Skole/barnehageprogrammet Workshop 6:
Sosiale ferdigheter, empatitrening og problemløsning
(Delprogram 5)

Månedens aktiviteter

Dette skal du gjøre:

•

Fortsett med å arbeide med atferdsplanene. Lag overgangsplaner (se utdelt eksempel) for 2 – 5 av de mest aggressive, uoppmerksomme eller impulsive barna.
Bruk de andre strategiene og elementene i programmet som vi har jobbet med i
de forutgående workshops.

•

Forsterk sosiale ferdigheter individuelt og i grupper, og øv på empati i mindre
grupper (for eksempel ved hjelp av Willys Detektiv Bok).

•    Se etter muligheter for å lære navn på følelser, f.eks. glad, spent, trist, rolig.

LES:
Husk at boken ”Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn” er en
fin oppslagsbok, og den bør repeteres med jevne mellomrom. Gjør også aktiv bruk
av det materialet som er blitt delt ut i hver workshop.
LYKKE TIL!
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Workshop 6
(Delprogram 5, del 2)

Månedens aktiviteter

Å GJØRE:
•

Fortsett med å arbeide med atferdsplanene. Lag overgangsplaner (se utdelt eksempel) for 2 – 5 av de mest aggressive, uoppmerksomme eller impulsive barna.
Bruk de andre strategiene og elementene i programmet som vi har jobbet med i
de forutgående workshops.

•

Forsterk sosiale ferdigheter individuelt og i grupper, og øv på empati i mindre
grupper (for eksempel ved hjelp av Willys Detektiv Bok).

•    Se etter muligheter for å lære navn på følelser, f.eks. glad, spent, trist, rolig.

LES:
Husk at boken ”Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn” er en
fin oppslagsbok, og den bør repeteres med jevne mellomrom. Gjør også aktiv bruk
av det materialet som er blitt delt ut i hver workshop.
LYKKE TIL!
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4. Hva er det neste som skjer? (konsekvenser)

1. Hva er problemet mitt?

5. Hvilke løsning er den beste?

7. Hvordan klarte jeg meg?

3. Hvilke andre løsninger finnes?

6. Kan jeg bruke denne planen?

2. Hva kan være en løsning?

Willys steg i problemløsning
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5

Jeg prøver
igjen!
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3. Pust rolig inn

1.

4. Trekk deg inn i skallet

2. Tenk STOPP

Lille skilpaddes steg for å håndtere inne
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Under individuell aktivitet

Avsporet, dagdrømmer
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Trinn 2:
Sted/anledning

Se atferdsplan for workshop 2 (Delprogram 1) for trinn 4 and 5.

2.

1.

Trinn 1:
Negativ atferd i gruppen/klassen

• Atferdsplan for: _____________________________

Lytte i stillhet mens beskjeder
blir gitt

i større grupper

Snakker mens det blir gitt beskjeder

har vanskelig for å huske

Trinn 3:
Ønsket atferd

Trinn 6
Individuell oppfølging

Trinn 7
  Undervisning samlingsstund

øver på dem

stillhet og lytte. Barna
snakker om løsninger  og

å rekke opp hånden i

Willy snakker om at han

og sitte i ro med hendene for seg selv

Trinn 7:
       Undervisning samlingsstund

Øve på å rekke opp hånden i stillhet

Trinn 6:
Individuell oppfølging

Følge med og konsentrere seg      Rose barnet når det fokuserer på
oppgaven

Rekke opp hånden i stillhet

Snakker uten å rekke opp hånden             Under samtaler i smågrupper

Trinn 3:
Ønsket atferd
Holde hendene for seg selv

Trinn 2:
Sted/anledning
I rekken og på lekeplassen

Dytting, knuffing

Trinn 1:
Negativ atferd i gruppen/klassen

• Eksempel på atferdsplan: Jenny, 1. klasse

Å styrke prososiale ferdigheter
Workshop 6 Atferdsplan
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Gjøre det som den voksne gir
beskjed om
Bruke vennskapsferdigheter
(hjelpe, dele)

Følger ikke beskjeder fra voksne

Avvises av andre barn
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2.

1.

Trinn 1
Negative atferd i gruppen/klassen

Trinn 2
Ønsket, positiv atferd

• Atferdsplan for: _____________________________

Bruke ord for å uttrykke følelser
Bruke en roe-ned-strategi

Trinn 2
Ønsket, positiv atferd

Dytter, slår jevnaldrende
Blir lett sint og frustrert

Trinn 1
Negativ atferd i gruppen/klassen

• Eksempel på atferdsplan: Mark, 1. klasse
Trinn 4
Spesifikke øvinger med barna              

Trinn 3
Bruk spesifikke forsterkere

Rose barn som leker med dette barnet
Fremme ryktet om at han er en god venn

Trinn 4
Spesifikke øvinger med barna             

Problemløsningstrinnene
NB: kan gjøres både ute og inne

Rose barnet når det klarer å holde seg rolig      Strategier for å roe seg ned (puste  dypt,
når det er frustrert                                               bruke  “skilpaddeskallet”, tenke snille
tanker)
Stempel på hånden for å følge en beskjed
Dele, hjelpe og samarbeide

Trinn 3
Spesifikke forsterkere

Å styrke sosiale ferdigheter og evne til problemløsning
Workshop 6 Atferdsplan
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Avvisning fra
jevnaldrende

Barnet
blir deprimert

Antisosial
atferd og tilkortkommenhet i
skolefagene

Dårlig kontakt
mellom hjem
og skole

Foreldre isolerer
seg og blir deprimerte

Negativt rykte blant de
andre barnas foreldre

Foreldrene er
desillusjonerte og unngår
kontakt med skolen

Kritikk fra lærerne

Atferdsproblem
på skolen

Søker til
grupper med
avvikende barn

Utvisning fra
skolen

Negativt
rykte på skolen

Ringer i vannet

Atferdsproblemer
hjemme

Foreldrene er kritiske
og har vansker med
oppdragelsen

Atferdsproblem
hjemme
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Gjennomgripende

7-8 års alder

5-6 års
alder

4 års alder
Ikke gjenn
omgripende
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Idédugnad/Summing—Å fremme barns
ansvarsfølelse

Drøft med en annen gruppedeltaker, eller i smågruppe, hvordan man
kan hjelpe barn til å føle ansvar.

Mål:
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Idédugnad/Summing—å forandre et
barns negative rykte

Drøft med en annen gruppedeltaker, eller i smågruppe, hvordan du
som voksen kan forandre et barns negative rykte til å bli mer positivt.

Mål:
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Idédugnad/Summing—Å fremme barns
selvregulering
Drøft med en annen gruppedeltaker hvordan man kan hjelpe barn
med å lære seg selvregulering.

Mål:
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© Carolyn Webster-Stratton

DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011

Voksne kan fremme emosjonell - og sosial kompetanse hos små barn

Voksen-barn sosial coaching:
Barn på utviklingsnivå 1

Voksen-barn lek: Voksne kan bruke sosial coaching i en-til-en samhandling med barn for å hjelpe dem
til å lære sosiale ferdigheter og språk for følelser, før de begynner å leke med andre barn. Mye av barnets
læring av dette vil skje gjennom din modellering og din bruk av beskrivende kommentering, hvilket
vil styrke barnets språkferdigheter så vel som å hjelpe det til å beskrive sine egne sosiale ferdigheter.

Sosiale-/vennskapsevner

Eksempler

Den voksne modellerer:
v Å dele

“Nå skal jeg være vennen din og dele bilen min med deg.”

v Å tilby hjelp

“Hvis du vil, kan jeg holde i bunnen her mens du setter en til oppå.”

v Å vente

”Jeg kan bruke vente-muskelen til du har gjort deg ferdig”.

v Å foreslå

“Kan vi bygge noe sammen?”

v Å gi en kompliment

”Du er så flink til å sette klossene sammen!”

v Å beskrive

“Du delte med meg. Det var så vennlig og jeg ble så glad!”

atferd-til-følelser

”Du hjalp meg til å finne ut hvordan det skulle gjøres. Jeg er så
stolt over at du klarte å vise meg hvordan dette skulle gjøres!”

Den voksne kan bruke
“prompts”:
v Snakke til seg selv
(selvinstruksjoner)
v Be om hjelp

”Hmm, jeg skulle virkelig ønske at jeg kunne finne en annen
legokloss som kunne passe inn her.”
”Hmm, jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal sette disse
sammen”.
“Kan du hjelpe meg å finne en rund kloss?”
“Kan du dele en av bilene dine med meg?”

Respons fra den voksne:
v Rose barnet når han/hun

”Det var til stor hjelp og det var vennlig at du ville dele med meg.”

deler eller hjelper til
v Ignorere eller modellere
aksept når barnet velger
å ikke dele eller hjelpe

Fortsett med beskrivende kommentarer:
”Jeg skal fortsette å lete etter en rund kloss” (modellerer
pågangsmot).
”Jeg kan vente til du er ferdig å leke med bilene” (modellerer
tålmodighet og evne til å vente).
”Jeg vet at det er vanskelig å gi slipp på bilen, så jeg vil vente og
heller leke med den litt senere”.

Modellering med dukke:
v Å invitere seg inn i leken

“Kan jeg få leke med deg?”
“Det ser gøy ut. Kan jeg få være med?”

v Å være sosialt vennlig

”Jeg vil at vi skal være venner. Jeg har lyst til å leke med deg”.

v Å ignorere aggresjon

“Jeg har lyst til å leke med en vennlig person. Jeg tror jeg skal
finne noen andre å leke med.”
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Voksne kan fremme emosjonell - og sosial kompetanse hos små barn

Voksen-barn sosial coaching:
Barn på utviklingsnivå 2

Barn i parallell lek: Små barn begynner å leke med andre barn ved å sitte ved siden av dem og leke
parallelt. I begynnelsen starter de ikke samhandling med andre barn, og noen ganger virker det nesten
som om de ikke er klare over at det er et annet barn der. De snakker ikke til dem eller foreslår noe eller
samhandler med dem på noen måte. Voksne kan hjelpe sine barn ved å ”prompte” dem til å bruke sosiale
ferdigheter eller til å legge merke til vennenes aktiviteter eller humør. Å foreslå faktiske ord for samhandling,
og å modellere sosial atferd er viktig fordi små barn ikke ennå har disse ferdighetene i sitt repertoar.

Sosiale-/
vennskapsferdigheter

Eksempler

Den voksne modellerer:
v Å spørre andre om hva
de trenger

”Du kan be vennen din om å gi deg den tingen du trenger
ved å si: ’Kan du være så snill å låne meg fargeblyanten.’”

v Å spørre om hjelp

“Du kan be vennen din om hjelp ved å si ‘Kan du hjelpe meg?’”

v Å be en venn om å vente

”Du kan si til vennen din at du ikke er helt klar til å dele ennå”.
Hvis barnet tok din ”prompt” og med sine egne ord gjentar det du
sa, ros barnet for å be om noe på en høflig måte, og for å være
en vennlig hjelper.

Den voksne kan bruke
“prompts”:
v Å legge merke til det et
annet barn gjør

”Se for et høyt tårn vennen din bygger!”
”Å, dere bruker begge grønn farge her.”

v Å sette i gang
samhandling med et
annet barn

“Vennen din ser etter noen små grønne klosser, kan du finne
noen for ham/henne”?
”Vennen din har ingen biler mens du har 8. Han ser ut til å
være litt lei seg. Kan du dele noen av bilene dine med ham?”

v Å gi et barn en
kompliment

”Wow! Du kan si til vennen din at tårnet hans er flott!”
Hvis barnet gjentar dette kan du rose ham eller henne for å ha
gitt en vennlig kompliment. Hvis barnet ikke gjør dette, fortsett
med beskrivende kommentering.

Den voksne kan rose:
v Atferd-til-følelse

”Du delte med vennen din, det er så vennlig og det gjør
henne glad.”
”Du hjalp vennen din med å finne ut hvordan det skulle
gjøres, og hun virker veldig fornøyd med at du hjalp henne.”

v At barna leker sammen

”Vennen din liker virkelig å bygge med Lego sammen med
deg. Det ser ut til at du har det morsomt sammen med
vennen din. Dere er begge svært vennlige.”

Modellere med dukke:
v Hvordan man deler og
hvordan man hjelper

“Oj! Ser dere det fine tårnet som Nancy bygger?”
“Kan en av dere hjelpe meg å finne en rød kloss slik at jeg kan
lage en lastebil?”
“Kan jeg hjelpe deg å bygge det huset?”
“Tror du vi kan spørre Freddy om han vil dele toget?”
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Voksne kan fremme emosjonell - og sosial kompetanse hos små barn

Barn-lekekamerat sosial coaching:
Barn på utviklingsnivå 3

Barn som tar initiativ til samlek: Barn beveger seg fra parallell lek til å leke på måter der de setter i
gang samspill med hverandre. Avhengig av dets temperament, impulsivitet, oppmerksomhetsspenn
og grad av sosiale ferdigheter vil disse samhandlingssekvensene noen ganger være preget av
samarbeid og noen ganger vil de kunne være konfliktfylte. Voksne kan hjelpe til med å fremme
den sosiale ferdighetsutviklingen under leken ved å ”prompte” og coache dem til å bruke sosiale
ferdigheter ved å rose dem eller gi oppmerksomhet til sosiale ferdigheter.

Coachede ferdigheter

Eksempler

Sosiale ferdigheter:
v Å spørre med vennlig
stemme (høflig, rolig)

”Du ba vennen din om det du trengte på en så høflig og han/
hun ga det til deg, - dere er så gode venner.”

v Å hjelpe en venn

”Du hjalp vennen din å finne det han/hun så etter. Dere arbeider
så fint sammen og hjelper hverandre som et skikkelig team.”

v Å dele eller bytte

”Det var så vennlig! Du delte klossene med vennen din. Så
byttet hun med deg og du ga henne bilen.” ”

v Å be om å få være med “Du ba så fint om å få være med, og de var glade for å få deg med.”
v Å gi en kompliment

“Du ga henne en kompliment, det var vennlig av deg.”

v Å godta et forslag,
eller selv å foreslå noe

“Du godtok det som vennen din foreslo. Det er virkelig å
samarbeide.”

Selv-regulering:
v Å høre etter når en
lekekamerat sier noe

“Du hørte virkelig godt etter da vennen din ba deg om det og
du fulgte forslaget hans. Det var virkelig vennlig.”

v Å vente tålmodig

“Du ventet og spurte først om du kunne få bruke den. Det viser
at du har en virkelig kraftig vente-muskel.”

v Å ta tur

“Dere bruker den etter tur. Det er det virkelig gode venner gjør for
hverandre.”

v Å holde seg rolig

“Jeg så at du ble skuffet da han ikke ville leke med deg, men du holdt deg
helt rolig og så spurte du de andre om de ville leke. Det var modig gjort!”

v Å løse et problem

“Ingen av dere var sikre på hvordan dere skulle få de delene til å passe
sammen, men dere fant ut av det – dere er begge gode problemløsere”

Empati:
v Å beskrive
atferd-til-følelse

”Du delte med vennen din, det er så vennlig og det gjør henne glad.”
“Du så at hun var irritert og hjalp henne å sette klossene sammen.
Det er virkelig hensynsfullt av deg å tenke på hvordan hun føler. ”
“Dere var begge irriterte over at dere ikke fikk det til, men dere
holdt ut og fant ut av det til slutt. Det er ekte lagarbeid”.
“Du var litt engstelig for å be henne om å leke med deg, men du
var modig og spurte henne, og hun virket glad for det”

v Å be om unnskyldning/
tilgivelse

“Det var et uhell. Tror du at du kan si at du er lei deg?” Eller,
“Vennen din ser lei seg ut for at han gjorde det. Kan du tilgi ham?”
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Å lære barn akademiske ferdigheter:
Voksne som “akademiske coAchere”

”Beskrivende kommentering” er en kraftfull måte å styrke et barns sosiale
ferdigheter, emosjonelle ordforråd og kompetanse, og akademiske
ferdigheter på. Nedenfor finner du en liste med eksempler på akademiske
begreper og atferder som kan kommenteres på når du leker med barnet. Bruk
den som en sjekkliste når du øver deg i å beskrive akademiske ferdigheter.

Læremessige ferdigheter
���� farger
���� å kunne telle
���� former

Eksempler

• “Du har en rød bil og en gul lastebil.”
• “Det er en, to, tre dinosaurer på en rekke.”
• “Nå er den firkantete legoen festet til den runde
legoklossen.”

���� størrelser (lang, kort,
høy, mindre enn, større
enn, etc.)
���� plassering (opp, ned,
ved siden av, nær, på
toppen av, bak, etc.)

���� arbeide hardt
���� å konsentrere seg,
fokusere
���� utholdenhet, tålmodighet

����
����
����
����
����
����
����

å følge foreldres beskjeder
problemløsning
prøve igjen
lese
tenke
lytte
arbeide hardt/godt
jobbet selvstendighet

• “Nå er toget er lengre enn jernbanesporet.”
• “Du setter den lille skruen på rett plass.”
• “Den blå veggen er ved siden av den
		 gule firkanten.”

• ”Du arbeider så godt med puslespillet
		 og tenker hardt på hvor den biten skal være.”

• “Du er så tålmodig som bare fortsetter å prøve alle
mulige måter å få bitene til å passe sammen.”

• “Du gjorde akkurat som jeg ba deg om. Du lyttet
virkelig til det jeg sa.”

• “Du tenkte grundig gjennom hvordan du kunne løse
problemet og kom med en flott løsning på hvordan
du skulle lage skipet”

• ”Dette har du klart, helt av deg selv!”
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Å FREMME BARNAS EMOSJONELLE LÆRING:
VOKSNE SOM ”EMOSJONELLE COACHERE”
Å beskrive og påpeke barnas og dine egne følelser er en kraftfull måte å styrke
barnas emosjonelle kompetanse på. Når barna har et språk for følelser vil de
være i bedre stand til å regulere sine egne følelser fordi de da kan fortelle deg
hva de føler.
Nedenfor følger en liste over forskjellige følelser som du kan kommentere på
når du leker med et barn. Bruk denne sjekklisten for å øve deg som coach i
sosiale ferdigheter.

Følelser/Emosjonellordkunnskap
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

Eksempler

• “Det er frustrerende, og du holder deg så rolig og

glad
irritert/frustrert
rolig
stolt
spent
fornøyd
trist
hjelpsom
bekymret
sikker/trygg
tålmodig
ha det gøy
sjalu
tilgivende
å bry seg / vise omsorg
nysgjerrig
sint
rasende
		
interessert
flau/forlegen

prøver på nytt igjen.”

• “Du ser ut som du er stolt av den tegningen.”
• “Du ser ut til å kose deg med å lese den historien.”
• “Du er så tålmodig. Selv om det falt ned to ganger,
så bare prøver en gang til for å se hvor høyt du kan
klare å få det. Du må være fornøyd med deg selv
for å være så tålmodig.”

• “Det ser ut som du har det gøy når du leker med
vennen din og han ser ut som han liker å holde på
med dette sammen med deg.”

• “Du er så ivrig. Du prøver ut alle mulige måter for å
finne ut hvilke som passer sammen.”

• “Du tilgir vennen din fordi du vet at det var et uhell”
“ Nå ble jeg litt flau.”

Vær rollemodell for å snakke om følelser:

• “Jeg er stolt over at du klarte å løse det problemet”.
• “Jeg synes det er virkelig kjempegøy å leke med deg.”
• “Jeg var nervøs for at det skulle falle ned, men du var forsiktig og tålmodig. Planen

		 din fungerte flott.”
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Å FREMME BARNAS SOSIALE FERDIGHETER:
VOKSNE SOM ”COACHERE I SOSIALE FERDIGHETER”
Å beskrive og påpeke barns vennskapsferdigheter er en kraftfull måte å styrke
barns sosiale ferdigheter på. Sosiale ferdigheter er det første skrittet på veien mot
å skape varige vennskap. Under finner du en liste over sosiale ferdigheter som du
kan kommentere på når du leker med et barn alene eller når barnet leker med
en venn. Bruk denne sjekklisten for å øve deg som coach i sosiale ferdigheter.

Eksempler

Sosiale/vennskapsferdigheter
����
����
����
����

hjelpe
dele
lagarbeid
å bruke vennlig stemme
(rolig, høflig)

���� lytte til hva vennen din
sier
���� vente på tur
���� spørre
���� bytte
���� vente
���� være enig med noe en
venn foreslår
���� foreslå noe
���� gi en kompliment
���� berøre på en myk, varsom måte
���� å spørre om love til å
låne noe fra en venn
���� problemløsning
���� samarbeide
���� være sjenerøs
���� inkludere andre
���� be om unnskyldning

• “Det er bare så vennlig av deg. Du deler klossene
med vennen din og venter på din tur.”

• “Dere jobber veldig bra sammen og hjelper
hverandre, akkurat som et på et lag.”

• ”Du hørte på forespørselen fra vennen din og ble med
på hans forslag. Det var veldig vennlig av deg”.

• “Du ventet og spurte først om du kunne få bruke den.
Vennen din hørte på deg og delte.

• “Dere bruker den hver deres tur. Det er slikt gode
venner gjør.”

• “Du kom med et vennlig forslag og vennen din
gjorde det du foreslo. Det er bare så vennlig.”

• “Du hjelper vennen din med å bygge et tårn.”
• “Det er å samarbeide når man deler.”
• “Dere løste begge hvordan dere kunne sette de
klossene sammen. Det var en god løsning.”

Å antyde/hinte/foreslå:
• “Se hva vennen din har laget. Tror du at du kan gi ham en kompliment?” (gi barnet ros om
hun/han gir en kompliment.)
• “Det du gjorde var et uhell. Tror du kan si til vennen din at du er lei deg for det?”

Modeller vennlig atferd
• Lærere kan modellere venting, turtaking, hjelpsomhet, og å gi komplimenter, noe som igjen
vil lære barna de samme ferdighetene.
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ULIKE LØSNINGER BARN KAN BRUKE
Skrike til ham/henne.

* Vente litt.

Le av ham/henne.

Se lei deg ut/gråte.

Ignorere, gå din vei

Leke et annet sted

Bare ta imot.*

Slå.*

Si at hun/han ikke
må være sint.

Spørre ham/henne.

Si “vær så snill”.

Gjøre noe gøy.

Bytte.

Si unnskyld.

Få hjelp av en lærer
eller forelder

Snakke om hva du
føler

Tigge om/bønnfalle

Tilby å dele.

Få tak i en annen (leke). Turtaking.

Slå krone og mynt.

Innrømme feil.

Roe seg ned først.

Si sannheten.

Gi en kompliment.

Være en god taper.

Si “nei”.

Kontrollere sinne.

Være modig

Tilgi.

* Dette er dårlig løsninger. Oppfordre barn til å tenke over konsekvensene, og å finne en annen løsning som har bedre konsekvenser.
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Idédugnad/summing—Ord for følelser
Skriv ned alle de følelsesordene du vil oppmuntre barna til å bruke. Forsøk å
ha tre positive eller beroligende følelsesord for hvert negativt ord. Kombiner

en mestringstanke med en negativ følelse.

Mål:
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Idédugnad/summing—sosial coaching

Skriv manuskriptene du skal bruke i forbindelse med sosial coaching.
Tenk på den sosiale atferden du vil beskrive og hvordan du vil uttrykke den.

Mål:
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Hjemmeaktiviteter for deg og barnet ditt
DUÅs skole- og barnehageprogram, 03/2011

Problemløsning
På skolen lærer barna hvordan de kan roe seg ned når de er sinte eller lei seg,
så de kan ta gode atferdsvalg. Du kan hjelpe barnet ditt med å løse problemer
ved å bruke bøker og hånddukker, og ved å snakke med dem før de blir ute av
stand til å beherske seg. Her er de 3 stegene barna lærer:
Første steg: Hvordan føler jeg meg?
Andre steg: Hva er problemet?
	Tredje steg: Hvilke mulige løsninger finnes?
ØVING: Du kan øve på disse stegene hjemme ved å snakke om et problem
og tenke på mulige løsninger (f.eks. vente, dele, gjøre ting etter tur, puste
dypt, gjøre noe annet). Etterpå kan det være morsomt å øve på disse løsningene
med hånddukker.
MODELLERING: Det vil hjelpe barnet ditt hvis du viser henne eller ham hvordan du selv roer deg ned når du har et problem for å kunne tenke på løsningene
på problemet ditt. For eksempel kan du si: “Jeg føler meg frustrert
akkurat nå fordi jeg ikke kan finne nøklene mine. Nå skal jeg puste dypt og tenke
på hvordan jeg kan løse dette problemet. En løsning er å se etter i bilen min. En
annen løsning er å be om hjelp.”
Be barnet ditt vise hvordan hun/han kan være en “detektiv” og
løse et problem.

Noter hvilke erfaringer du har når du hjelper barnet ditt å finne løsninger på problemer på skjemaet for kommunikasjon mellom foreldre og lærere/ barnehageansatte. Barnet ditt vil få spesielle detektivklistremerker for å løse et problem
eller for å tegne et bilde av en løsning!
Utrolige barn!
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Problemløsning
Barnets navn:

Noter hvilke erfaringer du har når du hjelper barnet ditt med å finne løsninger på
problemer på dette skjemaet. Barna får spesielle detektivklistremerker for å løse et
problem eller for å tegne et bilde av en løsning! Her er et eksempel på et problem:
“La oss late som om vennen din husker, og du også har lyst til å huske”. (Du kan
også velge egne problemer.)
Hva hadde du følt da?

Hvilken løsning ville du ha brukt?

Utrolige barn!
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De utrolige årene
Klasseroms- og barnehageledelse: Sjekkliste for selvrefleksjon
Opplæring i følelseskontroll, sosiale ferdigheter og problemløsning
© 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
Følelseskontroll, sosiale ferdigheter og problemløsningsferdigheter
1.

Jeg bruker emosjonell coaching og fokuserer særlig på følelser
knyttet til selvkontroll som tålmodighet, utholdenhet, prøve
hardt, gjøre noe ferdig, å konsentrere seg, holde seg rolig,
vente på tur og bruk av ord for å uttrykke følelser.

1

2

3 4

5

2.

Jeg modellerer strategier for selvkontroll, som å puste dypt
inn, bruke positive selv-instruksjoner, bruke sinnetermometer,
tenke på steder der man er lykkelig, positiv prediksjon og Lille
Skilpaddes nedroingsstrategier.

1

2

3 4

5

3.

Jeg oppmuntrer barna til å puste dypt inn og bruke selvinstruksjoner som: “Jeg kan gjøre det, jeg kan roe meg ned.”

1

2

3 4

5

4.

Jeg fremmer gjenkjennelsen av følelser hos seg selv og
andre ved bruk av bilder, plakater og spill (bingo) som viser
mennesker i ulike følelsestilstander.

1

2

3 4

5

5.

Jeg hjelper barna forstå hvordan jevnaldrende føler seg ved
å gjøre dem oppmerksom på ansiktsuttrykk, stemmeleie,
kroppsspråk eller ord.

1

2

3 4

5

6.

Jeg lærer barna et språk for følelser ved å sette navn på følelser
eller positive følelsesresponser fra andre når barn deler, bytter,
venter eller hjelper (dvs. hjelper barna til å se forbindelsen
mellom deres egne sosiale ferdigheter og andres følelser).

1

2

3 4

5

7.

Jeg modellerer relevant følelsesspråk ved å modellere følelsesuttrykk gjennom hele dagen.(F.eks.: “Nå holder jeg på å bli
irritert, men jeg kan roe meg ned ved å puste dypt inn eller
ved å bruke skilpaddeteknikken min.”)

1

2

3 4

5
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1 – Aldri 3 – Av og til 5 - Alltid
8.

Jeg gir barna muligheter til å øve på sosiale ferdigheter og
måter å løse problemer på.

1

2

3 4

5

9.

Jeg lærer barna spesifikke sosiale ferdigheter i samlingsstunden
eller når jeg arbeider med barna enkeltvis, slik som å be om noe,
si unnskyld, gjøre ting etter tur, vente, hjelpe, dele og
samarbeide.

1

2

3 4

5

10. Jeg roser og gir oppmerksomhet til sosiale ferdigheter ved å
bruke et språk som forsterker disse ferdighetene (coaching).

1

2

3 4

5

11. Jeg lærer barna spesifikke problemløsningstrinn ved å hjelpe
dem å følge denne rekkefølgen : 1) Definere problemet.
2) Tenke på løsninger. 3) Spørre seg hva som vil skje dersom
man bruker de forskjellige løsningene. 4) Vurdere hva som er
best å gjøre. 5) Velge den beste løsningen og iverksette den.

1

2

3 4

5

12. Jeg bruker bøker og fortellinger med problemløsningssituasjoner
for å øve på problemløsningstrinnene.

1

2

3 4

5

13. Jeg oppmuntrer barns samarbeidsorienterte atferd ved å gi
dem oppgaver i klasserommet/barnehagen, oppmuntre dem til å
hjelpe hverandre og gi dem valg.

1

2

3 4

5

14. Jeg bruker hånddukker, “late som”-leker, fantasifortellinger
og dramaaktiviteter for å iscenesette problemsituasjoner der
barna

1

2

3 4

5
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Fremtidige mål angående følelsesmessige og sosiale strategier og
problemløsningsstrategier jeg vil bruke
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De utrolige årene
Møte lærer/barnehageansatt-coach– følelseskontroll,
sosiale ferdigheter og problemløsning
© Carolyn Webster-Stratton 2008

Coachens navn: _____________________________
			Lærerens 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
1. Læreren/Den barnehageansatte reflekterte over sitt arbeid
ved bruk av punktene om følelsesmessige og sosiale ferdigheter
og problemløsning.

Fremskritt/datoer
1

2

3 4

5

2. Coachen var støttende under diskusjonen av observasjonspunktene
og tilbakemelding.
3. Sammen med coachen gjennomgikk jeg atferdsplaner og iverksetting av dem – å legge vekt på sosiale og følelsesmessige
strategier og problemløsningsstrategier det skal fokuseres på i
samlingsstunden, individuell samhandling, fantasi (“late som-”)
leker og historiefortelling.
4. Sammen med coachen gjennomgikk jeg de problemløsningsstrategiene jeg vil oppnå (be om hjelp, gjøre noe annet, vente,
dele, tilgi, være sjenerøs) for å sikre at de blir lært, oppmuntret
til og innøvd.
5. Jeg diskuterte noen problemløsningssituasjoner som kan brukes
for enkelte barn med coachen min.
6. Jeg diskuterte mine fremskritt med hensyn til leseoppgaver
og eventuelle spørsmål med coachen min.
7. Jeg diskuterte mine planer om å involvere barnas foreldre i
læring av problemløsningstrinn. Opplæring av foreldre i bruk
av “Å fremme barnas skolemodenhet” er blitt diskutert.
8. Coachen hjalp meg å fokusere på det jeg har oppnådd med
hensyn til mine mål.
9. Sammen med coachen min gjennomgikk jeg mine mål for barnas
læring når det gjelder sosiale ferdigheter og problemløsning.
10. Sammen med coachen min planla jeg å gjennomgå flere vignetter
fra DVD-er om skolemodenhet eller regulering av følelser.
11. Jeg har satt mål for fremtiden
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Dato: _____________________________
Oppsummering av møtet med coach
Bruk av oppmerksomhet, ros og oppmuntring

Akademisk - og utholdenhetscoaching

Emosjonell - og sosial coaching

Å lære barn i trinnene for problemløsning (med hånddukker og fortellinger)

Å ignorere problematferd

Opplæring av foreldre i coaching, problemløsning og ferdigheter i å lese med barn

Lærer/barnehageansattes revisjon av atferdsplan

Mål:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
Merknader:
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