Nytt interaktivt undervisningsmateriale til barnetrinnet spesielt
for elever med autismespekterforstyrrelse eller elever som
med liknende sosiale vansker, for eksempel ADHD.

Til sosial
mestring og
delaktighet
på skolen

„

Bli klok på følelser
Du er et menneske, og du er deg selv. Men hva er det å være seg selv?

Disse ordene innleder elevboken i undervisningsmaterialet AKTØREN. Formålet med materialet er å stimulere elevens oppmerksomhet mot følelser
og mot å skaffe seg erfaringer med å takle dem i skolehverdagen.
AKTØREN styrker elevens grunnleggende viten om følelser og læringen av
mestringsstrategier. Materialet har fokus på sosial mestring hos elever på
barnetrinnet med en autismespekterforstyrrelse og funksjonsnivå innen
normalområdet. Det kan også passe for elever som har liknende sosiale
vansker, for eksempel ADHD.
Den består av elevens arbeidsbok og en lærermanual, som begge inneholder et omfattende aktivitetsmateriale. Det er lagt vekt på at materialet
er lett og innbydende å bruke, og til en interaktiv læringsform. Dessuten
inneholder AKTØREN gruppeøvelser som inndrar elever fra klassen.
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Sinne er en følelse som forsvarer deg mot noe som gjør vondt,
noe som skremmer deg eller noe du synes er urettferdig!

TRE
TR IVSELS

Du kan for eksempel bli frustrert hvis noen
tvinger deg til noe.
Du kan bli sur hvis du begynner å tenke på at
kameraten din kommer til å fuske.
Du kan bli rasende hvis noen erter deg.

Aggressiv
Fiendtlig

Se på følelsesordene.

Frustrert

Du har sikkert flere ord for følelsen sinne.

Hissig

Det er forskjellig hva som får oss sinte. Og vi blir
ikke like sinte for alt.

Irritert
Misfornøyd
Rasende
Sint
Sur

Vi kan bruke tall for å vise hvor sterk en følelse
kan være.
På neste side skal du sjekke hva slags opplevelser
som får deg sint.

Voldelig
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Fra følelser til problemløsning
AKTØREN skal vekke interessen for følelsene og engasjere eleven. Humoristiske innslag
og illustrasjoner som vekker nysgjerrighet er viktige virkemidler. AKTØRENs visuelle og
taktile elementer hjelper og støtter eleven i å fastholde fokus.
Eleven tilegner seg først forståelse av basale følelsesmessige tilstander og enkel problemløsning. Deretter blir eleven kjent med komplekse begreper som humør, dagsform, trivsel
og mer nyanserte løsninger.
Materialet er satt sammen av:
• Et variert opplevelsesmateriale, som dikt, powerpoints og filmklipp, historier, illustrasjoner m.m. som formidler viten og vekker engasjement.
• Analysematerialer, i form av sjekklister, spørreskjema, analyseark, taktile og visuelle elementer, som gjør det mulig at eleven kan være aktør i sitt eget tempo i læringsprosessen.
• Problemløsningsmaterialer, i form av verktøykort og evalueringsark, muliggjør å prøve
ut ideer og vurdere egne erfaringer.
Spennende og underholdende gruppeaktiviteter som rollespill, quiz, felles problemløsning, film og konkurranser sørger for at eleven kan bruke sin nye viten og ferdigheter i
samspill med elever i klassen.
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Svar til ”Gjett svaret” elevbok s. 67-69
Navn:

Ole – Dole – Doff!
De sørens ungene
– nå skal de jammen
få gjennomgå!

1. Hvilke tanker raser gjennom
hodet til Donald nå?
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veldig gla g
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Ole – Dole – Doff!
De sørens ungene – nå skal

Film

Synssans

de jammen få gjennomgå!

Hva gjør de
kjempegla g
d?
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Yndlingsm

usikk
på iPod

Høresans

2. Hva tror du bjørnen kommer til å
gjøre?
Bjørnen blir rasende
og jager etter Donald.

Pizza

Luktesans
© DISNEY

Risengry
Smakssans

3. Hva er morsomt på dette bildet?

At skotten sitt skjørt ser ut

nsgrøt

Nystekt

pizza

Is

Saueskin

n

Følesans

som et sjakkbrett!
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Finne verktøy for følelsen redd
Tilbehør:
•
•
•
•

Aktør i egen læringsprosess
AKTØREN legger opp til en interaktiv læringsprosess ut fra de fire elementene: Ideer, planlegging, gjennomføring, vurdering og evt. justering. Eleven får idéer til handlinger som kan skaffe erfaringer med egne
og andres følelser, med praktisk utprøving, og spørsmål som stimulerer refleksjon; Hvordan er følelsen redd? Hva ble jeg redd av? Hva kan
jeg gjøre når jeg blir redd? Hva gjorde jeg? Hvor godt hjalp det? Hva er
smart å gjøre neste gang?

Utfylt sjekkliste for følelsen redd (s. 60)
Forslag til verktøy for følelsen redd (s. 62)
Verktøyskort
Verktøymappe

Framgangsmåte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velg et problem på sjekklisten din som du vil finne et verktøy til.
Se på forslagene til verktøy.
Velg et derfra, eller finn noe annet sammen med læreren din.
Skriv det inn under ”Løsningsverktøy” på kortet.
Skriv inn på baksiden av kortet når og hvor du skal gjøre det.
Du kan spørre læreren din om å minne deg på det du skal gjøre.

8

Gruppeaktivitetene skaper en arena der eleven kan møte medelever
i et felles læringsprosjekt om „atferd og følelser“, og delta på lik linje,
som medaktør. De bidrar til gjensidige positive opplevelser, som kan
bygge bro til mer kontakt i skolehverdagen, og til mer sosial delaktighet for eleven.

Kanonball

Å bli truffet av baller i
kanonball.

Jeg bruker frikortet mitt.

REDD
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AKTØREN består av:
LÆRERMANUAL
(40 sider, ill. i farger) inkl. aktivitetsmaterialer
•• Fem plansjer:
•• Plansje 1: Notatark til øvelse med tau
•• Plansje 2: Hva kan gjøre meg redd?
•• Plansje 3: Forslag til verktøy for følelsen redd
•• Plansje 4: Vitsekonkurranseskjema
•• Plansje 5: Skjema til terningkast
•• 24 kort:
•• To par rollespillkort: Rollespill 1: Å gi seg og
Rollespill 2: Hvilke regler er rettferdige?
•• 16 kort: Ti Opplegg til rollespill, to blanke kort
og fire fargekort
•• Fire spørrekort
•• 24 verktøykort med strategier
•• To filmklipp til nedlasting: Houdinis hund (14 min.)
og Daniel sin historie om å være redd (1:50 min.)
•• Tre powerpoints til nedlasting: Tegneseriesamtale
– hvordan finner jeg løsninger?, Tekst og tegninger
om sinnefølelsen og Atferd
VARENR. 8829-00
Pris DKK 798 eksklusiv moms
AKTØREN fås også på dansk.

Finn pris og butikk på www.dpf.dk

ELEVBOK
(88 sider, ill. i farger) inkl. aktivitetsmaterialer:
•• Fem klistreark: Ansikter 1, Ansikter 2,
Sansesymboler, Alene og Sammen og
Trivselstre blader
•• To plansjer: Gledessirkelen og Trivselstre
•• 16 verktøykort og en verktøymappe
ISBN 978 87 7706 881 2
Pris DKK 358 eksklusiv moms

Bakgrunnen for materialet
Materialet er utarbeidet av psykologspesialist Gun Iversen og psykolog
Annette Møller Nielsen, som begge har
spesialisert seg på autismespektertilstander. Utformingen av materialet er
basert på forfatternes erfaringer fra
to utviklingsprosjekter om kognitiv
affektiv trening av barn med autismespekterforstyrrelser i henholdsvis Danmark og Norge.
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