DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011

Workshop 5: Å håndtere negativ atferd:
Tenkepause og andre konsekvenser (Delprogram 4, del 2)

Forslag til aktiviteter

Å GJØRE TIL NESTE GANG:
•

Velg et barn som har en del atferdsvansker, og lag en atferdsplan der du
gjør bruk av pro-aktive og positive strategier og en disiplinplan. Skriv
planen inn i ”Delprogram 5- atferdsplan (den med ”Konsekvenshierarki”
nederst), og vurdér hvordan det virket. Ta med planen til drøfting på neste
samling.

•

Finn frem til, og noter tre naturlige konsekvenser. Bruk notatarket.

•

Lag også en liste over 3-5 logiske konsekvenser. Bruk notatarket.

•

Notér bruk av tenkepause: Hva skjedde, hvor lenge varte tenkepausen,
og hvordan reagerte barnet (bruk Notatark Beskjeder og Tenkepause)?

•

Les kapittel 9 og 10 i ”Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse
hos barn”.

•

Lag et rollespill der dere lar en hånddukke eller bamse få tenkepause, og
hvor dere viser barna hvordan de kan hjelpe den som fikk tenkepause til
raskest mulig å komme tilbake til gruppen ved at de ignorerer dukken
som har tenkepause. Snakk med dem om hva det betyr å ha tenkepause,
og be hånddukken/bamsen spørre barna om de fremdeles liker ham eller
ikke, selv om han har måttet ta tenkepause.
La barna få øve på å ta tenkepause
for å roe seg ned.

Mangler
Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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I fellesaktiviteter

Sted/situasjon:
Ved oppstilling og på lekeplassen
Samtaler i liten gruppe
I garderobe og frilek

Konsekvenser
Positiv omdirigering
Ignorere barnets negative atferd
Tenkepause
Miste 10 minutter av utetid/frilek

Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd

Situasjon/sted

(presiser uønsket atferd, f.eks. at barnet ikke ville gjøre det læreren ba om)

Konsekvenser

Femte gang:_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Fjerde gang:______________________________________________________________________________________________________

Tredje gang:______________________________________________________________________________________________________

Andre gang:_______________________________________________________________________________________________________

Første gang:_______________________________________________________________________________________________________

• Konsekvenshierarki for: _

Negativ atferd i gruppen/klassen

• Atferdsplan for: ___________________________________________________				

Negativ atferd i gruppen/klassen:
Dytting, knuffing
Snakker uten å rekke opp hånden
Slår et annet barn
Nekter å utføre pålagt oppgave

Eksempel på Atferdsskjema: Jenny 6 år

Å få uønsket atferd til å avta
Workshop 5: Atferdsplan
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Eksempel på hierarkier
for forstyrrende atferd
Første gang barnet bryter regelen:
Advare om konsekvenser
Andre gang:
Fem minutter borte fra gruppen/eller
snu gult kort
Tredje gang:
Sitte inne i friminuttet/rødt kort
Fjerde gang:
Ringe foreldre og avtale møte

Første gang:
Andre gang:
Tredje gang:
Fjerde gang:

•

Eksempler på hierarkier
for destruktiv atferd
Fem minutter borte fra aktiviteter
Tenkepause i tenkepausehjørne/-stol
Får ikke friminutt
Ringe foreldre og avtale møte

Noen konsekvenser
sitte igjen etter skolen eller komme tidligere

•

sitte i en spesiell del av rommet eller bli ekskludert fra spesielle aktiviteter
(ingen fri lek-sekvenser)

•

gå glipp av friminutt, PC-tid eller annen aktivitet (f.eks. utflukt)

•

tap av leketid med andre barn

•

reparere ting de har ødelagt

•

erstatte ting

•

rydde opp et område—spesielle plikter

•

påkrevd samhandling—med lærer/førskolelærer, styrer, foreldre og andre
voksne

MEN HUSK “REGELEN OM Å FORSØKE DEt MINST INNGRIPENDE
TILTAKET FØRST — FORSØK ALLTID FØRST Å ROSE FOR ØNSKET
ATFERD, OMDIRIGERING OG/ELLER Å IGNORERE
Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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Eksempel på plan for atferdsendring for et barn med ADHD og Atferdsvansker
Utarbeidet av______________________________________ skole/barnehage
Elev: Timmy
Lærer: _______________________________   Dato: __________
Skoletrinn/avdeling:______________________________________________
Denne planen for atferdsendring er laget for å understøtte målene i IOP og bør betraktes som et tillegg
til IOP.

I. Forebyggende strategier/modifiseringer
For å lage et opplegg som vil gi Timmy best mulighet til å lykkes anbefales følgende strategier og modifikasjoner i hans program:
• Sørg for å få noen til å møte ham ved bussen og følge ham gjennom skolebygningen til klasserommet, slik at han kan gå inn i klasserommet på en roligere måte.
• Finn et rolig arbeidssted for Timmy, et sted han kan bruke når han er overstimulert, distrahert,
eller trenger å være for seg selv, eller når han har en oppgave han trenger å bruke god tid på.
• La ham få sitte med ryggen til mesteparten av aktivitetene i klasserommet når han arbeider
ved pulten. Han bør få sitte i nærheten av en voksen når klassen sitter i ring.
• Modifiser og tilpass både forventninger og aktiviteter slik at de passer med hans kompetanse
(f.eks. antall oppgaver, kriterier for fullføring, etc.) slik at det legges til rette både for utfordring
og suksess.
• Lag en timeplan i form av bilder (stor for klassen, liten for Timmy) som viser hva som skal gjøres
i løpet av dagen, slik at han er forberedt på de store overgangene. Det er til god hjelp å fortelle ham
om forandringer/overganger som skal skje.
• Når barna står i rekke, bør Timmy få en oppgave å utføre (for eksempel å bære noe, ”klapp deg selv
på skulderen”), og han bør få stå i nærheten av den voksne som leder rekken.

II. Nivå 1: Å oppmuntre ønsket atferd
Nivå 1-tiltak virker best når barnet er rimelig rolig og fremdeles tar påminnelser. Disse tiltakene hjelper
ofte til å forebygge at barnet hisser seg opp.
Tiltak

Eksempel

1.	Gi hyppige muntlige stikkord for å hjelpe
barnet til å forstå positive forventninger

“Jeg leker med barn som deler med andre”
“Jeg liker å være sammen med barn som arbeider.”

2.	Gi ham god til å omstille seg før
“Vi skal rydde opp om 5 min.…, 2 min.…”
overganger og eventuelle endringer i planer
eller rutiner. Timmy har behov for å kjenne til
rutinene hver dag. Han vil gjerne bli påminnet
om hva som skal skje senere. Det er lurt å gi
ham hjelperroller i overganger.
3.	Ros barn i nærheten som viser god atferd.
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“________ og ________ rydder fort. Fint, nå skal
dere få snacks.”
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4.	Gi hyppig beskrivende ros for god atferd.
	Si det til ham når han oppfører seg fint,
særlig når han ikke tar etter andre
som viser uønsket atferd.

“Du sitter rolig. Kjempefint!” Han reagerer
positivt på oppmerksomhet og konkret belønning,
som klistremerker.

5. Bruk nærhet og positiv oppmerksomhet

“Jeg ser at du arbeider hardt med __________.
Når du er ferdig, kan du sette en stjerne
på kortet ditt!”

når det er mulig og fornuftlig for å forsterke
god atferd.
6.	Led ham mot mer positiv forventning.

“Timmy, hva gjør vi så for å bli ferdig med oppaven?”

III. Få uønsket atferd til å avta
A. Nivå 2 - Grensesetting
Dette bør brukes når Timmy har problemer med å adlyde, og når den forrige intervensjonen ikke var effektiv. Bruk fast stemme og øyekontakt og samtidig gi ham tid til å gjøre det han får beskjed om, vil gjøre disse
teknikkene mest effektive.
Tiltak	Eksempel
1. Tydelige non-verbale signaler sammen med	Gi tegn med hånden, gi signal med ansiktet og/eller
korte beskjeder like etter hverandre.
øyekontakt. Bruk positive utsagn så ofte som mulig:
		
“Nå rydder vi vekk klossene, stille og rolig.”
2.	Beskjeder gis i form av valg
(dette øker barnets behov for selvstendighet),
mens man bruker en bestemt, men mild
stemme. (Det er lurt å gi presise beskjeder.)
		

“Du kan sitte nær meg og lytte stille til historien
og sette en stjerne på kortet ditt, eller du
kan være stille i ett minutt og prøve igjen om noen
få minutter.” Av og til er det effektivt å telle.
“Du må velge mens jeg teller til fire.”

3.	Klare grenser kan settes ved å peke på positive “Timmy, sitt stille sammen med oss, eller ta en
og negative konsekvenser, med bestemt
rolig stund for deg selv. Vis meg hva du vil gjøre.”
stemme. (Gi barnet plass og tid til å ta sitt valg.)
B. Nivå 3 – Tenkepause
Barnet er blitt svært opphisset og sint og er svært forstyrrende for klassen. Han fremviser mer ulydighet,
bruker en avvisende, aggressiv og høy stemme. På dette punktet klarer ikke barnet å bli satt til å gjøre
noe annet, eller å få et valg å ta stilling til. Det kan bli nødvendig å sende barnet til tenkepause i et annet
rom for å hjelpe det til å få igjen kontrollen over sine følelser og sin oppførsel.
Tiltak	Eksempel
1. Det bør settes klare regler for når
“Du må roe deg ned og dempe deg, ellers
tenkepause skal brukes. Unngå å gi
må du ta en tenkepause. Kan du roe deg ned i ett
for mye oppmerksomhet når han er sint.
minutt nå, eller trenger du å ha en tenkepause?”
(La ham få noen minutter til å adlyde.)
“Det er flott, det får du ekstra stjerner for.”
2.	Han får en klar advarsel om at han må
ha tenkepause hvis han ikke adlyder. Gi
klare, men presise positive og negative valg.
(Gi ham et minutt til å adlyde.)

“Nå er det andre gang jeg sier fra. Nå har du
selv valgt å sitte for deg selv i fem minutter.”

La gruppen få oppmerksomhet og ros andre barn for god atferd mens Timmy roer seg ned eller er
på tenkepause.
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3.	Hvis Timmy ikke kan eller ikke vil ta en 5 minutters
tenkepause i gruppen, kan læreren be om hjelp fra
administrasjonen til å ta ham med til rommet ved
siden av for å sitte for seg selv der. Et eget
er opprettet for å hjelpe en lærer i slike hjelpe-		
team situasjoner.

Voksne er nøytrale og gir Timmy minimal
oppmerksomhet. Han kan komme tilbake til
gruppen sin etter fem minutters rolig
tenkepause. Han ønskes da velkommen tilbake
til klassen.

4.	Så snart Timmy kommer tilbake til gruppen,		
“Jeg ser at du er rolig nå. La oss prøve en gang
kan han begynne med “blanke ark”, og ingen		
til. Jeg vet at du greier det! Hva trenger du for å
straffer han på nytt for den feilen han har gjort. 		
fortjene en stjerne?
			 “Det er fint. Du lærer faktisk andre å kontrollere
			seg selv.”

Barnet går tilbake til gruppen og gjenopptar arbeidet/aktiviteten så snart han har fått kontroll
over seg
selv, og så snart han igjen kan greie og høre etter hva læreren sier, og utføre de beskjedene han får.

IV. Plan for å involvere foreldrene
1. 	Ring foreldrene og fortell om alle fremskritt barnet gjør i retning av å bli bedre til å kontrollere
atferden.
2. 	Klistremerkekart/ beskjeder sendes hjem til foreldrene for å vise dem hvilke positive atferder som
han har fått klistremerker for. De vil så belønne ham for å ha tjent et visst antall merker hver dag.
For eksempel gir 4 merker ekstra høytlesning med mamma. 8 gir rett til å ha besøk av en kompis
etter skoletid, 8 merker gir en liten ekstrapremie, etc.
3. 	Hvis Timmy har hatt en dårlig dag ringer læreren hjem til ham om kvelden og forsikrer ham om
at han er helt sikker på at det vil gå mye bedre neste dag.
4. Foreldrene oppmuntres til å fokusere på hva Timmy får til, heller enn å snakke med ham om
tenkepause og hva han ikke får til på skolen. Problematferd på skolen skal håndteres på skolen, og
det er ikke nødvendig at foreldrene ilegger tilleggsreaksjoner.
5. 	Hold møter med foreldrene for å fremme positivt samarbeid og konsekvent planlegging.
6. Inviter foreldrene til å bidra i planleggingen av motiverende aktiviteter, få dem til å delta på
utflukter osv.
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Atferdsplan
For___________________________________________________________
Utarbeidet av: __________________________________________________
Dato:_________________________________________________________
Denne planen skal lages i et samarbeid mellom lærere, terapeuter eller rådgivere som arbeider
med barnet, og foreldre. Planene bør utvikles og utvides i løpet av skoleåret slik at den kan bli til
nytte når neste skoleår skal planlegges. Prøv å være så konkret som mulig med eksemplene.
I. Forebyggende strategier
De følgende forebyggende strategiene virker særlig godt når det gjelder dette barnet:
For eksempel: Plassere barnet i nærheten av læreren, med ryggen mot gruppen når barnet
arbeider ved pulten; bilde-sekvensskjema på pulten foran barnet tydeliggjør og letter overgangen til ny aktivitet; tillat at barnet beveger seg litt rundt i rommet; nonverbale signaler og
stikkord.

II. Oppmuntring av god atferd
	Positiv atferd man skal arbeide målrettet mot å øke. De følgende positive atferdene skal få
intensivert støtte og forsterkning:
For eksempel: holde hendene i ro; konsentrere seg om arbeidet; rekke opp hånden; gjøre
det læreren sier; dele sine idéer med gruppen; lytte uten å avbryte når andre barn snakker;
lesetrening.
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Effektive måter å motivere og belønne på: Følgende opplæringsstrategier er effektive
når det gjelder å motivere dette barnet og å øke hans/hennes pro-sosiale atferd og akademiske fremgang:
For eksempel: hyppig ros som konkret beskriver den positive atferd som han/hun har vist; rose
barn i nærheten når mål-barnet gjør andre ting enn det han/hun skal; klistremerker for god
atferd sammen med et hefte/kart/skjema barnet kan klistre merkene inn i – og som kan veksles
inn i en premie etter opptjente 25 klistremerker, spesielle kuponger for å ha nådd spesielle målsettinger; barnet kan tjene opp ekstra tid til å bruke pc-en, eller til å være ”hjelpelærer” - å få
lærerens oppmerksomhet er en særlig effektiv forsterker; barnet liker også å få lede aktiviteter
i klassen/gruppen og vil arbeide for å oppnå et slikt privilegium.

III. Redusere uønsket atferd
Arbeid med å redusere negativ atferd. Følgende atferd har allerede blitt eliminert:

Følgende atferder utløser planlagte konsekvenser for at de skal avta:
For eksempel: å avbryte undervisningen; å vise manglende interesse når hele klassen arbeider
med et prosjekt; å ikke rette seg etter de beskjedene læreren gir.
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Effektive strategier for å takle uønsket atferd. Følgende opplæringsstrategier er nyttige
overfor dette barnet:
For eksempel: tydelige non-verbale signaler og stikkord hjalp til å få ledet ham/henne tilbake
til det klassen holdt på med når han/hun var ikke-engasjert men uten å uroe de andre; påminnelse om konsekvensene av dårlig oppførsel forebygget ofte øking i uønsket atferd; advarsel
om tenkepause for dårlig atferd (for eksempel ulydighet) stoppet ofte slik atferd; umiddelbar
tenkepause for å slå; tenkepausen besto i å la ham/henne sitte på et eget sted i klasserommet
i fem minutter; hvis eleven nektet å sitte på stolen, ble hjelp tilkalt, og han/hun ble sendt til
naboklassen i fem minutter; to eller flere tenkepauser på en dag ga som konsekvens tap av
muligheten til å bruke datamaskinen den dagen.

IV. Foreldrenes og lærerens kunnskap om barnets temperament—hvordan styrke
forbindelsen slik at kunnskapen kan deles
For eksempel:Interesser: å samle fotballkort, kjendiskort, å danse ballett, osv. Temperament:
barnet liker å sitte på fanget og bli kost med, er urolig og unngår øyekontakt, men får fort tak
i det læreren sier; ivrig etter nye opplevelser og å få leke med andre; hater å skrive, men pcarbeid
hjelper. Familie: har en hund som heter Ruffie og som er barnets kjæledegge; tilpasser seg en
ny situasjon: foreldrene er nylig skilt.
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V. Plan for foreldrearbeidet
Foreldre vil gjerne være med på å støtte opp om sitt barn og å hjelpe til med å sørge for at
det gjør det bra på skolen, og sa seg enig i at følgende tiltak ville være til gjensidig støtte:
For eksempel: klistremerkekart for god oppførsel; barnet får det med hjem hver dag – barnet
vil bytte disse merkene i belønninger bestemt av foreldrene. Foreldrene vil støtte barnet sitt,
være positive og oppmuntre det. De setter fokus på det barnet greier å gjøre, ting det lykkes
med. Lærer og foreldre ble enige om et opplegg for disiplin og lar være å straffe sitt barn for
en dårlig dag på skolen/barnehagen, fordi disiplin vil bli utøvd av læreren på skolen/barnehagen i det øyeblikk barnet viser uønsket atferd. Læreren vil ringe til mor og fortelle henne
om barnets positive atferd. Mor vil delta i utflukter og lesetrening i gruppen. Mor kan hjelpe
til i overgangssituasjoner på skolen dersom det er nødvendig. Foreldrene foreslo former for
oppmuntring og belønninger som de har funnet å være motiverende for barnet. Lærer og
foreldre vil prøve å ha kontakt ukentlig i form av brev, telefon eller e-post.
Planen ble diskutert og godtatt av begge parter (dato):________________________
Planen skal re-evalueres (dato): _____________________________________________
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BRENNHETT

Holder meg rolig

Sinnetermometer
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Sjekkliste for å vurdere en atferds funksjon
Trinn 1: Identifisér den negative atferden (1 eller 2 til å begynne med)
Trinn 2: Hvorfor forekommer slik negativ atferd? (Hvilken funksjon har atferden):
Formuler en hypotese om hvorfor barnet oppfører seg dårlig. Følgende sjekkliste
kan være til nytte når man skal prøve å forstå hvorfor et barn oppfører seg på en
spesiell måte:
Mulige årsaker til negativ atferd
•

Barnet bruker negativ atferd for å få oppmerksomhet.

•

Barnet tar ut frustrasjon gjennom negativ atferd.

•

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

•

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

•

Barnet synes atferden er morsom.

•

Barnet er ikke klar over hva det gjør.

•

Barnet bruker negativ atferd for å få makt over andre.

•

Barnet bruker negativ atferd til å ta hevn over andre.

•

Barnet har ikke lært annen, mer pro-sosiale atferd.

•

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

•

Barnets nærmiljø “godkjenner” negativ atferd.

•

Barnets negative atferd gjenspeiler dets følelse av å ikke
strekke til.

Ja

Nei

Trinn 3: Identifiser målatferd
Trinn 4: Velge proaktive strategier—noter den positive fremgangen!
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Scenario #1
Klasseroms Tenkepause for destruktiv atferd
hos 4 - 6 åriinger
(Barnet)
Slår eller kaller /
stygg munnbruk.

Når barnet igjen
samarbeider, roser
den voksne for dette.

(Den voksne)
“Du brøt klasseregelen om ikke å slå eller
såre noen. Sett deg på
Tenkepausestolen”.

(Den voksne)
“Du kan komme ut av
Tenkepausen nå”
5 minutter er gått
og uret ringer.

Barnet er rolig.

(Barnet)
Går til Tenkepausestolen.
Klassen ignorerer dette og
fortsetter å arbeide.

Barnet går til Tenkepause.
(Den voksne)
“Det var et godt valg”

Barnet forlater stolen eller nekter å
roe seg og roper og bråker.
(Den voksne)
“Hvis du ikke kan roe deg der, må
du gå til klasserommet ved siden
av og ta Tenkepausen der”.
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(Barnet)
Nekter å gå. “Du kan
ikke tvinge meg”!

(Den voksne)
“Du kan gå selv, eller
jeg kan ta deg dit”.

Roser bra atferd
så fort den forekommer.

5 minutter går.
(Den voksne)
“Du kan komme ut nå”.
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Scenario #2
Klasseroms Tenkepause for destruktiv
atferd hos 6 – 8 åringer

7 minutter er gått.
(Den voksne)
“Du kan komme ut nå.
Kom og hjelp oss med
puslespillet.”

Barnet protesterer og klager,
men går til Tenkepause.
Den voksne ignorerer protestene

(Den voksne)
“Hvis du ikke går til
Tenkepause nå, får du ikke
bruke PC’en mer i dag”.

(Barnet)
Slår eller er
voldsom.
(Den voksne)
“Gå til Tenkepause for å ha
brutt klasseromsreglene
om ikke å slå.”

(Barnet)
“Nei, jeg vil ikke - jeg gjorde
ingenting - det var han som
begynte!”

(Den voksne)
“Det blir et minutt
i tillegg”.

(Barnet)
Nekter å gå.

(Den voksne)
“Nå blir det
7 minutter”.
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(Barnet)
“Det er urettferdig.
Du er ei merr!!!!”
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For ulydighet:
- Tenkepause fulgt
av ny beskjed

”Velg alltid den mildeste, minst inngripende strategien først.”

Grunnlag: MASSIV oppmerksomhet/ ros/ oppmuntring for pro-sosial atferd!

Non-verbale signaler
Klare regler
Forutsigbare rutiner
Tydelige overganger

Trinn 1

Positiv verbal
omdirigering, avledning og strategier
for å reengasjere
barnet.

Trinn 2

Etterhvert som barnet
begynner å bli opprørtcoach ham/henne
i strategier for å roe
seg ned, f.eks.:
• Puste dypt inn og ut,
snakke om følelser,
bruke positiv visualisering, bruke skilpaddeskall, positive
selv

Trinn 3

Ignorer ikkeaggressiv problematferd som f.eks.:
• raserianfall
• sutring

Trinn 4

Gjennomfør små,
umiddelbare konsekvenser for aggressiv
atferd, f.eks.:
• 2 minutter kortere
friminutt
• Mister tid på datamaskinen
• Mister 2 minutter av
valgfri lek
• 3 minutter i tenkepause eller sted for å
roe seg ned

Trinn 5

For aggressiv,
destruktiv atferd:
- 3 minutter i
Tenkepause eller
annet sted for å roe
seg ned
- Arbeidsoppgave

Trinn 6

Evaluer atferdsplan
• Sjekk hyppigheten av positiv
oppmerksomhet
for prososial atferd
• Sjekk om belønningsprogrammet
motiverer barnet
• Sjekk at barnet
ikke får noe oppmerksomhet under
tenkepause
• Ha et møte med
foreldre for å koordinere planer for
skole og hjem-IOP

Trinn 7

Gi nye læringsforsøk
• Modeller, coach
og øv på alternativ
målatferd
• Ros endret
atferd

Trinn 8

for ikke-forstyrrende og forstyrrende atferd

Konsekvenshierarkier/trinn for førskolebarn

DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011
06/2012

© Carolyn Webster-Stratton
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Belønning/oppmerksomhet Tid på
Tid på 		
for å adlyde
tenkepausestol tenkepauserom

Foreslåtte aktiviteter

Dato Tid	Beskjed/advarsel	Barnets respons
				

NOTATARK: Beskjeder og tenkepause

SITT
STILLE!

DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011
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Idédugnad/summing—Naturlige og logiske
konsekvenser

Hvilke konsekvenser bruker du for negativ atferd i klasserommet/gruppen? Diskuter
disse med din “ringekompis” eller et gruppemedlem og skriv dem med. Tenk på når du
ville bruke dem i disiplineringshierarkiet ditt.

Finn og skiv ned tre naturlige og logiske konsekvenser og
noter hvordan du brukte dem.
1.

2.

3.

Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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Idédugnad/summing—mestring og beroligende
selvinstruksjoner

Hvordan kan dere holde dere rolige og være handlekraftige og tålmodige når barn oppfører seg negativt?
Øv på å utfordre negative selvinstruksjoner og på å erstatte dem med positive selvinstruksjoner og mestringsorienterte utsagn. På dette arket kan du skrive ned noen
selvinstruksjoner du kan bruke når du føler sinnet stige opp i deg.

Positive selvinstruksjoner
Dette klarer jeg…
Jeg kan kontrollere sinnet mitt…
Jeg vil ta en rask tenkepause selv…

HVEM HAR SAGT AT
BARN MÅ VÆRE
PERFEKTE I BUTIKKEN?

Utfordre irrasjonelle tanker
Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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Idédugnad/summing—Å holde seg rolig når man
bruker tenkepause

Hvilke følelsesmessige reaksjoner opplever dere når dere bruker tenkepause?
Voksne har ofte problemer med å kontrollere sinnet sitt når barn viser aggressiv
eller opposisjonell atferd, og synes det er vanskelig å la være å kritisere barnet. Dette
følelsesmessige engasjementet kan gjøre det vanskelig å ignorere et barns argumenter eller
å rose barns lydighet, når det endelig skjer. Hvilke strategier bruker dere for å forholde dere
rolige? Skriv dem ned under. Vær spesifikke!
Mine følelsesmessige reaksjoner
når jeg gir tenkepause

Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd

Strategier for å forholde
seg rolig
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Lærere/barnehageansatte som arbeider som detektiver:
Se hva dere har lært!

GJØR DETTE:
Lag en liste med de strategiene dere vil bruke for de følgende negative atferdene.
Legg til andre atferder dere ønsker å fjerne.

Negativ atferd

Konsekvensstrategi

1. Slå og dytte andre barn

______________________________

2. Nekte å gjøre det foreldrene ber om

______________________________

3. Sutring

______________________________

4. Raserianfall

______________________________

5. Somle med å gå inn i
klassen/grupperommet

______________________________

6. Ikke etterfølge beskjeder

______________________________

7. Være frekk/krangle med voksne

______________________________

8. Ikke sitte stille i matpauser

______________________________

9. Bruke vondt i magen og hodepine
som unnskyldning		
______________________________
10. Være uoppmerksom og impulsiv

______________________________

11. Ikke rydde opp etter seg

______________________________

12. Kritisere/slåss med andre barn

______________________________

Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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Lærere/barnehageansatte som arbeider som detektiver:
Se hva dere har lært!

GJØR DETTE:
Lag en liste med de strategiene dere vil bruke for de følgende negative atferdene.
Legg til andre atferder du ønsker å fjerne.

Negativ atferd

Konsekvensstrategi

13. Slå kjæledyr

______________________________

14. Ikke dele leker med venner

______________________________

15. La sykler, andre leker og sportsutstyr
ligge igjen utendørs

______________________________

16. Raserianfall/skriking hvis et barn
ikke får viljen sin

______________________________

17. Ikke dele PC med andre barn

______________________________

18. Gjemme meldinger fra den voksne

______________________________

19. Har vanskelig for å vente på tur i
forhold til søsken eller andre barn

_______________________________

20. Nekte å stille opp før/etter friminuttet

______________________________

21. Dominere andre barn

______________________________

22. Snakke stygt

______________________________

23. Nekte å vaske hendene før matpausen

______________________________

24. Sladre på andre

______________________________

Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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De utrolige årene
Arbeidsark om bruk av problemløsning for å takle
barns utfordrende atferd!

Problemdefinisjon:

1.	Barnets utfordrende atferd består i at han/hun: _______________________________________
_________________________________________________________________________________
2.	Hva er det som utløser dette? (et utviklingsproblem, søvnmangel, får ikke det han/hun ønsker,
problemer eller stress innen familien, lav frustrasjonstoleranse etc.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.	Hvordan reagerer jeg vanligvis på den utfordrende atferden? (Gir jeg den oppmerksomhet?
Blir jeg sint?)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Mål:

4.	Hva er mitt mål? Hvilken motsatt, positiv atferd vil jeg se i stedet for problematferden? ____
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Løsninger:

5.	Hvilke ferdigheter/strategier kan jeg bruke fra bunnen av pyramiden og oppover for å støtte den
positive atferden?
	Lek/spesielle aktiviteter: Hva slags lek eller spesielle aktiviteter vil være mest nyttig å bruke
med dette barnet? (Husk at det er best om det er barne-styrt.) (Husk også coaching for utholdenhet, og akademisk, sosial eller emosjonell coaching) _____________________________
_________________________________________________________________________________
	Ros: Hvilken atferd kan jeg rose, og hvordan? (Husk at den bør være “den motsatte positive”
til den jeg ønsker skal avta.) ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
	Klistremerker og belønninger: Hvordan kan jeg belønne den ønskete atferden? Hva er det som
motiverer dette barnet? ____________________________________________________________
6. Velg fra listen nedenfor de strategiene fra toppen av pyramiden og nedover, som vil være effektive for å få problematferden til å avta.
Fremgangsmåte: Har jeg en forutsigbar fremgangsmåte for dette problemet?_____________
_________________________________________________________________________________
	Omdirigering/avledning: Hvordan kan jeg omdirigere eller avlede dette barnet før den negative atferden øker? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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Ignoreringsstrategi: Hvilken del av denne problematferden kan jeg ignorere? ________________
_________________________________________________________________________________
	Hva skal jeg si til meg selv mens jeg ignorerer? ________________________________________
_________________________________________________________________________________
	Konsekvens: Hvilke naturlige eller logiske (arrangerte) konsekvenser kan jeg bruke for å lære
barnet å forandre atferden sin? _____________________________________________________
“Å roe seg ned”: Hvilke strategier kan jeg lære dette barnet for å ta kontroll over seg selv og
sine følelser? (Bruke skilpaddeskall, puste dypt, positive selvinstruksjoner: “Jeg kan gjøre det,
jeg kan roe meg med,” bruk av “roe-ned termometer”) ________________________________
	Hvilke problemløsningsstrategier må jeg lære dette barnet? _____________________________
_________________________________________________________________________________

Gjennomføring av planen min:
7.	Hvem skal jeg informere om denne planen (kolleger, foreldre, ledelsen etc.)? _____________
_________________________________________________________________________________
8.	Hvem kan støtte meg i arbeidet? ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9.	Hvordan kan jeg ta vare på meg selv mens jeg prøver å få til dette? _____________________
_________________________________________________________________________________

Å avgjøre om det har vært vellykket:
10.	Hvordan kan jeg vite om jeg får det til å virke? Hvordan vil jeg merke forskjellen? Hvilke evalueringsmetoder skal jeg bruke?_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
11.	Hvordan skal jeg feire dette barnets fremgang? Og min egen? __________________________
_________________________________________________________________________________

Gratulerer! Du har laget en plan for å hjelpe barnet med
atferdsproblemet. Og husk at det kan ta tre eller flere uker
før du ser forandringer; - så hold ut!

Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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Kommunikasjonsskjema fra lærere/barnehageansatte til foreldre
Hjemmeaktiviteter med barnet ditt
DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011

Å roe seg ned
I barnehagen og på skolen lærer barna hvordan de kan roe seg ned når de er sinte eller lei seg,
så de kan ta gode atferdsvalg.  Barn trenger støtte og hjelp til å være tålmodige og fortsette å
prøve når de lærer vanskelige oppgaver. De fleste mennesker lykkes ikke første gang de prøver
noe nytt. Du kan hjelpe barnet ditt med å lære noen ferdigheter for å roe seg ned.

ØVELSE: En gang barnet ditt er rolig ber du henne eller ham å vise deg hvordan man
kan roe seg ned “som en skilpadde.”

Første steg: Stopp

Andre steg: Gå inn i
“skallet” ditt (det er lurt
å snu seg vekk fra barnet
som roer seg ned for at
de skal få gjøre det i fred)

Tredje steg:
Pust dypt inn

Fjerde steg: Si til deg
selv: “Jeg kan roe meg

noen ganger

ned, jeg kan følge
reglene.”  Eller: “Jeg kan
fortsette å prøve.”

MODELLERING: Det vil være til hjelp for barnet ditt hvis du viser hvordan du selv
roer deg ned når du er sint eller frustrert.  Du vil kanskje fortelle om hvordan du selv
brukte skilpaddeteknikken:  “Vet du, jeg var skikkelig sint i morges fordi jeg hadde jobbet
hardt med å lage frokost, og så mistet jeg en tallerken i gulvet da jeg skulle dekke bordet.  Da måtte jeg virkelig gå inn i skallet mitt og puste dypt for å roe meg ned, slik at jeg
kunne feie opp skårene og finne en ny tallerken.”
Noter hvilke erfaringer du har når du snakker med barnet ditt om Lille Skilpaddes strategi
for å roe seg ned på skjemaet for kommunikasjon mellom foreldre og lærere/barnehageansatte, og send dette skjemaet tilbake til skolen/barnehagen med barnet ditt.
Utrolige barn!

Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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Kommunikasjonsskjema fra foreldre
til lærere/barnehageansatte

Å roe seg ned
Barnets navn:
Noter hvilke erfaringer du har når du snakker med barnet ditt om Lille Skilpaddes
strategi for å roe seg ned på dette skjemaet, og send skjemaet tilbake til skolen/barnehagen med barnet ditt. Hvis du ser at barnet ditt bruker skilpaddemetoden med å
puste dypt for å holde seg rolig, må du fortelle oss om det, så barnet ditt kan få et
“nedroingsklistremerke”.
Husk at det trolig vil være vanskelig for barnet ditt å roe seg ned når hun eller han er
sint. Minn barnet på skilpaddeteknikken. Hvis barnet reagerer på ønsket måte, er det
viktig å gi mye ros. Hvis barnet er for opphisset til å lytte, snu deg vekk, og la barnet
få sjansen til å roe seg ned i fred. Senere, når barnet ditt er rolig, kan dere øve på
teknikken igjen. Det tar lang tid for barn å lære selvkontroll. Det er viktig at du er
tålmodig!

Utrolige barn!

Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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De utrolige årene
Klasseroms- og barnehageledelse: Sjekkliste for selvrefleksjon
Å redusere uønsket atferd -proaktiv disiplin
© Carolyn Webster-Stratton 2008

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

Reglene i klasserommet/barnehagen er er klart og positivt uttrykt
og henger på veggen. Jeg gjennomgår og øver på dem etter
behov.

1

2

3 4

5

2.

Jeg bruker non-verbale tegn og signaler for å formidle regler
i tillegg til ord (f.eks. bilder av regler som å rekke hånden stille
opp, snakke rolig, føttene på gulvet, høre etter).

1

2

3 4

5

3.

Jeg har lært barna “gi meg fem” -signalet og bruker det.

1

2

3 4

5

4.

Jeg viser respekt når jeg gir beskjeder eller anvisninger, og
bruker korte beskrivelser av den positive atferden som ønskes
(f.eks. “hold hendene dine for deg selv”) .

1

2

3 4

5

5.

Jeg bruker “hvis-så”-anvisninger.

1

2

3 4

5

6.

Jeg gir barna valg og muligheter til å endre atferden sin der
dette er mulig.

1

2

3 4

5

7.

Jeg unngår negative beskjeder, rettelser og krav og å rope til
barn. I stedet bruker jeg postive beskjeder med “gjør” og “start”.

1

2

3 4

5

8.

Jeg får barnas oppmerksomhet før jeg gir beskjeder
(f.eks. ved å etablere øyekontakt).

1

2

3 4

5

9.

Jeg gjenvinner barnas oppmerksomhet ved å si navnet deres
med et spørsmål, stå ved siden av dem, lage interessante leker
og non-verbale signaler.

1

2

3 4

5

1

2

3 4

5

10. Jeg gir hyppig oppmerksomhet, ros og oppmuntring til barn som
følger med og gjør det jeg ber dem om.
Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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1 – Aldri 3 – Av og til 5 - Alltid
Differensiell oppmerksomhet, ignorering og avledning
1.

Jeg gir mer oppmerksomhet og ros til positiv sosial atferd enn
til negativ atferd.

1

2

3 4

5

2.

Jeg har identifisert negativ atferd hos barna som jeg vil
redusere og den “positive motsatte” atferden til hver negative
atferd som jeg vil rose, belønne og gi oppmerksomhet til.

1

2

3 4

5

3.

Jeg har identifisert de atferdene jeg kan ignorere, samtidig
som jeg sørger for at barna er trygge.

1

2

3 4

5

4.

Jeg har jobbet hardt med å lære barna å ignorere andre barn
når de ler av dem, tar på dem eller gjør narr av dem.

1

2

3 4

5

5.

Min ignorering er strategisk planlagt og skjer ved å unngå
øyekontakt, verbale kommentarer og fysisk berøring, samt å
holde seg følelsemessig upåvirket.

1

2

3 4

5

6.

Jeg bruker naboros strategisk (f.eks. roser et barn som sitter i
nærheten for atferd jeg vil oppmuntre) mens jeg ignorerer det
barnet som oppfører seg dårlig.

1

2

3 4

5

7.

Jeg bruker positiv egensamtale som en strategi for å holde
meg rolig når barna oppfører seg dårlig. (Skriv eksempel.)

1

2

3 4

5

8.

Jeg starter med å bruke den minst inngripende disiplineringsstrategien når barn oppfører seg dårlig. Jeg går gjennom
disiplineringshierarkiet mitt.

1

2

3 4

5

9.

Når et barn oppfører seg bra igjen, og har roet seg ned etter å
ha mistet kontrollen, får barnet umiddelbart oppmerksomhet
og oppmuntring av meg.

1

2

3 4

5

10. Jeg har etablert atferdsplaner som omfatter fastsetting av de
atferdstypene som skal ignoreres og de motsatte positive atferdstypene som skal roses og belønnes.

1

2

3 4

5

11. Jeg hjelper barna å lære selvkontroll gjennom bruken av spesielle
teknikker (f.eks. å puste dypt inn, positiv egensamtale, positive
fantasier, sinne- eller avslappingstermometer, Lille skilpadde- dukke).

1

2

3 4

5

12. Jeg bruker “positive spådoms-” utsagn for å forutsi at et barn
vil lykkes med å fortjene en premie.

1

2

3 4

5

13. Jeg arbeider hardt for å avlede barn til andre aktiviteter når de
er irriterte.

1

2

3 4

5

Fremtidige mål for strategier for ignorering og avledning
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© Carolyn Webster-Stratton

DUÅs
DUÅsskoleskole-og
ogbarnehageprogram,
barnehageprogram,06/2012
03/2011

1 – Aldri 3 – Av og til 5 - Alltid
Tenkepause for å roe seg ned og andre konsekvenser
1.

Jeg har lært barna hva tenkepause brukes til, og de har øvd på
å gå til tenkepause for å roe seg ned.

1

2

3 4

5

2.

Jeg bruker kun tenkepause for aggressiv eller destruktiv atferd.

1

2

3 4

5

3.

Når jeg bruker tenkepause er jeg rolig, klar, tålmodig og gir
minimal oppmerksomhet til barnet som har tenkepause. Jeg setter
et tidsur som markerer når barnet har vært rolig i 2 minutter.

1

2

3 4

5

4.

Når barnet er rolig og tenkepausen er over involverer jeg
umiddelbart barnet i en annen aktivitet.

1

2

3 4

5

5.

Jeg hjelper andre barn å lære hvordan de skal overse et barn
som har tenkepause og gi ham eller henne fred til å roe seg ned.

1

2

3 4

5

6.

Jeg har et trygt sted for tenkepause som er vekk fra de andre
barna og relativt kjedelig.

1

2

3 4

5

7.

Jeg hjelper barna å øve på de ordene de vil bruke for å roe seg
ned i tenkepause. (f. eks. “jeg kan klare det, jeg kan roe meg
ned”)

1

2

3 4

5

8.

Jeg bruker følelses-coaching for å fokusere på anledninger
der barna forblir rolige, prøver igjen og holder seg rolig og er
tålmodige selv om de er irriterte.

1

2

3 4

5

9.

Etter at tenkepausen er over involver jeg barnet i aktiviteter igjen
og gir ros og oppmerksomhet for positiv atferd. Jeg minner ikke
barnet på hvorfor han/hun hadde tenkepause eller tvinger barnet
til å be om unnskyldning.

1

2

3 4

5

10. Jeg forstår at de mest effektive konsekvensene er umiddelbare
og raske og følges av en ny læringsutfordring så raskt som
mulig for å hjelpe barna med å lykkes.

1

2

3 4

5

11. “Er involvert i en disiplineringsstrategi” med: “bruker en engativ
konsekvens”

1

2

3 4

5

12. Jeg har forklart disiplineringshierkiet mitt til foreldrene til
barna i klassen/barnehagen.Fremtidige mål for strategier for
ignorering og avledning

1

2

3 4

5

13. Jeg har utviklet atferdsplaner som omfatter de atferdstypene som
skal roses og belønnes, de som skal overses og de som vil føre til
en negativ konsekvens. Atferdsplanene evalueres regelmessig av
skolens/barnehagens ansatte og foreldre.

1

2

3 4

5
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1 – Aldri 3 – Av og til 5 - Alltid
14. Jeg har noen logiske konsekvenser som jeg bruker på riktig
måte (skriv dem ned).

1

2

3 4

5

15. Jeg sender kun hjem positive meldinger, og hvis jeg vil
diskutere atferdsspørsmål gjør jeg en avtale for å diskutere
dette personlig med foreldre.

1

2

3 4

5

Fremtidige mål for min bruk av negative konsekvensstrategier

Delprogram 4: Å redusere uønsket atferd
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De utrolige årene
Møte lærer/barnehageansatt-coach
– Å redusere uønsket atferd
 €©Carolyn Webster-Stratton 2008

Coachens navn:________________________________________________________
Lærers/barnehageansatts navn: __________________________________________
Lærer/barnehagensatt fyller ut dette etter hvert møte med coachen. Dette gir deg sjansen til å
fortelle oss om hvilke aspekter ved møtene dine med coachen som er av nytte for deg.
Møte lærer-coach

Fremskritt/datoer

1. Vi diskuterte selvrefleksjon hos lærere/barnehageansatte ved
bruk av punktene om reduksjon av uønsket atferd.

1

2

3 4

5

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

1

2

3 4

5

3. Sammen med coachen gjennomgikk jeg atferdsplaner og
iverksetting av dem – å legge vekt på å rose “positiv motsatt”
atferd og hvilken atferd som skal overses, eller bruke
reaksjoner som tenkepause eller andre konsekvenser.

1

2

3 4

5

4. Sammen med coachen gjennomgikk jeg de sosiale atferdene jeg
vil oppnå for å sjekke om de er tilpasset barnas utviklingsnivå.
I denne diskusjonen ble det vist til sjekklisten for en atferds
funksjon.

1

2

3 4

5

5. Jeg gjennomgikk noen coachingstrategier (se workshopnotatark),
atferd som skal overses og bruk av tenkepause for utvalgte barn
med coachen min.

1

2

3 4

5

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

1

2

3 4

5

7. Jeg diskuterte mine planer om å involverer barnas foreldre i
belønningssystemet mitt med coachen min.

1

2

3 4

5

8. Coachen min forsterket meg for det jeg hadde oppnådd med
hensyn til mine tidligere mål.

1

2

3 4

5

9. Sammen med coachen min gjennomgikk jeg hvordan jeg kan
utfordre de negative tankene mine og få støtte for å holde meg
rolig når jeg har problemer med barna.

1

2

3 4

5
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DUÅsskoleskole-og
ogbarnehageprogram,
barnehageprogram,03/2011
06/2012
DUÅs

Dato:_____________________________________________
Oppsummering av møte med coach
Læreren/den barnehageansatte og:
Bruk av effektiv grensesetting

Bruk av differensiert oppmerksomhet, ignorering og omdirigering

Å lære barna hvordan man tar tenkepause og roer seg ned

Bruk av tenkepause

Bruk av konsekvenser og strategier for å roe seg ned som er tilpasset barnas utviklingsnivå

Å involvere andre voksne (lærere, barnehageansatte og foreldre) i konsekvensplan

Revidere atferdsplan og konsekvensplan

Mål:
1.
2.
3.
Merknader:
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