ALLE MED
I GRUPPEN
– en vejledning til lærere og pædagoger

et for at understøtte
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Forskellige forudsætninger
Alle børn har forskellige forudsætninger for at deltage i gruppearbejde. Derfor har
dette materiale fokus på, hvordan du som lærer eller pædagog kan opstille rammer,
som giver alle elever støtte, når de udfordres af hinandens adfærd i gruppearbejde.

Alle med i gruppen er lavet af ADHD-foreningen og finansieret af
Undervisningsministeriet. Ønsker du at vide mere, kontakt os på info@adhd.dk

Før gruppearbejdet
Tag evt. en indledende snak i klassen om samarbejde. Du kan finde forslag til
dialogspørgsmål og til en aktivitet i følgebrevet til dette materiale.
Når rammen er god
For at alle elever kan være trygge og overskue opgaven er det vigtigt, at du som lærer
eller pædagog sætter en klar og tydelig ramme omkring gruppearbejdet. Billeder,
figurer eller huskesætninger kan gøre det nemmere for eleverne at navigere.
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Forklar, at figurerne giver mulighed for at øve sig på noget forskelligt, og at du
fordeler dem og vurderer, hvornår det er tid til at skifte figur fra gang til gang.
Skriv 4 hjælpesætninger til dine elever
Her er 4 sætninger som inspiration til, hvordan du kan arbejde med at guide
dine elever, når det handler om at fremme ønsket adfærd. Du kan vælge forslag
fra parentesen eller skrive dit eget forslag til hver sætning. De 4 sætninger skal
gennemgås og stå et sted, hvor alle har mulighed for at se dem.
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Under
gruppearbejdet
Cirkulér blandt grupperne og sørg for at opmuntre i forhold til det gode, du ser.
Sæt ord på det, du ser og gerne vil se mere af. Det handler om at give umiddelbar,
positiv feedback, som skaber og fastholder motivationen.
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