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 Behov for sosial veiledning

 Pedagogiske metoder

 Hvordan bruke teknologi som verktøy?

 Eksempler
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1 minDet kan være mange grunner til at barn og unge har behov for sosial veiledning I en eller annen grad. For mange handler det om å få gjort det usynlige synlig.Hvordan kan vi tilrettelegge for dette I opplæringen? I dette seminaret skal jeg vise eksempler på noen muligheter. Det vil jeg gjøre ved at vi først skal se på hvem det er som kan ha behov for veiledning.For så å se på noen pedagogiske metoder og hva teknologien kan bidra med. Det vil jeg vise og snakke om ut fra konkrete eksempler.Tanken er at tilretteleggingene som gjøres skal ha et inkluderingsperspektiv, de skal føre til økt inkludering og økt deltakelse. 



Se nettressurs på statped.no for hele innholdet i presentasjonen



Hvordan kan barn som strever med sosiale 
ferdigheter inkluderes og være deltakere i 

undervisning og aktiviteter sammen med 
andre barn? 
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Når barn strever med å tilegne seg sosiale ferdigheter må de voksne hjelpe til. Med utgangspunkt i barnets omgivelser må barna bli veiledet og få redskaper for å mestre de ulike sosiale arenaene på en god måte. MenHvordan kan barn som strever med sosiale ferdigheter inkluderes og være deltakere i undervisning og aktiviteter sammen med andre barn? Hvordan kan vi få til det?Og 



Hvilke digitale muligheter kan fungere som verktøy 
for å oppnå større grad av deltakelse og læring? 
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Hvilke digitale muligheter kan fungere som verktøy for å oppnå større grad av deltakelse og læring? 



Digitale 
verktøy

Pedagogiske 
metoder

Flere muligheter
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10 minutterMen det jeg syns er spennende å se på er mulighetene i den digitale teknologien. Ser vi på forskning så viser den blant annet at: Teknologien i seg selv bidrar ikke til økt læring. (Letnes, 2016)Hvordan den voksne legger til rette for bruk av teknologi synes å ha betydning for barnas læring. (Cause & Chen, 2010)Når digitale verktøy og pedagogiske metoder går hånd i hånd så kan det gi flere muligheterBarn trenger aktiv støtte fra pedagogene i møte med digitale medier for at disse møtene skal inspirere og legge til rette for læring (Stephen & Plowman, 2012) Veiledet samspill der barnet har mulighet for å utforske på egenhånd, med den voksne på en viss avstand men tilgjengelig og samspill med direkte kontakt der voksen har innvirkning på hvordan barnet benytter teknologien (distal og proksimal støtte) (ibid). 



Behov og 
mål

•Eks. Sosial 
veiledning

Pedagogiske 
tiltak

•Metoder
•didaktikk

Lærings-
ressurser

•Teknologi
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Gjennomgående for bruk av teknologi; hvilke behov skal dekkes og mål skal nås?Hvilke pedagogiske tiltak? Valg av metoder og didaktikkkan digitale enheter, funksjoner bidra til å dekke i behovene, nå de målene? Og da i kombinasjon med et pedagogisk innhold, tilrettelegging og gjennomføring. Og i kombinasjon med andre arbeidsmåter og læringsressurser som ikke nødvendigvis er digitale. 



 Sosiale historier

 Oppskrifter

 Tegneseriesamtaler

 Digitale verktøy
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Jeg skal presentere sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtale som metode for å jobbe med sosial fungering.  Caroline Gray, amerikansk. Autismespekter, men for alle.Lage dette sammen med barnetpresenterer metodene eksempler som er visuelle, konkrete og bokstavelige nettopp fordi mange elever som strever sosialt kan dra nytte av denne tilretteleggingen.Teknologien ulik type støtte og tilpasning SAMTIDIG som det tilrettelegges for å øve på sosiale ferdigheter.Men først en kort innføring i Sosiale Script.Hefter statped.no



Sosiale script

Script - Vikartime 

Janne er vikaren

Holde på med pcen

Hangman
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SS er den forestillingen eller forståelsen av hva en situasjon/hendelse består av.Noen har script med få og andre elementer enn det som er den «vanlige» oppfatningen av en situasjon. Eksempel på script med få elementer i rammen til høyre. Dersom scriptet ikke stemmer, kan dette bli både vanskelig og ubehagelig for den det gjelder. Det kan være en forventning om en bestemt kake i en bursdag, en bestemt lærer i en time.Sosiale historier – nytt lysark… kan brukes for å endre og utvide sosiale skript



Sosiale historier

• Konkret beskrivelse

• selvinnsikt  og mentalisering

• forutsigbarhet 

• økt evne til å takle endringer

• Tekst, bilde, lydstøtte, film
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Sosiale historier er konkrete beskrivelser av det som trengs å vite for å mestre en situasjon som oppleves utfordrendeSH fokuser på det som er vanskelig (om det er vanskelige begreper eller usikre situasjoner e.a.), og beskriver i positive formuleringer hva barnet kan gjøre, og hvilke forventinger omgivelsene har





















Oppskrifter
• konkretiseringsverktøy 

• forberedelse og støtte i ulike situasjoner

• Trinnvis forklaring

• Instruerende 

• håndtere ustrukturerte situasjoner

• Forutsigbarhet 
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Oppskrifter er en ytterligere konkretisering av en sosial historieMens sosiale historier er beskrivende, er oppskrifter instruerende oppbygd



























Tegneseriesamtale

• billedlig fremstilling av 

kommunikasjonen i en samtale

• Fyrstikkmennesker 

• snakke-, tenke- og følebobler

• Forstå andres tanker, 

intensjoner og følelser
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Mange barn strever med den sosiale bruken av språket – de grunnleggende uskrevne reglene om sosialt samspill,Tegneseriesamtaler er ypperlig eks på hvordan gjøre det usynlige synlig gjennom visualisering og strukturering av en utfordrende sosial situasjonTeknikken kan brukes :Hjelpe eleven til å forstå og tenke gjennom variasjonene og nyansene i budskap og meningerTil å forklare erting og ironiSnakke, tenke og føleboblene kan få frem de skjulte budskapene Viktigst av alt: Viser at det som sies ikke alltid er det som menes.SiwBook Creator kan også brukes til å lage tegneserier. Når du  skal opprette en bok i appen trykker du på plusstegnet og får da mulighet til å velge bokformat men også tegneserieruter.Jeg velger denne. Og når du er inni denne versjonen får du opp tegneseriefunksjoner i tillegg til de funksjonene du har tilgjengelig når du skal lage bok (viser i app).For å lage en tegneseriesamtale trenger du to evt. flere fystikkmennesker. Da velger jeg penfunksjonen og tegner et fyrstikkmenneske. Du kan også bare tegne ansiktet hvis du vil. Og med den kjekke funksjonen kopier, kan jeg duplisere figuren. Så setter jeg inn to tankebobler og to snakkebobler. For å illustrere følelser tegner jeg et hjerte og til begge figurene. Når du har laget dette en gang kan du gå inn på pages. Trykke edit, trykke på bildet en  gang og kopiere. Da har du det første bildet som mal og trenger ikke sette det opp flere ganger. Så skriver du inn teksten i tenke og snakkeboblene ved å trykke inn i dem og skrive eller diktere inn. Nå har jeg juksa litt og laget klar en bok. Her ser du et eksempel på en samtale som ikke gikk så bra. For å jobbe med den sammen med en elev eller flere, de som var involvert, setter du først opp det som skjedde. Deretter kopierer du malen og skriver inn hva eleven kan si neste gang som et eksempel for å kunne mestre en lignende situasjon en annen gang. Tegneseriesamtale har jeg brukt i arbeid med elever som har Aspergersyndrom som må ha dette helt konkret forklart, men også med andre elever. Typisk jentekonflikter der misforståelser ofte oppstår. Tankeboblene er da spesielt gode og avgjørende for at de i større grad klarer å ta andres perspektiv. Nå viste jeg et eksempel i Book Creator. Men det finnes flere apper det du kan lage tegneserier, blant annet Strip Designer.
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For å oppsummere litt..De sosiale historiene, oppskriftene og tegneseriesamtalene skal utarbeides og øves påikke bare støttesamtaler eller i grupper på skolen. bruke som huskeredskaper i de ulike situasjonene de kommer opp i.  Samle i mapper, iBook. Kalender  påminnelserMobil praktisk Utfordre skepsis til bruk av mobil i skolenNettbretapper dele til mobilVed å ha veiledningen i lomma lett tilgang til støtten som trengs Bidra til økt selvstendighet.



Spørsmål?

Se temaressursen «Sosial fungering med nettbrett og mobil» på statped.no.

Kontakt: Siw.klemetsen@statped.no

http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/teknologitema/sosial-fungering-og-teknologi/
mailto:Siw.klemetsen@statped.no
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