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Systemisk pædagogik Flemming \u00d8stergaard Hent PDF Både lærere, elever, ledelse og forældre er

udfordrede af kompleksiteten og de høje krav, som er folkeskolens virkelighed. Der bruges ofte meget energi
på områder, som ikke altid forbedrer betingelserne for de mange aktører i og omkring skolen. Systemisk

pædagogik er skrevet for at pege på områder og kompetencer, som er nødvendige for at kunne forbedre trivsel
og læring for både elever og personale på skolerne, og den peger på en brugbar vej gennem kompleksiteten.
Kompleks viden kan ikke overføres, heller ikke fra bog til læser. Men for at skabe størst mulig brugbarhed og

omsætning fra teori til praksis for læseren, er der bogen igennem en vekselvirkning mellem teori,
undersøgelser, eksempler, cases og refleksionsøvelser. Uddrag af bogen Straks Tove havde forladt klassen,

steg uroen, og da eleverne gik i gang med at måle forskellige genstande i klassen, blev alt kaos. Nogle elever
begyndte at lege tagfat, andre elever snakkede blot, nogle elever målte hinanden eller dele af hinanden, og
kun en elev gik i gang med opgaven som beskrevet. Merete prøvede at kalde til ro med det signal, som alle
lærerne brugte i indskolingen ”Tip, Tap, Tå”, men kun den første gang reagerede nogle få elever, derefter
mistede signalet helt sin virkning. Om forfatteren Flemming Østergaard er uddannet folkeskolelærer og er

kandidat i pædagogisk psykologi. Han har erfaring med systemiske tiltag og systemiske uddannelser for hele
skoler/daginstitutioner samt med tiltag, som inkluderer enkeltelever med særlige behov i

normalundervisningen. Flemming har arbejdet ved PPR og Videnscenter for inklusion i Hedensted kommune.
Læs mere om systemisk pædagogik på hjemmesiden: www.systemiskpaedagogik.dk

 

Både lærere, elever, ledelse og forældre er udfordrede af
kompleksiteten og de høje krav, som er folkeskolens virkelighed. Der

bruges ofte meget energi på områder, som ikke altid forbedrer
betingelserne for de mange aktører i og omkring skolen. Systemisk
pædagogik er skrevet for at pege på områder og kompetencer, som er
nødvendige for at kunne forbedre trivsel og læring for både elever og

personale på skolerne, og den peger på en brugbar vej gennem
kompleksiteten. Kompleks viden kan ikke overføres, heller ikke fra

bog til læser. Men for at skabe størst mulig brugbarhed og
omsætning fra teori til praksis for læseren, er der bogen igennem en
vekselvirkning mellem teori, undersøgelser, eksempler, cases og
refleksionsøvelser. Uddrag af bogen Straks Tove havde forladt
klassen, steg uroen, og da eleverne gik i gang med at måle



forskellige genstande i klassen, blev alt kaos. Nogle elever begyndte
at lege tagfat, andre elever snakkede blot, nogle elever målte
hinanden eller dele af hinanden, og kun en elev gik i gang med
opgaven som beskrevet. Merete prøvede at kalde til ro med det

signal, som alle lærerne brugte i indskolingen ”Tip, Tap, Tå”, men
kun den første gang reagerede nogle få elever, derefter mistede

signalet helt sin virkning. Om forfatteren Flemming Østergaard er
uddannet folkeskolelærer og er kandidat i pædagogisk psykologi.
Han har erfaring med systemiske tiltag og systemiske uddannelser
for hele skoler/daginstitutioner samt med tiltag, som inkluderer

enkeltelever med særlige behov i normalundervisningen. Flemming
har arbejdet ved PPR og Videnscenter for inklusion i Hedensted
kommune. Læs mere om systemisk pædagogik på hjemmesiden:

www.systemiskpaedagogik.dk
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