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Kurs & drill - år 1
versjon 2020-06-01

Fred er ikke fravær av konflikt, men evnen til å takle det.
Mahatma Gandhi

Hvordan bruke dette kurset
Hva er dette nyttig for meg?
Dette kurset hjelper 10 til 18 år gamle elever med å forbedre klassemiljøet og
arbeidsstemningen i klassen ved å dekke følgende emner:
● 5 verdier for endring
● Empowerment og victimization
● Feil vs feil
● Dommer vs observasjon
● Velvillig tilbakemelding
● Klar forespørsel
● Studere med musikk
● Forsinkelse
● Administrere prioriteringer
● Hjerne og følelser
● Neuroner
● Stress
● DESC konfliktløsing
● Feil og å gi opp
● Fast og vekst tankesett

Endre atferd ved å svelge teori !?
I ett personalisert læringsmiljø hvor skolen Transformation pedagogikk er i aksjon, prøver
læreren å være i ekspertrolle så ofte som mulig. For å gjøre dette, må han minimere
byråkratiske oppgaver og delegere så mye som mulig til elevene. Lukkede oppgaver med bare
ett riktig svar kan delegeres til en bok, en datamaskin eller studentassistenter. Når du for
eksempel utvikler norskkunnskaper, kan dette være grammatikkøvelser eller diktater. På den
annen side krever åpne og komplekse øvelser kunnskap fra den sakkyndige læreren, som også
er den tilretteleggende læreren. Når jeg kommer tilbake til eksempelet på norskkunnskaper, vil
dette være tilfelle der læreren korrigerer et essay eller letter oppsettet av et teaterforestilling.
Vi har gjort det samme med soft skills-kurset. Vi designet dette kurset slik at studentene er
så uavhengige som mulig for å lære og etablere de teoretiske grunnlagene uten å trenge
læreren. Dette er slik at læreren kan fokusere på anvendelse av teorier i hverdagslige
situasjoner i klassen sin.
Rundt disse teoretiske grunnlagene bygger elever og lærere et ordforråd, en felles kultur og
grunnlag som pedagogisk team kan stole på under kriser. En student kommer sent? Vi kan
snakke med ham om myndiggjøring uten å måtte ta en pause for å introdusere ham for dette
konseptet som han allerede kjenner. To studenter som kragler? En av dem kan bli fortalt at
ordene hans er dømmende uten å måtte forklare forskjellen mellom observasjon og dom.
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Uansett, i følelsesmessig belastende situasjoner, er studenter (og voksne) lukket for
forklaringer. Dette er grunnen til at vi ønsker å minimere arbeidsmengden rundt den teoretiske
læringen, og i stedet fokusere på elevenes atferdsendringer. Dette er det virkelige målet med
dette kurset.
Tre forhold støtter effektiviteten av dette kurset:
● Sørg for at studentene mestrer teorien gjennom tester.
● Eksemplariteten til det pedagogiske teamet som legemliggjør denne teorien i sine
daglige handlinger.
● Oppmuntre (og styrke) studentene til å analysere sin egen atferd i lys av teori.
Dette siste punktet gjør det lettere å måle hva som virkelig betyr noe: hvordan hver elevs
oppførsel endres, måned til måned?

Ingenting som fortjener å bli kjent kan læres
Oscar Wilde

Spiral tilnærming
Når det gjelder historie, geografi og vitenskap, anbefaler vi å gjøre ett kapittel per uke med hele
klassen. I motsetning til matematikk, norsk og fremmedspråk der gapene mellom studentene
ofte er betydelige, anbefaler vi at studentene lærer sammen. Så de alle kan lære kapittel 3
sammen og derved skape en gruppeeffekt. Selv en ti år gammel student og en femten år
gammel student kan oppdage sammen hvordan dømmekraft er forskjellig fra observasjon. Det
er ikke det samme for brøk, som den femten år gamle eleven bør ha mestret for lenge siden.
Noen elever lærer raskere enn andre, fordi de er eldre, eller fordi de har bedre forståelse av et
språk, eller fordi de er mer lidenskapelig opptatt av faget, eller ganske enkelt fordi de allerede
har lært det. Hvert kapittel har flere ferdighetsnivåer, og vi ser ikke for oss at en student skulle
mestre alle nivåene i løpet av en uke. Det er da nødvendig å merke fremgangen til hver elev for
hvert kapittel:
5 Verdier

Observasjon
vs dom

Forsinkelse

Velvillig
tilbakemelding

...

nivå

uke 1
uke 15

uke 2
uke 16

uke 3

uke 4

...

John

2 3

1 3

1

3

. ..

Fanny

2 3

2 4

2

1

...

Erika

1 2

1

1

-

...

Panagiotis

2 5

3 5

2

4

...
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I tabellen over er hver kolonne et kapittel, mens tallene i tabellen representerer nivå oppnådd.
Det første kapittelet “5 Verdier”, for eksempel, har blitt gjennomgått to ganger: en gang i løpet
av uke 1, og en annen tid i løpet av uke 15. John studenten hadde nådd nivå 2 i løpet av uke 1,
og deretter nådd nivå 3 i løpet av uke 15.
Vend tilbake til lærestoffet flere ganger i året, vil studentene kunne integrere det bedre
enn å studere det i flere uker på rad.
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5 verdier til endring
Hvorfor og hvordan lære disse
verdiene?
Transformasjonen av en tradisjonell skole til et personlig læringsmiljø dreier seg om verdier. 5
verdier forener oss og veileder oss i beslutningene våre. På for mange tradisjonelle skoler blir
disse verdiene neglisjert, til og med velte med slapphet, skyld over feil, mikroledelse,
individualisme, sårende intensjoner.
Å lære disse verdiene er ubrukelig hvis de systematisk krenkes på skolen. For at en endring
skal finne sted i klasserom, må lærere legemliggjøre disse verdiene. Den sikreste måten for
lærere å gjøre en innsats for å legemliggjøre disse verdiene er å lære dem til elevene: å
- si at det er viktig for lærerne deres å legemliggjøre dem og
- sørge for at elevene kan komme med (velvillige) kommentarer til en gjengjeldende
voksen (lærerik feil) ).
Studentene er utmerkede vektorer for påminnelser.
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nivå 1
5 verdier

Forenklet forståelse av verdiene
Delta i en klasse eller les denne forklarende teksten.

1. Excellence
Excellence betyr å ha ambisjoner og gjøre anstrengelser for å overgå deg selv.
For eksempel, hvis jeg er i stand til 14 push-up, er dyktighet å sikte på 20 push-up på 4 uker.
Det må være vanskelig for meg, men likevel oppnåelig. Målet med å gjøre bare 15 pumper på 4
uker hvis jeg allerede kan 14, dette er ikke ambisiøst. Det å oppnå 3000 neste uke er ikke
oppnåelig.

2. Instruktiv feil
En lærerik feil er å glede oss over å ha tatt feil når det gjør oss i stand til å lære.
Når jeg for eksempel lærer et videospill, våger jeg meg i ganske vanskelige nivåer. Så lenge jeg
ikke har blitt dyktig nok på et nivå, gjør jeg feil og taper spill. Det er normalt, jeg lærer av å forstå
disse feilene, og jeg blir bedre når jeg begynner på nivået igjen.
Også på skolen, når jeg mislykkes i en vitenskaps kapitteltest, er det interessant informasjon om
manglene mine, og jeg kan øve før jeg prøver denne testen igjen. Når det er sagt, hvis jeg ikke
klarer en test fordi jeg ikke har gjort noen læringsinnsats, er det ikke en lærerik feil, kanskje
mangel på motivasjon. Men ikke dyktighet.

3. Empowerment
Empowerment betyr å ta grep for å føre prosjektene dine fremover.
For eksempel for at jeg skal lese en bok, den må kjøpes, så må jeg begynne å lese den, så må
jeg forstå vanskelige passasjer. Skal skolen kjøpe boka for meg? Vil foreldrene mine minne
meg på at det er på tide å begynne å lese? Må læreren min finne passasjene som jeg ikke
forsto? Hvis svaret er ja, er jeg på sosialhjelp.
Empowerment er autonomt og ansvarlig. For boka er det å kjøpe den eller finne den å låne den
selv; å begynne å lese i tide, å merke seg hva jeg ikke forstår og ta initiativ til å søke svarene.
Empowerment tar eleven og læreren ut av offer-rollen hvor deres ulykke bare kan skyldes
eksterne faktorer: Det er fordi emnet er for vanskelig, eller fordi jeg er på en dårlig skole, eller
fordi ... Tvert imot, empowerment lar meg si, nei, jeg er ikke et offer, og ja, jeg kan mobilisere
meg selv for å forbedre situasjonen min.
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4. Gjensidig hjelp
Gjensidig hjelp i klasserommet er forklaringene som elevene gir hverandre.
Når jeg for eksempel har gjort, korrigert og forstått en øvelse, kan jeg hjelpe en annen student
som sliter. Jeg kan også rette spesifikke vurderinger av andre studenter. Jeg kan til og med
hjelpe læreren med å håndheve et arbeidsklima i klasserommet.

5. Velvilje
Velvilje betyr å være overbærende, snill og oppmerksom mot andre. Det er å være
hyggelig.
Det er for eksempel å bekymre seg for en student som har stor sorg på grunn av et
familieproblem. Det betyr også å være høflig og jobbe for allmenn interesse, for eksempel å
bidra til å holde lokalene rene eller unngå å si dårlige ting om noen.
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nivå 2

Lagring av verdier

🕑 Gjengi den forenklede grafiske sammendraget identisk,

5 verdier

skjuler originalen på mindre enn 5 minutter.

Fortreffelighet

Gjensidig

Instruksjonsfeil

hjelpevennlighet

Empowerment
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Nivå 3
5 verdier

Uttrykk for verdier

🕑 Ta en titt på de 5 verdiene og deres piktogram som du har i tankene.
Uten å se på kurset ditt, for hver verdi,
forklar læreren i 2 setninger, og gi et eksempel.
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nivå 4
5 verdier

Refleksjon: identifiser verdiene
Hva er verdien som i hovedsak krenkes eller fremheves
for hver setning?
1 side på 5 minutter, bare en feil innrømmet

🕑

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

Du er fet!

velvilje ↓

1

Jeg er redd for å gjøre en feil.

lærerik feil ↓

2

Jeg kommer til å jobbe senere ...

dyktighet ↓ (myndighet
↓)

3

Jeg kommer sent.

excellence ↓
(empowerment ↓)

4

Eh faren din er en dust ... hahaha, jeg tuller!

velvilje ↓

Jeg vil ikke hjelpe deg, du må bare passe på deg selv.

gjensidig hjelp ↓

Jeg skal gjøre en enkel øvelse for å sikre at jeg ikke tar feil.

instruksjonsfeil ↓

Du har nettopp fått 4/10 poeng, og for en uke siden kunne du ikke
gjøre det i det hele tatt. Din innsats lønner seg.

fortreffelighet ↑

Jeg skal ikke gjøre det for deg, prøv igjen, jeg tror du kan klare det.

empowerment ↑

Vil du at jeg skal forklare?

gjensidig hjelp ↑

Hvem kan forklare mine feil for meg?

instruksjonsfeil ↑
empowerment ↑
gjensidig hjelp ↑

Stopp og la oss være i fred!

velvilje ↓

Skitten løgner.

velvilje ↓

Det er ikke meg ... Ja, men han gjorde det også!

empowerment ↓

Jeg gjorde dette, det var en feil, og det gjorde deg vondt.

lærerik feil ↑
empowerment ↑

Spør noen som har forstått det.

gjensidig hjelp ↑

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15

16
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17

18
19
20
21
22
23

24
25

26

27
28
29
30

31
32

33
34

Ja, jeg gjorde dette kapittelet for 2 måneder siden. Jeg vil forklare det
selv om det ikke lenger er veldig tydelig for meg.

gjensidig hjelp ↑

Hva kan jeg forbedre i måten jeg underviser på?

instruksjonsfeil ↑

18

Du har allerede lyktes med 7/10. Vil du gjøre det igjen for å få 10/10?

fortreffelighet ↑

19

Jeg vil bli en av de beste lærerne i verden.

fortreffelighet ↑

20

Siden disse to jentene begravde stridsøksa, har vi endelig klart å
fortsette timen.

velvilje ↑

21

Nei, det er meg. Jeg burde vært mer forsiktig.

empowerment ↑

Jeg mislykkes ofte testene fordi jeg ikke prøver nok.

empowerment ↓
excellence ↓

Kom igjen, det er bare en kilometer igjen. Vi akselererer.

fortreffelighet ↑

Når en av elevene mine ikke har forstått det, spør han først en annen
student før han spør meg om han fortsatt ikke har forstått det. Så de
trenger meg sjeldnere.

gjensidig hjelp ↑

Jeg lyktes i vurderingen som deg. Takk for at du forklarte meg. Vi
stiller et godt team.

gjensidig hjelp ↑

Så snart jeg har mulighet, ber jeg en annen elev om en minileksjon.

gjensidig hjelp ↑

Jeg vil ikke ta testen fordi jeg er redd for å feile. Hvis jeg gjør en feil,
vil han kjefte på meg igjen.

velvilje ↓
instruksjonsfeil ↓

Ikke fortell meg noe, jeg vil fremdeles prøve selv.

empowerment ↑

Hver dag forklarer klassekameraten min, Tina, en matteøvelse for
meg.

gjensidig hjelp ↑

Vil du ikke bli en stor forsker?

fortreffelighet ↑

Kan jeg hjelpe deg?

gjensidig hjelp ↑
velvilje ↑

32

Jeg har store ambisjoner for deg.

fortreffelighet ↑

33

Jeg er lærer, men vet ikke alt. Noen ganger tar jeg feil og lærer.

instruksjonsfeil ↑

34

17

22
23

24
25

26

27
28

29
30

31
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35

36
37
38
39
40

41

42

43
44
45

46

47
48
49
50
51

Nei, det er for enkelt, gi meg noe annet.

dyktighet ↑
instruksjonsfeil ↑

35

Jeg liker ikke å studere alene, jeg jobber bedre når jeg blir forklart.

gjensidig hjelp ↑

36

Tror du at du kan løpe enda raskere enn i går?

excellence ↑

37

Jeg er lei av å bli kuttet av denne tannlegen. Hvordan kommer jeg i
vanen med å pusse tennene?

empowerment ↑
instruktiv feil ↑

38

La meg prøve det alene først.

empowerment ↑

Jeg knuste ikke glasset med vilje, men jeg tok risikoen for å spille
fotball og vite at det var farlig for glasset.

empowerment ↑

La meg distribuere disse arkene, sir.

empowerment ↑
velvilje ↑

Når jeg ikke forstår boka, spør jeg en annen student. Og først etterpå,
hvis ingen klassekunst kan forklare meg det, spør jeg læreren.

gjensidig hjelp ↑

Det er på tide at jeg kommer i gang hvis jeg vil komme ut av det.

empowerment ↑

43

Studentene mine ønsker å dra på skoletur. Jeg vil be dem organisere
det selv.

empowerment ↑

44

Så snart jeg oppdager en engstelig eller nervøs student, prøver jeg å
finne tiden til å snakke med ham, slik at han i det minste kan tømme
sekken.

velvilje ↑

Så snart jeg ikke forstår, finner jeg lett en annen student til å forklare
meg.

gjensidig hjelp ↑

Jeg prøvde en ny oppskrift. Smaken kan være rar.

instruksjonsfeil ↑

47

I dag har jeg 3 privattimer gitt av en annen student: Askepott for
matematikk, Anastasia for litteratur og Drizella for fransk.

gjensidig hjelp ↑

48

Ja, kanskje jeg gjorde en feil kjære studenter. Hvor?

instruksjonsfeil ↑

Hvordan kan du fokusere på skolen når du har en stor hjertesorg?

velvilje ↑

Hvem er interessert i å "lykkes" med bare 50%?
Her starter vi igjen til vi får 80%!

fortreffelighet ↑

39
40

41

42

45

46

49
50
51
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nivå 5
5 verdier

Bevilgning - relatere til opplevelsen din
Lag en 3-minutters video hvor du forklarer de 5 verdiene, og
gir hver enkelt et eksempel opplevd personlig.
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Empowerment &
victimization
level 1
empowerment

Forståelse av empowerment
Delta på en klasse eller les denne forklarende teksten.

For ofte gir vi opp og skylder på andre eller omstendighetene.

“Det er ikke min feil! Uansett er det ingenting jeg kan gjøre med det. Ja, men hos
meg fungerer det ikke. Du forstår ikke: Jeg vil gjerne se deg hjemme hos meg. Jeg
prøvde alt, ingenting fungerer! Hvis du synes det er enkelt ... Ja, men nei ... ”
Noen ganger er vi redde for å si at det er vår feil, eller at vi føler oss"offer". Så vi rettferdiggjør
oss selv, klager vi.
For eksempel, når vi er sent, er det lettere å finne opp en unnskyldning som klandrer noen
andre: det er bussens feil, det er moren min som ..., jeg er syk osv.
For få mennesker innrømmer at de er sent fordi de var uaktsomme, for eksempel lyktes de ikke
å reise seg fordi de så på TV for sent i går, osv
. Problemet når vi blir låst inn i en offerrolle er at det forhindrer oss i å endre vår situasjon. Vi
klager, vi går rundt i sirkler, vi gjentar det samme om og om igjen og venter på at de andre skal
finne en løsning.
Empowerment betyr “å ta ansvar for et individ av seg selv”, påta seg ansvar, være autonomt.
Du leter etter hva du kan gjøre, for eksempel å reise tidlig for å forsikre deg om at du kommer
frem i tide eller leter etter et roligere sted å gjøre leksene dine. Vi prøver ikke å forhindre at
solen stiger opp eller går ned. Vi leter etter hva som er i vår makt.
Empowerment inkluderer ordet makt: “Hva er i min makt? Hva kan jeg gjøre konkret og som
avhenger av meg? Hva kan jeg handle på? ”
Hvordan kan vi mindre ofre oss selv?
Kom med klare forespørsler til andre i stedet for å klage. For eksempel, i stedet for å stønne
"Jeg er for feit, det er ikke min skyld, hele familien er feit", prøv å finne løsninger i vår makt.
Dette krever tydelige forespørsler:
- til deg selv: "Hvem kan jeg spille en idrett som jeg elsker?"
- til de andre: “Mamma, kan du lage en diettrett 3 ganger i uken?
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”Nivå 2

Expression: quiz på teksten

🕑 Gjør en feilfri i 5 minutter.

Selvstendighet

1

2

3

Når jeg våkner for sent og er
sen, hvorfor late som om
vekkerklokken er ødelagt når
jeg bare er lat?

av frykt

ut av latskap

av ærlighet

ut av velvilje

Jeg uttrykker ofte en av disse
følelsene når jeg føler at jeg er et
offer.

glede

frykt

håper

godhet

Å handle med myndighet er ... å

oppnå det umulige
som å forhindre at
solen går ned og

A

1

C 2

C 3

C. gjøre det som er i vår
makt til å
D. gjøre ingenting

gjør ekstraordinære
ting som å gå på
månen og
4

Dessverre når jeg er redd for å få
skylden for oppførselen min, ...

jeg rettferdiggjør meg
selv,

jeg ber

A

4

B

5

B

6

A

7

jeg sover

jeg anklager meg selv,
5

Hvilket av disse ordene er
nærmest empowerment?

offer

glede

autonomi

sinne

6

Jeg uttrykker ofte en av disse
følelsene når jeg spiller mitt offer.

glede

kjærlighet

bekymring

overraskelse

ofre er ... å

gi opp og skylde på at
andre

viser at du har rett i å

7
Å

være ærlig.

er snille og
omsorgsfulle og
8

To av disse setningene er typiske
for offer.

Det er ikke min feil!

Hva råder du?

Jeg har en del av
ansvaret.

Ja, men nei ...

9

Jo lenger jeg oppfører meg som
et offer, jo mer

gleder jeg

tror jeg å være et offer

andre som beundrer
meg,

stort vil være min
plass i himmelen

Hva er verbet synonymt med
myndighet?

å adlyde til

å kjempe for

å påta seg

å forsvare

10

A 8
D

C 9
.

B
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10

11

Hvilken setning tilsvarer best
makten?

Hva kan jeg gjøre
konkret som avhenger
av meg?

A

Hvordan vil jeg at
verden skal være?

11

Hvordan endre andre?

Hva kan jeg tenke
meg å gjøre en dag?
12

Hvilket ord representerer best
empowerment?

allmektig

ansvarlig

vinneren

forfølger

13

Hva er problemet når jeg spiller
offeret?

Jeg gjør alle ler og det
forstyrrer selvfølgelig

den trekker
oppmerksomhet til
mine torturister

det hindrer meg fra å
endre min situasjon

14

15

Når jeg opptrer med
Selvstendighet ...

"Ja, men nei" er en setning ...

C 12

jeg gjøre det klart
forespørsler

jeg utpeker tydelig de
skyldige

jeg forklare tydelig
hvordan jeg ble satt i
denne situasjonen,

jeg prøver å få andre
til å gjette hva jeg vil.

om myndiggjøring

av autonomi

av viktimisering

av mot

skryt

skjul

klage

ta siktelse

17

To av disse setningene er typiske
for offer.

Jeg prøvde alt,
ingenting fungerer.

Jeg må ha gjort noe
som mislikte ham.

Han er sannsynligvis
en rasist.

Ok, det er ikke så ille.

et individs makt lader

et individ som tar vare
på seg selv

tilgang til kraft for å
lede en gruppe

A

14

B

15

D 16

Hvilken av disse holdninger er
det nærmest empowerment?

Empowerment er ...

13

det setter meg i for
mye verdi og rører
sjalusi

16

18

B

A
B

dryssende pulver på
en kake
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17

C 18

nivå 3

Memorering av syntese

empowerment

🕑 Gjengi fra minnet og identisk

det forenklede grafiske sammendraget på mindre enn 5 minutter.
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nivå 4
myndighet

Refleksjon: innrømme heller enn å nekte

🕑 Etter skriftlig opplæring, lykkes muntlig

3 setninger på rad valgt av læreren, alt på 30 sekunder.
Å innrømme feil er utgangspunktet for å søke løsninger snarere enn å gjøre seg selv tiloffer. For
hver elevsituasjon, skriv en setning der du ærlig innrømmer en feil, uten å minimere eller
begrunne den.
Deny

Admit - eksempelløsning.

Det er ikke en gang 5
minutter for sent!

Ja det er sant. Jeg er 4 minutter forsinket, og dette er min tredje
forsinkelse denne uken. Jeg ser at dette forstyrrer begynnelsen av
klasser, og dette er forsinkelser som jeg kunne unngå ved å stå opp
tidligere. Når jeg legger meg sent, risikerer jeg å komme sent til skolen
dagen etter.

Men jeg snakker ikke!

Det er riktig at jeg allerede har snakket mye i dag da det ble bedt om
stillhet. Jeg snakket ikke denne gangen, og jeg forstår at mitt gjentatte
skravling fører til at du tror det motsatte. Jeg vil prøve hardere å tie og
forstyrre læring mindre.

Men nei jeg drømmer ikke.
Jeg jobber, jeg leste kurset
mitt!

Det er sant, jeg synes det er vanskelig å fokusere på dette kurset. Såjeg
later som jeg jobber, og jeg er ikke produktiv. Det kaster bort både tiden
vår, og jeg var et dårlig eksempel for de andre studentene. Hva kan vi
gjøre for å endre det og motivere meg?

Nei, jeg tygger ikke, se!

Ja, jeg tygger ofte. Som jeg vet at det er forbudt, svelget jeg bare
tyggegummiet mitt slik at jeg kunne late som jeg ikke tygde. Ved å tygge
reduserer jeg elegansen i klassen, jeg oppfordrer andre til å tygge, og
dette bidrar til å skitne skolen vår.

Det var ikke jeg som startet.

Jeg eskalerte med vilje situasjonen med Christiane, fordi jeg er veldig
opprørt.

6

Men også andre går forbi i
køen!

Ja, jeg passerte. Ved å gjøre det oppfordret jeg andre til å overta enda
mer enn før. Snarere burde jeg ha sett etter en løsning som tilfredsstilte
mitt behov for rettferdighet uten å gjøre noen uskarpe, for eksempel å
be om at vi snakket om det på et klassemøte.

7

Nei, jeg trakasserte ham
ikke på Instagram.

Ja, jeg sender henne nedverdigende meldinger på sosiale nettverk. Det
er faktisk mye verre enn det: Jeg arrangerte en smørekampanje der jeg
oppfordrer klassekameratene mine til å gjøre narr av henne. Likevel vet
jeg at det kan føre til offerets selvmord. Men det er sterkere enn meg.
Ble jeg oppdratt av hat? Hvordan forandre?

1

2

3

4

5

soft skills theory 1 - kurs & drill
17

1

2

3

4

5
6

7

nivå 5
empowerment

Bevilgning - lenke til egen opplevelse
Lag en 3-minutters video hvor du forklarer
empowerment og victimization
ved å utvikle 2 personlige eksempler.

soft skills theory 1 - kurs & drill
18

Skille feil fra feil

Feil er nøytrale; vi kan gjøre med dem det vi vil.
Avhengig av hvordan vi oppfatter dem,
vil de overvelde oss eller lede oss til suksess.
Dalai Lama

nivå 1
vs feil

Forstå instruksjonsfeil vs feil
Delta i en klasse eller les forklaringsdokumentet

Feil har i århundrer vært betraktet som "feil", eller bevis på en persons manglende evne til å
handle i henhold til det som forventes av dem.
En slik dom er skyldskapende og demotiverende.
Noen gode funn er "feil" eller "oversikter"; tarte tatin, Coca-Cola, tyggegummi og til og med
penicillin, ble oppdaget ved en feiltakelse.
Å ta ingen risiko for å gjøre feil betyr å holde deg i komfortsonen og begrenser derfor
læringsmulighetene. Du kan ikke lage en omelett uten å knekke egg.
Noen påpeker feilene våre. Denne oppriktige tilbakemeldingen er sjelden og dyrebar. Det er
å bli ønsket velkommen med takknemlighet fordi det er en mulighet som tilbys oss å sprette
tilbake fra feilen vår og forbedre oss.
Svært ofte er standardreaksjonen fra barn og voksne å nekte eller minimere deres handlinger.
Når vi føler oss bedømte, er reaksjonene våre på en feil:
1. Nektelse: "Det er ikke sant!" "Det er ikke meg!"
2. Begrunnelse: "Det er meg, men det er fordi ..."
3. Minimalisering: "Jeg gjorde det, men han gjorde det verre!"
Mennesker er betinget av å reagere slik av frykt for straff, som av hjernen oppfattes som en
trussel, en "fare" for vår overlevelse. For å påta oss vårt ansvar er det viktig å skille feil fra feil, å
forstå at man ikke kommer til å dø for å gjøre en stavefeil, ankomme sent eller knuse et glass.
Feil er fantastiske læringsmuligheter.
Men vi må gripe disse mulighetene. Å gjøre feil gjentatte ganger uten å prøve å forstå eller
endre vår strategi eller atferd kan være usunt. Kapitlene empowerment and growth mindset
forklarer hvordan man kan sprette tilbake fra en feil og utvikle evnen til å lære av dem i stedet
for å prøve å skjule dem.
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Denne videoen på fransk forklarer hvordan man kan reagere positivt på noen som påpeker en
feil.
https://youtu.be/zKvPpbOwlB8
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nivå 2
vs feil

1

2

Forståelse og memorisering: quiz om
tekstfeilerror Gjør en feilfri test på fem minutter eller mindre

Når vi gjør en feil, har vi en
tendens til å rettferdiggjøre oss
selv fordi vi føler ...

skyldig

trist

ansvarlig

velvillig

Hvem lærer ingenting ...

gjør godt,

gjør ikke den smarte
tingen

spiser godt,

A

1

D 2

noe
3

Etter at jeg kjenner igjen feilen
min, burde jeg ...

skrik

bekjenn

tilbud om å fikse det,

løp bort

4

Når jeg sier: "Jeg gjorde det, men
han gjorde det verre" ...

Jeg minimerer

Jeg er verdig

jeg tilgir meg selv

Jeg overbeviser

5

Når noen påpeker en feil, må jeg
...

rettferdiggjøre meg
selv

å stikke av for

B

3

A

4

B

5

B

6

A

7

å motvirke det

til å gjenkjenne det jeg
har gjort for
6

7

8

9

10

11

Hvis du aldri gjør en feil, kommer
du ikke ut av ...

bilen

din ensomhet

din din komfortsone

din inneslutning

Feilen er kun lærerik hvis ...

vi unngår å gjenta det

vi diskuterer det

vi gjenkjenner det

straffer vi den skyldige

Når jeg sier "Det er meg, men det
er fordi ..."

Jeg er god,

jeg informerer

jeg er ansvarlig,

jeg rettferdiggjøre

Oppriktig tilbakemelding er ...

dyrebar

ondsinnet

uhøflig

skyldopprettelse

danset

utkikk etter noen til å
fikse feilen min

Etter å ha gjenkjent feilen min,
burde jeg ...

Tatt i betraktning at en feil ikke
er en feil med en skyldig som

vise at jeg er den
sterkeste

lure deg selv å

D 8
A

9

D 10

organisere meg slik at
den gjør ikke skje
igjen
er

B

skille feilen fra at feilen
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11

forverrende
situasjonen

skal vurderes, men nyttig
informasjon, er ... å
12
Å

uhøflig

nødvendig

normal

sunn

sprette tilbake fra dem

skjul dem

sove

rettferdiggjøre deg
selv

jeg leter etter
løsninger

Jeg er overlegen
andre

jeg er redd for straff

Jeg vil starte en
konstruktiv debatt

en utilgivelig feil

en synd

en tilgivelig feil

interessant
informasjon

Å anerkjenne min feil forsterker
hva?

min skyld

min troverdighet

min middelmådighet

min dumhet

Hva er min troverdighet?

det faktum at andre
tror at jeg vanligvis
forteller sannheten

min tro på en gud

rettferdiggjøre oss selv er. ..

forstå feilene dine lar deg ...

13
Å

14

15

16

17

Når jeg rettferdiggjør meg selv,
er det fordi ...

En feil er ...

A

12

A

13

B

14

D 15

C 16
A

17

B

18

A

19

min tro på vitenskap

min evne til å kjøpe på
kreditt
18

19

Å gjøre den samme feilen flere
ganger er ...

lærerikt

respektfull

kontraproduktivt

list

Når jeg sier “ Det er ikke sant ",
ellers" Det er ikke meg ", det er
...

fornektelse

resonnement

lytter

tiramisu
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nivå 3
vs feil

Memorisering av sammendragsfeilen

🕑 Gjengi det forenklede grafiske sammendraget

mens du skjuler originalen, på mindre enn 5 minutter

soft skills theory 1 - kurs & drill
23

nivå 4
feil vs feil

uttrykk
Gå tilbake til sammendraget og forklar det med dine egne ord til læreren din.

nivå 5

Refleksjon: hva jeg gjør av feilene mine feil
Tegn en tabell med 3 kolonner og
fyll den med 3 av dine egne feil

vs feil

Her er et eksempel:
Feil

Hva det lærte meg

Hva jeg skal gjøre i fremtiden
Sykkeldekket

Hjulet mitt blir punktert og jeg
kommer sent til klassen.

Hjulene på en sykkel: de kan
sprekke!

I stedet for å klage på det dekk og
kaste bort enda mer tid, kan jeg finne
et sted å låse sykkelen min, advare
læreren min om at jeg kommer for
sent, og ta offentlig transport for å
komme til avtalen.

Det er ikke noe riktig svar - bare vis bordet ditt til læreren din for å se om du går opp.
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Dommer
observasjonsnivå
1Å
vs observasjon

vs

skille dømmekraft og observasjonsdom
Delta i en klasse eller les forklaringsdokumentet

Uten å vite det, legger vi mange vurderinger:
- Dette er dumt.
- Du er smart.
- For en haug med ubrukelige mennesker!
Å dømme noen er å si at de er noe. Det er tilskrive en kvalitet (noen ganger positivt, men mest
negativt) til en person ... For eksempel, du e
 r liten. Vi gir vår mening uten å si at det er vår
mening fordi vi ikke sier at jeg synes du er liten.
Den beste måten å unngå dette er å øve på å gå tilbake til fakta, å gjøre observasjoner:
Judgment

Observation

Dette er dumt.

Disse tingene lar oss ikke nå våre mål.

Du er smart.

Du klarte å løse denne gåten.

For en haug med ubrukelige
mennesker!

De fullførte ikke dette prosjektet i tide.

Du er kort.

Du måler 1m23.

Hvorfor unngå dommer?
Dommer er ofte årsaken til uenighet eller konflikt.
Vi dømmer desto mer når vi er sinte.
Ved å si at du er liten, vi generaliserer, vi skaper en "sannhet" ved implisitt å be andre om å
akseptere den som sannhet. Det er som å si "Du er liten og alle vet det" . Dette ber personen om
å forsvare seg selv, “men nei, det stemmer ikke”, eller å gjengjelde med en annen dom: “og
du er feit”.
Hvis vi i stedet sier, "Jeg tror du er kort, og det er sannsynlig at andre mennesker her har en
annen oppfatning," er det mye mindre aggressivt.
Å holde seg til fakta er enda mindre aggressiv, det er nøytralt: Du måler 1m23.
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Fakta som man bestemmer seg for å fortelle kan gjøre observasjoner mer eller mindre nøytrale.
For eksempel er en observasjon som "Du måler 1m24 og du har 90% i rapportkortet" v ennligere
enn en slik som "Du måler 1m23 og alle de andre studentene er minst 1m40" .
Jack & Gigi - 5 '
Gigi tolker oppførselen til naboen. Jack lærer henne å gjøre
observasjoner i stedet.
Passer for alle aldre.
https://youtu.be/DljKCHsKzS8
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nivå 2
vs observasjon

1

2

Forståelse og memorisering: quiz om

🕑 Gjør en feilfri test på fem minutter eller mindre

tekstdommen

Å dømme noen er å si at ...

Dommer forårsaker ofte ...

de har ...

de vil ...

de er ...

de tror ...

kviser

oppfinnelser

gode ord

konflikter

3

Når vi bedømmer noen, vil de
sannsynligvis ...

gjengjelde

takk oss

latter,

fart

4

Å holde seg til fakta er mindre
aggressiv enn ...

sove

snakke og

å dømme

si takk

5

Å dømme er å gi en mening uten
å fortelle ...

sannheten

at det er ens mening

den positive siden av
ting

banneord

meste av tiden, utrente studenter
gjør ...

konstruktive
bemerkninger

dommer

6
De
t
7

8

9

B

1

D 2
A

3

B

4

C 5

C 6

komplimenter

observasjoner
Å gjøre observasjoner holder seg
...

til fakta

din tunge i munnen din

til lovene

til meninger

Når jeg kaller deg en “potet” .. .

jeg dømmer

jeg informere deg

jeg gjør en
observasjon

jeg begrunner det

alltid n egativ

alltid halv negativ og
halv positiv

en dom er ...

alltid positiv

A

7

A

8

D 9

noen ganger negativ,
noen ganger positiv
10

11

Å gi din mening uten å tydelig si
at det bare er en mening er ... å

diskutere å

observere å

dømme å

informere

Jo mer sint vi er, jo mer vi er ...

fordømmende

saklig

observere

objektiv
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B

10

A

11

12

Uenighet og konflikter er ofte
generert av ...

velvillige
tilbakemeldinger

C 12

dommer
klare forespørsler

altfor presise
observasjoner

14

15

D 13

bedømme

observere

fornærmende

gi min mening

jo mer fordømmende vi er, jo mer
vi gjør / er ...

generaliseringer

penger

appeasing

presise observasjoner

En observasjon må inkludere ...

presise fakta

A bibelske

flere meninger

referansealminnelig

Når jeg sier “jeg tror ...”, jeg ...

13

A

E
n
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14

15

level 3
dom vs observasjon

Memorization av oppsummering
...
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nivå 4

Refleksjon: identifiser dommer og observasjoner

dom vs observasjon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

🕑 Gjør en feilfri test på fem minutter eller mindre

Læreren elsker meg!

dom

I går passerte jeg naboen min på gaten, og de hilste ikke på meg.

observasjon

Jeg er for feit!

dom

Denne hunden er veldig hard.

dom

Da jeg hørte hunden bjeffe, kjente jeg hjertet mitt slå raskere.

observasjon

Folk er ikke rause i store byer.

dom

I morges hadde jeg ikke mer penger til å ta metroen.

observasjon

Du ankom sent klokken 20.45 i stedet for klokka 20 som planlagt.

observasjon

Dette treet er veldig stort.

dom

Været var fint i går.

dom

Jeg var veldig dårlig på dette møtet.

dom

I morges gikk jeg meg vill, og da jeg spurte om veibeskrivelse, svarte ikke
personen jeg snakket med.

observasjon

Jeg snakket ikke på vårt siste møte.

observasjon

I går fant jeg deg aggressiv til middag.

observasjon

I går, til middag, fortalte du meg at jeg var aggressiv.

dom

Du kom sent!

observasjon

I går var det solskinn.

observasjon

Alle dømmer deg unntatt meg.

dom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Du bruker for mye penger.

dom

Du forteller aldri sannheten.

dom

Amerikanere er voksne barn.

dom

Sønnen min er lat.

dom

Datteren min er den vakreste jenta i verden; hun ble valgt til Miss World.

dom

Hva er dette rotet i inngangen ?!

dom

Det er 2 jeans, 2 par joggesko og 2 strøk på gulvet nederst i trappen!

observasjon

Denne pæren til høyre skinner mer enn den til venstre.

observasjon

Lyset fra denne pæren er for sterkt.

dom

Det er 22:00, det er sent. Det er på tide å stoppe og reise hjem nå!

dom

Buksene dine er skittent.

observasjon

Buksene dine er flekker på 3 steder.

dom

Jeg gikk opp i vekt; Jeg gikk opp 2 kg.

observasjon

Du er virkelig en morsom!

dom

Jeg pleier alltid å være dømmende.

dom

Pierre er en ekstraordinær maler.

dom

Hvorfor må jeg gjøre denne latterlige øvelsen?

dom

Peter, du må la broren være alene!

dom

Etienne er blond.

observasjon

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

soft skills theory 1 - kurs & drill
31

37

38
39
40
41
42

Emily gjorde noen dumme ting igjen - hun knuste vasen.

dom

Treet i hagen min måler 2,5 meter i diameter.

observasjon

Denne øvelsen er vanskelig.

dom

Du måler 1m24.

observasjon

Du måler bare 1m24.

dom

38
39
40

(på grunn av det
”eneste”)
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41
41

nivå 5
dom vs observasjon

Bevilgning - kobling til din erfaring

Opprett en 3-minutters video

Forklar 3 vurderinger du har gjort og observasjonene som kunne vært gjort i stedet.
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Konstruktiv tilbakemelding
Nivå 1
konstruktiv tilbakemelding

Forstå tilbakemeldinger
Delta i en klasse eller les den forklarende utdelingen

En god venn som påpeker feil og ufullkommenheter og irettesetter det onde,
bør respekteres som om de avslører hemmeligheten til en skjult skatt.
Dalai Lama

Behov
For å utvikle oss, må vi vite hva vi kan forbedre. Andre er en verdifull informasjonskilde: de gir
oss tilbakemelding på vårt arbeid og vår oppførsel.

Tilbakemelding - en sjelden forekomst
Oppriktig tilbakemelding er sjelden og dyrebar. Bare en veldig nær venn eller en total
fremmed kan gi den. Tenk deg at alle klassekameratene dine synes du stinker. En veldig nær
venn tør kanskje å fortelle deg om det fordi de føler seg trygge hos deg på samme måte som en
forbipasserende fremmed som aldri vil se deg igjen, tør å fortelle deg om det fordi det ikke vil ha
noen ubehagelige konsekvenser i ditt fremtidige forhold. Andre vil unngå deg eller bli sint på
luktproblemet ditt uten å fortelle deg om det. Imidlertid vil de snakke om det seg imellom, bak
ryggen din.
Jo verre du reagerer på tilbakemeldinger, jo mer andre vil være redde for å gi deg
tilbakemelding og jo mindre vanlig vil det være (se kapittel “skille feil fra feil” og kapitlet
“empowerment”).
Jo bedre du reagerer på andres tilbakemeldinger, jo mer vil de stole på deg og jo mindre vil de
snakke om det bak ryggen din.

Omsorg
Vialle må føle oss anerkjent og verdsatt. Når en klassekamerat eller lærer legger vekt på
styrkene våre, gjør det oss lykkelige. Når vi får positive tilbakemeldinger om vår oppførsel,
motiverer det oss til å starte på nytt.
For eksempel, hvis vi får beskjed om at “din gode humor lyser opp i klassen”, får det oss til å
smile.
Vi vil hjelpe klassekamerater i fremtiden hvis vi får beskjed: "Jeg la merke til at du hjalp Fanny
med å fullføre prosjektet hennes i går, det gjorde meg veldig glad".
Selvtilliten forsterkes, smilene kommer i ansiktet: vi er klare til å gi det beste ut av oss selv. I
altfor mange skoler og kontorer, positive tilbakemeldinger er sjeldne.Oftere enn ikke påpeker
vi hva som er galt.
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Troverdighet
Vokt dere for smiger. Noen ganger ønsker vi å gi et kompliment for å behage eller være snille,
og dette tolkes som smiger, som en halvløgn som ikke er oppriktig. For eksempel å fortelle en
skallet fyr at han har vakkert hår er hån, ikke snill tilbakemelding. Kompliment ting / mennesker
du virkelig setter pris på, for eksempel formen på den skallede mannens hodeskalle eller enda
bedre, et karaktertrekk.
Konstruktiv / velvillig tilbakemelding er mer troverdig hvis den er:
- klar
- konsis
- forenlig med kroppsspråk
- positiv
- autentisk
For eksempel: Jeg liker hvordan ryddige dine forelesningsnotater er. De er veldig tydelig
skrevet.

Hvordan gi teamet ditt tilbakemelding? - 2 '
5 trinn for å gi tilbakemelding til noen som ikke har gjort jobben din
etter eget ønske. Perfekt for rektorer (overfor lærerne), for lærere
(overfor elevene) og for studenter som jobber i team (overfor
klassekameratene).
https://youtu.be/mLpQHRJHR0U

Hvorfor gi tilbakemelding til teamet ditt? - 2 '
... for å motivere det! Bytt ut "leder" med "lærer" og "ansatt" med
"student". Ønsker en student å utvikle sitt lederskap? La ham / henne
gi tilbakemelding til klassekameratene som forklart i denne videoen.
https://youtu.be/3sids-pWVcg
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nivå 2

Forståelse og memorisering: quiz på teksten

🕑 Fullfør en feilfri tekst på mindre enn 5 minutter

konstruktiv tilbakemelding

1

en reaksjon fra andre
på det vi gjorde

Tilbakemelding er ...

et minne

Å nekte tilbakemelding som
andre gir oppfordrer dem til å ...

E.

ignorere feilene
mine

G.

være ærlig med
meg

F.

snakk om meg bak
ryggen min

H.

stol på meg

3

Når du påpeker hva er galt, det
oppfordrer de fleste studenter ...

til å le for

å gi opp for

å holde ut

å gå på toalettet

4
Å

smigre noen gir dem et
kompliment ...

det er oppriktig

som er ekte

som ikke er oppriktig

som er nøyaktig

Tilbakemelding gir oss beskjed ...

hvem fiendene våre er

hvordan vi kan
støttehvordan vi

5

6

7

8

9

10

11

som anklager oss
foross

utstoppa og fettskam

anerkjent og verdsatt

satt tilbake i vår sted

Et kompliment som ikke er ekte
er ...

smiger

domfellelse

en

troverdig

Oppriktig tilbakemelding er ...

støtende

sjelden og dyrebar

fordømmende

sent og engstelig

Når vi får positive
tilbakemeldinger om vår
oppførsel, motiverer det oss ...

å begynne på nytt

å le for

å gi opp

å gjengjelde

Hva er kriteriet som gjør
tilbakemeldinger mindre
troverdige?

klar

samsvar med
ikke-verbal

Når jeg tar feil, en ekte venn ...

smiler til meg

lang i

B

2

C 3
B

4

D 5

kan forbedre oss selv

dømt og fengslet

Vi trenger alle å føle oss ...

1

en rolle i amerikansk
fotball

når vi fikk tilbake
sammen etter et
oppbrudd
2

A

B

6

A

7

C 8
A

9

B

10

B

11

autentisk
gratulerer meg
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gir meg oppriktig
tilbakemelding

gir meg 10 €

D 12

12

Positive tilbakemeldinger styrker
...

skallet

liker videre Instagram

mistro

-selvtillit

13

Når det ikke er i samsvar med
kroppsspråk, er tilbakemelding ...

mer kortfattet

mer troverdig

mindre kortfattet

mindre troverdig

14

For å komplimentere noen, må
du snakke med dem om noe ...

de gjør spesielt vel

de gjør det dårlig

de moderat godt

de gjør virkelig dårlig

Når jeg blir oppriktig men
ubehagelig tilbakemeldinger, skal
jeg ...

blir sint

takke dem

rop

ignorere dem

16

I de fleste skoler, gir vi positive
tilbakemeldinger ...

også ofte

oftere enn kritikk

ikke ofte nok

for 10 €

17

Å gi et kompliment for å smigre
noen er ... å

være velvillig å

være ondsinnet å

være falsk å

være ærlig

18

Konstruktiv tilbakemelding er mer
troverdig når det er ...

vagt

overdrevet

klart

omfattende

Når jeg blir sint på noen w ho gir
meg oppriktige, men ubehagelige
tilbakemeldinger, så ...

Jeg oppfordrer dem til
å slutte å gi meg
tilbakemelding.

Jeg viser at jeg er
nysgjerrig på feilene
mine.

Jeg får dem til å gi
meg mer detaljer om
feilen min.

Jeg beviser at jeg ikke
gjorde en feil

15

19

D 13
e
n

14

C 15
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B

16

B

17

B

18

A

19

nivå 3
konstruktiv tilbakemelding

Memorisering av sammendraget

🕑 Gjengi sammendrag grafikken identisk

mens du skjuler originalen, på under 5 minutter
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nivå 4

Uttrykk av sammendrag

konstruktiv tilbakemelding

nivå 5
konstruktiv tilbakemelding

Refleksjon: konstruktiv tilbakemelding
Gi positiv og konstruktiv tilbakemelding til 5 personer

Velg 5 personer fra gruppen å gi konstruktive tilbakemeldinger til.
1. Skriv: Skriv noe positivt om hver av de 5 personene på et stykke papir, og gi deretter
listen til læreren din.
2. Kommuniser: Når læreren din har godkjent listen din, gå og se hver av menneskene for
å gi dem din konstruktive tilbakemelding, og advar dem om at de bare skal lytte og ikke
reagere. Vær oppmerksom på kroppsspråket ditt (sørg for at det stemmer overens med
tilbakemeldingene dine).
3. Tilbakemelding: På sin side bør de menneskene du har gitt gode tilbakemeldinger, se
læreren for å fortelle ham / henne om de er enige i tilbakemeldingen, og om det virket
ekte og konstruktivt for dem.
På slutten av denne prosessen, gå til læreren din som vil fortelle deg om du lyktes i henhold til
følgende kriterier. Minst 4 av de 5 personene skal føle at de har fått tilbakemeldinger som er:
- tydelig
- konsistent i
- samsvar med kroppsspråket ditt
- konstruktive
- ekte
Tilbakemeldingen må være noe du virkelig mener. Det er viktig at det er autentisk. Det kan være
en detalj om måten personen kler seg på, en fysisk egenskap, en karaktertrekk, en måte å gjøre
ting på, osv.
Eksempler:
● Jeg liker fargen på genseren din (øynene, håret, etc.).
● Jeg liker måten du forklarer ting på meg når jeg ikke forstår dem.
● Jeg setter pris på vennligheten din mot meg.
I motsetning til å være autentisk, blir smiger veldig raskt oppdaget og betraktet som negativ.
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Gjøre klare forespørsler
Nivå 1
gjøre klare forespørsler

Forstå klare forespørsler om å
Delta i en klasse eller les forklaringsdokumentet

Be
om positive eller negative, tilbakemeldinger blir ofte fulgt av en forespørsel. For eksempel:
● Lou, det er tredje gang du er sent denne uken. Gå til rektors kontor for å se hva
konsekvensene er.
● Lou, du har nådd alle målene vi satte denne uken. Vennligst godta denne økningen.

Implisitt vs. talt
Ofte er kravene våre underforstått og ikke kommunisert tydelig. For eksempel:
Noah, jeg er kald. (tilbakemelding + implikasjon: lukk vinduet, for Guds kjærlighet!)
→ Noah, jeg er kald. Jeg vil sette pris på det hvis du lukker vinduet ved siden av deg.
Vi bruker mye av tiden vår på å foreslå ting og forventer at andre skal gjøre det vi vil ... uten å
uttrykke vårt ønske tydelig. For å unngå dette, må du spørre deg selv:
● Er forespørselen min klar?
● Sa jeg det høyt?
● Forsto den andre personen hva jeg forventet av dem?
Når en forespørsel ikke er tydelig uttrykt og bare underforstått, risikerer vi passivt å vente på et
"mirakel" og deretter å klage... Vi kaller det en urealistisk forventning.
“Klage” -versjon (implisitt):
“Vi har ikke lov til å spille ball! Det suger! Vi kan ikke gjøre noe! Ja, det er alltid det samme ... ”
I denne versjonen ber vi“ implisitt ”om å kunne spille ball, men det er ikke det som blir sagt. Vi
klager og beskriver oss selv som et offer.
“Clear request” versjon (eksplisitt):
“Vi er 14 som ønsker å spille fotball i friminuttene. Vi har ikke lenger lov til å gjøre dette på
lekeplassen fordi det har vært konflikter med studenter som ikke spiller. Vi trenger minst 100 m².
Kan vi bruke treningsstudioet eller hagen? Under hvilke forhold? Hvem kan jeg kontakte for å
finne en løsning? ”
Denne versjonen erstatter klager og fokuserer på fakta. Vi tar det i våre hender å endre vår
situasjon. Det er selvstyrking.

Hvordan gjøre en forespørsel? - 3 '
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Forklaring av NVC (ikke-voldelig kommunikasjon) for å uttrykke hva
du vil, med eksempler.
https://youtu.be/-sveVriPw6w
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nivå 2

Forståelse og memorisering: quiz på teksten

med klare forespørsler

1

2

3

🕑 Gjennomfør en feilfri test på fem minutter eller mindre

Tilbakemelding følges ofte ...

En implisitt forespørsel er ...

En urealistisk forventning er ...

A. av et spark

C. faktura

B. en forespørsel,

D. en donasjon

A. uklar kommunikasjon

C. klar kommunikasjon

B. ikke viktig

D. viktig

A. en forventning som
alltid oppfylles

C. forventningen om at et
overnaturlig vesen vil
gripe inn i

B. forventningen om noe
etter en implisitt
forespørsel
4

5

6

7

8

9

Ofte klager jeg, og jeg spiller
offeret etter å ha ...

Når vi antyder forespørsler ...

1

A

2

B

3

B

4

A

5

D. en forventning skrevet
i forskjellige farger

A. kommet med en klar
forespørsel

C. gjort en urealistisk
forespørsel

B. underforstått en
forespørsel

D. defekt

A. håper vi at de blir
forstått

C. vi har ikke tid til å si
dem tydelig

B. vi holder på med
hemmeligheter,

D. vi er høflige

Når jeg er på den mørke siden av A. klart
styrken, at jeg vil klage og spille
B. eksplisitt
offerkortet, ber jeg ...

B

C 6

C. implisitt
D. fl amboyantinnføre

Hvilken forventning er det åen
forespørsel, vente og så klage på
det?

A. ondt

C. symmetrisk

B. psykisk
utviklingshemmet

D. urealistisk

Når jeg vil sjekke at
forespørselen min er klar, stiller
jeg meg selv 3 spørsmål. Hvilke
av disse svarene er ikke ett av
dem?

A. Er forespørselen min
klar?

C. Forsto den andre hva
jeg forventet av dem?

B. Sa jeg det høyt?

D. Er forespørselen min
konstruktiv?

Uansett hva mitt ønske er, vil det
alltid være oppfylt ...

A. hvis jeg formulere det
klart

C. om jeg er lurt

D 7

D 8

D 9

D. hvis jeg er gud
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B. om det er eksplisitt
10

Et klart forespørsel must ...

A. formuleres høyt eller
skrives

C. være godt strukturert

A

10

B

11

A

12

B

13

D. være i lyset

B. be klart tenkt ut
11

12

Å komme med en klar, eksplisitt
forespørsel er ...

Ofte har folk som klager ...

A. veldig ekkel fordi du
ikke trenger å gi ordrer

C. ubrukelig fordi det som
skjer ingen vil lytte

B. veldig snille fordi du
forhindrer konflikter av
uforståelse

D. trist fordi det alltid får
de andre til å klage

A. ikke har kommet med
en klar forespørsel

C. umulige forespørsler
D. får det de vil

B. ikke har en god
skolerapport,
Når jeg er på lyssiden av styrken
og jeg vil endre situasjonen min,
jeg kommer med en forespørsel
...

13

14

A. uklart
B. tydelig

C. skrevet i tre
eksemplarer
D. ved bruk av tegnspråk

En Jedi som er behagelig i huden A. håper andre gjetter at
hans ...
hans forventninger

C. korttegninger
D. gjør klare forespørsler

D 14

B. klager og spiller
offerets
15

16

17

18

19

Når jeg kommer med en
forespørsel, har jeg det å spørre
meg selv ... (Tre mulige svar)

A. sa jeg det høyt?
B. hvis det er klart?

D. om den andre har
forstått

fortelle noen hva som er galt uten A. god
å fortelle dem hva du trenger er
B. dårlig
...

C 16

C. å være implisitt
D. å være eksplisitt

Lage en klar anmodning er en
form for ...

A. overgrep

C. Selvstendighet

B. forfølgelse

D. hjernen fryse

Når vi antyder forespørsler ...

A. forventer vi at andre
gjetter hva vi vil

C. vi er redd for å bli
dømt

B. vi er redde for at andre
vil gjøre det vi vil

D. vi har ikke lenger en
stemme

A. bli hørt av den annen

C. forstås av den andre

En klar forespørsel må .. .

A 15
B
D

C. hvis det påvirker den
andre

C 17
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A

18

B

19

B. bare deles med den
annen

D. skal kommuniseres
telepathically

soft skills theory 1 - kurs & drill
44

nivå 3
å lage klare bestillinger

lagring av Sammendrag

🕑 Gjen den forenklede grafiske Sammendrag

mens skjule den opprinnelige, på mindre enn 5 minutter

SE nIVÅ 5 LISTE
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nivå 4

Refleksjon: klare forespørsler kontra klager

komme med klare forespørsler

🕑 Fullfør tabellen på under 5 minutter

Identifiser hvilke utsagn som er klare forespørsler om ønsket endring og hvilke uttalelser som er
klager. Koble deretter klare forespørsler med klager som hører til de samme situasjonene.
1

Denne dekorasjonen suger. Jeg er lei.

klage

13

2

Jeg tåler ikke pasta lenger.

klage

11

3

Kan du vennligst kjøpe 200 g karamelliserte mandler?

klart krav

12

4

Elevrådet krever at dyktighet fjernes fra listen over skoleverdier og flytter
begynnelsen av leksjonene tilbake til 11.00.

klart krav

17

5

Voksne er alle råtne.

klage

10

6

Jeg ber om at løsningen respekterer mitt søvnbehov.

klart krav

16

7

Jeg ber deg om ikke å slå meg igjen og til og med, i de neste 15 dagene, for å
unngå all fysisk kontakt med meg.

klart krav

18

8

Jeg vil at du skal gjøre alt husarbeidet, og i kveld, når jeg kommer hjem, skal du
bringe meg litt ferskpresset juice foran TV-en.

klart krav

14

9

Dette er urettferdig. Det er alltid de samme menneskene som blir valgt.

klage

15

10

Jeg vil at voksne skal slutte å blande seg i beslutningene våre.

klart krav

5

11

De neste to ukene vil jeg at du skal lage noe annet enn pasta som jeg kan ta
med som lunsj på skolen.

klart krav

2

12

Det er ikke noe godt å spise her!

klage

3

13

Vennligst organiser et 30-minutters møte med teamet for å diskutere
dekorasjonen.

klart krav

1

14

Du gjør ingenting hele dagen - du er en god-for-ingenting!

klage

8

15

Jeg føler at det ikke er et rettferdig system; fra nå av vil jeg at vi skal trekke lodd.

klart krav

9

16

Hvordan vil du at jeg skal klare meg? Jeg er alltid sliten!

klage

6

17

Vi jobber alltid! Jeg liker det ikke. Det er for vanskelig for det sarte og skjøre
vesenet jeg er.

klage

4

18

Jeg er lei av at du slår meg!

klage

7
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nivå 5
med klare forespørsler

Formulere en klar forespørsel

🕑 Aktiver en scene på 1 til 2 minutter

Baser scenen på et problem du har opplevd, simuler en klage; gjør det om til en klar
forespørsel.
Kriterier for klagen:
1. Gjør generaliseringer: “Vi; folket". Bruk superlativer og uttrykk et problem uten å uttrykke
det du trenger.
2. Insister på andres feil (læreren, foreldrene dine, samfunnet osv.).
3. Plasser deg selv som et offer og unntak deg selv fra ansvar: "nei, men; det er ikke min
feil; jeg kan ikke hjelpe det; det er skjebne eller andres skyld.
4. Vent passivt på at andre skal finne løsninger.
Kriterier for den klare forespørselen:
1. Formuler det i første person: "Jeg ...".
2. Sørg for at forespørselen din er relatert til et bestemt emne.
3. Det er en realistisk forespørsel og ikke en forespørsel som "Jeg vil at vi skal vinne vår
kamp i morgen".
4. Forespørselen er konkret, spesifikk og uttrykt uten trussel eller tegn på irritasjon.
De 4 kriteriene må være til stede i scenen din.
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Studere med musikknivå
1
studerer med musikk

Forstå å studere med musikk som
Delta i en klasse eller les forklarende dokument

Mange studenter ber om tillatelse til å lytte til musikk i
hodetelefonene i klassen.

Effekter av musikk på studiet:
Å lytte til musikk kan ha gunstige effekter på skolegangen:
● Det kan skape en ekstern boble som beskytter
mot distraksjoner.
Støy kan raskt bli en kilde til distraksjon, spesielt hvis studentene hjelper hverandre i
timene, eller hvis familien din ser på TV ved siden av deg.
● Det kan okkupere underbevisstheten din mens du studerer.
Noen ganger oppmuntrer stillhet til vår interne dialog. Vår underbevissthet får vårt
bevisste sinn til å slutte å fokusere på oppgaven for å tenke på andre problemer eller
ting.
● Det kan utløse positive, oppmuntrende følelser.
Oppmuntrende musikk kan gi oss entusiasme og mot når vi sliter med å starte eller
jobbe med en vanskelig skoleoppgave.

Effektivitetsforhold
Musikk kan også påvirke vår faglige effektivitet. Det vitenskapelige samfunnet ser ut til å være
enig i følgende:
● Tekster:
Hjernen blir distrahert av menneskelige stemmer. De mest skadelige sangene er de vi
forstår. De på fremmede språk distraherer oss vanligvis ikke like mye. Noen forskere
anbefaler til og med å unngå musikkinstrumenter som ligner den menneskelige
stemmen, som fiolin eller orgel. For å studere, bør du unngå reklame og radiomusikk.
● Vanlig rytme:
En vanlig rytme er forutsigbar mens vår oppmerksomhet tiltrekkes av det uventede.
Vanlig musikk lar oss bedre fokusere på studiene.
● Volum:
Musikk skal være akkurat høyt nok til å dekke distraksjoner som andre studenters
samtaler, men musikk som er for høy blir en kilde til distraksjon.
● Valg av musikk
Musikk valgt av studenter virker mer effektivt for å studere enn musikk de ikke liker.
Den valgte musikken kan også påvirke ens effektivitet ved at den kan endre humøret vårt:
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●
●
●

Når vi ikke føler oss modige, kan rytmisk og optimistisk musikk hjelpe.
Når vi er irritert, kan treg og vanlig musikk hjelpe.
Når vi er slitne, unngå kjedelig musikk.

Musikk er mindre urovekkende når vi gjør gjentatte oppgaver som krever lite oppmerksomhet,
for eksempel å lage en tallerken vi kjenner godt, fargelegge eller legge butikken bort.
Musikk bør imidlertid unngås når vi utfører komplekse oppgaver:
1. mieux = stillhet
2. moyen = musique pour masquer les distractions
3. pire = distraksjoner
Fake
Noen ganger trenger vi stillhet, så vi bruker hodetelefonene våre uten å lytte til musikk, da det
fraråder andre å starte samtaler med oss.
Sport
For å trene anbefales andre typer musikk:
● Før du går på banen for en konkurranse: spennende, pumpende, episk musikk.
● Under gjentatte anstrengelser som ikke krever refleksjon, for eksempel å løfte vekter: en
distraherende musikk, som rap, på vårt eget språk. Her bør vi gjøre det motsatte av å
studere og se etter musikk som distraherer oss fra oppgaven.

Problemer
Hva er noen problemer knyttet til bruk av hodetelefoner i klassen?
Noen elever vil ikke fokusere på klassene sine og foretrekker å bli distrahert av hodetelefonene.
Så de lytter til:
● En fengende type musikk, som fransk rap, med høyt volum.
● En podcast, for eksempel en videospillkommentator.
● En Netflix-serie som de ser innimellom med skjermen i fanget.
Hvordan vite hva elevene hører på?
For å høre på musikk trenger studentene smarttelefonen sin, som distraherer dem gjennom
sosiale medier og varsler, spesielt når de føler seg motløse overfor sitt arbeid. .
Den enkleste løsningen er å forby musikk i klassen og bare tillate hodetelefoner å se
pedagogiske videoer. Another solution is to negotiate with students one-on-one, based on their
motivation and the trust that the teacher has in them.
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Examples of music
Classical music
- Mozart 3h: https://www.youtube.com/watch?v=VB6SIKl8Md0
- Mozart 2h30: https://youtu.be/7JmprpRIsEY
- Bach 4h: https://youtu.be/w3HCPVMtd8M
Nature music
- Forest 8h: https://youtu.be/w3HCPVMtd8M
- Rain 10h: https://youtu.be/Y8xk1jRmMnA
Miscellaneous music
- Relaxing 4h:
https://soundcloud.com/relaxdaily/sets/deep-focus-music-studying-concentration-work
- Music without lyrics 6h: https://youtu.be/2JQsf7i_dXY
- Calming airport music 50': https://youtu.be/vNwYtllyt3Q
- N'to - electronic: https://open.spotify.com/artist/7ry8L53T4oJtSIogGYuioq
Film music
- Hans Zimmer compilation 1h: https://youtu.be/IqiTJK_uzUY
- Lawrence of Araby 50': https://youtu.be/4_MAK0rYdnQ
- Cloud Atlas 1h: https://youtu.be/uOQtqrEt2RY
- The Bourne Identity 50': https://youtu.be/zx4Gb5TK0qw
Video game music
Video game music is by definition meant to sharpen the player's cognition without distracting or
tiring him/her.
- Battlefield 1h: https://youtu.be/HJvZWvecU4Q
- Final Fantasy 50': https://youtu.be/BnSSsFUeh1g
- Skyrim 3h: https://youtu.be/aQeIYVM3YBM
- Playlist 1 on Spotify 5h: https://open.spotify.com/playlist/3Iwd2RiXCzmm1AMUpRAaHO
- Playlist 2 on Spotify 2h: https://open.spotify.com/playlist/3FJd21jWvCjGCLx7eKrext
Certains sites or applications offer music (that you have to purchase) to enhance your
concentration and the quality of your studying.
- FocusAtWill.com (smartphone app)
- Brain.fm (website)

level 2

Comprehension and memorisation: quiz on the text

studying with music

🕑 Complete a faultless test in less than 5 minutes
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1

Music has beneficial effects on
studying…

A. always

C. it depends on the class

B. it depends on the kind
of music

D. never

2

The most effective kind of music
for studying is...

A. feminine

C. by singers wearing
surgery masks

B. masculine

B

1

D 2

D. without lyrics
3

4

5

6

Calm music is suitable when…

Music can be beneficial for
studying because…

If we let all students use
headphones in class, what can we
be certain of?

Why listen to lyric-less music?

A. we are calm

C. we exercise

B. we are upset

D. we are in love

A. it keeps the
subconscious busy

C. it repels insects

B. it has magical powers

D. it invites kindness and
exchange with others

A. that some will listen to
music useful for their
studying

C. that they will take this
opportunity to use their
smartphones

B. that they will talk less
between themselves

D. that their marks will
increase

A. because the brain is
wired to pay attention to
human voices

C. because a singer
produces bacteria
which could infect our
ears

B. because human beings
are not pure

7

When we have complex tasks to
do, the most effective thing is…

A. silence
B. lyric-less music

B

3

A

4

C 5

A

6

A

7

B

8

D. because singers
sometimes smell
C. music playing without
high speakers or
headphones
D. ambiance noise

8

9

Which of these things does music
do that is unrelated to studying?

What students could listen to
music in class and have their
studies benefit from it?

A. create a distraction-less
bubble

C. keep the subconscious
busy

B. promote culture

D. breed encouraging
feelings

A. students with no
motivation for school

C. the older students

B. the teacher's pets

D. the students capable of
controlling their
addiction to their
smartphone
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D 9

10

Why is music with a regular rhythm
more useful to study than irregular
music?

A. because music with a
regular rhythm is often
of a better quality
B. because music with a
regular rhythm is legal

11

What does it mean when we say
that music keeps our
subconscious busy?

A. that the inaudible sound
waves reach our
subconscious
B. it allows us to avoid
thinking as much and to
focus on our classes

12

What is the most effective volume
for studying?

A. the highest volume
B. a volume that makes us
want to danse

D 10

C. because an irregular
rhythm is satanic
D. because a predictable
rhythm disturbs the
conscious part of our
brain less
C. music fills the left part of
our brain and leaves
less space to the rest of
our brain

B

11

D. music unconsciously
makes us want to
danse

C 12

C. a volume loud enough
to isolate us without
being so loud that it
disturbs our thoughts
D. the lowest volume

13

14

15

Before a sports competition, the
most effective music to listen to
is…

A. relaxing

C. lyric-less

B. appeasing

D. epic

Why listen to music while doing
exercises at school?

A. to create a noiseless
bubble

C. to avoid thinking about
family troubles

B. to help us sleep in the
classes we don't like
and be rested for those
we do

D. to give ourselves
courage

A. we are bursting with
energy

C. we have little courage

We need encouraging music
when...

D 13

B

14

C 15

D. we are hungry

B. we have eaten too
much
16

Music is more efficient for studying
if…

A. the student does not
know it
B. the student likes it

17

What risk is not related to wearing
headphones in class?

A. being distracted
B. being interrupted by
notifications

C. the student hates it

B

D. the student is able to
play it themselves

16

D 17

C. listening to podcasts
unrelated to class
D. people talking loudly in
class
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18

Which of these criteria makes
music less efficient for studying?

A. lack of talking

C. a low volume

B. a regular rhythm

D. languorous music

19

The most effective music for
studying is...

A. lyric-less music

C. music in our mother
tongue

B. music in a foreign
language

D 18
A

D. loud music
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19

level 3
making clear requests

Memorization of summary

🕑 Reproduce the simplified summary graphic

while hiding the original, in less than five minutes
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Utsettelse A - Mekanisme
Vitenskapelig eksperiment

2219 respondenter viste at 88% av alle mennesker innrømmer å utsette ting minst en time om
dagen. https://dariusforoux.com/procrastination-study/

nivå 1
utsettelse A Delta i

Forstå utsettelse
en klasse eller lese forklarende dokument

Video
Inne i sinnet til en mester procrastinator
Tim Urban - Engelsk, Fransk undertekster - 14 minutter
https://youtu.be/arj7oStGLkU
I denne TED-talen beskriver Tim mekanismene for utsettelse med
mye humor. Følgende tekst er et sammendrag av videoen og
forsøker å begrense seg til videoen.

M-tasten
Utsettelsen er tendensen til å sette alt av til i morgen. I utsetterens hjerne står den rasjonelle
beslutningstakeren ved roret og bestemmer våre handlinger. Han ønsker å gjøre en viktig og
vanskelig oppgave. Det er da apen av instant tilfredsstillelse  tar over og finner seg i kontroll.

Apen av umiddelbar tilfredsstillelse:
- lever bare i nåtiden
- uten minne fra fortiden
- uten kjennskap til fremtiden

Han bryr seg bare om hva som er:
- Enkel
- morsom
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Monsteret
Heldigvis sparker panikkmonsteret inn når en tidsfrist er for nær - for
eksempel dagen før et intervju. Det skremmer bort apen som er veldig
redd for det.

Problem
Det kan ha fungert i forhistorisk tid, men vår avanserte sivilisasjon
trenger rasjonell beslutningstaker ansvarlig for å gjøre det som er fornuftig, for å se
langsiktige prosjekter, som å lære å lese, å programmere en datamaskin, eller for å forstå
funksjonen av hjernen vår, til ferdigstillelse.
Så når vi er rimelige, sprer vi en stor oppgave over tid. Men når vi utsetter, er det gjort i siste
øyeblikk, når panikkmonsteret oppstår. Videografikken nedenfor viser hvor mye arbeid en stor
oppgave tar å gjøre i trinn (stolper):
- i den til venstre, jobber vi litt hver dag før forfallsdatoen angitt i rødt.
- i den til høyre, utsetter vi helt på slutten, når han ikke panikkmonster gjør oss jobbe
intenst.

Når du jobber i siste minutt:
- for en lekseoppgave, vil kvaliteten bli lavere
- for en studieoppgave, vil innsatsen  bli større greater,og du vil beholde kunnskapen
mindre tid

Du kan ikke unnslippe morgendagens ansvar ved å unnvike det i dag.
Abraham Lincoln
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nivå 2
utsettelse En

🕑

Forståelse og memorization: quiz på teksten
Fullfør  en feilfri test på fem minutter eller mindre

1

Utsettelse er tendensen til å... A. gjøre alt som en proff
B. foreskrive til proffene

2

Hvorfor er det problematisk i
denne alderen?

A. Fordi vår avanserte
sivilisasjon trenger lange
og komplekse prosjekter

C 1

C. utsette alt til neste dag
D. ta ansvar
C. Fordi en morsom og enkel
aktivitet har blitt en synd

A

2

D. Fordi loven forbyr det

B. Fordi det ikke er mange
trær å klatre i lenger
Hvorfor er det et problem å
gjøre lekser i siste øyeblikk
hvis det er ferdig?

A. vi vil ikke være i stand til å
spille den dagen
B. det er uhøflig

D. kvaliteten på leksene vil
være mindre

Hvem griper inn når en viktig
tidsfrist er nær, og vi ikke er
klare for det?

A. Politiet

C. Feen "med en gang"

B. Rektor

D. Panikkmonsteret

Den rasjonelle
beslutningstakeren ønsker
å...

A. gjøre en viktig og
vanskelig oppgave

C. være venner med apen

Hva ønsker den rasjonelle
beslutningstakeren mest å
gjøre?

A. presserende oppgaver

7

Tilfredsstillelseapen bryr seg
bare om hva som er...

A. Billige

C. alvorlig og vanskelig

B. Holdbar

D. morsom og enkel

8

Hva er galt med å studere et
emne i siste øyeblikk?

A. det er vanærelig

C. det gir for mye glede til
apen

3

4

5

6

9

10

Hvem bor bare i nåtiden, uten
minne om fortiden og uten
kunnskap om fremtiden?

C. det er mot naturen

D 3

D 4

A

5

B

6

D. hvile og gi apekontroll

B. surfe på internett

B. meningsfylte oppgaver

C. oppgaver pålagt av
foreldre
D. ubehagelige oppgaver

B. vi må gjøre en større
innsats og huske emnet
mindre tid

B

8

D. det skader hjernen

A. Donald Trump

C. Tilfredsstillelse ape

B. Den rasjonelle
beslutningstakeren

D. Panikkmonsteret

Hvordan håndterer vi store
A. vi gjør alt i begynnelsen,
oppgaver på en rimelig måte?
så ingenting før fristen

D 7

C 9

B

C. vi gjør ingenting i
begynnelsen, så gjør alt
like før fristen
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10

11

12

Hvorfor tar den umiddelbare
tilfredsstillelseapen ledelsen?

Den rasjonelle
beslutningstakeren...

B. vi gjør litt hver dag

D. vi gjør ingenting i
begynnelsen, heller ikke
etter

A. fordi han planlegger
fremover og vet hva han
skal gjøre

C. fordi han foretrekker at vi
gjør det som er enkelt og
morsomt

B. fordi den rasjonelle
beslutningstakeren ikke
vet hva de skal gjøre

D. fordi alle har en tur

A. bare lever i nåtiden

C. husker fortiden, lever i
nåtiden og ser for seg
fremtiden

B. husker fortiden og lever i
nåtiden

C 11

C 12

D. lever bare i fremtiden
13

14

Panikkmonsteret griper inn
når...

A. vi har en jobb å gjøre

C. det er coronavirus

B. apen prøver å ta over

D. forfallsdatoen er svært
nær

Når håndterer vi vanligvis en
stor obligatorisk oppgave når
vi utsetter?

A. vi gjør alt i begynnelsen,
så ingenting før fristen

C. vi gjør ingenting i
begynnelsen, så gjør alt
like før fristen

B. vi gjør litt hver dag

D 13

C 14

D. vi gjør ingenting i
begynnelsen, heller ikke
etter
15

Hva er "øyeblikkelig
tilfredsstillelse ape"?

A. Han er en så god ape på
skolen at han får
belønninger fra læreren
B. Han er en ape som ønsker
en god tid

nivå 3
utsettelse En

skjuler

🕑

C. Han er en ape som jobber
gratis og med en gang
D. Han er en elev som
umiddelbart spiller apen
hvis den er riper

Memorization av sammendrag
Reprodusere  det forenklede grafiske sammendraget identisk mensdu
originalen på mindre enn 5 minutter
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B

15

nivå
utsettelse A

4 Mitt nivå av utsettelse
Evaluer din tendens til å forsinke arbeidet

ORIGINALSPØRRESKJEMA: https:
//www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmro.massey.ac.nz%2Fbitstream%2
Fhandle%2F10179%2F5788%2F02_whole.pdf%3Fsequence%3D2%26isAllowed%3Dy
VoKuSig=KegaOIXQ 1589438582381000 & source = images & cd =  vfe  &  ved  =
0CAIQjRxqFwoTCPD8vqOesOkCFQAAAAAdAAAAABAD
Her er et spørreskjema opprettet av Aitken (University of Pittsburgh, 1982) for å måle utsettelse.
Gi hver setning en rekke poeng:
1 = usann, 2 = vanligvis usann, 3 = noen ganger falsk / sann 4 = vanligvis sant, 5 = sann

1
2

3

Jeg utsetter å starte ting til siste minutt.
Jeg er forsiktig med å returnere bibliotekbøker i tide.

Jeg holder oppgavene mine oppdatert ved å gjøre arbeidet mitt regelmessig fra
dag til dag.

5

Hvis det var et verksted som ville hjelpe meg å lære å ikke sette av å starte
arbeidet mitt, ville jeg gå.

7

8
9
10
11

12

Omvend
t

2

Selv når jeg vet at en jobb må gjøres, vil jeg aldri starte den med en gang.

4

6

1

3

Omvend
t

4

5

Jeg er ofte sen til mine avtaler og møter.
Jeg bruker de ledige timene mellom klassene for å komme i gang på
kveldsarbeidet.

6

Omvend
t

7

Jeg utsetter å starte ting så lenge at jeg ikke får dem gjort innen fristen.

8

Jeg er ofte febrilsk rushing å møte tidsfrister.

9

Det tar meg ofte lang tid å komme i gang med noe.

10

Jeg forsinker ikke når jeg vet at jeg virkelig trenger å få jobben gjort.

Omvend
t

11

Hvis jeg hadde et viktig prosjekt å gjøre, ville jeg komme i gang med det så raskt
som mulig.

Omvend
t

12
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13

14

15

16

17

18
19

Når jeg har en test planlagt snart, jeg ofte finne meg selv å jobbe med andre
jobber når testfristen er nær.

13

Jeg er ofte ferdig med arbeidet mitt før det skal leveres.

Omvend
t

14

Jeg får rett til å jobbe på jobber som må gjøres.

Omvend
t

15

Hvis jeg har en viktig avtale, sørger jeg for at klærne jeg vil ha på meg er klare
dagen før.

Omvend
t

16

Jeg kommer til college avtaler med god tid til overs.

Omvend
t

17

Jeg kommer vanligvis i tide til klassen.

Inverse

18

Jeg overvurderer hvor mye arbeid jeg kan gjøre på en gitt tid.

19

For hver setning som er angitt "omvendt", må merket reverseres.
5→1
4→2
3→3
2→4
5→2
Din totale score da bør være mellom 19 (forventningsmann) og 95 (procrastinator).
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nivå 5
utsettelse A

Innvirkning på livet mitt
Evaluer virkningen av utsettelse på livet ditt

Svar på hvert spørsmål med en ja  eller  nei-setning.
Kilde: Dr Bruno Koeltz

1

Noen ganger får det fysiske eller psykiske stresset knyttet til å utsette oppgaver eller
aktiviteter som jeg må gjøre, at jeg føler meg syk.

1

2

Noen ganger føler jeg meg deprimert, mister selvtillit eller har lav selvtillit på grunn av min
utsettende oppførsel.

2

3

Noen ganger føler jeg at jeg er lammet og ute av stand til å handle eller gjøre opp tankene
mine.

3

Jeg føler at jeg har mistet aktelsen av noen mennesker because av min tendens til å utsette.

4

5

Kvaliteten på studiene mine / av min nåværende personlige situasjon er langt under det jeg
vet jeg kan oppnå.

5

6

Min tendens til å utsette oppgaver har allerede forårsaket alvorlige mellommenneskelige
konflikter.

6

4

7

Min tendens til å utsette har vært en barriere for å nå eller oppnå ting som er viktige for meg.

7

Hvis du svarte ja til minst 2 av de 7 uttalelsene, påvirker utsettelse sannsynligvis livet ditt på en
negativ og betydelig måte.
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Utsettelse B - oppmerksomhetssekvens
nivå 1

Forstå oppmerksomhetssekvensen

utsettelse B Delta

i en klasse eller les det forklarende dokumentet

Bestemme seg for å jobbe
Tilgjengelighet
Enhver barriere mellom deg og arbeidet ditt kan påvirke deg. For eksempel, hvis det tar 20
sekunder å ta gitaren ut av skapet og deretter ut av sekken, kan det ta fra deg tid fra å spill hver
dag, i motsetning til en situasjon der den står på et stativ midt i stuen, klar til bruk.
Å ha et rent skrivebord, skarpe blyanter, en fylt penn, ryddige ark, en ordforrådsliste for å
studere allerede klar på skrivebordet gjør arbeidet mer tilgjengelig. Aktiveringsenergien som
kreves, er mindre.
Visualisere fordeler
Husk fordelene ved å gjøre det du er motvillig til å gjøre. Ta deg tid til å liste dem, for å
visualisere dem, å tenke på tilfredsheten som oppnåelsen av målet ditt vil forårsake. Denne
refleksjonen kan gjøres gjennom meditasjon.
Dette vil motivate deg og presse deg til å gjøre det rette.
Å øke de positive kortsiktige konsekvensene av en tidligere utsatt handling er mer effektivt enn
å tenke på de negative langsiktige konsekvensene.
Følelser
Når vi blir overveldet av følelsene våre, tar vår interne dialog raskt over vårt hode. Dette kan
være på grunn av frykt, et brudd, økonomiske vanskeligheter, etc.
Vi utsetter og gjør heller enklere eller morsommere aktiviteter for å tenke på andre ting.
Aktiviteter som gjør oss fokus kan hjelpe oss til å glemme noen av våre emosjonelle belastning i
løpet av få minutter: mandalas, meditasjon, sport, teater, musikk.

Starte en arbeidssekvens
Distraksjoner
Før du begynner å jobbe, beskytt deg mot kilder til distraksjon:
- støy (se Studere i musikk)
- sted (et isolert skrivebord, ikke i stuen - unngå vinduer hvis du er lett distrahert).
Hva er kildene til distraksjon i miljøet ditt som du finner vanskelig å motstå?
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Skjermer
Skjermer har blitt den viktigste kilden til distraksjon. Legg vekk smarttelefonen, den bærbare
datamaskinen eller en annen enhet til foreldrene dine før du begynner å studere.
Noen ganger trenger du datamaskinen for å jobbe → bruke en app som blokkerer alle
distraksjoner i 2 timer uten at du kan ombestemme deg. For eksempel:
På datamaskinen: GetColdTurkey.com
Smarttelefon: AppBlock

Tempo i arbeidssekvensen
Bryter
En elevs gjennomsnittlig fokus varer i 10 til 25
minutter. I beste fall, noen voksne synes i stand til å
presse denne grensen til 1 og en halv time.
Etter 10 til 25 minutters arbeid er en 5 minutters pause
tilstrekkelig til å tillate en ny fokusert arbeidsøkt på 10
til 25 minutter.
De mest effektive pausene involverer fysisk aktivitet,
fint vær, og uten skjerm.
 Å låse deg inne på rommet ditt for å studere i 1 time
uten avbrudd er dømt til å mislykkes for den
gjennomsnittlige studenten. Pomodoro-metoden
foreslår  bruk av en timer for å huske å ta pauser og ha
mer effektive arbeidsøkter.
Mangfold
Endring fanger oppmerksomheten. Eleven kan endre
kapitler, type aktivitet: se en video, lese en tekst,
oppsummere hans / hennes kurs, forklare den en leser til en venn, gjøre øvelser, ta en test.
Som pausene kan denne endringen organiseres: Jeg vil lese denne teksten som irriterer meg i
15 minutter med en tidtaker og se en fagvideo etterpå. Som jeg vet at denne forpliktelsen er
begrenset til 15 minutter, er jeg raskere å gjøre det, det er mer tilgjengelig.

Fullføre arbeidssekvensen
Tilgjengelighet 2
Det er på tide å rydde opp tingene dine slik at kontoret er i en rekkefølge som gjør at du ønsker
å komme tilbake til det senere, slik at arbeidet er tilgjengelig, klar til å startes på nytt.
Belønn deg selv
Etter å ha unngått utsettelse, etter å ha jobbet hardt, skriv ned fremgangen din, de tingene du
har gjort, for å forankre følelsen av tilfredshet din i det du har produsert.
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Feirer det du har fått til av fag eller oppførsel. Tilby deg selv en belønning du forbinder med
følelsen av tilfredshet til valgt oppgave og som vil hjelpe deg å starte neste oppgave.
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nivå 2

Forståelse og memorization: quiz på teksten

utsettelse B

1

Hvilke handlinger gjør
beslutningen om å komme på jobb
enklere?

🕑 Fullfør en feilfri test på fem minutter eller mindre


A. Låse opp arbeidet ditt
på en trygg måte
B. Forestille seg det verste
som kan skje

C 1

C. Beroligende dine
negative følelser ved å
gjøre noe hyggelig
D. Skrive, "Jeg vil jobbe
snart", 100 ganger

B

2

For å komme på jobb, velger jeg et
sted ...

A. med en fin atmosfære

C. Utendørs

B. bortgjemt, uten
distraksjoner

D. med et fullt kjøleskap

3

De fleste studenter i alderen 10 til
18 er i stand til å fokusere ...

A. 1 til 3 minutter

C. 10 til 25 minutter

B. 5 til 10 minutter

D. 50 minutter

Når jeg er ferdig med leksene eller
en arbeidssekvens på skolen, ville
jeg gjøre det bra for å...

A. ta en lur

C. feire med læreren min

B. feire min innsats

D. spise en levende frosk

Hvorfor skal arbeidet være
tilgjengelig, klar til å gjøres?

A. for å gjøre det enklere å
komme til

C. å behage guden for
tilgjengelighet

B. å hvile mer

D. å skremme seg selv

A. løshundene som
kommer overraskende

C. måneformørkelser, som
er hyppigere og
hyppigere.

4

5

6

Den argeste kilden til distraksjon i
disse dager er / er ...

B. zombier, som kommer i
bølger

7

8

2

C 3
C 4

A

5

D 6

D. skjermer:
smarttelefoner, TV-er,
datamaskiner

De mest effektive, energigivende
pausene involverer...

A. videospill

C. fysisk aktivitet

B. hardt arbeid

D. lese meldinger

Når jeg er ferdig med en
arbeidssekvens, hvorfor skal jeg
nøye legge bort tingene mine?

A. fordi lidelsen irriterer
mamma, og jeg elsker
mamma

C. slik at jeg ikke ser dem
igjen på lang tid

C 7
B

D. fordi det er regelen

B. slik at de er lett
tilgjengelige for neste
gang, noe som vil
hjelpe meg å komme i
gang med arbeid
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8

9

10

For å komme i gang, er det bedre
å ...

Den mest effektive måten å ikke bli
distrahert av smarttelefonen din er
å ...

A. sjekk meldingene dine
B. husk at det vil være
lang og smertefull
A. overlate det til
foreldrene dine før du
starter arbeidet ditt
B. bruke et
blokkeringsprogram

11

12

13

Når du må jobbe 2 timer, for
eksempel fra 16:00 til 18:00, er
den mest effektive måten å jobbe
på ...

A. å starte med en
15-minutters pause før
du kommer ned på jobb

Endre...

A. er sunt

A. tårer gjør oss ta tid til å
finne et lommetørkle
B. vår oppmerksomhet blir
avledet av vår interne
dialog som rehashes
våre følelser

14

15

16

D. visualisere fordelene

A

C. ha den på baksiden av
lommen
D. sette den på
skrivebordet

C 11

C. å ta en 5 minutters
pause hver halve time
D. ikke å ta en pause

C 12

C. fanger
oppmerksomheten
D. forvirrer hjernen
C. vår nabo vil avbryte oss
for å spørre oss
hvordan vi har det

B

13

D. følelser er en del av den
mørke siden av kraften

D 14

Før du begynner å jobbe, må du
beskytte deg selv ...

A. fra fluene

C. Fra pedofile

B. fra coronaviruset

D. fra distraksjoner

Tomatteknikken er...

A. et Naruto-angrep der
han kloner seg inn i en
gigantisk tomat

C. en meditasjon teknikk
som bringer oksygenert
blod til hjernen

B. innsetting av
regelmessige pauser i
en arbeidsøkt

D. en kopp vanilje iskrem
dekket med et tykt lag
av ketchup

A. Ved å bestemme
nøyaktig hvor lenge jeg
vil bruke på en
smertefull oppgave,
reduserer jeg

C. Å skremme meg, fordi
frykt genererer sinne og
sinne er den mørke
siden av kraften

Hvordan bruker jeg en tidtaker for
å hjelpe meg med å komme meg
på jobb?

10

B. til slutt med en
15-minutters pause for
å fullføre tidligere

B. samsvarer med de 10
budene
Følelser hindrer oss i å fokusere
på arbeidet vårt fordi...

D 9

C. har en krangel med
noen
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B

15

A

16

vanskeligheten med å
starte den
B. For å ta en pause før
jeg begynner å jobbe
17

Negative følelser får oss til å
utsette fordi...

A. vi ønsker å tenke på
noe morsomt og enkelt
B. vi ønsker å finne
løsninger på våre
problemer

18

19

20

Noen ganger har du lekser som
krever internettilgang (videoer,
online artikkel, etc.). Hva må du
absolutt ikke gjøre?

Når du har en vanskelig oppgave å
gjøre, hvorfor begrense den til 20
minutter med en tidtaker før du går
videre til en annen skoleaktivitet?

Hva er, i det 21ste århundre, den
verste fristelsen til utsetteren ...

A. Lås deg inne med
datamaskinen i et rom
B. Aktivere et
blokkeringsprogram før
du bruker det, for
eksempel Kaldt Tyrkia

A. Fordi
kunnskapsministeren
krever at du ikke gjør
mer enn 20 minutter
med hardt arbeid per
uke

D. For å minne meg på å
ringe læreren min etter
10 minutter

C. utsettelse er dårlig, og
negative følelser får oss
til å tenke dårlig

A

17

A

18

D. ingen vet hvorfor

C. Bruk bare Internett i
nærheten av foreldrene
dine, slik at de kan se
skjermen din
D. Fortell foreldrene dine
at datamaskinen er
nødvendig i en
begrenset periode og
angi en timer for å
komme tilbake og få
den
C. For å begrense det
harde arbeidet i
begynnelsen og
redusere risikoen for
motløshet og utsettelse

B. For å behage
studentforeningen

D. For ikke å komme i
forkant av
dinesmertelige lekser

A. kjærlige romaner

C. Lese

B. digitale enheter

D. Søtsaker

C 19

B
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20

nivå 3
utsettelse

skjuler

Memorization av sammendraget

🕑 Reprodusere det forenklede grafiske sammendraget identisk mens

A-



du

originalen, på mindre enn 5 minutter

(for å gjøre om)
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nivå 4 og 5
utsettelse En

Søknad
klasseromspraksis

På dette stadiet bør læreren vedta bruken av anti-utsettelsessekvensen som presenteres i dette
kurset. For eksempel, etter 30 minutters arbeid som læreren anser produktiv og intens, bør han
/ hun be elevene om å tilby seg en belønning, for eksempel tegne på brettet i 2 minutter, spise i
klassen, ta en kort pause eller bare la dem gratulere seg selv.
Nivå 4 nås så snart læreren bedømmer at studenten implementerer halvparten av elementene
som foreslås her. Nivå 5 nås når 80% av elementene implementeres regelmessig av studenten.
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Administrere prioriteringer
nivå 1
prioritet

Forstå prioritetsstyring
Delta i en klasse eller lese forklarende dokument

Hvordan håndterer du prioriteringene dine slik at viktige andre ting blir gjort og lar deg få dine
langsiktige livsmål til å gå videre?
2 metaforer vil bli brukt til å besvare dette spørsmålet.

Reservoar av mot
Som en bil i starten av en tur, har vi et reservoar fullt av mot i begynnelsen av hver dag. Uansett
hva vi gjør, bruker vi det motet etter hvert som dagen utvikler seg.
Skal vi ta på oss en oppgave som krever mye mot når tanken vår er nesten tom? Nei.
For å gå videre med viktige prosjekter, må vi ta på oss smertefulle oppgaver når vårt
reservoar av courage er fullt, i begynnelsen av dagen , i god tid før vi konsulterer våre
meldinger eller gjør liten daglig oppgave som ikke vil endre vår fremtid.
Mindre, enklere oppgaver krever ikke en full tank og kan gjøres selv når vi er litt nedslitte eller
slitne, i midten eller slutten av dagen.

Småstein
Det som er viktig - våre kjære, våre drømmer - er ikke alltid vår
prioritet. Ved å fylle vasen i livet vårt med apeas umiddelbare
tilfredsstillelse, er det ikke nok plass igjen til våre større planer.

https://youtu.be/KmIM
B4U739s
Sand og vann representerer de enkle og  morsomme tingene du vil
gjøre i løpet av dagen. Man kan starte med disse aktivitetene og fylle
vasen med vann og sand. Deretter kunne vi bestemme oss for å
gjøre de kjedelige oppgavene, representert ved småstein. Men da
ville det ikke være nok tid / rom for de viktige tingene som gir
mening,  representert ved de store steinene (golfballer i videoen).
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FORSIKTIG FALSKT
BILDE: DET ER FOR
MYE VANN som det
ikke skal nå kanten av
vasen (det er luft
innsatsween de store
steinene)
Hvis vi først plasserer de store steinene, kan vi fylle slutten av dagen
med de mindre viktige, morsommere og enklere tingene.
Vi tar imidlertid sikte på å sette samme mengde vann, sand, små
steiner og store steiner i vasen i beggeca ses. Så  du må starte med
de store steinene for å passe alt i vasen.
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nivå 2

Forståelse og memorization: quiz på teksten

prioritet

1

Hvorfor administrere
prioriteringene dine?

🕑 Fullfør en feilfri test på fem minutter eller mindre


A. Fordi det er bra å
administrere
B. Slik at våre
livsprosjekter kan
utvikle seg

2

Når bør du konsultere meldingene
dine?

A. Helt i begynnelsen av
dagen, før du gjør noe

C. For å behage læreren

B

1

B

2

A

3

D. For å respektere
motorveikoden

C. Etter hvert varsel
D. 29. februar kl.

B. Etter å ha fullført en
oppgave som krever
mot
3

4

I vasen i vårt liv representerer de
små småsteinene...

Hvis vi først plasserer de store
småsteinene / golfballene i vasen i
livet vårt, så...

A. de kjedelige tingene vi
trenger å gjøre

C. veien for å finne Little
Thumb hus

B. våre sykdommer

D. våre penger

A. det er ikke nok plass
igjen for det som er
viktig

C. vi klarer å sette alt i
vasen

C 4

D. Hva

B. vi vil ikke lenger ha fritid
eller et liv, så vi kan like
godt dø umiddelbart
5

6

I begynnelsen av dagen er vårt
motreservoar normalt...

A. Tom

C. full av tomhet

B. Full

D. Brutt

Smertefulle oppgaver krever...

A. et tomt motreservoar for
å imøtekomme dem

C. føyelige hender
D. en kirurgisk maske

B

5

B

6

B. et fullverdig reservoar
7

Hvilke lærere er i stand til å
håndtere sine livsprioriteringer?

den hyggeligste
alle av dem

D 7

ingen av dem, ellers
ville de ikke være
lærere
det er ikke mulig å
svare på dette
spørsmålet uten å
forstyrre noen
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8

Når dagen utvikler seg,...

A. tømme vår tank av mot
B. fylle vår tank med mot

C. kokk i vårt reservoar av
mot

A

8

D. reparere vårt reservoar
av mot
9

11

12

13

14

A. kopp te

C. Prioritet

B. Familieforsørger

D. Byrden

Skal vi starte en oppgave som
krever mye mot når tanken vår er
nesten tom?

A. Ja, fordi det er plass i
tanken vår

C. nei, fordi vi har mer mot

Hvis apen fyller den tomme vasen
i livet vårt med umiddelbar
tilfredsstillelse...

A. vi er stolte av oss selv

C. vi blir banan eaters

B. vi blir smartere

D. det er ikke nok plass
igjen til våre store
prosjekter

I metaforen av småsteinene er
vasen...

A. vår tid tilgjengelig

C. en beholder for
blomster

Folk som ikke administrerer sine
prioriteringer er / har ...

B. Ja, fordi tanken vår er
lettere

B. den bunnløse dalen av
glede
A. skuffet over ikke å se
sine livsplaner
fremgang
B. trafikkulykker

15

16

C 9

Det som er viktig, våre drømmer,
er ikke alltid våre...

Når skal vi starte en smertefull
oppgave?

I vasen i vårt liv representerer
sand og vann...

A. når som helst
B. når vårt motreservoar er
tomt
A. den kosmiske flyten av
vår karma

D. Nei, uavhengig av
nivået av mot i vår tank

C 11

D 12

A

13

A

14

D. våre store prosjekter
C. evig glad for at de ikke
trenger å håndtere noe
D. uhelbredelige pasienter
som må være ynkelige
C. når vårt reservoar av
mot er fullt

C 15

D. Aldri

B

C. arbeidet der vi drukner
D. vår sommerferie

16

B. de enkle og morsomme
tingene
17

For å få våre viktige prosjekter til å
utvikle seg, må vi...

A. gjøre det som behager
oss

D 17

C. dyrke hagen vår
D. våre prioriteringer

B. Rent og pent, hyggelig
personale, rent og pent
18

Vårt reservoar av mot er fullt...

A. ved starten av dagen,
etter å ha sovet

A

C. etter å ha spist
D. etter å ha jobbet

B. på slutten av dagen
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18

19

20

Hvis vi fyller vår vase av mot ved å
starte med vann og sand, så...

Hva representerer reservoaret i
motmetaforen...

A. vi er klare for en god lur
B. Vi har ikke lenger plass
til våre store steiner
A. den volumetriske
kapasiteten til våre
problemer
B. hvor lang tid vi har per
prosjekt

C. Vi har mer plass til våre
store steiner

B

19

D. vi vil være våte

D 20

C. det er vår nødreserve i
tilfelle hungersnød
D. hvor mye mot vi har på
daglig basis
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Nivå 3
prioriteringer

Sammendragsmemorisering

🕑 Reprodusere den forenklede sammendragsgrafen mens 


du skjuler

originalen, på mindre enn 5 minutter
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nivå 4

Ta eierskap: mine prioriteringer

prioriteringer

Lag listen din

Oppgi dine prioriteringer i livet. For eksempel:
- å leve i en fredelig, familie atmosfære
- finne hva jeg ønsker å gjøre for en levende
- bli et svart belte i karate
- bestå eksamenene mine
- har fire gode venner som forstår meg
- ...
Det er ikke noe riktig svar; bare vis listen til læreren din for å se om du går opp på nivå.

nivå 5

Bevilgning: anvende mine prioriteringer

prioriteringer

Opprette en 3-minutters video eller presentasjon

Beskriv hvorda
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