
17.10.2011

1

17.10.2011

1

11.10.11

Morten Hendis

Petter er en bølle – hvem 
skal ta seg a’n

Eleven i systemet eller transport-pedagogiske 
løsninger?
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Læreren min fortalte at det han ønsket
seg mest til jul, var at jeg tok meg 
sammen.
Tenk deg, han ønsket det mer enn å vinne
i Lotto eller en tur til Syden. Jeg svarte at
da måtte det mer enn julenissen til …

(Fra Mariann Youmans: ” Helt hyper? ADHD ADD ABC”)

Hvem skal ta seg a’n?
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Læringsmiljø
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grupper

(Lite org.diff.)
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Lærings-
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og tillit til 
personalet
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Gode 
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Forventninger, 
ros og tydelige 

grenser

Elevenes sosiale 
ferdigheter

Ser elevens 
utvikling i et 
kontekstuelt 
perspektiv
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Ordinær undervisning

Spesialundervisning

“Gråsonen”

Dette er ganske vanlig:

Ordinær undervisning

Spesialundervisning

Intervensjon

RTI (Respons To Intervention)

Resultat Resultat Resultat

Komponenter Kunnskap Ferdigheter Overføring til 
praksis

Kunnskap 10 5 0

Demonstra-

sjon

30 20 0

Praksis 60 60

Kollega 
’coaching’

90 95

Læringskomponenter og resultater 
% av deltakere som viser kunnskap, demonstrerer 
nye ferdigheter i trening og bruker nye ferdigheter i 
klasserommet

Joyce & Showers, 2002
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95

Forklar og gi
rasjonale for 
den nye 
måten å 
gjøre det på

Vis hvordan 
det kan 
gjøres i 
praksis

Deltakerne 
prøver den 
nye måten. 
Gi tilbake-
melding !!

Hjelp 
lærerne med 
å videre-
utvikle, 
befeste og 
opprettholde
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Morten Hendis 2010
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Alle deltakere i et skolesamfunn 
er pr. definisjon en del av 
”problemet”, men også en del 
av løsningen
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All læring og alle handlinger i 
skolen foregår i et samspill med 
de omgivelsene som til enhver 
tid finnes i den enkelte skole 

Noen faktorer er alltid utenfor 
den pedagogiske kontroll


