DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011

Skole-/barnehageprogrammet, workshop 1:
Å bygge en relasjon til barna: Den proaktive voksne
(delprogram 3)

Forslag til aktiviteter
Dette skal du gjøre:
•

Prøv å bruke tre forskjellige nonverbale signaler

•

Velg et barn som har en utfordrende atferd, og lag en atferdsplan der du bruker pro-aktive
strategier. Notér i Atferdsplanen hvilke strategier du har valgt, og prøv dem ut. Meld tilbake i
neste workshop hvor vellykket dette var.

•

Øv deg på å bruke pro-aktive strategier (f. eks. klare regler, gode beskjeder, ”først-så”
beskjeder”, planer for overganger til nye aktiviteter, non-verbale signaler).

•

Notér tre ulike måter du har brukt for å få god kontakt med et ”usynlig” og med et
utfordrende barn. Notér dette i Notatarket ” Atferdsskjema: Spesiell kontakt.”

•

Kontakt din ”ringekompis” og del en pro-aktiv strategi du har fått til å virke.

•

LES
Kapittel 4 i ”Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn”.
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Huskeliste
Å forebygge problematferd

• Lag klare klasseromsregler og diskuter dem med elevene på forhånd.
• Ha klare, oversiktlige timeplaner og gode rutiner for å håndtere
overgangssituasjoner.
• Plasser uoppmerksomme og lett distraherbare elever nær kateteret eller
nær den voksne.
• Ha som mål at du skal bruke klare, spesifikke beskjeder uttrykt i positive
termer.
• Gi uoppmerksomme barn påminnelser ved å si navnet deres i tilknytning
til at du stiller et spørsmål, stå ved siden av dem, finn på en engasjerende
liten lek, og bruk non-verbale signaler.
• Bruk positive påminnelser om hvilken atferd du forventer, heller enn
negative strategier når barna går over grensen.
• Gi mye oppmerksomhet, ros og oppmuntring til elever som følger med og
arbeider godt
• Vær kreativ i dine påminnelsesstrategier – unngå å gjenta beskjeder.
Bruk non-verbale tegn og andre engasjerende aktiviteter i stedet.
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Arbeide hardt

Eksempler på non-verbale signaler

• Press en fantasiball (samle dere, konsentrér dere)
• Løft en hånd med to fingre fra hverandre (vær stille)
• Mørkt rom (lyset av og på)
• En tommel i været (dette gikk fint)
• Blink med ett øye (nå arbeider du hardt)
• Musikk for å signalisere overgang til ny aktivitet

Rekke opp en stille hånd

• Lyssignal – f.eks. rødt for absolutt stillhet, gult stopplys for å vise at man må snakke lavt når man
arbeider, grønt for frilek, eller et bilde av en hånd i været som tegn for at det skal jobbes hardt
• ”Frys – gi meg 5” (ørene åpne, se på læreren, føtter på gulvet, hendene i fanget, munnen lukket)

Samle
seg!
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Idédugnad—Omskriving av ineffektive beskjeder
Skriv om de følgende ineffektive beskjedene til positivt formulerte,
klare og respektfulle beskjeder
Ineffektive beskjeder
•

Hold munn

•

Slutt å rope

•

Slutt å løpe

•

Vær forsiktig

•

Hvorfor legger du den ikke vekk?

•

La oss rydde her

•

Kutt ut det der

•

Hva gjør jakken din her?

•

Hvorfor er sekken din her?

•

Ikke dytt ham som om du er en okse

•

Hvorfor er boken din fortsatt på pulten?

•

Du ser skitten og fæl ut

•

Slutt å plage ham

•

Du er aldri ferdig når du skal

•

Slutt med å plukke på henne

•

Pulten din er bare rot

•

Ikke syt

•

Du er umulig

•

Ikke somle

•

Skynd deg

•

Vær stille

•
•

Hvorfor er du borte fra stolen din når du
vet at du skal sitte på den?
Hvorfor plager du ham?

•

Er du dum?
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Idédugnad/Summing— Klasseromstimeplan
Skriv ned timeplanen for klasserommet her.

Mål:
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Idédugnad/Summing— Klasseromstimeplan
Skriv ned timeplanen for klasserommet her.

Mål:
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Idédugnad/Summing—Non-verbale
signaler

Fortell ringekompisen eller gruppen din hvilke non-verbale signaler du
bruker med barna.

Mål:
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Idédugnad/Summing—Det fysiske miljøet
Skriv ned hvordan du har laget et klasseromsmiljø slik at det gir de best
mulige læringsmulighetene for barna.

Mål:

Delprogram 3: Å forebygge adferdsvansker

© Carolyn Webster-Stratton

DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011

“Gi meg fem”
Delprogram 3: Å forebygge adferdsvansker
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Negativ atferd gir oppmerksomhet

Snakker mens beskjeder gis

Delprogram 3: Å forebygge adferdsvansker

2.

1.

Negativ atferd i klassen

Trinn 1:

Trinn 3:
Ønsket atferd

Hvorfor?

Være oppmerksom og konsentrert

Sitte rolig og høre etter
fra lærer og jevnaldrende

Rekke hånden stille i været

Holde hendene i ro

Ønsket atferder

Trinn 3:

Trinn 2:

• Atferdsplan for: _____________________________

Ukonsentrert, dagdrømmer

Dytting, klåing

Snakker uten å rekke opp hånden

Hvorfor?

Trinn 2:

Impulsiv, uoppmerksom, temperament
Impulsiv, uoppmerksom, temperament

Negativ atferd i klassen

Trinn 1:

• Eksempel på atferdsplan: Jenny, første klasse

Å forebygge problemer—Den proaktive voksne
Workshop 1 Atferdsplan

Velg pro-aktiv strategi

Trinn 4

Ignorere utbrudd og kroppslig uro.

Få øyekontakt før en beskjed gis
og bruk positiv påminnelse.

Gi bevegelsesmulighet, jf. å hjelpe lærer

Sett eleven nær læreren.

Velg pro-aktive strategier

Trinn 4
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Sjekkliste for å vurdere en atferds funksjon
Trinn 1: Identifiser den negative atferden (velg 1 eller 2 for å begynne med)
Trinn  2: Hvorfor forekommer slik negativ atferd? (Hvilken funksjon har atferden): Formulér 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 grunner til negativ atferd

Ja

Nei

• 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 er ikke klar over hva det gjør
• Barnet bruker negativ atferd for å få makt over andre
• Barnet bruker negativ atferd for å ta hevn over andre
• Barnet har ikke lært annen, mer pro-sosial 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 avspeiler barnets følelse av å komme til
kort

Steg nr. 3: Identifiser ønsket atferd
Steg nr. 4: Velg pro-aktive strategier—Noter den positive fremgangen!
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Barnets sterke
sider

Barnets problem

Mål

Strategier

Fordeler
(tanker, følelser, egen
og andres atferd)

Hindringer

Lærere og barnehageansatte som tenker
som forskere
Løpende planer

DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011

© Carolyn Webster-Stratton

Delprogram 3: Å forebygge adferdsvansker

Barnets sterke sider

Mål
Barnets problemer

Lærere/barnehageansatte som tenker som
forskere
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ATFERDSSKJEMA: SPESIELL KONTAKT
Velg et barn som er litt utfordrende (for eksempel aggressiv,
står i opposisjon til andre) eller ”usynlig”, og noter tre måter
som du fikk spesiell kontakt med barnet på.
1.

2.

3.
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Læringspyramide
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Kommunikasjonsskjema fra lærere/barnehageansatte til foreldre
Hjemmeaktiviteter med barnet ditt
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Regler for barnehage/skole
og regler som gjelder hjemme
I barnehagen og på skolen lærer barnet ditt hvordan man kan gjøre det bra, og øver på å
følge 5 viktige regler.  Du kan hjelpe barnet ditt med å lære ved å kommentere og gi ros
når du ser at barnet følger disse reglene hjemme.
Be barnet ditt “gi deg fem” (hold opp hånden din). Se hvor mange han/hun husker!
Be barnet om å vise deg hvordan det følger disse reglene, én etter én .

“Gi meg fem”-reglene er:
Lyttende ører: (For å minne barna på å lytte, høre etter og følge med på
det den som snakker sier.) Ros barnet ditt hjemme når hun eller han bruker
de lyttende ørene sine mens andre snakker.

Øyne på læreren/barnehageansatt (For å minne barna på å se på læreren/
barnehageansatt og følge med.) Ros barnet ditt når han/hun ser på deg med
sine “lyttende øyne” hjemme.

Hold hendene dine for deg selv: (For å minne barna på å holde hendene
sine for seg selv.) Ros barnet ditt når hun/han holder hendene sine ved sin
egen kropp.
Bruk gåføtter: (Minner barna på gå langsomt – og at de bare skal bruke
løpeføttene utendørs!) Ros barnet ditt når det bruker gåføttene inne i huset.

Bruk innestemme: (For å minne barna på å lære å snakke lavt og rolig
og ikke forstyrre andre.) Ros barnet ditt når hun/han snakker med høflig og
rolig stemme innendørs.
Skriv ned hvordan det går når du prøver å snakke om familiereglene med barnet ditt
på skjemaet for kommunikasjon mellom foreldre og lærere/barnehageansatte, og send
skjemaet tilbake til skolen med barnet ditt.
Utrolige barn!
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Regler for barnehage/skole
og regler som gjelder hjemme
Barnets navn:
Skriv ned hvordan det går når du prøver å snakke om familiereglene med barnet ditt,
og send skjemaet tilbake til skolen med barnet.

Barnet ditt kan også tegne en tegning av en av reglene hjemme hos dere her.

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

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

Jeg formidler regler på en positiv og klar måte, og reglene er
hengt opp på veggen. Vi gjennomgår og øver på å overholde
reglene etter behov.

1

2

3 4

5

2.

Jeg bruker både non-verbale tegn og signaler og ord for å
formidle regler (f.eks. bilder av regler som å rekke opp hånden
stille, lav stemme, føtter på gulvet, åpne ører).

1

2

3 4

5

3.

Jeg har lært barna “gi meg fem”- signalet og hvordan de skal
bruke det” skal erstattes med “og jeg 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 “når-så”-beskjeder.

1

2

3 4

5

6.

Jeg gir barna valg og alternativer når dette er mulig.

1

2

3 4

5

7.

Jeg unngår negative anvisninger, rettelser og krav, og å rope
til barn.

1

2

3 4

5

8.

Jeg får barnas oppmerksomhet før jeg gir beskjeder.

1

2

3 4

5

9.

Jeg får barnas oppmerksomhet ved å si navnet deres med et
spørsmål, stå ved siden av dem, sette i gang 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 følger mine beskjeder.
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Fremtidige mål om timeplaner:

1 – Aldri 3 – Av og til 5 - Alltid
Proaktiv lærer/barnehageansatt - timeplaner
1.

Mine rutiner for klasserommet/barnehagen og timeplaner er
konsekvente, forutsigbare og tillater fleksibilitet.

1

2

3 4

5

2.

Jeg henger timeplanene på et sted på veggen der de er
synlige både for barn, foreldre og besøkende.

1

2

3 4

5

3.

Visuelle bilder/signaler brukes for å indikere ulike aktiviteter
på timeplanen (f.eks. smågrupper i ring, valgfri lek, tannpuss
eller håndvask, utelek, spisepause).

1

2

3 4

5

4.

Timeplanen veksler mellom aktive og fysiske aktiviteter (uteaktiviteter eller fri lek) og mindre aktive aktiviteter (lesestund).

1

2

3 4

5

5.

Jeg har en god balanse mellom lærerledete og barneledete
aktiviteter.

1

2

3 4

5

6.

Jeg har etablert et system der barna kan velge mellom ulike
lekeområder når vi har valgfri lek (sonekort for de ulike
aktivitetsområdene, som f.eks. sone for klosser, utklednings og
kjøkkenlek-soner, lesesone).

1

2

3 4

5

7.

Fellesaktiviteten der gruppen sitter i ring varer ikke lengre enn
20 minutter.

1

2

3 4

5

8.

Fellesaktiviteten der barna sitter i ring inneholder mange
aktiviteter for barna (f.eks. sang og bevegelse, strekkepauser,
holde bildekort, spille ut responser, verbale svar fra hele gruppen,
dukketeater) for å oppmuntre til høyt deltakelsesnivå.

1

2

3 4

5

9.

Valgfri lek eller sonetid er den mest langvarige lekeaktiviteten.
Barna får nok tid til å velge materialer, leke og rydde opp etter seg.

1

2

3 4

5
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Fremtidige mål om timeplaner:

1 – Aldri 3 – Av og til 5 - Alltid
Proaktiv lærer/barnehageansatt - overganger
1.

Jeg unngår unødvendige overganger og holder ventetiden så
kort som mulig.

1

2

3 4

5

2.

Jeg formidler systematisk til barna hvordan jeg forventer at
overgangene skal skje.

1

2

3 4

5

3.

Jeg varsler elevene før en overgang begynner, og overganger
skjer ikke i all hast.

1

2

3 4

5

4.

Jeg bruker alltid det samme tegnet for å signalisere en overgang
(f.eks. klokker, sang, klapp, lys som skrus av og på).

1

2

3 4

5

5.

Jeg bruker visuelle bilder/tegn og auditive lyder for å vise
timeplanen, overgangskort, teip på gulvet for oppstilling,
stillesone, bilder av daglige oppgaver).

1

2

3 4

5

6.

Jeg starter en aktivitet der barna sitter i ring når noen av barna
er klare til å begynne, og venter ikke på alle.

1

2

3 4

5
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Fremtidige mål om overganger:
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1 – Ikke nyttig 3 – Nøytal 5 - Meget nyttig
Proaktiv lærer/barnehageansatt - miljø og organisering
1. Klasserommet/Barnehagen er godt utstyrt med et stort utvalg leker
og materialer, slik at barna på alle ferdighetsnivåer har noe å leke med.

1

2

3 4

5

2. Klasserommet/Barnehagen er organisert i læringssoner, og antallet
barn i hver sone er begrenset. Barna får visuelle påminnelser om
hvor mange barn som kan oppholde seg i hver sone (f.eks. kroker
med navn, klesklyper etc.).

1

2

3 4

5

3. Jeg har satt bildemerkelapper på lave hyller slik at barna kan
finne og sette på plass materialer

1

2

3 4

5

4. Leker som fremmer sosial samhandling finnes i alle læringssoner (f.eks. dukker, vogner, store gulvpuslespill, spill der man
gjør ting etter tur etc.).

1

2

3 4

5

5. Jeg har etablert en systematisk rotasjonsplan for å gjøre aktiviteter nye
og spennende (f.eks. sand- eller boblebord er kun tilgjengelige til visse tider).

1

2

3 4

5

6. Klasserommet/Barnehagen gir barna visuelle tegn på om et
område eller en aktivitet er tilgjengelig eller lukket (f.eks.
stoppskilt, et klede som dekker til sandbord eller PC).

1

2

3 4

5

7. Materialene i klasserommet/barnehagen gjøres større for barn
med tydelige motoriske problemer (f.eks. større fargestifter,
papir etc.), og stabiliseres slik at de er enklere å bruke (teipet til
bordet, borrelåsplate, brett).

1

2

3 4

5

8. Jeg gir visuelle tegn til hele klasserommet for å minne barn på hva
på hva som er målferdigheten (f.eks å dele, å hjelpe eller samarbeid).

1

2

3 4

5

9. I klasserommet/barnehagen er det satt av rikelig med plass til
Samlingsstund, og barna sitter på teppefirkanter eller matter.

1

2

3 4

5

10. Jeg forbereder materialer til smågruppeaktiviteter så det er
klart til bruk før barna ankommer.

1

2

3 4

5

11. Samarbeidsaktiviteter planlegges daglig (f.eks. store collager,
klassebok, matlagingsaktiviteter etc.).

1

2

3 4

5

12. Barna er synlige til alle tider. Ingen hyller er høyere enn 1,20 meter.

1

2

3 4

5

13. Jeg plasserer uoppmerksomme barn eller barn som blir lett
distrahert nær meg.

1

2

3 4

5

Fremtidige mål for strukturering og planlegging av klasseroms-/
barnehagemiljøet:
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De utrolige årene
Møte lærer/barnehageansatt-coach –
Å bygge positive relasjoner, og proaktive lærerstrategier
 €©Carolyn Webster-Stratton 2008

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

Fremskritt/datoer

1.

Lærer-coach-selvrefleksjon ved bruk av punktene for proaktive
observasjonsstrategier for lærere ble diskutert.

1

2

3 4

5

2.

Coachen var støttende i diskusjonen om tilbakemelding om
observasjonspunktene og utveksling av refleksjoner om gruppen.

1

2

3 4

5

3.

Sammen med coachen gjennomgikk jeg mine proaktive atferdsplaner og målatferder. (List opp planene)

1

2

3 4

5

4.

Jeg fastla mål sammen med coachen min med hensyn til å bygge
positive relasjoner med bestemte barn og familier. (List opp
planene)

1

2

3 4

5

5.

Jeg fastla noen mål sammen med coachen min med hensyn til
proaktive strategier for:
regler
timeplaner
overganger
klasseroms-/barnehagemiljø og organisering.

1

2

3 4

5

6.

Jeg diskuterte mine fremskritt med hensyn til leseoppgaver
med coachen min.

1

2

3 4

5

7.

Jeg diskuterte med coachen mine planer for å involvere
foreldrene i barnas opplæring.

1

2

3 4

5

8.

Jeg planla sammen med coachen min å gå gjennom flere
vignetter fra DVD-en om proaktive strategier.

1

2

3 4

5

9.

Satte opp fremtidige mål.

1

2

3 4

5

Delprogram 3: Å forebygge adferdsvansker
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DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011

Navn lærer/barnehageansatt:_______________________________
Navn coach:_____________________________________________
Oppsummering av møte med coach
Skriv en kort oppsummering av hvert av hovedtemaene som ble diskutert i løpet av møtet.
Å bygge positive relasjoner med barn

Å bygge positive relasjoner med foreldre

Å ha tydelige og klare regler

Forutsigbare rutiner og overganger

Omgivelser/miljø og planlegging

Gjennomgang av atferdsplan

Mål:
1.
2.
3.
Merknader:

Delprogram 3: Å forebygge adferdsvansker
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