSEMPLER PÅ ATFERD SOM KAN
ROSES OG OPPMUNTRES
• Dele med andre
• Å snakke på en høflig måte
• Å høre etter hva den voksne sier og gjøre det som den voksne gir
beskjed om
• Samarbeide på lekeplassen
• Å være oppmerksom og høre etter
• Å rekke opp en hånd når han/hun vil svare eller spørre om noe
• Å løse et vanskelig problem
• Å høre etter hva andre barn sier
• Å drive på med en vanskelig faglig oppgave (å arbeide hardt)
• Å tenke nøye etter før han/hun svarer
• Gi ros (en kompliment) til et annet barn i klassen/gruppen
• Å holde hendene i ro
• Å rydde på plass det som har vært brukt til arbeidet
• Å samarbeide med andre om gruppeaktiviteter
• Å gå rolig i korridorene/mellom avdelingene
• Å bli ferdig i tide med leksene
• La en annen gå først
• Tenke nøye over det som skal gjøres
• Være tålmodig
• Å hjelpe et annet barn
• Å være rolig, og ha god kontroll over seg selv i en
konfliktsituasjon•
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EKSEMPLER PÅ MÅTER Å GI ROS PÅ
”Dette greier du fint!”
”Du har lært å…”
”Jeg synes det er fint når du…”
”Dette kan du være stolt av…”
”Dette var godt gjort!”
”Se hvor mye bedre——— er blitt!”
”Jammen har du arbeidet godt!”
”Se hvor fint han/hun har gjort dette!”
”Det var en fin måte å gjøre dette på…”
”Nei, hvor fint du har gjort dette…”
”Det er sant, det var en lur måte…”
”Jeg er så glad for å kunne…”
”Jeg blir så glad når du…”
”Du er blitt mer voksen, fordi du…”
”Du er så flink til å løse problemer for…”
”Godt tenkt!”
”Takk skal du ha fordi du…”
”Hvor fint du klarte dette…”
”Å, hvor klok du er…”
”Det er fint, det ser jammen ut som..”
”Du gjør akkurat det læreren sa at du skulle gjøre.”
”Ja, dette var fint samarbeid.”
”Det der er fint til å…”
”Flott!”
”Du oppfører deg som en god venn.”
”Gratulerer! (Pluss en god klem.)
”Nå har du brukt fantasien godt!”
”Det var en god idé. Du er så flink!”
”Du fant det ut på egen hånd.
”Takk for at du hjalp oss!”
”Det setter jeg stor pris på…”
”Jeg ser at bord A er klar til å begynne å synge…”
”Jeg er heldig som har deg i klassen min…”
”_____________ser på meg. Det gjør det lettere for ham å vite hva han skal gjøre…”

”____________sitter helt stille slik at vennene hans kan høre etter…”
” Takk skal du ha,———, for at du satt så stille mens vi arbeidet.”
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Sjekkliste for å vurdere en atferds funksjon
Trinn 1: Identifiser den negative atferden (velg 1 eller 2 til å begynne med)
Trinn 2: Hvorfor forekommer slik atferd? (Hvilken funksjon har atferden):
Formuler en hypotese om hvorfor barnet oppfører seg dårlig. Den følgende sjekklisten kan
være til nytte når man skal prøve å forstå hvorfor et barn oppfører seg på en spesiell måte:

Mulige grunner til negativ atferd
•

Barnet bruker negativ atferd for å få oppmerksomhet.

•

Barnet tar ut frustrasjon gjennom negativ atferd.

•

Barnet har ennå ikke utviklingsmessig forutsetning for å
praktisere en bedre atferd i situasjonen.

•

Barnet bruker negativ atferd for å unngå stress eller en
ubehagelig oppgave.

•

Barnet synes atferden er morsom.

•

Barnet er ikke klar over hva det gjør.

•

Barnet bruker negativ atferd til å få makt over andre.

•

Barnet bruker negativ atferd til å ta hevn over andre.

•

Barnet har ikke lært andre, mer prososiale atferdstyper.

•

Barnets hjemmemiljø eller forhistorie har ikke lært barnet at
voksne er forutsigbare og til å stole på.

•

Barnets nærmiljø “godkjenner” negativ atferd.

•

Barnets negative atferd avspeiler barnets følelse av å ikke
strekke til.

Ja

Nei

Trinn 3:  Identifiser målatferd
Trinn 4:  Velg proaktive strategier—noter den positive fremgangen!
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Sitte rolig og høre etter
Være oppmerksom og konsentrert

Snakker mens den voksne gir beskjeder

Ukonsentrert, dagdrømmer

beskjeden ble gitt

Plasser barnet nær deg

Ros for “on task” atferd

Ros for å ha vært stille mens

Ros for å greie dette
Ros for å rekke opp hånden

Trinn 4:
Ros og oppmuntring

Etabler øyekontakt før beskjeder gis

Gi mulighet for bevegelse gjennom .
å få hjelpe til å dele ut materiell
Klistremerke for å rekke opp hånden

Trinn 3:
Velg proaktive strategier
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2.

1.

Trinn 1:
Negativ atferd i gruppen

Trinn 2:
Ønsket atferd

Trinn 3:
Velg proaktive strategier

Trinn 4:
Ros og oppmuntring

• Atferdsskjema for: _____________________________				

Holde hendene for seg selv
Rekke opp den “stille hånd”

Trinn 2:
Ønsket atferd

Dytting, klåing
Snakker uten å rekke opp hånden

Trinn 1:
Negativ atferd i klasserommet

• Eksempel  på atferdsskjema: Jenny, 6 år		

Å forsterke prososiale ferdigheter–ros og oppmuntring
Workshop 2 Atferdsplan
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Boble for å oppmuntre meg selv
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Boble for å oppmuntre meg selv

Jeg er en god problemløser.
Jeg er flink i matte.
Jeg kan møte problemet og løse det.
Jeg gir aldri opp.
Dette kan jeg greie.
Jeg kan roe meg ned.
Jeg er flink til å dele med andre.
Jeg kan vente.
Jeg er svært hjelpsom.
Jeg er en vennlig person.
Jeg er flink med ord.
Jeg overhører bråk rundt meg.
Jeg kan gå til pulten min uten at noen ber meg
om det.
Jeg gjør det som er best for meg selv.
Jeg er utrolig modig.
Det beste jeg vet, er å dele med andre.
Jeg er en flink leder.
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Å hjelpe barn til å lære og leke
sammen med andre barn
Vær sammen med barna og deres venner når de leker og hjelp dem til å lære seg
gode leke-ferdigheter gjennom å legge merke til og kommentere når de prøver å
samarbeide. For eksempel:
Komme med forslag: “ Ja, dette var et godt forslag du ga vennen
din!”
Uttrykke positive følelser: “Det var en hyggelig måte å vise hva du
føler på.”
Vente: “Fint! Du ventet til det ble din tur og lot dem gå først, selv om
du hadde lyst til å gå først selv.”
Be om lov: “Det var veldig snilt av deg å spørre om han hadde lyst til
gjøre det først.”
Bytte på å gjøre noe: “Nå lot du henne få prøve seg - nå var du flink
til å hjelpe henne.”
Dele med andre: “Dere gjør det sammen. Jeg kan se at du er en god
lagspiller.”
Å være enig: “Du var enig med henne. Det var hyggelig av deg.”
Være vennlig: “Du er vennlig og hyggelig når dere to leker sammen.
Det er fint.”
Be om hjelp: “Nå ba du ham om å hjelpe deg. Det er slik gode venner
skal være mot hverandre.”
Omsorg: “Jeg ser at du bryr deg om hva han har lyst til å gjøre.
Nå viste du god omtanke.”
Problemløsing: “Begge to fant ut av dette på en rolig og hyggelig
måte.
Det ser ut som om dere begge likte det på den måten.”
Være høflig: “Du var så høflig mot henne da du ba henne vente.
Det var snilt av deg.”
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Å lære barn akademiske ferdigheter:
Voksne som “akademiske coachere”
”Beskrivende kommentering” er en kraftfull måte å styrke et barns sosiale
ferdigheter, emosjonelle ordforråd og kompetanse, og akademiske ferdigheter på. Nedenfor finner du en liste med eksempler på akademiske
begreper og atferder som kan kommenteres på når du leker med barnet. Bruk
den som en sjekkliste når du øver deg i å beskrive akademiske ferdigheter.

Akademiske ferdigheter
���� farger
���� å kunne telle
���� former

Eksempler

• “Du har en rød bil og en gul lastebil.”
• “Det er en, to, tre dinosaurer på en rekke.”
• “Nå er den firkantede legoklossen festet til den
runde legoklossen.”

���� størrelser (lang, kort,
høy,
mindre enn, større enn,
etc.)
���� posisjoner (opp, ned,
ved siden av, oppå, bak
etc.)
���� arbeide hardt
���� konsentrere seg,
fokusere
���� utholdenhet, tålmodighet
����
����
����
����
����
����
����

følge foreldres beskjeder
problemløsning
prøve igjen
lese
tenkeferdigheter
lytte
arbeide hardt/
gjøre sitt beste
���� selvstendighet

• “Nå er det toget lengre enn jernebanelinjen.”
• “Du setter den lille skruen på rett plass.”
• “Den blå klossen er ved siden av den gule firkanten
og den lilla trekanten er oppå det lange, røde
rektangelet.”

• “Du arbeider så godt med det puslespillet og
tenker på hvor alle brikkene hører hjemme.”

• “Du er å tålmodig og bare fortsetter og prøve alle
mulige måter å få bitene til å passe sammen.”

• “Du fulgte beskjedene akkurat slik som jeg ba deg
om å gjøre. Du hørte virkelig etter.”

• “Du tenkte grundig gjennom hvordan du skulle løse
det problemet og kom opp med en flott løsning på
hvordan du skulle lage det skipet”

• “Dette har du klart, helt på egenhånd.”
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Å fremme barns emosjonelle læring:
Voksne som “emosjonelle coachere”
Å beskrive og påpeke barnas og dine egne følelser er en kraftfull måte å styrke
barnas emosjonelle kompetanse på. Når barna har et språk for følelser vil de
være i bedre stand til å regulere sine egne følelser fordi de da kan fortelle deg
hva de føler.
Nedenfor følger en liste over forskjellige følelser som du kan kommentere på
når du leker med et barn. Bruk denne sjekklisten for å øve deg som coach i
emosjonelle ferdigheter.

Følelser/Emosjonell
ordkunnskap
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

glad
frustrert
rolig
stolt
spent
fornøyd
trist
hjelpsom
bekymret
selvsikker/trygg
tålmodig
har det gøy
sjalu
å tilgi
å bry seg - vise omsorg
nysgjerrig
sint
rasende
interessert
flau

Eksempler

• “Det er frustrerende, og du holder deg så rolig og
prøver på nytt igjen.”

• “Det ser ut som om du er stolt av den tegningen.”
• “Du ser ut til å kose dem å lese den fortellingen.”
• “Du er så tålmodig. Selv om den falt ned to ganger
prøver du igjen for å se om du kan lage det høyere.
Du kan være stolt av deg selv fordi du er så tålmodig.”

• “Du ser ut som om du har det gøy når du leker
med vennen din, og han ser ut som om han liker å
holde på med dette sammen med deg.”

• “Du er så ivrig. Du prøver ut alle måter for å finne
ut hvilke som passer sammen.”

• “Du tilgir vennen din fordi du vet at det var et
uhell.”

Vær rollemodell for å snakke om følelser

• “Jeg er stolt av deg for at du løste den oppgaven.”
• “Jeg synes det er så gøy å leke med deg.”
• “Jeg var redd for at det ville falle ned, men du var forsiktig og tålmodig, og planen din
fungerte flott.”
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Å fremme barns sosiale læring:
Voksne som coachere i sosiale ferdigheter
Å beskrive og påpeke barns vennskapsferdigheter er en kraftfull måte å styrke
barns sosiale ferdigheter på. Sosiale ferdigheter er det første skrittet på veien mot
å skape varige vennskap. Under finner du en liste over sosiale ferdigheter som du
kan kommentere på når du leker med et barn alene eller når barnet leker med
en venn. Bruk denne sjekklisten for å øve deg som coach i sosiale ferdigheter.

Sosiale - og vennskapsferdigheter
����
����
����
����

hjelpe
dele
lagarbeid
bruke vennlig stemme
(rolig, høflig)
���� lytte til det en venn sier
����
����
����
����

gjøre ting etter tur
vente
bytte
akseptere en venns
forslag
���� komme med et forslag
���� gi en kompliment berøre
på en fin, forsiktig måte
���� be om lov til å bruke noe
en venn har
���� løse problemer
���� samarbeide
���� være sjenerøs
���� inkludere andre
���� be om unnskyldning

Eksempler

• “Det var bare så vennlig av deg. Du deler kloss-

ene med vennen din og venter til det blir din tur.”

• “Dere arbeider bra sammen og hjelper hverandre. Akkurat som spillerne på et lag.”

• “Du lyttet til hva vennen din foreslo og godtok
forslaget hans. Det er veldig vennlig av deg.”
• “Du ventet og spurte om du kunne bruke det.
Vennen din lyttet til deg og delte med deg.
• “Dere gjør ting etter tur. Det er sånn gode venner
leker sammen.”

• “Du kom med et vennlig forslag, og vennen din
gjør som du foreslo. Dere er veldig vennlige.”

• “Du ventet og spurte først om du kunne bruke

den. Kompisen din hørte på deg og delte. Dere
bruker den hver deres tur. Det er slikt gode
venner gjør.

• “Du kom med et vennlig forslag og vennen din
gjorde det du foreslo. Det er bare så vennlig.”

• “Du hjelper vennen din med å bygge tårn. Det er
å samarbeide når man deler”

Antyde/hinte/foreslå

• “Se hva vennen din har laget. Tror du at du kan gi ham en kompliment?”
(Ros barnet hvis hun/han prøver å gi en kompliment)
• “Det var et uhell. Tror du at du kan si til vennen din at du er lei deg for det?”

Modeller vennlig atferd

• Voksne kan modellere atferd som å vente, gjøre ting etter tur, hjelpe og gi komplimenter,
som igjen lærer barna disse sosiale ferdighetene.
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Idédugnad/Summing —
lærere/barnehageansatte som roser foreldre
Tenk på hvordan du kan rose foreldre for hva barna deres oppnår på skolen.
Skriv ned planen din.

Mål:

Jeg forplikter meg til å rose foreldre ________ ganger denne uken, i ________ minutter, og

jeg skal rose foreldrene til følgende barn:
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Idédugnad/summing—flere oppmuntrende ord
Skriv ned noen oppmuntrende ord du kan si til barna i klassen/barnehagen
din for å få dem til å fortsette å prøve—selv om oppgaven er vanskelig..

Mål:

Jeg forplikter meg til å bruke flere oppmuntrende ord _______________ ganger denne
uken, overfor følgende barn:
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Oppmuntre barns
utholdenhet og tålmodighet
Små barn kan bare konsentrere seg i korte tidsperioder av gangen og avledes lett. Når
de starter i barnehagen eller på skolen stilles det større krav til dem om å høre
etter, være fokusert og arbeide i lengre tidsperioder med skolerelaterte oppgaver.
Du kan bidra til å styrke ditt barns evne til å konsentrere seg og øke hennes/hans
utholdenhet i forhold til en vanskelig oppgave ved å kommentere og beskrive
atferd og coache barnet ditt når du legger merke til en av følgende atferdstyper:
Være fokusert: Beskriv og ros atferden til barnet ditt hver gang du legger merke
til at hun eller han konsentrerer seg, følger med eller holder seg fokusert under
forsøk på å løse et problem (f.eks. gjøre ferdig et vanskelig puslespill, prøve å
skrive eller lese eller lære noe nytt). For eksempel: “Jeg ser at du ser på alle de
bokstavene og er kjempeflink til å konsentrere deg.” Eller: “Du prøver å løse det
problemet på flere forskjellige måter. Du jobber virkelig hardt. ”
Være tålmodig: Sett navn på følelsene til barnet ditt når du legger merke til at
hun eller han holder seg rolig eller er tålmodig. “Jeg vet at dette er noe som er
frustrerende for deg å gjøre, men du prøver igjen og igjen likevel. Du er veldig
tålmodig og holder deg rolig. Jeg er sikker på at du kommer til å klare det.”
Skriv ned hvordan du opplever å coache barnet ditt mens det holder på med en
vanskelig oppgave og holder seg rolig på skjemaet for kommunikasjon mellom
foreldre og lærere/barnehageansatte, og send skjemaet tilbake til skolen/barnehagen med barnet.

Utrolige barn!
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Oppmuntre barns
utholdenhet og tålmodighet
Barnets navn:
Skriv ned erfaringene du har når du coacher barnet ditt mens det holder på med en
vanskelig oppgave og holder seg rolig på skjemaet for kommunikasjon mellom
foreldre og lærere/barnehageansatte, og send skjemaet tilbake til skolen/barnehagen
med barnet. Eksempel: Frederik holder seg rolig og prøver å gjøre ferdig puslespillet
og tenker på hvordan han kan klare dette.

Utrolige barn!
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De utrolige årene
Klasseroms- og barnehageledelse: Sjekkliste for selvrefleksjon
Proaktive strategier for lærere og barnehageansatte
© Carolyn Webster-Stratton 2008

Vennligst fyll ut før du møter coachen din. Sjekklisten er til eget bruk.
Dato: ________________ Lærers/barnehageansatts navn: _____________________________
Lærere og barnehageansatte kan lære mye om klasseroms- og barnehageledelse fra selvrefleksjon
om ledelsesstrategiene de bruker som virker og som ikke virker. Med utgangspunkt i disse
refleksjonene kan lærere og barnehageansatte sette personlige mål for å skape endringer i sine
tilnærminger til å skape et optimalt læringsmiljø. Bruk punktene nedenfor til å tenke over dine
sterke sider, dine begrensninger og for å sette mål.
1 – Aldri   3 – Av og til   5 - Alltid
Oppmerksomhet, ros og oppmuntring
1.

Jeg bruker konkrete, rosende utsagn med positive følelser
– jeg er nær barnet, smiler og får øyekontakt. Jeg gir ros
umiddelbart når atferden finner sted.

1    2    3   4    5

2.

Jeg gir mer oppmerksomhet til positiv sosial atferd enn til
negativ atferd. (5:1)

1    2    3   4    5

3.

Jeg roser vanskelige barn oppriktig og entusiastisk når de
oppfører seg positivt.

1    2    3   4    5

4.

Jeg har identifisert positiv atferd som jeg roser umiddelbart,
hos alle barn.

1    2    3   4    5

5.

Jeg har identifisert “positiv motsatt” atferd jeg vil rose hos barn
med atferdsvansker

1    2    3   4    5

6.

Jeg bruker naboros strategisk (roser f.eks. et barn som sitter i
nærheten for en atferd jeg vil oppnå fra et annet barn).

1    2    3   4    5

7.

Jeg arbeider mye med å sette av tid til barn som er
tilbaketrukne eller isolerte for å fremme mer positiv
samhandling med andre.

1    2    3   4    5

8.

Jeg modellerer både positive selv-instruksjoner og ros til
andre lærere eller voksne i klasserommet/barnehagen.

1    2    3   4    5
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1 – Aldri   3 – Av og til   5 - Alltid
9.

Jeg ringer til foreldre for å gi dem positive tilbakemeldinger
om ting barna deres har oppnådd eller deres positive atferd.

1    2    3   4    5

10. Jeg formidler til barna at jeg har tro på at de kan oppnå ting
og fremmer positive selv-instruksjoner.

1    2    3   4    5

11. Jeg lærer barna hvordan de kan gi hverandre komplimenter,
og setter av tid til komplimentringer.

1    2    3   4    5

12. Jeg oppfordrer barna til å legge merke til andre barns spesielle
talenter, eller ting andre har oppnådd.

1    2    3   4    5

13. Jeg bruker utsagn med “positive spådommer” for å forutsi
at et barn vil lykkes når hun/han er frustrert over en
læringsaktivitet.

1    2    3   4    5

14. Jeg deler mine positive følelser (stolthet, lykke, glede, mot) når
jeg samhandler med barna.

1    2    3   4    5

15. Jeg bruker beskrivende og akademiske kommentering når jeg
samhandler med barna under lek (beskriver f.eks. gjenstander,
posisjoner, farger). Jeg konsentrerer denne coachingen om
barn med forsinket språkutvikling.

1    2    3   4    5

16. Jeg bruker utholdenhetscoaching med alle barna – og
jeg konsentrerer spesielt denne coachingen på barn med
oppmerksomhetsvansker.

1    2    3   4    5

17. Jeg bruker sosial coaching med alle barna når de leker med
hverandre, og jeg fokuserer spesielt på å coache barn med
sosiale vansker på denne måten.

1    2    3   4    5

18. Jeg bruker følelsescoaching med alle barna – og jeg bruker
flere positive følelsesord enn negative. Jeg fokuserer spesielt
på å coache aggressive barn.

1    2    3   4    5

19. Når jeg coacher et barn som har negative følelser, fokuserer
jeg på den motsatte positive følelsen, og snakker om positiv
mestringen eller nedroingsstrategiene barnet bruker for å
fortsette å løse problemer.

1    2    3   4    5

20. Jeg unngår bruk av spørsmål, rettelser, kritikk og krav når jeg
coacher barn.

1    2    3   4    5

21. Jeg bruker selvoppmuntringsbobler med barna, slik at de kan
lære å rose seg selv.

1    2    3   4    5

22. Jeg gir barna både fysisk nærhet og verbal ros.

1    2    3   4    5
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1 – Aldri   3 – Av og til   5 - Alltid
23. Jeg roser både individuelle barn, hele klassen/barnehagen og
grupper av barn.

1    2    3   4    5

24. Jeg fokuserer på barnas innsats og læring– ikke bare på det
endelige resultatet.

1    2    3   4    5

Fremtidige mål for oppmerksomhet, ros og coacingstrategier

Merknader:
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De utrolige årene
Klasseroms- og barnehageledelse: Sjekkliste for selvrefleksjon
Proaktive strategier for lærere og barnehageansatte
© Carolyn Webster-Stratton 2008

Coachens navn: _____________________________
Lærerens navn: _____________________________
Læreren fyller ut dette etter hvert møte med coachen. Dette gir deg sjansen til å fortelle oss om
hvilke aspekter ved møtene dine med coachen som er av nytte for deg.
Møte lærer/barnehageansatt-coach

Fremskritt/datoer

1. Vi drøftet hvordan jeg bruker Selvrefleksjonsskjemaene for
Oppmerksomhet, Coaching, Oppmuntring og Ros.

1    2    3   4    5

2. Coachen var støttende under diskusjonen av observasjonspunktene og tilbakemelding.

1    2    3   4    5

3. Sammen med coachen gjennomgikk jeg atferdsplaner og iverksetting
av dem – å legge vekt på “positiv motsatt” atferd i forhold til negativ
atferd for å kunne rose, og fastlegge spesifikke coachingstrategier.

1    2    3   4    5

4. Jeg gjennomgikk rosende utsagn jeg bruker med coachen min.
Coachen hjalp meg med å fastsette mål med hensyn til ros- og
oppmuntringsstrategier for utvalgte barn.

1    2    3   4    5

5. Sammen med coachen gjennomgikk jeg noen coachingstrategier
(se notatark). Coachen min hjalp meg å øve og å identifisere barn
som trenger spesielle typer coaching, tilpasset deres utviklingsnivå. Jeg fastsatte mål for min coaching.

1    2    3   4    5

6. Sammen med coachen gjennomgikk jeg mine fremskritt med
hensyn til leseoppgaver, og mine spørsmål.

1    2    3   4    5

7. Jeg diskuterte mine planer om å involverer barnas foreldre i å
fastsette hvilke atferder som skal roses med coachen min.

1    2    3   4    5

8. Jeg diskuterte mine planer om å lære opp foreldre i akademisk
og sosiaI coaching og følelsescoaching med coachen min.

1    2    3   4    5

9. Coachen min hjalp meg med å fokusere på å rose meg selv for
det jeg hadde oppnådd med hensyn til mine tidligere mål.

1    2    3   4    5

10. Jeg la planer om å kontakte min partner fra opplæringsworkshopen. Dato er fastsatt.

1    2    3   4    5

1    2    3   4    5

11. Sammen med coachen min planla jeg å gjennomgå flere vignetter
fra DVD-egenlæringsprogrammet om oppmerksomhet, ros og
coaching.

1    2    3   4    5

12. Jeg gjennomgikk målene for rose- og coachingstrategiene
mine med coachen min.

1    2    3   4    5
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Dato: _____________________________
Oppsummering av møtet med coach
Oppmerksomhet, ros og oppmuntring fra lærere/barnehageansatte

Beskrivende kommentar, akademisk coaching og utholdenhetscoaching fra læreren/den
barnehageansatte

Følelsescoaching og sosial coaching fra læreren/den barnehageansatte

Læreren/den barnehageansatte lærer barna å bruke positive selv-instruksjoner og hvordan
de kan rose seg selv og andre

Læreren/den barnehageansatte roser seg selv, andre voksne, lærere og foreldre

Læreren/den barnehageansatte roser foreldre

Atferdsplaner forberedt av læreren/den barnehageansatte

Mål:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
Merknader:
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