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Samtida perspektiv på att utbilda känslomässiga intelligens hos små
barn
Författare: Ph. D. Anghel Elena, EU-RO-IN Association, Rumänien

Samhälle, familj och skola är inte alltid beredda att närma sig frågan om förståelse och
emotionell kommunikation även om vetenskapliga upptäckter (Mayer och Goleman, 1995) visar att
utvecklingen av emotionell intelligens hjälper bildandet av friska individer och att de känslomässiga
problemen en person måste ansiktet idag är fler. Därför lanserade UNESCO 2002 ett globalt program
för att främja känslomässig utbildning i 140 länder.
I sitt berömda verk "Emotional Intelligence", som publicerades 1995 i USA, visar Daniel Goleman att
en hög IQ-nivå (Intelligence Quotient) inte alltid säkerställer en individs framgång i livet. Det som i
hög grad påverkar en mans öde, säger han, är Emotionell intelligens som inkluderar självmedvetenhet,
självkontroll, kunsten att lyssna, lösa konflikter och samarbeta, iver, uthållighet och självmotivering,
som samtidigt skapar kopplingen mellan känslor , karaktär och moral. Vi kan säga att vi har två
sinnen: en som tänker och en som känner. Dessa två sätt att veta interagerar för att skapa våra mentala
liv. Dikotomin mellan "hjärta" och sinne "är en vanlig åtskillnad i den populära tanken, men det måste
finnas harmoni mellan de två så att individen kan leva normalt. De två fakulteterna är emellertid semioberoende, var och en återspeglar en distinkt men kopplad operation Därför är emotionell intelligens
relaterad till begrepp som kärlek, empati, andlighet och är inte relaterad till den IQ vi alla känner.
Ordet "känslor" har sin rot i termen "motere" som på latin betyder att De känslomässiga centra dök
upp i hjärnstammen eller den primitiva hjärnan från vilken neocortex bildades med hjärnomkretserna
som utgör hjärnens övre lager. Neocortex skapade strategier och långsiktig planering, vilket
möjliggjorde kultur, konst och civilisation, men samtidigt tillät utvecklingen av förbindelsen mellan
mor och barn, som enligt Goleman står på grundval av familjeenheten och vid utvecklingen av den
mänskliga arten. av cortexens volym bestämde också känslomässighetens komplexitet, men ändå
behöll den emotionella hjärnan en betydande makt över resten av hjärnan, inklusive tankens centrum.

Emotionell intelligens betyder förmågan att identifiera, utvärdera och kontrollera egna känslor såväl som andras.
Denna typ av intelligens ligger i förmågan att känna och förstå dig själv och att känna och förstå andra.
Emotionell intelligens är baserad på vissa medfödda potentiella förmågor, till exempel:
Emotionell känslighet
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Känslominne
Kapacitet för känslomässig behandling
Kapacitet för känslomässigt lärande
Dessa medfödda egenskaper kan odlas och utvecklas under hela livet eller tvärtom, de kan försämras, något som
beror mycket på hur vi är uppvuxna och utbildade i barndom och ungdom. Neurologiska data och förståelsen av
hjärnstrukturer tyder på att det skulle finnas många möjligheter att bilda barns känslomässiga vanor, liksom vad vi kan
göra för att kontrollera våra känslomässiga impulser, gissa andras dolda känslor, taktfullt behandla en relation. De
känslomässiga lektionerna som vi lär hemma och i skolan som barn bildar på ett sätt våra känslomässiga kretsar, vilket gör
oss mer eller mindre känslomässigt anpassningsbara.
Det har visat sig att en person har grundläggande (”grundläggande”) känslor som: rädsla, avsky, sorg, rädsla,
överraskning, glädje, förväntan, acceptans, ilska, men också känslor härrörande från dem: respekt, besvikelse, ånger, förakt
, aggression, optimism, kärlek, lydnad. Alla dessa känslor formas av utbildning och kultur genom våra liv och så vi bildar
vårt känslomässigt uttrycksfulla beteende som inkluderar olika känslomässiga uttryck: ansiktsuttryck, gester, pantomime,
ton och intonation, förändringar av vegetativ ursprung, etc. Utvecklingen av affektivitet bestäms av barnets imitation av
attityderna eller känslorna hos de omgivande, men också av överföringen av de affektiva upplevelserna. Denna överföring
kan ske genom sammanhängande (ett känslomässigt tillstånd orsakat av ett objekt som är associerad med andra objekt
kommer att bestämma det känslomässiga tillståndet att påverka dessa föremål eller varelser) eller av likhet (om en person
bestämmer ett emotionellt tillstånd kommer detta tillstånd också att fect andra liknande människor). Skapandet av
känslomässiga upplevelser hos barn innebär att njutning inträffar vid 2 månader, skratt vid 3-6 månader, rädsla vid 4-5
månader och glädje vid 8 månader. Om dessa första känslomässiga upplevelser är fluktuerande och vaga, börjar med ett års
ålder känslomässigt liv att organisera sig, orientera sig mot människor och objekt och mot att lära sig de känslomässiga
uttryck som är specifika för gruppen. Vid 18 månader lär sig avundsjuka och vid 2 års ålder bestämmer aggressionen av
oppositionen mot den vuxna, som successivt ersätts av positiva känslomässiga tillstånd orsakade av behovet av att älska
och samarbeta med andra. Mellan 3 och 6 år är barns känslomässiga liv diversifierat, nyanserat och förmågan att simulera
vissa känslomässiga upplevelser manifesteras genom spel. Vid 3 års ålder förefaller skuldkänslan, vid 4 års ålder känslan
av stolthet och omkring 6 års ålder uppträder skam och prestige. Den frivilliga kontrollen av känslor börjar dyka upp. När
man går in i grundskolan utvecklar barnet komplexa och överlägsna känslomässiga processer, till exempel: intellektuell
nyfikenhet, beundran, känslan av plikt, ansvar, patriotism, etc.
Eftersom det finns en åtskillnad mellan emotionell intelligens som en medfödd potential och emotionell
intelligens som en potential utvecklad under hela livet, kan vi starta en pedagogisk process för att utbilda emotionell
intelligens. I detta avseende måste vi komma ihåg att det finns tre viktiga förmågor som utgör emotionell intelligens och
som kan utbildas från tidig barndom, nämligen:

1. Förstå känslor
Den hänvisar till förmågan att identifiera och korrekt namnge de känslomässiga tillstånden,
både deras egna och andras, men också förmågan att skilja mellan olika intensiteter av samma
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känslomässiga tillstånd, särskilt de mest "subtila" - till exempel en personens nervositet som kan vara
mer eller mindre uppenbar för andra. Det handlar faktiskt om att utveckla förmågan att "läsa" andras
känslomässiga tillstånd utöver hur de uttrycker sig verbalt eller beteende. Denna förmåga börjar
utvecklas speciellt efter 4 eller 5 års ålder när barnet ur neurologisk synvinkel har nått den tröskel för
mognad som är nödvändig för att förstå vad andra människor tänker ur sitt eget perspektiv ("the theory
of mind").
2. Känslomässigt uttryck
Det inkluderar manifestation av känslor genom icke-verbala beteenden (ansiktsuttryck, gester etc.) och
verbala (användningen av rätt ord, ton och prosa i språket, modulering av språket för att korrekt
uttrycka det emotionella tillståndet, etc.).
3. Självjustering av känslor
v Det består i att utveckla kapaciteten för självkontroll av känslor så att barnets beteende ska
anpassas till kraven i det sociala livet. Självkontroll betyder förmågan att hämma eller
modifiera det känslomässiga tillståndet beroende på sammanhanget. Detta är en förmåga som
förbättras med åldern och som börjar bli synlig först efter 5 eller 6 års ålder, med mognad av
den främre loben i hjärnan ansvarig för detta.
v Även om den är genetiskt bestämd och har en stark bas i hjärnans neurobiologiska funktion,
kan utvecklingen av emotionell intelligens påverkas av miljöfaktorer från tidig barndom, med
utvecklingen av språkets och sociala förmågor hos barnet. Den genetiska predispositionen
"odlas" på det sättet att de vuxna runt barnet vet hur de på rätt sätt kan stimulera utvecklingen
av barnets känslomässiga, kommunikativa och sociala förmågor.
v Vuxna kan utbilda känslomässiga förmågor och känslomässiga intelligens hos barn genom att
exakt beskriva sina egna känslomässiga tillstånd och genom att korrekt märka dem verbalt,
samt genom att förklara barnen hur de känner och vad som orsakade det känslomässiga
tillståndet (till exempel "Jag känner mig ledsen eftersom ... "eller" Jag är lite nervös eftersom
det stör mig ... "). Vuxna kan också göra detta genom att läsa dem berättelser och analysera
karaktärernas upplevelser och konsekvenserna av deras beteenden i olika situationer. Barn kan
hjälpa till att förstå orsak-effekt-relationen ur en emotionell synvinkel. Samtidigt är det mycket
viktigt för vuxna att vara så naturliga och äkta i sitt beteende som möjligt och inte efterlikna
eller maskera deras verkliga känslomässiga tillstånd, till exempel att visa glädje eller glädje när
de inte känner det. Ett falskt beteende vilseleder barnet, kan leda till frustration och bilda ett
falskt "jag" med långvariga negativa psykologiska effekter. Dessutom är vuxna själva en
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modell i hur de styr sina känslor, så ett bra exempel på självkontroll är den bästa lektionen för
att utveckla emotionell intelligens. Genom att de reagerar på känslorna från andra omkring
dem och på olika livssituationer, erbjuder de sina barn mer eller mindre effektiva klara
modeller som barn kommer att tillämpa i deras framtida livssituationer. Bland vuxna spelar
lärare en viktig roll i att utbilda elevernas emotionella intelligens. De förmågor som lärare bör
sträva efter att utbilda elever är:
v Uppfattning och känslomässig uttrycksfullhet / kunskap om känslor;
v Förmågan att korrekt identifiera och externa känslor, förmågan att känna igen känslor när de
uppstår och eliminera dem om de inte passar oss;
v Självmedvetenhet, medvetenhet om sina känslor, bygga sitt eget "arbetssystem";
v Emotionell adekvathet, förmågan att identifiera och inrama ens och andras känslor och deras
kommunikation;
v Användning av känslor på ett konstruktivt sätt;
v Förmågan att låta känslor leda dig till essensen i problemet;
v Ability Förmågan att använda sina känslor i beslutsprocessen;
v Självmotiverande - känslor gör oss starkare eller svagare.
Den amerikanska psykologen Daniel Goleman föreslår kurser för en så kallad "emotionell
läskunnighet" för att utbilda barns emotionella och sociala kompetens. Dessa kurser har som
huvudmål och fördelar: känslomässig självmedvetenhet (erkänna skillnaden mellan känslor och
handlingar, förbättra känslan av ens känslor); behärska känslor (behärska stress, mindre isolering
och ångest, uttryck av ilska på ett korrekt sätt, bättre tolerans mot frustration); användning av
känslor i en produktiv mening (mer självkontroll, ansvar, koncentration); empati (läsa andra
människors känslor, lyssna mer noggrant på och ha större känslighet för dem); närma sig
interpersonella relationer (talang i kommunikation, uppmärksamhet på kamrater, omtanke och
vänlighet, delning, samarbete och hjälp, demokrati vid behandling av andra)
På grund av det faktum att det inte finns något insisterande på att utveckla sådana viktiga och
vitala känslomässiga färdigheter, finns det en mängd fenomen i skolorna, nämligen: mobbning, dåliga
inlärningsresultat trots befintlig intellektuell potential, brist på förtroende för egen styrka, låg
självkänsla, självmord, frustration, fördomar, harsel. I de flesta familjer och skolor idag är det ingen
betoning och ingen uppmärksamhet ägnas åt denna aspekt av barns utveckling, varför barnen möter
många svårigheter, inklusive luckor i deras önskan om utforskning, aktivt lärande, nyfikenhet,
experiment. Studier säger att om det känslomässiga behovet inte uppfylls, alla andra kunskapsinitiativ
för barnet undertrycks, på detta sätt deras utveckling har mycket att drabbas. I själva verket filtreras
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allt informationsinnehåll som levereras till barn genom deras känslomässiga system. Det är därför
känslomässig utbildning är så viktig för ett barn; i framtiden kan det leda till utvecklingen av
förmågan som vi kallar emotionell intelligens baserat på ackumuleringen av motsvarande social
erfarenhet efter medvetenheten om de emotionella upplevelserna. Endast på detta sätt kommer det att
vara möjligt att nå stabiliteten i det känslomässiga livet och övervägande av överlägsna känslor, vilket
innebär att man når känslomässig mognad för varje människa.
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Resurser För Vuxna som tar hand om barn i förskola och barn med
känslomässiga och funktionshindrade problem
Författare : Antonio Paolo Miccoli,Teresa Moleon Linares,AGIFODENT , Spanien
Introduktion
Vi vet hur viktigt det är att ha förmågan och verktygen att arbeta känslor med barn i allmänhet för
deras gynnsamma personliga och emotionella utveckling. I vårt fall, där vi arbetar med olika känslor
med barn som har känslomässiga problem och funktionsnedsättningar, är det ett grundläggande jobb
som vuxna bör utveckla, vare sig det är föräldrar, vårdgivare eller yrkesverksamma.
Med dessa aktiviteter och spel kan vi hjälpa dig att utveckla var och en av de grundläggande
känslomässiga färdigheterna. Det bästa av allt är att vi gör det på ett enkelt, roligt och motiverande
sätt så att alla barn, oavsett deras funktionsnedsättning aktivt kan delta, eftersom dessa aktiviteter och
resurser bygger på två grundläggande pelare i barndomen:
• Spelet, som är den mekanism som naturen själv designar för att driva barnet att lära sig (med större
eller mindre svårigheter), samt ett bra sätt att öva färdigheter och förmågor (och därmed kunna lära
dem på ett effektivt sätt) .
• Och berättelserna, vars historier erbjuder barn en ram av känslomässig träning som ingen annan,
eftersom läsaren kan leva mycket olika känslomässiga upplevelser men på ett säkert avstånd som gör
att han kan känna sig trygg. Det är obestridligt att böcker tillåter introspektion, självmedvetenhet och
självkännedom. Dessutom är det alltid lättare att prata om vad som händer med andra, än att prata
om vad som händer med sig själv. Det finns många berättelser som handlar om upplevelser av barn
eller vuxna med funktionsnedsättningar, vilket skulle vara intressant för dem att se sin egen situation
normal.
Till allt detta måste vi lägga till vår respektfulla och kärleksfulla interaktion. Vi är hans exempel,
spegeln där de ser ut. Det är därför det är viktigt att börja med dig själv och arbeta med våra känslor
och förmågor (sociala, personliga och emotionella) och sedan kunna hjälpa barn att arbeta sina.
Vi får inte glömma två grundläggande ingredienser för att arbeta med dessa barn: tålamod och
empati. Vi måste förmodligen upprepa förklaringarna eller själva aktiviteten flera gånger. Dessutom
sätter du dig på deras plats för att bättre förstå de känslor de känner är avgörande för att dessa
aktiviteter ska vara till hjälp. Även om arbetet kan bli svårare på grund av barnprofilen, är resultaten
mycket mer tillfredsställande.
Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning de barn som vi arbetar med måste vi förbereda allt
material (tryck, klipp, färg, klistra in ...) eller så kan vi utföra dessa uppgifter tillsammans och försöka
ge dem maximal framträdande.
En grundläggande resurs för att arbeta med barn med känslomässiga problem och
funktionsnedsättningar är "piktogrammen". Piktogrammen utgör en resurs som kan anpassas till olika
kommunikativa syften i undervisningen som sker i sammanhang med mångfald. Speciellt för studenter
med särskilda utbildningsbehov och språkstörningar är de ett väsentligt stöd som underlättar
förståelsen av "deras värld" och meddelandena i deras miljö.
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Exempel på piktogram med hälsningar, handlingar och grundläggande uttryck
https://aulaabierta.arasaac.org/

Resurser för vuxna som arbetar med barn med känslomässiga problem och funktionsnedsättningar
A. Aktiviteter för att lära sig att hantera känslor
1. Hjul med alternativ för positiv disciplin.
Detta är ett bra verktyg för positiv disciplin som hjälper barn att komma ihåg alternativ för att
kanalisera obehagliga känslor som ilska, ilska, raseri eller frustration. Många barn med
funktionsnedsättningar känner sådana känslor för att ha ett mer "komplicerat" liv än de flesta, och om
de inte behandlas kan det leda till svårare trauma.
Vi bör helt enkelt sitta med barnet i en tid som är avslappnad och mottaglig och göra en lista över
saker han kan göra när han blir arg i stället för att skrika eller slå. Det är viktigt att vi låter barnet delta
aktivt och att vi bara försöker följa med utan att ge honom lösningarna.

9

Web Club Peques Lectores

Sedan kommer vi att skriva ut cirkeln och välja mellan 4 och 8 alternativ och dela cirkeln i så
många delar som idéer vi har valt. Därefter ritar vi dem och / eller skriver i delarna och vi
monterar hjulet som på fotografiet. När barnet känner sig överväldigad och håller på att
explodera, kan han vända sig till sitt hjul för att välja ett sätt att hantera den känslan och
implementera den i praktiken.
2. Rita känslor.
En fantastisk resurs för att reglera och tillfredsställa starka känslor, ibland härrörande från barnens
funktionsneds speciella situation, är att dra dem medan vi upplever dem. Det hjälper till att
återkoppla den emotionella hjärnan med den rationella hjärnan. Förutom att stoppa, ändrar vi
aktivitet och utlämnar våra känslor på ett hälsosamt och säkert sätt för alla.
Vi bör bara placera en färgad båt, en anteckningsbok eller en hög med papper på en plats som
är tillgänglig för barn. Vi berättar i förväg att du kan gå för att dra dina känslor när du behöver
det.
De kan klottera eller göra mer avslappnade ritningar. De kan också bryta, vecka eller riva
ritningen när den är klar. Förutom att göra mer än en om de behöver det. Slutligen kan vi be dig
förklara för oss varför du tror att du har gjort en teckning eller någon annan, beroende på känslan.
Slutligen kan vi hjälpa dig att koppla dem till de ansiktsuttryck som är associerade med varje
känsla, till exempel de i bilden:
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http://www.elsa-support.co.uk/make-a-face-activities/

3. Kommunikationsbåt.
Detta är en mycket kraftfull resurs för alla att uttrycka sina känslor, att ordalisera framför andra
saker de gillar (och de som inte gör det) och känna sig med andra familjemedlemmar eller
klasskamrater. Det är också ett bra tillfälle att inse att de saker som de gillar, också gillar (eller
inte) sina vänner, familj, kollegor ... för att inse att det finns många fler saker som förenar oss om
det som skiljer oss.
Det hjälper också till att skapa starka känslomässiga och emotionella bindningar, främjar
kommunikation och respektfull dialog och stärker självkänsla hos alla deltagare, så viktiga för
barn med emotionella problem eller funktionsnedsättningar.
Det är så enkelt som att ha en båt och papper där man ska skriva de saker som andra har gjort för
oss och som har fått oss att må bra, med frasen: "Jag gillade det när ...".
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Web Club Peques Lectores

Sedan träffas vi en gång i veckan, öppnar båten, läser meningarna och försöker ta reda på de
inblandade. Sedan låter vi dem diskutera vad som hände och hur de kände, vilket ger dem
utrymme att uttrycka sig fritt och känner att vi bryr oss om de saker som händer dem och de
känslor de upplever i sin dagliga dag.
4. Aktivitet för självkännedom.
I den här aktiviteten kommer vi att bjuda barn att skriva sitt namn med stora bokstäver och med
stora bokstäver. Då måste de ta var och en av bokstäverna och leta efter en dygd eller positiv
kvalitet som de besitter och som börjar med den bokstaven. De kommer att skriva det på bladet
och dela det med resten av barnen och vuxna.

Webklubb Peques Lectores
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Denna aktivitet är fantastisk för att främja självkunskap men också för att hjälpa dem att
förbättra sitt självbegrepp ("hur jag är", "hur jag ser ut"), från vilken man bygger sin
självkänsla, för om mitt självbegrepp är lågt , Jag kommer aldrig att kunna ha hög självkänsla,
något som är så nödvändigt hos barn med speciella behov.
B. Spel för att lära sig att hantera känslor
1. Känslor dör.
Den första resursen är grundläggande för att börja arbeta med små barn som har känslomässiga
problem av något slag. Det är ett mycket enkelt sätt att uttrycka den känsla som barnet kan känna i
varje ögonblick.
Vi kan lyfta fram tre fördelar med denna resurs:
• Kräver inte muntligt eller skriftligt uttryck, vilket underlättar kommunikationen mellan barnet
och den vuxna.
• Tärningens placering kan förändras samtidigt som barnets känslor.
• Vi ska inte bara stanna kvar i det ord som representerar känslorna, utan det här spelet kan leda till
att vi utvecklar de känslor som barnet känner med varje känsla.
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2. Skapa en ordbok för känslor genom vilka vi kan arbeta med att känna igen känslor, utvidga
känslomässiga ordförråd och förbättra deras skriftliga och muntliga uttryck.
Denna aktivitet kan utföras i alla åldrar (från cirka 2 år), eftersom du kan anpassa den för barn
eller förskola, grundskola eller till och med för tonåringar. Beroende på ålder och
funktionsnedsättningsnivå har barnet mer eller mindre självständighet, men bör alltid vägledas av
den vuxna.
Den består av att ta flera fotografier med människor, barn eller karaktärer som uttrycker en känsla
och barn måste identifiera känslorna och klassificera bilderna. Du kan söka på bilderna online och
skriva ut dem i förväg. Men det är intressant att vissa letar efter dem tillsammans i tidningar eller
tidningar.
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För barn med större beroende kan du börja med ett par eller tre grundläggande känslor (glädje,
sorg, ilska, rädsla, kärlek eller avsky) och gradvis expandera till andra mer komplexa känslor.
Du kan klistra in bilderna på sidan av en anteckningsbok och skriva namnet på den känsla som de
representerar mycket bra. Ta chansen att prata om den speciella känslan: hur den manifesteras
fysiskt i vår kropp, vilka saker som ger denna känsla, vilka tankar den får oss, vad vi kan göra när
vi känner det, ...
Beroende på barnets ålder och funktionsnedsättning kan du skriva det i anteckningsboken och så
skapa din egen känslosymbol. I klassrummet kan du göra samma sak eller skapa väggmålningar
för att hänga i klassen.
2. Läs berättelser om känslor.
•

•

Böcker kan vara våra stora allierade i barns emotionella utbildning. Till exempel hjälper de oss
att ha större känslomässiga ordförråd, att känna igen och identifiera känslor, att förstå våra
livsviktiga upplevelser (förflutna eller framtida), att empatisera med andra, att öka
medvetenheten och orden till vad som händer med oss, visa oss modeller och strategier för att
lösa konflikter, de tröstar oss, uppmuntrar dialog, ...
Det viktigaste är:
Välj berättelsen väl för att hjälpa oss arbeta med känslor på rätt sätt utan att förlora den
grundläggande funktionen i barnlitteraturen, som är att underhålla, ha kul och engagera
läsaren.

•

Den enkla läsningen räcker men du kan maximera historiens pedagogiska potential om du
ställer nyfikenhetsfrågor om bokens känslomässiga aspekter, till exempel: "Vad tror du att
karaktären känns?", "Varför, vad berättar den du? "," Och om jag var lycklig, hur skulle du
veta det? "," Hur tror du att jag kunde agera? "," Vad skulle du göra istället? "," Vilka andra
saker kunde jag göra? "," Hur kan jag lugna din ilska eller ilska? "...

•

Utnyttja läsningen för att reflektera med barnen vid vilka ögonblick de har upplevt dessa
känslor under hela dagen och, om det är lämpligt, vad de gjorde eller kunde ha gjort för att
känna något annat.

3. Domino av känslor.
Detta är en speciell domino där vi på varje kort har: på höger sida namnet på en känsla och på
vänster sida en situation som kan orsaka en annan känsla. Det handlar om att sätta samman
situationerna med den konkreta känslan som de producerar, så att spelet stängs på sig själv och
det inte finns något överskott. Om de inblandade barnen är små eller med vissa
förståelseproblem, kan vi förenkla definitionerna av känslor så att de blir mer förståeliga för
dem..

15

4. Mime av känslor..
Flera kort är förberedda och olika känslor skrivs på dem. Sedan tar barnet ett kort och måste
representera känslorna mimiskt. Resten måste gissa. Vem som har rätt är nästa som lämnar. Om vi är
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många kan vi skapa grupper. Målet med detta spel är att fördjupa de känslor de känner, vare sig det är
på grund av vitala situationer eller situationer som de måste möta på grund av deras speciella situation.
Vi kan öka svårigheten genom att lägga känslor eller känslor som är mindre kända för barn. Med
denna enkla aktivitet lär barn känslomässigt ordförråd, att sätta ord på saker de har känt, titta på hur
deras känslor manifesteras i hela kroppen, att observera andra, att uppmärksamma icke-verbal
emotionell kommunikation och gester och kroppsliga uttryck av känslor.
5. Bingo av känslor.
Varje spelare har ett bräde och korten med känslor tas bort och sätter ett märke som är detsamma på vårt bräde. Vinn som
först har en hel linje (horisontell eller vertikal).

6. Lycka recept.
I denna dynamik kommer vi att skriva vart och ett av våra recept för att uppnå lycka. Det verkar enkelt
men säkert överraskade vi med svaren att barn med känslomässiga problem eller
funktionsnedsättningar kan svara på sin idé om lycka.
Vi måste först tänka på vilka ingredienser vårt recept behöver och sedan lägger vi mängderna till var
och en. När våra recept har gjorts kan vi dela dem och diskutera med resten.
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Med detta lilla spel föredrar vi oss att lära känna oss själva och andra bättre och upptäcka vad som är
de viktiga sakerna för var och en.
Web Club Peques Lectores

Web Club Peques Lectores

Bibliografi:
• Club pequeños lectores, http://www.clubpequeslectores.com/?m=1
• Sapos
y
princesas.
¿Cómo
funcionan
las
emociones
en
los
niños?
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/como-funcionan-lasemociones-de-los-ninos
• Guía
infantil.
Emociones
básicas
de
los
niños.
https://www.google.com/amp/s/www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/lasemociones-basicas-de-los-ninos-alegria-tristeza-miedo-ira-y-asco/amp/
• Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa https://aulaabierta.arasaac.org/
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Metod För Vuxna som tar hand om barn med känslomässiga problem och
funktionshinder
Författare : Antonio Paolo Miccoli,Teresa Moleon Linares,AGIFODENT ,Spanien

Introduktion
Känslor klär alla aspekter av våra liv och vårt dagliga liv. Att veta hur vi ska kontrollera dem,
hantera dem och använda dem genom att främja känslomässig intelligens gör att vi utan tvekan kan
möta vår dag till dag på ett mer effektivt sätt. Detta är en komplicerad uppgift för alla vuxna som vill
stärka känslorna hos sina barn, studenter, familj ... men utan tvekan är det en mycket mer komplex
uppgift om målbarnen har ett slags känslomässigt problem eller funktionshinder.

Känslor, tankar och handling är de tre pelarna som snurrar varje ögonblick av vår varelse. Därför
vikten av att fördjupa sig i den typen av kunskap för att möta vissa situationer, att utvecklas i vårt
samhälle på ett effektivt sätt. Så är det inte viktigt att de små, särskilt om de lider av känslomässiga
problem eller funktionsnedsättningar, också börjar lära sig känslomässig intelligens?

Tänk till exempel på de barn som har en dålig förmåga att acceptera frustration och till och med att
lyda ett vägran, barn som inte respekterar sina kamrater och som i morgon är dömda till en verklighet
där olycka kommer att bli det problemet med vem som ska måste leva utan att kunna förstå andra.

När vikten av att arbeta med dessa typer av barn erkänns kommer vi att erbjuda en serie verktyg som
experter rekommenderar för de vuxna (föräldrar, mödrar, lärare, juridiska vårdnadshavare,
familjemedlemmar ...) som måste hjälpa till att hantera känslor med funktionshindrade barn.
Riktlinjer för vuxna som utbildar barn med svårigheter eller funktionsnedsättningar
1. Emotionell intelligens för att kontrollera deras ilska.
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Upp till 18 månader behöver barn i princip kärlek och omsorg av sina föräldrar eftersom det
ger dem tillräckligt med säkerhet för att anpassa sig i sin miljö, för att utforska och bemästra
deras rädsla. Men vi måste komma ihåg att de efter 6 månader börjar utveckla rabies, därmed
vikten av att veta hur man kanalisera sina reaktioner och korrigera eventuella dåliga åtgärder.
Det finns barn som kan slå sina föräldrar eller syskon, skrika i ilska när något inte erbjuds ...
åtgärder som föräldrar kan hitta roliga, men som är nödvändiga för att begränsa från födseln,
eller lära sig köra när de har blivit kända funktionsnedsättningen de ha. Framför allt måste de
åtföljas av meddelanden som inbjuder dem att resonera och kontrollera vad de känner, på ett
sätt som de kan förstå enligt deras omständigheter.

2. Lär dig att känna igen grundläggande känslor.
Efter två år är det tillrådligt att börja barn inom området för känslan av känslor, eftersom det är
när de börjar interagera med vuxna och andra barn mer öppet.
Hur man gör det? Genom fotografier av ansikten, teckningar, fråga dem vad som händer med
dem, om de är ledsna eller varför de tror att den andra är ... Detta är ett perfekt sätt för dem att
lära sig känna igen sina känslor lite efteråt och andras, och ungefär allt, börja utveckla
skickligheten med empati.

3. Namnge känslorna.
Från 5 års ålder (ungefär beroende på typ och funktionsnedsättning) skulle det vara perfekt för
barn att veta hur man regelbundet namnger känslor: "Jag är arg för att du inte har tagit mig till
parken", "Jag är glad för i morgon åker vi på en utflykt ”,” Jag är rädd att du kommer att stänga
ljuset för att du lämnar mig i fred. ”
4. Lär dig att möta känslor med exempel.
Det är vanligt att dessa barn ibland övervinnas av känslor, till exempel raserianfall som får dem
att skrika eller slå saker. Det är nödvändigt att vi inte stärker dessa situationer, när väl raseriet är
över kan vi lära dem till exempel att innan vi ropar eller slår är det bättre att uttrycka högt vad
som stör dem. Lär dig att uttrycka dina känslor från en ung ålder.
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5. Utveckla din empati.
För att utveckla en så viktig dimension som denna, med barn med större svårigheter att hantera
sina känslor, är det nödvändigt att resonera med dem kontinuerligt genom olika frågor: Hur tror
du att farfar känner efter det du har sagt? Varför tror du att din syster gråter? Tror du att pappa
är glad idag?
6. Utveckla din kommunikation.
Att prata med barn, ställa frågor, resonera, spela, sätta exempel ... är avgörande för deras
utbildning och känslomässiga utveckling. Vi måste ständigt gynna dem som kan uttrycka sig,
(inom sina möjligheter och omständigheter) kalla sina åsikter och känslor högt och lära sig att
dialog med de andra.
7. Lär aktiv lyssnande.
Från en tidig ålder borde de veta hur man tystar medan andra pratar, men inte bara det, det
måste också vara ett aktivt lyssnande. Därför är det tillrådligt att tala långsamt, ansikte mot
ansikte och avsluta meningarna med en "har du förstått?", "Håller du med vad jag sa?".
8. Starta sekundära känslor.
Från 10-11 år kommer sekundära känslor att uppstå i deras liv som kommer att få större vikt
som kärlek, skam, ångest ... Det är alltid lämpligt att god kommunikation med dem gör att vi
kan prata om dessa problem öppet så att de känner sig säkra , eftersom det kommer att finnas
situationer som orsakar dig mycket ångest.
9. Främja demokratisk dialog.
När barnen blir äldre kommer fler krav att framgå från deras sida. Därför lär vi dem från en
mycket ung ålder vikten av att komma överens, om dialog, att komma överens på ett
demokratiskt sätt. Familjen är ett exempel på samhället och är det bästa inlärningsområdet.
10. Låt uttryck av känslor.
För att främja känslomässig intelligens är det viktigt att vi ger dessa barn det lämpliga
förtroendet för att ropa ut vad som berör dem, som gör dem lyckliga men också olyckliga. Hem
och skola kommer att bli de första scenarierna där hans liv kommer att utvecklas. Om vi
erbjuder dem komfort så att de kan uttrycka sig och kommunicera, kommer de också att göra
det när de växer och i andra sammanhang. Med denna typ av barn är det viktigt att vara tålamod
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och inte jämföra med andra barn i samma ålder. Det verkligen viktiga är att sätta mål på kort
eller medellång sikt och fira varje prestation.
Att veta hur man kommunicerar och känner igen sina egna och andras känslor är utan tvekan
viktigt för att de gradvis mognas och uppnås tillräcklig solvens för att integreras i samhället och
vara lyckliga i det. Vi kan ge dem den möjligheten genom emotionell intelligensutbildning.
1. Föreslagen metodik: pictogram
¿ Vad är dem?
Ett piktogram är ett tydligt och schematiskt tecken som representerar ett verkligt objekt, figur eller
koncept. Syntetisera ett meddelande som du kan peka på eller rapportera för att övervinna
språkbarriären.
Det är en kommunikativ resurs av visuell natur som vi kan hitta i olika sammanhang i vårt dagliga liv
och ger oss användbar information känd för alla:

Web Logopedia Ponce de León

2. Piktogram som utbildningsresurs
Piktogrammen utgör en resurs som kan anpassas till olika kommunikativa syften i undervisningen som
sker i sammanhang med mångfald. Speciellt för elever med särskilda utbildningsbehov och
språkstörningar är de ett väsentligt stöd som underlättar förståelsen av ”deras värld” och
meddelandena i deras miljö.
Förutom att använda en annan sensorisk kanal, är synen en av dess största fördelar att de inte är
flyktiga, till exempel talade eller signerade meddelanden, utan är konkreta och förblir i tid och rum,
vilket gör att alla kan komma åt det i allt ögonblick.
Piktogrammen är märkbara, enkla och permanenta. Dessa egenskaper är till stor hjälp för alla,
eftersom vi alla behöver ledtrådar som hjälper oss att förstå världen och ”beställa den” i vårt sinne,
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men de är särskilt viktiga för studenter med uppmärksamhet, minne, språk och generaliserade
utvecklingsstörningar.
3. Verktyg med barn med olika habiliter
Piktogram hjälper till att förstå världen runt dem och används funktionellt på flera sätt.
De kan användas som personliga dagordningar som hjälper till att veta vad som ska göras, vad som
kommer att hända under dagen eller någonstans i det och hjälpa till att planera vardagen för en person
med autism, till exempel.
De används för att modifiera olämpligt beteende, i sådana fall, till exempel där en muntlig förklaring
inte kommer eller inte är giltig och gör att beteendeproblem minskas. Samma förklaring, uttryckt
muntligt och åtföljt av bilder, hjälper funktionshindrade barn att bättre förstå sin omgivning och känna
sig säkrare än om de bara uttrycker sig muntligt.
De tjänar som vägledning i processer för förklaring av vissa uppgifter, till exempel att lära sig att gå
på toaletten, lära sig att vänta i kö, etc..

Studenter på Santa Teresa de Jesús-skolan utför piktogram

De hjälper till att förstå de viktiga händelser som händer på dagen, lära sig att uppföra sig korrekt i
relationer med andra människor, förklara vad som är fel och inte bör göras, etc.
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Genom piktogrammen, med tillhörande ljud och fraser, hjälper det att förstå begrepp och öka
ordförrådet för barn med specialutbildningsbehov, som lättare lär sig genom bilder, med hjälp av dessa
piktogrammen efterhand som ett alternativt kommunikationssystem.

Genom piktogrammen hjälper vi barnen att placera sig i rum och tid, att förutse händelser, uttrycka
sina oro och känslor, att kommunicera på ett alternativt sätt på ett allmänt sätt.
Det finns olika modeller av piktogram för användning: Boardmaker, Sclera, Arasaac ...

4. Pictotraductor
Det är ett utmärkt kommunikations- och uttrycksverktyg för barn med vissa funktionshinder.
Användningen är enkel: i det tomma skriver du meningen som du vill konvertera till piktogram, som i
följande exempel:
"Jag vill köpa ett äpple!"

"Jag är hungrig och sömnig!"
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"Jag gillar att läsa och gå i parken!"

Webben att använda detta verktyg är https://www.pictotraductor.com/
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5. Exempel

Web ARASAAC

https://www.emaze.com/@AILIOIZW
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www.elperiodicodeextremadura.com

Fallstudie
Santa Teresa de Jesús-skolan i Granada (Spanien) är ett riktmärke för sitt arbete med barn med
intellektuella funktionshinder i hela provinsen. Vid flera tillfällen har vi haft möjlighet att arbeta
tillsammans på olika projekt, så vi känner till, bland många andra aktiviteter, deras stora arbete för att
underlätta kommunikationen för sina studenter med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar
genom piktogrammen. Därför har de fått stöd för att utveckla en ansökan tillsammans med
universitetet i Granada.
De första piktogrammaterialen som de förvarar är 15 år gamla och skadas av deras användning och
deras dåliga kvalitet. Men tillsammans med eleverna renoverar och digitaliserar materialet relaterat till
piktogrammen och utvidgar därmed deras bibliotek.
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Utbyte av erfarenheter med piktogram och andra resurser mellan AGIFODENT-personalen och chefen för Santa Teresa de Jesús-skolan

Bibliografi
• https://www.pictoaplicaciones.com/
• http://www.ponceleon.org/logopedia/index.php?option=com_content&view=article&id=110
• https://lamenteesmaravillosa.com/diez-reglas-para-educar-a-los-ninos-en-inteligenciaemocional/

• https://www.pictotraductor.com/
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Vuxna som bryr sig om förskolor och primärskolebarn med känslomässiga
problem från ensamstående förälder eller disorganiserade familjer
Författare: Mirna Ibañez , M. Angeles Solano ,AYUNTAMIENTO DEALZIRA, Spanien

1. INTRODUKTION
Först för att bättre förstå att känslomässiga svårigheter kan förekomma i oorganiserade familjer måste
vi klargöra vad ordet dysfunktionellt betyder.
Royal Spanish Academy (RAE) definierar dysfunktion som ett avbrott i funktionen hos någon
organisme eller i dess motsvarande funktion. När den här kvalificeringen tillämpas på familjen
hänvisar den till den familjen som inte fullgör sina funktioner.
Därför är en dysfunktionell familj i stort sett en som inte kan tillhandahålla det som är nödvändigt för
barn att växa upp friska (både fysiskt och känslomässigt) och lyckliga.
2. HUR ÄR EN DESTRUKTURAD FAMILJ?
Familjen anses vara grunden i samhället, det är plattformen som individer förstår från tidig ålder att de
är en del av ett system.
Men ibland blir denna struktur ett scenario med konflikter som inte adresseras korrekt. Den
omedelbara konsekvensen är att varje individ glömmer den roll de måste spela i familjen, så det bryts.
Bland familjemedlemmar finns det alltid skillnader, men detta är inte tillräckligt med anledning att
prata om dysfunktionell struktur, när dessa problem inte tas upp i tid, förvärras konflikten, vilket leder
till brist på ömsesidig respekt och till och med psykiskt och / eller fysiskt våld. Dessa störande
beteenden leder till känslomässiga problem hos barn.
3. KARAKTERISTIK AV EN DESTRUKTURAD FAMILJ
3.1 Rollförvirring: Familjemedlemmar tar inte sina roller på ett ansvarsfullt sätt. Denna rollförvirring,
vare sig av barn, föräldrar eller båda parter kan leda till allvarliga beteendeproblem, föräldrar som inte
ansvarar för att utbilda sina barn kommer att få dem att känna sig oskyddade, olyckan hos ett äldre
barn kommer att generera att yngre bröder eller systrar ser det beteende som normalt.
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3.2 Våld i familjekärnan, antingen emotionell, verbal, fysisk eller sexuell.
3.3 Alkoholism och narkotikamissbruk: I ett konfliktfullt hem finns det en större chans att en eller
flera av dess medlemmar kommer att ge efter för narkotikamissbruk.

4. UNDERSÖKNING FÖR ATT KENNA SITUATIONEN AV EN FAMILJ
Riktlinjer: Välj ett alternativ för var och en av följande frågor och kontrollera i slutet resultatet.
1.- Hur ofta pratar du som familj?
a) Varje dag
b) En eller två gånger per vecka
c) Sällan
d) Aldrig
2.- Är manifestationer av kärlek en del av ditt dagliga liv?
a) Alltid
b) Ibland
c) Sällan
d) Aldrig
3.- Kan du ha en konversation utan att diskutera?
a) Utan problem
b) Enkelt
c) Sällan
d) Omöjligt
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4.- Accepterar de varandras brister och vet hur de ska hantera dem?
a) Utan problem
b) Enkelt
c) Sällan
d) Omöjligt
5.- Hur ofta delar du dina bekymmer med din familj?
a) Varje dag
b) En gång per månad
c) Sällan
d) Aldrig

6.- Hur ofta träffas du för att fira en familjeevenemang?
a) En gång varannan månad
b) En gång var sjätte månad
c) En gång per år
d) Aldrig
7.- Är beslut som påverkar familjen tagna tillsammans?
a) Alltid
b) Ibland
c) Sällan
d) Aldrig
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8.- Att möta och motverka eller familjeproblem, vilken är reaktionen?
a) Solidaritet och stöd
b) De är intresserade, men det finns inget stöd
c) Endast informerad
d) Likgiltig
9.- ¿Cada miembro de la familia realiza alguno de los quehaceres del hogar? Gör varje familjemedlem
någon av hushållssysslorna?
a) Alltid
b) Ibland
c) Sällan
d) Aldrig
10.- Uppfyller varje familjemedlem sitt ansvar?
a) Alltid
b) Ibland
c) Sällan
d) Aldrig
11.- Hur ofta väljer du att spendera tid tillsammans för familjens kul?
a) Varje dag
b) En eller två gånger per vecka
c) Sällan
d) Aldrig
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12.- När gör du en promenad eller på semester, hur gör du det?
a) Hela familjen tillsammans
b) Föräldrar och ett eller flera barn (men inte hela familjen)
c) Endast föräldrar
d) Alla separata
13.- Hur ofta inbjuder du andra att dela ditt familjebord?
a) Alltid
b) Ibland
c) Sällan
d) Aldrig
14.- Hur ofta hjälper du människor i nöd, som familj?
a) En gång per vecka
b) En gång per månad
c) Sällan
d) Aldrig
15.- Vilka är de ämnen du vanligtvis diskuterar som familj?
a) Motiverande frågor
b) Sociala eller familjära problem
c) Vi klagar över allt
d) Vi kritiserar andra människorResults

33

Om svaren mestadels är ”a”. Reslut är mycket bra. Hay que seguir por ese camino y buscar nuevas
maneras de continuar creciendo juntos.
Om svaren mestadels är "b". Resultatet är bra, men det finns vissa problem som kan förbättras. Det
rekommenderas att organisera familjeaktiviteter för att inkludera alla medlemmar.
Om svaren mestadels är "c". Resultatet behöver förbättras. Oro över det dagliga livet påverkar
familjenheten. Det skulle vara bekvämt att ha samtal mellan familjemedlemmarna och etablera vissa
dagar för att förbättra kommunikationen. Det rekommenderas också att dela mer ledig tid och visa
tillgivenhet.
Om svaren oftast är "d". Det finns mycket att förbättra. Det skulle vara bekvämt att be om
professionell hjälp.
5. FAMILJEBETINGAR SOM BARN KAN FÖRENA I EMOSIONELLA PROBLEM
I en dysfunktionell familj är det möjligt att hitta flera av de situationer som beskrivs nedan. Närvaron
av någon av dessa variabler är ett varningsanrop och det kan tydliggöra behovet av professionell hjälp.
Detta är några av orsakerna som kan leda till känslomässiga problem, där barn i förskolan och
grundskolan är de mest utsatta för lidande från dem.
5.1 Mycket auktoritära eller mycket tillåtna föräldrar
Det kommer att leda till negativa konsekvenser i familjelivet.
Om vårt beteende är mycket oflexibelt begränsar vi uttrycket för de olika personligheterna, eller om vi
tvärtom är för slappa och vi inte markerar gränserna för våra barn kommer de inte att utveckla ett
permanentband i familjen.
Fastställande av gränser utgör reglerna som definierar vem som deltar och på vilket sätt, det vill säga
det fastställer differentieringen av familjemedlemmarnas medlemmar.
Reglerna i familjeorganisationen är mycket viktiga eftersom många av dem är etablerade på ett
omedvetet och implicit sätt och deras medlemmar inte inser, som en följd av konflikter uppstår.
Således kan reglerna i familjen härledas från överflödiga beteendemönster som observeras i
medlemmarnas interaktion.
Relevansen av att känna till familjens regler är att de tillåter människor att förhålla sig, förstås och
förutse deras beteende. Därför, när en medlem avviker från reglerna, visas olämpliga meddelanden
och gester, och därför kommer de in i en varningszon som genererar stress och konflikter.
5.2 Hushåll med kommunikationsproblem
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Familjemedlemmar är rädda eller känner sig inte bekväma att uttrycka vad de känner eller tänker, så
de förtrycker eller använder antydningar som skapar fler konflikter mellan familjen, vilket är långt
ifrån korrekt kommunikation.
Att upprätthålla korrekt kommunikation innebär att information överförs korrekt samt att förstå
meddelandet. Att öva lämpliga kommunikationsmönster stärker relationer och familjeband. Vi måste
värdera kraften i ord eftersom vi genom dem tänker, reflekterar, uttrycker oss, kommunicerar och
också distanserar oss.
En la familia todo comportamiento es comunicación y como todo comportamiento tiene un valor
comunicativo, es decir influye sobre los demás y nos influye a nosotros mismos. Por eso se dice que la
comunicación es circular, ya que actua como un mecanismo de retroalimentación.
Centrándonos en las emociones, como hemos visto anteriormente, está estrechamente relacionada la
estabilidad bekanta con los problemas emocionales y a su vez con los conductuales.
Kommunikation bygger på sociala konventioner och det är mycket viktigt för familjen eftersom det är
en interaktionsprocess där horisontella och vertikala relationer byggs, meddelanden, information,
kärlek och beteenden utbyts. I familjen är allt beteende kommunikation och som alla beteenden har det
ett kommunikativt värde, det vill säga det påverkar andra och påverkar oss själva. Därför sägs det att
kommunikation är cirkulär, eftersom den fungerar som en feedbackmekanism.
Med fokus på känslor, som vi har sett tidigare, är familjens stabilitet nära relaterad till känslomässiga
problem och i sin tur till beteendeproblem.
5.3 Frågor som ska reflekteras
-. Är du orolig för ditt barns mentala hälsa?
a) Ja
b) Ingen
-. I förhållande till olika psykiska hälsoproblem, svara nedan vilken av dessa aspekter som oroar dig i
förhållande till ditt barn.
a) Ångest
b) Depression
c) Psykos
d) Ätbeteende
e) Missbruk
f) Sovbeteende
g) Andra (specificera) ____________________________
-. Använder du någon typ av åtgärd när det gäller eventuella psykiska hälsoproblem hos ditt barn?
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a) Ja, jag är medveten om möjliga larmsignaler: förändring i matvanor, förändringar i beteende,
förändringar i humör, etc.
b) Ja, jag erbjuder ett utrymme för kommunikation och support när du behöver det
c) Ja, jag ber om hjälp från proffs när jag anser det vara lämpligt
d) Ja, andra sätt
e) Jag anser det inte som nödvändigt
f) Nej, men jag funderar på att söka professionell hjälp
Från tidigare svar skulle det vara en bra övning att reflektera och fråga dig själv på vilken punkt dina
barn och du är som föräldrar eller juridisk handledare.
Du kan bedöma om ditt barn utvecklar känslor på ett adekvat sätt eller om du tvärtom tror att du måste
förbättra någon aspekt, antingen be om hjälp från en professionell eller av dig själv eftersom du är
tränad att möta svårigheterna.
6. Hur vi kan arbeta barnens känslor
Det första steget är att veta hur man identifierar våra egna känslor, föräldrar är förebilder för barn, så
det första steget är att arbeta med känslomässig medvetenhet, det vill säga vara medveten om sina
egna känslor, deras orsaker och deras möjliga konsekvenser.
Ett bra sätt att börja arbeta med känslomässig medvetenhet kan vara genom att svara på frågor som:
- Hur mår jag just nu?
- Varför känner jag det här?
- Hur visar jag vad jag känner?
- Vad kan jag göra för att korrigera det?
Vid denna tidpunkt är det också viktigt att verbalisera hur vi känner oss, på detta sätt bidrar vi till och
utökar våra barns emotionella ordförråd samtidigt som vi ger ett exempel på hur vi hanterar vår egen
känslomässiga hantering.
Det andra steget är att hjälpa barn att hantera sina känslor och upptäcka hur de känner sig. Det är
viktigt att lära barn att få kontakt med sig själva så att de bättre kan förstå hur de känner sig och varje
ögonblick eller dagliga situation är bra för att öva och utveckla känslomässig medvetenhet.
Det är viktigt att de är uppmärksamma på sina känslor, oavsett om de är positiva (som glädje) eller
negativa (som sorg eller ilska) och sedan kunna märka dem och namnge dem.
Då är det viktigt att arbeta med dem orsaken till den känslan, att de verbaliserar vad som har fått dem
att känna så. Det bör noteras att alla känslor är legitima och vi måste acceptera dem, det vi måste
påverka är beteendet som härrör från det. I denna mening kan impulsivitet utgöra en fara.
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Som ett exempel kan vi lära vårt barn att det är legitimt att vara arg men att inte slå hans vän eftersom
han har tagit leksaken från sina händer.
6.1 Aktiviteter för att arbeta med minderåriga känslor
Hur kan vi implementera det? Vi föreslår följande aktiviteter och när som helst på dagen är det
lämpligt att utveckla känslomässig medvetenhet.
- Lyssna på musik, spela ett instrument, dansa eller sjunga.
- Imitera olika känslor i grupp.
- Läs tillsammans berättelser som hjälper känslomässig medvetenhet.
- Identifiera känslorna mellan dem, som om det var ett teamarbete och upptäck orsaken till den
känslan.
- Rita ansikten som uttrycker känslor.
- Skriv en känslomässig dagbok (det kan vara privat eller ha fragment som kan delas).
- Spelet och fritiden rekommenderas mycket att delas som en familj så långt som möjligt. Det hjälper
bland annat att kommunicera, tolerera små frustrationer och förbättra humor.
- Att stärka fysisk kontakt genom smekningar och kärleksfulla ord har bevisat psykologiska fördelar.
Det är också viktigt att arbeta empati, detta är en viktig aspekt i känslomässig hantering eftersom det
är förmågan att känna igen, förstå och ansluta till andras känslor och gör det möjligt att förstå andras
synvinkel och från den känsla de lever. Dessutom gynnar empati det goda klimatet i hemmet och
andra fördelar för utvecklingen av våra barn, till exempel att gynna spegelneuronerna som inkluderar
förmågan att förstå andras känslor i deras situation.
Därför rekommenderas det att agera med empati mot barnen för att sätta sig själva på sin plats och
kunna uppleva sina känslor och känslor. Du kan utöva empati genom aktivt lyssnande, förståelse och
respekt.
7. UTBILDNING I POSITIV KONFLIKTHANTERING
Det är viktigt att barn från början av barndomen får en utbildning som hjälper dem att förstå
fördelarna med dialog och förhandlingar. På detta sätt kommer de att kunna lösa alla typer av
konflikter utan att nå aggressiva situationer, det vill säga en utbildning för våld är nödvändig.
Dåligt beteende lärs vanligtvis i en tidig ålder; Föräldrar, familjemedlemmar och lärare spelar en
grundläggande roll i dessa stadier så att barn möter och lever sina känslor på ett hälsosamt sätt.
7.1 Tips för att hantera känslor utan våld i familjesammanhang
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7.1.1 Deltagande i barns liv från de tidiga stadierna
Det är mindre vanligt att utvecklingen av beteende och brottsproblem hos de barn som har en stark
relation med sina föräldrar och lever i en känsla av förtroende. Av denna anledning måste vi visa
tillgivenhet och förståelse.
7.1.2 Orientering och handledning
Skydd och stöd när de lär sig att tänka själva
Om det inte finns tillräcklig övervakning kan beteendeproblem uppstå. Barn är beroende av sina
föräldrar, de måste få skydd och vägledning om hur de ska reagera på rätt sätt om de får någon
förolämpning eller hot från andra.
7.1.3 Utveckling av lämpligt beteende
Värdena respekt, adel, ärlighet och stolthet är viktiga försvarspelare för barn när de ställs inför andras
negativa påfrestningar.
När barns beteenden berömmer konstruktivt och utan att ta till våld, stärker vi deras styrkor.
7.1.4 Regelinställning
Tydliga förväntningar på ens beteende.
När standarder formuleras måste vi förklara för barn vad vi förväntar oss och vad är konsekvenserna
av att inte följa dem. De kommer att delta i att etablera dem och bli medvetna om de fördelar de har i
deras dagliga handlingar.
7.1.5. Våldshandlingar
Kontroll av våld som visas i media.
Se till att hemmiljön är borta från våld och aggressivitet.
Om barnet iakttar det senare hemma, kommer han att ha större risk att lösa konflikter på ett aggressivt
sätt. Se upp för fientliga diskussioner framför dem.
När det gäller media måste du begränsa den dagliga tiden för att titta på TV med högst två timmar, du
måste övervaka vilka program du tittar på, vilka barn som tecknar och vilka videospel som är mer
förtjust i att spela.
Vi måste diskutera med dem scenerna med våld eller aggressivitet som uppträder i dessa media och de
konsekvenser de skulle ha om de hände i verkligheten och letade efter andra alternativ för att lösa
konflikter.
7.1.6 Motstånd mot våld
Fasta och lugna ord mot skadliga attityder
Vi måste införa barn värdet av tolerans och visa dem vikten av dialog. Vi uppmuntrar dig att förstå att
om du använder våldsamma ord eller tyst accepterar aggressivt beteende kan du skada dig mycket.
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Vi kommer att lära dem att svara fast och lugnt när de överväger våldsamma handlingar bland
människor, så de kommer att vara modiga, hålla lugna när andra förolämpar, kastar hot eller till och
med träffar.
8. SLUTSATSER
Erfarenheten som lärare har gjort det möjligt för oss att verifiera att de känslomässiga förändringarna
hos våra elever i första hand påverkar deras förmåga att fungera dagligen och lösa det komplicerade i
det dagliga livet. Dessa förändringar kan påverka barn i deras sätt att tänka, känna, bete sig och
relatera, samt påverka deras akademiska prestationer.
Studier visar att olämplig hantering av känslor i barndomen kan leda till psykiska störningar som
depression, bipolär störning, missbruk, ätstörningar, sömn, ångest, schizofreni och gränsöverskridande
personlighetsstörningar bland andra.
Vi uppmuntrar vårdgivare för barn i situationer med känslomässiga problem att tillämpa metoder och
förslag som presenteras i denna artikel.
Efter vår erfarenhet av barn med känslomässiga problem har vi kommit fram till att det som är
nödvändigt för att de ska utveckla sina känslor optimalt är att de känner sig älskade, accepterade och
förståda av medlemmarna i deras familjeenhet och mer för ostrukturerade familjer.
Barnen förändrar vuxen eller förälderns liv och tvingar dem att omorganisera sitt liv, vilket ger mindre
tid åt andra, tidigare väsentliga, problem, så det första steget är att acceptera den förändringen som
inträffar med barnens ankomst. Att acceptera denna förändring är nyckeln till att positivt följa barn i
deras känslomässiga utveckling.
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Personal vem utbildar vuxna som bryr sig för förskola och primärskolebarn med
känslomässiga problem från singel-förälder eller orimligt
Författare :Mirna Ibañez ,M. Angeles Solano ,AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, SPANIEN
1. INTRODUKTION
Under hela historien finns det flera författare som studerade intelligens: Edward Thorndike 1930
beskrev social intelligens som förmågan att interagera med andra människor och tio år senare uttalade
David Wechsler att intelligensens affektiva komponenter kan vara avgörande för framgång i livet.
En av författarna som är mycket närvarande idag är Howard Gardner, som introducerade konceptet
med flera intelligenser. Men det var Wayne Payne som 1985 först nämnde begreppet emotionell
intelligens och som blev populär 1995 med publiceringen av boken "Emotional Intelligence" av
Daniel Goleman, denna författare definierar emotionell intelligens som en persons förmåga att hantera
korrekt och effektivt dina känslor och känslor.
Med andra ord, det är den mänskliga förmågan att känna, förstå, tolka, kontrollera och modifiera
känslomässiga tillstånd för sig själv och även andras. Emotionell intelligens är att vara medveten om
de känslor som ligger bakom vårt beteende. Undertryck inte känslor utan styr och balansera dem.
Denna aspekt av den mänskliga psykologiska dimensionen har en grundläggande roll både i vårt sätt
att umgås och i strategierna för anpassning till miljön som vi följer.
Faktum är att forskare och företag började upptäcka för decennier sedan att de förmågor och
färdigheter som krävs för att lyckas i livet var andra som gick utöver användningen av logik och
rationalitet, och dessa förmågor kunde inte utvärderas med någon bevis på intelligens. Det är
nödvändigt att ta hänsyn till en bredare uppfattning om vad som är grundläggande kognitiva
färdigheter, vad vi förstår med intelligens.
2. FÖRDELAR AV DEN KÄNNANDE KONTROLLEN AV BARN
Det finns flera fördelar med att utveckla god känslomässig kontroll, liksom att veta hur man känner
igen det känslomässiga tillståndet vid vissa tidpunkter.
Få en stabil känslomässig kontroll eller balans:
- Öka motivation och hjälpa till att uppnå mål:
Flera studier har visat att emotionell intelligens är oerhört viktigt när det gäller att barn uppnår sina
mål. Om vi till exempel hjälper dem att upptäcka och anta att känslor av frustration är en del av livet,
kan de gå vidare även om inte allt gick som de ville.
- Minska ångest:
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Många barn är oroliga för en negativ utvärdering av verkligheten eller en felaktig kontroll av känslor.
- Hjälper dig att sova bättre:
Det är vanligt att dålig hantering av känslor orsakar ångest och genererar problem för dag till dag. Allt
detta är negativt för din psykiska och fysiska hälsa och påverkar sömnens kvalitet.
Genom att hantera sina känslor på rätt sätt och acceptera sina negativa känslor kan de förstå andras
känslor och kan reglera deras beteende.
- Främjar psykologiskt välbefinnande:
Många patologier hos barn är för närvarande relaterade till rätt känslomässig hantering, och därför
tillämpas deras kontroll som en terapeutisk metod.
- Ge ledarskapskapacitet:
Emotionell kontroll är en väsentlig kompetens hos ledare. Ledarens egen känslomässiga självkontroll
eller att veta hur man förstår andra är en bra demonstration av ledarskapsförmåga.
- Främjar personlig utveckling:
Känslomässig kontroll och personlig utveckling går hand i hand, eftersom individens personliga
utveckling inte kan förstås utan korrekt självkunskap och hantering av sina känslor.
- Förbättrar interpersonella relationer:
Att känna till och förstå sina egna känslor och andras hjälper dem att leda konflikter bättre, något som
är oundvikligt i att leva tillsammans.
- Skyddar och undviker stress:
Korrekt känslomässig hantering är så viktigt att skydda stress att inte orsaka den.
- Förbättrar akademiska prestationer:
Att ha en stabil emotionell intelligens är nära besläktad med uppmärksamhet och inlärningskapacitet.
- Förbättrar självkunskap och beslutsfattande:
Självkännedom har en positiv effekt på självkänsla och på självförtroende i olika vardagssituationer.
Det gör det också möjligt för barn att utvärdera sitt värdesystem och övertygelser och hjälper till att
upptäcka styrkor och svagheter för att förbättra sig som individer.
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Dessa begrepp är relaterade, de är som en kolumn, om basen för detta är stark kommer kolonnen att
rätas ut. Det vill säga om de har en bra känslomässig utbildning kommer resten av komponenterna att
förbli upprätt och starka.
3- Känslor som barn känner sig under dagen
Känslor är viktiga för att överleva och anpassa sig till den miljö vi lever i. Således hjälper exempelvis
ilska oss att försvara, vårda och skydda, medan sorg uppmanar oss att tänka och bearbeta situationen
eller förlusten.
Dessa är de nio känslor som barn kan känna hela dagen:
3,1 Rädsla
Rädsla uppträder hos minderåriga när de upplever en fara i miljön där de befinner sig. Som en
konsekvens av detta tenderar de att fly från den situationen, stimulans eller person som är rädd för
dem. Om rädslan är mycket intensiv, förlam dem säkert och vet inte vad du ska göra eller vad man ska
säga. Hos pojkar och flickor kan denna rädsla också manifesteras genom problem i sömnbeteenden
(inte vill sova, ha mardrömmar, etc.)
3,2 Rage
Det är en känsla av försvar som uppstår när något verkar orättvist för dem, när de tvingas göra något
de inte vill ha, när de tar bort något de gillar eller när de måste sätta gränser ("upp till här" eller "inte
"). Till exempel, när ett barn känner sig överväldigad eller invaderad av en vän, inbjuder raseri honom
att vidta åtgärder för att skydda sig själv, även om formerna ibland inte är lämpliga. Ilska inbjuder dig
att slå, förolämpa, bita eller överfalla. Det faktum att detta är naturligt betyder inte så beteende. Vi
måste lära dem att skilja mellan känslor och beteende och att kontrollera deras impulser.
3,3 Sorg
De känner sig ledsna när de har tappat något, antingen tillfälligt (en leksak) eller permanent (frånvaron
av en älskad). När barn upplever sorg har de ingen lust att spela eller röra sig, tenderar att utesluta sig
från gruppen och genomföra mycket långsamma rörelser. När vi känner igen sorgens barn måste vi
erbjuda en miljö där han kan uttrycka sin sorg och han kan må bättre (gråta, förmedla tillgivenhet
genom kramar etc.).
3.4 Lycka
Det är en känsla av tillvägagångssätt, inbjuder dig att träffas och dela prestationer och framgångar med
de människor du älskar mest (föräldrar, bröder, lärare, vänner, etc.). När de är glada vill de dela, spela
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och de är mer naturliga. Glädjen uppstår eftersom de har uppnått ett mål som de hade satt sig, så
enkelt som det kan verka, eller för att de är eller kommer att göra något de gillar mycket.
3.5 Lugn
Den känslan av lugn är som vi måste överföra till barn varje gång de känner en obehaglig känsla på ett
intensivt sätt (rädsla, ilska, sorg, svartsjuka, etc.). Varje barn har ett annat sätt att lugna honom /
henne.
Till exempel, inför rädsla måste vissa barn kramas för att lugna sig. I stället föredrar andra att prata,
leka etc. Barn behöver en vuxen självreglera för att återställa lugnet. Det är viktigt att minderåriga inte
får lugn eller lugn genom ett externt element som mobiltelefoner eller TV utan från en känslig och
ansvarsfull vuxen.
3.6 Avsky
Avsky är en känsla av försvar, genom att de avvisar den stimulansen, situationen eller personen som är
skadlig eller potentiellt farlig. Till exempel kan de känna avsky mot ormar, vissa livsmedel och även
mot vissa människor. Att känna sig äcklad ger värdefull information som vi måste ta hand om.
3.7 Överraskning
Barn känner sig förvånade när något i miljön kolliderar med sina förväntningar eller bryter med
förväntningarna. Det är väldigt enkelt att överraska barn eftersom många saker lockar deras
uppmärksamhet på grund av att de inte känner till dem. Överraskande barn hjälper dem att vara
intresserade av något ämne eller fråga och deras uppmärksamhetsnivåer blir högre.
3.8 Nyfikenhet
Nyfikenhet är en känsla som föds inifrån barnet. Som det välkända uttrycket säger är barn nyfiken av
natur. Det är behovet av att utforska och undersöka vad som gör att barnet känner till miljön där han
befinner sig. Nyfikenhet är den känslan som gör att de kan utveckla sin autonomi, så vi måste
uppmuntra våra barns nyfikenhet.
3,9 Skam
Barn visar vanligtvis inte skam förrän 2-3 år och är ett resultat av låg självkänsla och självkoncept.

4. AKTIVITETER FÖR ATT ARBETA EMOSIONELLA PROBLEM MED BARN I
BARN OCH PRIMÄR UTBILDNING
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Nedan följer några exempel på aktiviteter att göra med barn.
4.1 Aktiviteter att göra med barn i barndomsutbildningen (1-5 år)
I dessa åldrar är målet att utveckla den första fasen av känslomässig kontroll, och denna består av
identifiering och märkning av känslor.
Emotionell intelligens kan bearbetas:
Berättelser som:
5. Emotionell. Säg vad
du känner
Författare: Cristina
Núñez Pereira and
Rafael Romero

3.
4.

Det färgglada
monsteret
Författare:
Anna Llenas
Serra

1.

Jag har
volkano

2.

Författare:
Miriam tirado
and Joan turu

DICTIONARY OF EMOTIONS: för att skapa ordboken måste du först leta efter bilder av
människor eller karaktärer antingen i tidskrifter, internet eller fotografier av egna barn. Det börjar med
ett par eller tre av grundläggande känslor (glädje, sorg, ilska, rädsla, kärlek eller avsky) och
expanderar gradvis till andra mer komplexa känslor. Du måste hänga en väggmålning i klassrummet
och skriva på det stora namnet på den känslan som den representerar, medan bilderna och
fotografierna klistras måste du namnge känslan, vad kan vi få den känslan att känna? i vår kropp ?,
etc.
HUR KAN DU KAN: en annan aktivitet att arbeta med barn varje morgon kan vara att fråga dem hur
de mår och varför.
4.2 Aktiviteter för minderåriga i grundutbildningar (6-11 år)
Även om aktiviteterna är åtskilda efter ålder, kan elementära studenter också göra de som anges för
utbildning i förtid.
THE TRAIN OF EMOTIONS (material av Javier Sobrino anpassat av Andújar Orientation).
Målet är att de blir medvetna och ansvarsfulla om effekten av att välja ett sätt att tänka eller annat,
vilka känslor varje alternativ genererar och vilket resultat. Det är en helt praktisk aktivitet att utföra i
alla situationer som händer i ett givet sammanhang.
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Bilderna ska placeras på golvet en efter en som presenteras nedan. När en konflikt inträffar måste
barnet gå på vagnen och verbalisera vad som har hänt, vad han tycker, vad han känner, vad han har
gjort och resultatet.
Med ett exempel kommer det att förstås bättre:

1st del av aktivitet
1º Vad hände: Situationen för konflikten. "Pedro har ansträngt" (står
på första kartongen)
2º Vad Jag tänker "Det kan inte vara, jag har nått linjen tidigare" (2:
a kartongen)
3º Vad jag känner: ”Rage, vrede, ilska” (3: e kartongen)
4º Vad Jag gör: ”Jag pressar honom och förolämpar honom” (4: e kartongen)
5º RESULTATET: "Han driver mig också, vi blir argare och vi slutar slåss." (sista kartong)

Andra delen av aktiviteten (Rational):
Låt oss nu se vad som hade hänt om du hade tänkt annorlunda. För
detta får vi barnet tillbaka till den första bilen, så att han rationaliserar
och får ett bättre resultat.

1º Vad hände Konfliktsituationen. "Pedro har ansträngt". (står på första
kartongen)
2º Vad Jag tänker: ”Pedro vill alltid gå först, men i slutändan går alla
ner, det är inte så allvarligt. Om han stör mig mycket kan jag säga detta
till Pedro först och sedan till en vuxen. ” (2: a kartong)
3º Vad jag känner: ”Även om det stör mig, blir jag inte så arg, jag är
lugn”. (3: e kartong)
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4º Vad jag gör: ”Jag säger till Pedro att det inte är okej att smyga in
sig, att i slutet av vi alla går ner, det är inte så viktigt, jag vet vad jag kan
säga till den vuxna utan att bli arg” (fjärde kartongen)
5º RESULTATET: ”Vi får alla åka till samma plats, den vuxna sätter
fred”. (sista kartong)
Vilka känslor känner du dig? (material från Maria Olivares). Syftet med aktiviteten är att arbeta
empati och känslor. Vi kommer att visa följande bilder och prata om varje känsla och vad som orsakar
det.

Vilken känsla känner du?
I eftermiddag efter skolan skällde Isabels mamma henne framför
alla sina vänner för att hon inte hade plockat upp sitt rum i morse

Vilken känsla känner du?
Pablo trodde att han bar hemläxorna i sin ryggsäck och när han har
nått klassen har han insett att de har glömt dem hemma

47

Vilken känsla känner du?
Hugo har lånat ut sin favoritbok till en vän och han har tappat den

ROLLSPEL: genom teatern, föreslå olika situationer som är kända för barn, verkliga eller imaginära
(helst verkliga), att barn måste dramatisera och resten av sina partners måste försöka gissa de affektiva
tillstånden i vart och ett av de rapporterade händelserna. Med denna aktivitet uppmuntrar vi förmågan
och kreativiteten att lösa konflikter.
5

UTVÄRDERING

För att ha bevis och veta vilket skede barnet befinner sig i, måste en första utvärdering genomföras i
början av skolåret och en annan i slutet av kursen för att kunna observera och vara medveten om de
framsteg som har uppnåtts efter arbetar med känslomässig utbildning.

Utvärdering datum __________

FÖRSTA

I SLUTET

BARNETS NAMN
Ämnen att utvärdera

EVALUTIONSKRITERIE
ALDTIG

IBLAND

ALTID

Ge namn på de olika känslorna.
Känn igen och identifiera de grundläggande
känslorna:
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Lycka
Sorg
Rädsla
Vrede
Överraskning
Skam
Förhålla känslor till egna situationer
Använd känslomässigt språk
KOMMENTARER
Sedan har vi en utvärderingsmodell som du kan ändra och anpassa till det stadium där barnet befinner
sig.
6. SLUTSATSER

Känslor är viktiga för överlevnad och samexistens. Det är därför barn måste lära sig att vara medvetna
om de känslor de upplever hela tiden.
Alla känslor är subjektiva, det är därför de måste normaliseras, legitimeras och ha hänsyn till vuxna.
När barn upplever en intensiv känsla, behöver de en meningsfull vuxen för att hjälpa dem att
återvända till lugn men först tillåta och legitimera känslorna och sedan, när barnet är lugnt, ge
förklaringar och söka nuvarande eller framtida lösningar på situationen eller känslan upp.
Känslomässig utbildning är en väsentlig del av de sociala färdigheter och förmågor som barn måste
utveckla under de olika skolstadierna. Att barn kan identifiera och uttrycka sina känslor är ännu
viktigare att de känner till de grundläggande matematiska operationerna: subtrahera eller multiplicera.
Det finns en fras från en pedagog som säger: "Det är inte nödvändigt att eleverna vet hur de placerar
Neptunus i universum om de inte vet hur de ska placera sina känslor."
För detta krävs att vuxna är de första att veta hur de ska hantera sina och överföra vad de har lärt sig
till barn ..
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Känslor bär lärande. Den vuxna måste provocera upplevelser som förmedlar till barnet att lärande är
nöje. Vi måste minska repetitiva aktiviteter och ersätta dem med berikande upplevelser.
Om det inte finns några känslor finns det inget lärande.
7. BIBLIOGRAFI OCH HURSIDA MED WEBB-SIDOR
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Merino González, S. (2017). La carpeta de las emociones: proyecto didáctico para segundo ciclo de educación infantil.
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GAMIFIKATIONSMETOD FÖR STÖD AV EMOSIONELL INTELLIGENS
FÖR BARN LÅG I IQ
Författare: İKBAL KARAMAN, BEYZA TÜRÜDÜ, ANKARA PROVINCIAL DIRECTORATE OF
FAMILY, LABOUR AND SOCIAL SERVICES ,Turkiet

Abstrakt
Emotionell intelligens är ett koncept som är direkt relaterat till individernas förmåga att identifiera,
bedöma och kontrollera hans / hennes känslor och liksom andras känslor. Nyligen hävdar forskare att
intelligenskvotienten (IQ) inte kan vara det enda sättet att mäta mänsklig intelligens och att EI kan
vara viktigare än IQ. I detta sammanhang kan barn med låg intelligenskvot ha högre nivåer av
emotionell intelligens. Eftersom EI betraktas som en modell för högpresterande erkännande och
förbättring av EI för barn med låg IQ-nivå kan det ha en livsförändrad effekt. Olika verktyg, metoder
kan också användas och användas för att definiera, hantera och förbättra emotionell intelligens.
Uppsatsen undersöker gamification-metoden i detta avseende och syftar till att ge insikt i en
emotionell intelligensbaserad strategi för gamification. Således täcker denna litteraturöversikt
begreppen emotionell intelligens, spelmetod och användningen av gamification i relation till EI för
barn med låg IQ.

1. 1. EMOSIONAL INTELLIGENCE OCH GAMIFICATION
Under åren har olika varianter och metoder använts för att bedöma mänsklig intelligens. Forskare
och proffs har fokuserat på intelligenskvotient (IQ) som ett standardmått för intelligens. Senare
människor som arbetade i fältet riktade sin riktning för att söka efter olika typer av intelligenser
(Goleman, 1998). Psykologen Howard Gardner har till exempel föreslagit att intelligens inte bara är en
enda allmän förmåga; istället föreslår han att det faktiskt finns flera intelligenser och att människor
kan ha styrkor i ett antal av dessa områden (Cherry, 2019). Dolans studie (2002) säger att:
”Betydelsen av känslor för mångfalden av mänsklig erfarenhet framgår av att det vi märker och
minns inte är det vardagliga utan händelser som väcker känslor av glädje, sorg, nöje och smärta.
Känslor ger den viktigaste valutan i mänskliga relationer såväl som motivationskraften för vad som är
bäst och värst i mänskligt beteende. Känslor utövar ett starkt inflytande på förnuftet och på sätt som
varken förstått eller systematiskt undersökt bidrar till att fixera tron ”(s. 1991)
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Således har den typ av intelligens som mest fokuserats på varit emotionell intelligens. Studierna om
emotionell intelligens började på 1800-talet så att erkännande och användning av detta koncept går
tillbaka till den tiden. Som nämnts i Faltas (2016) genom historien, fokuserade forskare på området sin
emotionella intelligensforskning på mänsklig utveckling och individers kognitiva förmåga och
individens förmåga att agera målmedvetet och på att fortsätta utveckla strategiska modeller för att
förena den praktiska konceptualiseringen av emotionell intelligens till förbättring av prestanda och
relationer (Bar-On, 2012; Jafri, Dem, & Choden, 2016). Emotionell intelligens har konceptualiserats
genom olika synpunkter som belyser ett specifikt drag i EI. Men den allmänt överenskomna
definitionen av emotionell intelligens hänvisar också till en persons förmåga att känna igen, förstå och
hantera sina egna känslor och andras känslor också. Dessutom definierade Salovey och Mayer (1990,
s.189) emotionell intelligens (EI) som ”delmängden av social intelligens som involverar förmågan att
övervaka ens egen och andras känslor och känslor, diskriminera dem och använda denna information
för att vägleda ens tänkande och handlingar ”. Emotionell intelligens handlar med andra ord också om
att känna dig själv, ansluta till andra, hantera stressande situationer och fatta bättre beslut. Dessa
element och känslor av emotionell intelligens kan vara av stor betydelse när det gäller barnen som har
relativt låg intelligenskvot (IQ).
Personer med låg IQ kunde prestera såväl som individer med hög IQ när de hade en hög EI, särskilt
en hög känslomässig förståelse. Känslor förståelse gäller förmågan att förstå vilken typ av
meddelanden känslor förmedlar och resonera om hur känslor utvecklas och utvecklas (Fiori, 2015).
Eftersom intelligenskvotienten (IQ) inte kan vara den enda avgörande faktorn som påverkar en
persons framgång i levande och hans / hennes förmågor, särskilt i deras utbildningsliv och sociala
krets, kan erkännande av dessa barns emotionella intelligens samt förståelse och förbättring ge dem en
möjlighet att vara mer framgångsrik i många aspekter av livet. Eftersom EI bidrar till ökad motivation,
planering och beslutsfattande, som positivt påverkar akademiska prestationer (Ferrando, Prieto och
Almeida, 2010). Av denna anledning skulle prioriteringen av relationen mellan emotionell intelligens
och låg IQ öppna en ny användbar vy. Enligt Fiori (2015, s.4) kan en god förståelse för hur känslor
utvecklas och utvecklas bättre hjälpa individer att utnyttja sin självkontroll under en föreställning. Å
andra sidan kan låg nivå av emotionell intelligens ha negativa korrelationer med positivt beteende och
förmågor med tanke på att IQ inte anses vara det enda avgörande i detta avseende. Enligt en studie
som syftar till att utforska förhållandet mellan emotionell intelligens och tonårs- och
alkoholanvändning; EI var negativt korrelerat med ett generellt, övergripande mått på tobaks- och
alkoholanvändning. Det är troligt att ungdomarna med hög EI kan ha en större mental förmåga att läsa
andra väl och upptäcka oönskat grupptryck '' (Trinidad & Johnson, 2002).
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När det gäller att känna igen och förbättra emotionell intelligens hos barn i en låg
intelligenskvotient finns det många sätt, verktyg och metoder som kan tillämpas. Bland dessa metoder
skulle gamifiering ha stor inverkan på förståelse och utveckling av emotionell intelligens. För att
anpassa denna metod till önskat resultat bör spelning förstås väl inklusive alla dess stadier, processer
och funktioner. Uppsättningar av processer och aktiviteter kan betraktas som gamification som kan
användas genom att tillämpa egenskaper hos spelelement. Enligt González, Toledo & Muñoz, (2016)
är gamification användningen av spelmekanik och strategier i icke-spelkontexter. Dessutom är
gamification ett intressant område av intresse som för kognitiva, psykologiska studier utöver andra
områden som utbildning, affärsliv etc. Välstrukturerade Gamified tillvägagångssätt har en större chans
att leda känslor hos barnen i önskad riktning
2. 2. GAMIFIKATIONSMETOD
Gamification är en term som hänvisar till användningen av spelelement i icke-spelkontexter med
målet att engagera människor i en mängd olika uppgifter (Borges, Durelli & Isotani, 2014). I början av
slutet av 1900-talet började spel för att locka människors uppmärksamhet och började ses som ett sätt
att öka produktiviteten. Begreppet gamification användes först av Nick Pelling 2002, vilket kan förstås
som att använda spelmekanik och logik i miljöer utan spel för att engagera människor till att uppnå
önskade mål. 2005 började utvecklas knytnävebaserade gamification-konstruktioner. Till 2010
levererar Jane McGonigal sitt banbrytande TED Talk, Gaming Can Make a Better World, där hon
profeterar ett spelbaserat paradis: ”När jag ser fram emot nästa decennium, vet jag två saker med
säkerhet: att vi kan göra varje framtid vi kan föreställa oss, och vi kan spela alla spel vi vill, så jag
säger: Låt de världsändrade spelen börja. ” Detta samtal kan mycket väl vara det avgörande
ögonblicket i historien om spelning (Growthengineering, 2019). Från 2011 till 2020 studier ökade
gradvis utveckling, implementeringar och skapelser inom området gamification.
I gamification-tekniker får deltagarna en utmärkelsen när de utför någon önskad uppgift; dessa
uppgifter är vanligtvis aktiviteter som får samhällen att växa (Thongtanunam, Kula, Cruz, Yoshida,
Ichikawa, & Iida, 2013). Beträffande den strukturella aspekten av gamification Hamari, Koivisto och
Sarsa (2014) hävdar att Gamification kan ses att ha tre huvuddelar: 1) de implementerade motiverande
fördelarna, 2) de resulterande psykologiska resultaten och 3) de ytterligare beteendemässiga
resultaten. Första steget i en spelad handling kan accepteras som motiverande människor och för detta
ändamål genomföra strategier. Sedan är det andra steget att ha de förväntade resultaten i slutet av en
implementering. Slutligen är det sista steget av gamification som har hållbarhet att ha kognitiva och
beteendemässiga resultat. Detta ansluter sig till Nicholsons studie (2015) som gav ett ramverk för
gamification-metoden:
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'' För att operationella dessa koncept kommer sex element inspirerade av speldesign nu att utforskas
mer djupgående: • Spela - underlätta friheten att utforska och misslyckas inom gränserna. • Exposition
- skapa historier för deltagare som är integrerade i den verkliga världen och låter dem skapa sina egna.
• Val - utveckla system som sätter kraften i deltagarnas händer. • Information - med hjälp av
speldesign och spelvisningskoncept för att deltagarna ska kunna lära sig mer om den verkliga världen.
• Engagemang - uppmuntra deltagare att upptäcka och lära av andra intresserade av den verkliga
världen. • Reflektion - hjälpa deltagarna att hitta andra intressen och tidigare erfarenheter som kan
fördjupa engagemang och lärande '' (s.9). Termen gamification bör emellertid inte förstås som faktiska
datorbaserade spel, de kan vara de aktiviteter som inkluderar motivation och element av gamification.
2.1.

En gamified aspekt till emotionell intelligens

Emotionell intelligens tenderar att vara generellt kopplad till vissa vissa attribut som självhantering,
relationhantering, social medvetenhet och självmedvetenhet för dess kärna är att kunna förstå och
hantera känslor. Gamification använder spelbaserade element och strategier för att öka engagemang,
motivation, lärande och till och med lösa problem. Den största attraktionen att tillämpa gamification
till en aktivitet eller en kurs är att det uppmuntrar till ökat engagemang och engagemang (Brigham,
2015). För barn med låg IQ bör emotionell intelligens främjas och förbättras i önskad riktning.
Gamification är ett lämpligt verktyg för att reglera emotionell intelligens genom att göra det möjligt
för dessa barn att vara medvetna om sina känslor och kontrollera dem, denna förbättring bör också
stödjas genom att känna igen och förstå andras känslor. Om målet är att förändra någon på lång sikt,
måste gamifieringssystemet ses som ett lager som kan tas bort så att deltagaren kan lämnas i den äkta
verkliga miljön (Nicholson, 2015). Medan man utvecklar aktiviteter med användning av gamificationmetoden bör fördelar och nackdelar med metoden beaktas såväl som innehåll och önskade resultat.
Möjliga resultat för barn med låg IQ på lång sikt kan specificeras som att de kan kontrollera impulsiva
känslor och beteenden; ta initiativ; känna igen ens egna känslor och deras effekter på tankar och
beteenden; följa åtaganden; anpassa sig till förändrade omständigheter och förstå andra människors
känslor, behov och oro genom empati.
Men som ett pedagogiskt koncept innebär spelning inte nödvändigtvis användningen av ett faktiskt
spel eller informationsteknologi. Snarare innebär det integration av designelement eller
aktivitetsmönster som traditionellt finns i spel i nongame-sammanhang (Buckley & Doyle, 2017).
Utveckling av emotionell intelligens hos barn med låg IQ kan främjas både genom dator /
mobilbaserade spelade applikationer och fysiska eller muntliga aktiviteter i miljöer utan spel.
Lamprinou och Paraskeva (2015) gör skillnaden mellan dessa två typer av spel mer tydlig genom att
säga att:
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Gamification är indelad i två typer; strukturell gamification och innehållsspel. Den första typen
handlar om användning av spelelement utan några ändringar i innehållet för att öka elevernas
engagemang. Innehållet är inte spelliknande, men strukturen för denna gamification-typ innehåller
spelelement för att motivera elever genom belöningar. Tillämpningar av strukturell gamification
använder oftast poäng, märken, prestationer och nivåer, såväl som topplistor och framstegsfält för att
spåra lärandets framsteg. Spelelementen, såsom karaktärer och berättelseelement, är fortfarande delar
av struktura lgamification eftersom de inte förändrar innehållet (Kapp et al., 2014). Å andra sidan är
Content Gamification användningen av spelelement och speltänkande för att göra innehållet mer
spelliknande. Denna typ lägger till antingen historielement eller utmaningar utan att förvandla
innehållet till ett spel (Kapp et al., 2014) '' (s. 407, 408). Båda typerna av gamification kan tillämpas
för förståelse och utveckling av emotionell intelligens.
Dessutom är det ett måste att använda känslomässig reglering som en funktion vid utformning av
spel eller spelade aktiviteter för att förbättra EI för barn med låg IQ. För det handlar om förmågan att
hantera känslor och beteende i enlighet med en situation. I detta avseende borde spel och spelade
aktiviteter uppmuntra barn att kunna förstå sina och andras emotionella situation och beordra sina
känslor i enlighet därmed. Dessa barn kan ha svårt att utveckla eller använda färdigheterna för denna
förmåga. Vid denna punkt bör möjliga fördelar med gamification-metoden, såsom minskat störande
beteende, ökad uppmärksamhet, bättre kommunikations- och sociala färdigheter och positiva attityder
gentemot lärande riktas mot önskad känslomässig reglering av barn med låg IQ så att metoden kan
uppfylla de känslomässiga behoven av barn. Ytterligare fördelar med gamification-metoden för dessa
barn kan sorteras som:
• Göra lärande roligt och interaktivt,
• Lär ut sätt att reglera och förstå känslor,
• Att hjälpa negativa känslor att bli positiva,
• Hjälp till kognitiv utveckling,
• Öka engagemanget i lärande miljöer,
• Stärka utvecklingen av problemlösningsförmågor
• Stärka sociala färdigheter,
• Ge omedelbar feedback och så vidare.
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Dessutom finns det några steg för gamification som bör följas från början till slut. Först måste man
hitta svar på fyra grundläggande frågor för att agera på ett planerat sätt. Dessa frågor kan definieras
som:
Varför använder vi gamification? - Det här handlar om målet
Vad vill vi att barn ska göra? - Det här handlar om handlingar
Vem designar vi för? - Det här handlar om spelare
Hur kan vi designa det? - Det handlar om system (Manrique, 2013).
Enligt Morschheuser, werder, Hamari och Abe: s studie (2017) bör gamifieringsprocessen ha följande
grundläggande steg:
Projektförberedelse: Alla aktiviteter som måste genomföras innan projektet startar;
Analys: Aktiviteter som används för att identifiera nödvändig kunskap om användare, processer och
själva projektet;
Ideation: Aktiviteter för att komma med idéer för gamification design;
Design: Utformning av gamification-tillvägagångssätt och skapande av prototyper;
Implementering: Implementering av en gamification-strategi;
Utvärdering: Utvärdering och testning av gamification-metoden;
Övervakning: Övervakning av gamification-tillvägagångssättet efter utgivningen (s. 1309).
2.2.

Modeller och spelade aktiviteter för EI för barn med låg IQ
2.2.1. Ramverk för gamification design

Denna ram skapades av Andrzej Marczewski 2017 som består av tre huvudfaser: definiera, designa
/ bygga och förfina. Innan alla dessa faser börjar måste det finnas en förfasberedning som handlar om
upptäckten. Upptäcktsfasen handlar om att avslöja det verkliga problemet som behöver lösas och
sedan förstå mer om de människor du löser det för. Det består av tre huvudsteg (Marczewski, 2017).
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Figure 1 the Gamification Design Framework
Enligt Marczewski-slutsatserna (2017) bör steg för att utforma ett ramverk för gamification behandlas
enligt följande:
• Definiera problemet
• Definiera användarna
• Definiera framgång
• Designa användarresan
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Figure 2 the Gamification Design Framework
2.2.2. "Namnge det för att temma det" av Dr. Daniel Siegel
Denna strategi har utvecklats av författare och psykiater Dr. Daniel Siegel med syftet att lugna
barn som upplever intensiva känslor eller känslomässiga smältningar. Han använde
hjärnvetenskapliga grunder och de två enkla stegen för att lugna ett barn som upplever intensiva
känslor. Han kategoriserar hjärnan som övervåningen (ovanför cortex) och nedre hjärnan (under
hjärnbarken) och understryker vilken del av hjärnan som är ansvarig för känslor i hjärnan nere.
Vänster del av hjärnan fungerar för att namnge en känsla i hjärnan nere.
• Steg 1: Anslut
Detta steg handlar om att ansluta med förnuft och logik som aktiverar andra sidan av hjärnan.
• Steg 2: Namnge det för att temma det
Det här steget handlar om att känna igen och förstå den aktuella känslomässiga statusen, att
namnge den exakta känslan. Frågor att ställa är: Jag undrar hur en annan person verkligen känner /
jag undrar hur jag mår? (Utövaren bör ställa dessa frågor till sig själv). Jag undrar om du känner ...
(Rädd, nyfiken, glad etc.)? (Utövaren bör ställa sådana frågor till barnet).
Enligt en artikel skriven av Debbie (2019):
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'' Genom att sätta detta enkla verktyg i arbete kan dina känslor informera dig och inte överväldiga
dig. Här är grunderna för hur "name it to tem it it" fungerar: När du är i högt drama och ett intensivt
känslomässigt svar börjar din limbiska hjärna pumpa stresshormoner till dina muskler för att dra åt
och förbereda dig för action. Denna fight-flight-mekanism är djupt ansluten i ditt nervsystem och tar
över. Detta är bra om du är ensam i en mörk gränd för att skydda dig själv --- inte bra om du driver
ett personalmöte och blir arg på en medarbetare. När du märker att du har en stark känslomässig
reaktion är nästa steg att beskriva eller namnge det - vare sig du är själv eller högt. Till exempel att
säga mentalt "Jag känner mig arg" eller "Jag har en trång boll av nerver i tarmen." Att välja ord för
att beskriva subtila känslor hoppar igång din verkliga hjärna och lugnar ner din känslomässiga
limbiska hjärna. Håll lugnt över dina känslor, vilket ger din verkliga hjärna tid att filtrera och
organisera dina reaktiva, dramafyllda känslor. Nu har du en större kapacitet att välja ditt svar just
nu. ''

Figure 3 Name It to Tame It
2.2.2. Exempel Gamified-aktiviteter om emotionell intelligens
Lycklig 8-12:
Happy 8-12 och Happy 12-16 är två programvaror som är utformade för att utbilda känslomässiga
kompetenser i vardagslivssituationer och i konfliktsituationer mellan kamrater på respektive
grundskolanivå och gymnasium. Mjukvaran syftar till att utbilda känslomässiga kompetenser hos barn
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genom att känna igen och reglera sina känslor samtidigt som de är i en konfliktsituation. Samtidigt lär
sig barnen också det mest anpassningsbara och självhäftande svaret på den situationen. Hela processen
genomförs genom fyra grundläggande och progressiva steg (se bilden nedan). Det här
videospelprogrammet består av 25 konflikter som är kontextualiserade i olika inställningar, som
lekplatsen, hallen eller till och med hemma. Spelarens (studentens) roller under konflikten kan vara
tre: a) personen som visar ett aggressivt beteende, b) personen som lider av aggressionen och c) de
åskådare. I var och en av konflikterna tränas processen för känsloreglering på följande sätt:

Bild 6 Spelens känslomerkänningsprocess

Figur 7 "Trafikljus" -process i programvaran
Spelet applicerades på två olika grupper för en studie och spelets effektivitet bedömdes genom att
jämföra två grupper av deltagare. Enligt studien av Morente, Cuenca och Filella erhölls följande
resultat: '' Happy 8-12-videospel ledde till en statistiskt signifikant förbättring av både emotionella och
sociala kompetenser bland studenter. Dessutom visade omfattningen av emotionell utveckling, som är
den mest förnuftiga för förändringar, en hög statistiskt signifikant ökning. En annan intressant effekt
av programvaran var den statistiskt signifikanta minskningen av nivåerna av ångesttillstånd hos de
barn som fick utbildningen med Happy '' (s. 155, 156).
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• Happify:
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Lyckligtvis tillämpar spelstrategier för lycka
och wellness. Den hävdar att det kan öka
användarnas lycka med roliga aktiviteter och
spel, hjälpa människor att lära sig livets
förändrade vanor baserade på vetenskap och
minska stress. Den presenterar flera frågor
för dig att svara på hur du känner för barns
nuvarande liv och tilldelar dem en viss
lycka. Därefter ber den dem välja ett spår att
arbeta med, till exempel erövra dina negativa
tankar. Varje spår ber dem att utföra
uppgifter som är spelliknande, till exempel
att spruta luftballonger med bara positiva
ord. Genom att spela dessa spel och andra
spelliknande aktiviteter tjänar de poäng och
medaljer och får gå vidare till andra spår
med olika
aktiviteter.

Figure 4 Happify App.
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Emotionell intelligens är förmågan att känna igen, förstå och kontrollera sina känslor och detta koncept har funnits sedan
90-talet. Dessutom handlar det om att kunna märka, förstå och agera på känslor på ett effektivt sätt. Studierna,
implementeringarna inom området emotionell intelligens gjorde IQ ineffektivt, så detta är inte den enda avgörande faktorn
för att undersöka mänsklig intelligens. Denna situation gäller barn med låg IQ och att hänsyn tas till emotionell intelligens
är avgörande för att förbättra deras sociala och pedagogiska livskvalitet. Dessa barns nivåer av emotionell intelligens kan
ökas på olika sätt. Vid denna tidpunkt ställer gamification in sig. Effektiviteten av denna metod för barn, lärande och
förbättring av specifika funktioner har visats genom olika studier och implementationer. Gamified applikationer och
aktiviteter är fördelaktigt för EI för barn med låg IQ.
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Abstrakt
Emotionell intelligens är en persons förmåga att förstå sina egna känslor, känna sig med andras
känslor och organisera sina känslor på ett sätt som berikar livet. Tyngdpunkt på att utveckla
emotionell intelligens kan leda till effektivare användning av kognitiv intelligensförmåga.
1. VIKTIGT AV SPELET I UTVECKLINGEN AV KÄNNANDE INTELLIGENS
Ett spel är en aktivitet som gör det möjligt för barnet att lära sig själv genom att uppleva och som är
motiverat i sig. Spelet består av beteenden som inkluderar känslor av lycka, entusiasm, spänning och
nyfikenhet. I spelet känner barnet sig självständigt och fritt. Vuxna har möjlighet att lära känna barn i
sin mest naturliga miljö genom spel. Spelet, som är en aktivitet som dominerar de första åren av
mänskligt liv, spelar en stor roll i personlighetsutvecklingen. Kropp, själ och känslomässig utveckling
påverkar varandra ömsesidigt. När barnets intelligens utvecklas uppfattar han sin miljö bättre. Barnet
som växer med spelet lär sig många begrepp om mental utveckling i spelet. Spelet utvecklar känslor
av kärlek och uppskattning för att kontrollera barnets känslomässiga reaktioner, för att komma bort
från problemen, ta självförtroende, glädje och glädje. Detta är ett viktigt bidrag till emotionell
utveckling, barnet berikar sina gamla erfarenheter, beteenden och kunskap.
2. AKTIVITETER FÖR UTVECKLING AV KÄNNANDE INTELLIGENS I BARN LÅG I IQ
2,1. Interaktiv bokläsning
Interaktiv bokläsning uppmuntrar utövaren att ställa öppna frågor om berättelsen och koppla
lyssnare till berättelsen och det verkliga livet; denna metod involverar grundläggande beteenden som
att rekonstruera berättelsen av publiken eller skapa ett nytt slut och naturligtvis att publiken aktivt
deltar i berättelsens läsningsprocess. När det gäller mental utveckling kan läsning av interaktiva
böcker barnet skapa en orsak-och-effekt-relation. Förbättrar problemlösningsförmågor, berikar
fantasivärlden och ökar ordförråd. Det känner känslor, förbättrar individens förmåga att känna sig
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empatisk. Det gör det möjligt att visa händelser från olika vinklar. Målgrupp för denna aktivitet är
vuxna som arbetar med barn med känslomässiga problem och låg intelligens (Studien kan också
tillämpas på grundskolebarn med normal eller låg intelligensnivå med känslomässiga problem.
Aktivitetsgruppen bildas med minst ett maximalt fem barn När antalet barn ökar ökar aktiviteten och
barnens uppmärksamhet kan distraheras). Observationsmetod används som pre-test och post-test.
Utövare observerar barnen i sin naturliga miljö, planerar och implementerar den aktivitet som är
lämplig för det beteende / känslor som han / hon vill utveckla hos barn. Efter att ha tillämpat
aktiviteten fortsätter de att observera barnens beteende / känslor i sin naturliga miljö. Syftet med
aktiviteten är följande: Att uppnå utbildningsmål lättare; förbättra barnets mottagliga och uttrycksfulla
språkkunskaper och ordförråd; förbättra barnets kreativitet; förbereda barn för att läsa och skriva,
början på förhållandet mellan skrift och ljud; säkerställa att barnet utvecklar en mer positiv inställning
till böcker och läsning; få barnet att inse känslor och tankar hos sig själv och andra; ge barnet en mer
kreativ och effektiv inlärningsatmosfär än traditionella läsmetoder; så att teman och koncept som täcks
i boken blir mer permanent. Material som ska användas är: Tjockt papper / kartong, sax, penna, rep
(antalet material ska matcha antalet barn.)
2.1.1 Poäng som ska beaktas:
• En kvalificerad berättelse eller sagobok väljs för de känslor och beteenden som kan vara av
intresse för barnen, riktade mot deras behov och som är avsedda att förändras eller utvecklas hos
barnet. (Att välja en bok som arbetar med ett tema med högt intresse garanterar mer permanent
lärande och positiva attityder till boken.)
• Målord väljs från boken. Med tanke på att det kan finnas barn som inte känner till betydelsen av
dessa ord förklaras de när de läser boken.
• Frågor som ska riktas till barn, exempel och förklaringar noteras i förväg. Förklaringarna är
baserade på de situationer som barn möter i det dagliga livet eller de ord de känner (barn kan också
dela sina erfarenheter).
• Det bör finnas nodistraktion (leksaker, ornament, andra böcker, rörig miljö, buller, musik) för att
distrahera barnet i den miljö där boken läses.
• Alla barn måste sitta så att de kan se bilderna i boken. (De kan sitta genom att skapa en cirkel.)
• Under läsaktiviteten använder utövare lämpliga toner och får barnen att känna känslor genom att
använda det visuella.
• Utövaren säger ”Vi kommer att läsa boken idag… ..” och visar omslaget till boken för eleverna.
Till att börja med pratar de om omslaget till boken.
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• Barn uppmanas att gissa vad historien kan handla om. Efter att ha tagit barnens förutsägelser,
förklaras namnen på boken, författaren, illustratören och förlagets namn med ett finger. (Att läsa
med fingrar är viktigt för barn att märka riktningen på att skriva och uppmärksamma det.)
• Genom att uppmärksamma bokens titel och omslagskonst ställs öppna frågor om vad boken
handlar om och vilken typ av händelser som kan vara i berättelsen. T.ex.; vad tror du att barnen
gör på den här bilden? Vad tror du att flickan / pojken tycker? Vad tror du att flickan / pojken
kommer att göra nu? Vet du vad bilden är? Etc.

• Bilder på varje sida visas för barn. Barn frågas om vad de ser på bilderna. När svaren har tagits
upp upprepas de av utövaren. (När de oväntade svaren tas emot från barnen diskuteras de inte
så att frågan inte sprids. Det kan sägas att "Tja, låt oss läsa berättelsen lite mer, kanske din
åsikt ändras.")
• När en mening om stämningen läses i boken lämnas meningen oavslutad och barnen ombeds
att fullborda meningen. "Hur skulle du känna om du var i den här situationen?" Efter att ha fått
svaret kan dessa frågor riktas: "Så hur skulle du bete dig? Vad skulle du göra?" Sedan
fortsätter utövaren att läsa boken.
• Efter att ha läst boken ställs denna fråga; "Tja, vad hände med barnen / moren / faren / läraren /
osv. I boken?" Utövaren väntar inte mer än en minut på att barnen kommer ihåg tomten.
• Efter att ha fått svaren riktas de specifika frågorna till svaret (till exempel; hur kände hans
mamma inför den situationen och vad gjorde hon?). Alla barn förväntas svara.
• Efter att ha fått svaren riktas dessa frågor till barn; "Finns det några gånger du känner så?"
frågar han då: "I vilka situationer känner du så här?" "Hur agerar du när du känner så här?"
Alla barn måste svara på frågorna.
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• Efter att ha fått svaren håller utövaren ett kort tal om deras känslomässiga tillstånd inom ramen
för boken som läses med barnen. Vid behov fortsätter processen med en rörelsebaserad
aktivitet.
1.1.1. Implementering av modellen:

Utövaren placerar barnen i en position där de lätt kan se bilderna i boken och vara bekväma och
uppmärksamma att det inte finns någon distraktion i miljön för att distrahera barnen. Han / hon håller
boken mot barn, läser titeln. När han / hon läser titeln visar han / hon också med fingret. Utövaren
uppmärksammar titeln och omslagsbilden på boken och ställer öppna frågor till barn om bokens ämne
och vilken typ av händelser som kan inträffa i berättelsen. (Vad ser du på den här bilden? Hur İnci
verkar vara? Varför tycker du att Anci verkar arg?) Läser namnet på bokens författare / illustratör och
visar namnet med ett finger. Han / hon ber barnen lyssna noga på berättelsen. När han läser berättelsen
använder han / hon ljud- och känslustoner som passar händelserna. (Detta hjälper barn att rikta
uppmärksamheten och förstå sitt humör bättre.) Han / hon läser berättelsen högt för barn så att de kan
höra tydligt.
När İnci vaknade samma morgon, hade solen redan ljusat upp rummet. "Hurra! Vilken vacker dag!
Min mamma kommer definitivt att låta mig bära min nya kjol idag!" Men från det ögonblicket började
allt gå fel. När İnci kom upp ur sängen, fångade hennes fot på en leksak och hon föll till marken. "Åh,
min fot!" Ropade hon och gnuggade foten. och gick till badrummet.
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İnci blev arg igen i badrummet: tandkrämmen var över. Hon var tvungen att använda
hans förälders tandkräm. Hon tyckte inte alls om smaken eftersom den var bitter. usch! Från
sitt humör stängde hon hårt på dörren till badrummet. Då kom hennes mamma och sa att hon
inte kunde bära sin nya kjol. "Ici, du kan inte bära din kjol idag, det är kallt." İnci grät,
gnällande, men ingen användning. Hon var tvungen att bära byxor. Dessutom de fula lappade
jeans. Problem fortsatte i dagis.
Utövaren frågar: ”Hur verkar İnci på den här bilden? Varför tror du att İnci är arg?
”" Hur skulle du känna om du var i hennes skor? " han / hon ställer sina frågor i ordning och
efter att ha fått svar från barnen går han / hon vidare till nästa fråga. "Vad tror du kan ha
gått fel i dagis?", Frågar utövaren. Efter att ha fått svaren fortsätter han / hon att läsa.
När İnci kom in såg hon att hans
favoritspelhörn var fullt. Barn äldre än
henne hade redan börjat leka. Efter dem
ett tag närmade sig Ici genom att samla på
sitt mod. "Kan jag leka med dig också?"
men de stora pojkarna skakade på
huvudet: ”Nej! Du är för ung för att leka
med oss! ”İnci var rasande. Smärta kom in
i magen från hennes ilska. Men hon
undertryckte sin ilska, vände sig bort och
smög ut och stickade tungan bakom
ryggen.
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Utövaren frågar: "Har du någonsin upplevt en liknande situation?" Sedan frågar han /
hon barnen som sa att de upplevde: "Så hur kände du då? Hur svarade du?". Efter att ha fått
svaren fortsätter utövaren att läsa boken.
İnci började söka efter sina vänner. Men Burcu-läraren sa att Nil var sjuk. Det är allt
jag behöver! Vad skulle Ici göra nu? "Kan jag gå ut och svänga?" frågade hon plötsligt sin
lärare. "Du kan inte lämna nu," sa Burcu-läraren. ”Vi kommer alla ut tillsammans senare.
Kom och sitta med oss. Jag kommer att läsa boken för dig. Knurrande, '' Jag känner till den
boken. Det är en tråkig bok! " Hon sa.

Hon lutade huvudet och flyttade därifrån.

Hon började lägga träblock ovanpå

"Vilken dålig dag!" hon trodde. Pouting

varandra. Hon glömde nästan sin ilska

gick hon till ett annat spelhörnan och

när hon byggde tornet. Men det stora

beslutade att bygga ett torn.

tornet kollapsade plötsligt med stor
rumling.

Utövaren frågar: "Om du var i hennes skor, vad skulle du göra när ditt torn
kollapsade?" Sedan fortsätter han / hon att läsa boken efter att ha lyssnat på de barn som vill
svara. I boken visar han / hon bilderna som beskriver İncis reaktioner på barnen en efter en.
Utövaren frågar efter varje bild, "Vad gör İnci här? Hur känner jag sig nu? Vad skulle du
känna om du hade upplevt en liknande situation? Hur skulle du bete dig? ”. (Utövaren kan
diversifiera frågorna). Efter att ha fått svaren fortsätter du att läsa.
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İnci var arg igen. Hon var till och med så arg att hon började bli arg på allting. Hon
var arg på träblock, andra barn och lite av sig själv. Hjärtat började slå snabbt. En
temperatur har spridit sig till hennes kropp. Ansiktet rodnade som en tomat. Hennes mage
började ont. Nu skulle all denna ilska komma ut. İnci började kasta blocken i luften genom att
bli arg och ropa!
"Varför tror du att İnci är så arg?" "Kan hon ha upplevt något annat som vi inte känner?"
"Är hon arg bara för att hans torn förstördes?" Barns uppmärksamhet uppmärksammas på
det faktum att Ilcys ilska har ackumulerats inte på grund av den omedelbara situationen hon
upplevde, utan på grund av de dåliga händelserna hon upplevde under dagen.
När han hörde ljudet rusade Burcu Teacher omedelbart till hörnet av spelet. "Ici, vad
hände?" hon frågade. İnci vinkade våldsamt våldsamt i luften och slog hennes fötter hårt på
marken. "Lämna mig ifred!" hon sköt läraren. Och ett tag visade hon sin ilska. Hennes lärare
väntade på att Ici skulle lugna sig lite. Sedan "Vill du berätta vad du blir arg på?" frågade
läraren. Iciis ilska försvann plötsligt och beklagade vad hon hade gjort. Hon insåg att andra
barn såg på honom med rädsla. "Ingen kommer att älska mig längre," tänkte İnci. "Till och
med Burcu-lärare."
Utövaren frågar; "Hur skulle du känna om du var İncys skor?" Hur vill du att din lärare och
vänner ska behandla dig? ”Varje barn hosul svar. Efter att ha fått svaren fortsätter
läsningen.

Men det hände inte som Ici förväntade sig, och Burcu-läraren kramade honom. Då började
Ici förklara allt för läraren. Hon förklarade hur illa dagen började. Burcu-läraren nickade
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med förståelse. Då sa läraren att ibland kan saker hända på ett sätt som människor inte vill
ha. "Det finns ingen nytta att fortsätta att vara arg envist, men det är bäst att hitta en annan
lösning för att bli av med ilska", säger Burcu-läraren.

"Efter att ha tänkt vad hennes lärare sa ett tag sa İnci:" Men vad händer om min ilska är för
stor för att tänka på något? "frågade hon." Ja, det här händer ibland "sa läraren. Att bli arg
är ett normalt mänskligt beteende. Och när du blir arg måste du bli av med det. Men
förresten, man ska inte skada andra." İnci rodnade. Men den här gången blev hon inte arg.
"Ledsen för att ha drivit dig, viskade hon." Jag accepterar din ursäkt ", sa läraren och ler."
Vi var också tur att blocken du kastade inte kom till någon ... Det kunde också komma i en
väns ögon. ”Ici böjde huvudet och tänkte vad hon kunde göra för att bli av med sin ilska
nästa gång hon blev arg.

Utövaren frågar barnen, "Har du någonsin gjort det här?" Efter varje positivt svar fortsätter
han / hon; "Hur fick det dig att känna?" "Vad gör du när du blir arg?", Frågar han / hon. I
enlighet med svaret: "Gör det dig bekväm?", Frågar han / hon. Efter att ha fått svaren
fortsätter läsningen.
Hon var glad över att se sin mamma komma för att ta henne. När de kom hem, "Ska vi spela
spel tillsammans, mamma?" frågade İnci. Hennes mamma sa: "Låt oss leka, min dotter. Men
jag måste ringa någon först, sa mamma. İnci tog spelet hon ville och placerade det på bordet.
"Jag är redo!" ropade hon till sin mamma. Men hennes mor pratade fortfarande i telefon. İnci
väntade och väntade. "Mamma!" ropade hon. "Kom tillbaka hit nu!" Han började bli arg igen.
I det ögonblicket ville hon kasta spelet mot väggen. Men den dagen kom hon ihåg vad de
pratade med läraren. Hon började slå och dra kudden mot sig själv.
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İncis mamma utsträckte långsamt huvudet genom dörren till rummet. "Wow! Vem är
den här boxaren? Var är min lilla dotterflicka İnci?" İnci sade genom att gnälla "Vi skulle
spela spel tillsammans?". Men sedan skakade hon lite. Hennes ilska bleknade. ”Det tog mig
lång tid för att prata, jag är ledsen, "sa hennes mamma." Men nu kan vi spela ". Inci hade en
annan idé. Hon beredde vredevarningstecken med sin mamma för att hänga på dörren till
hennes rum.
"Vad tror du att varningstecken för ilska betyder?" utövar frågar. Han / hon väntar på
att alla barn ska svara. Den pracititoner lägger sin åsikt till de givna svaren och förklarar
vad varningstecknet för ilska är. "Hur tror du att de gjorde varningstecknet för ilska?"
utövaren frågar och väntar på barnens svar och säger: "Får varningstecknet för ilska
fungera?". Efter att ha fått svaren fortsätter utövaren att läsa boken.
De drog ett gladlynt ansikte på framsidan av skylten som de förberedde av kartong
och ett arg ansikte på baksidan. Så alla skulle veta hur İnci känns och kanske kommer de att
förstå att hon vill vara ensam i det ögonblicket. Skylten var riktigt vacker. Och İnci tyckte att
dagen som började dåligt var mycket bra efteråt.

•

• Utövaren säger till barnen, ”Ja, vi läser alla vad som hände med İnci. Låt oss nu
sammanfatta boken vi läser och berätta varandra vad vi tänker på. ”
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•

• Ber barn att upprepa händelseförloppet i berättelsen.

•

• Frågar barn om historien är verklig eller inte.

•

• Ber barn att skapa ett nytt slut för berättelsen.

•

• Slutligen, för att förkroppsliga barns lärande och säkerställa kontinuitet, "Låt oss göra
vårt eget sinne-kontrolltecken!" utövaren lägger till och samlar barnen runt vilket bord
som helst (om det inte finns något bord kan de sitta på golvet.)

•

• Tre bör vara ett tjockt papper eller kartong, sax och penna som är förberedda i förväg
för varje barn på bordet.

•

• Papper eller kartong skärs i trianglar med barn. (Varje barn får hjälp att klippa av det.)
Ett arg ansikte dras på ett ansikte. (Det betyder: Lämna mig i fred! Tystnadsförklararen
förklarar det för barnen.)

•

• Ett glatt ansikte dras på andra sidan. (Det här betyder: faran är över, du kan komma in!
Den pracititoner förklarar det för barnen.)

•

• Ett hål är gjord med en sax på toppen av skylten och barnen hänger skyltarna på dörren
till sina rum.
1.2.

Emotion Masks

Syftet med genomförandet är följande: Medan de uttrycker sina känslor kan vissa barn
behöva mer tid, medan det syftar till att få respekt och tålamod så att andra barn kan ge dem
tid och vänta utan att prata med varandra (Respekt). Vissa av barnen kan behöva mer tid
medan de uttrycker sina känslor, medan andra barn förväntas få tid och respekt, så att de kan
ge dem tid och vänta utan att prata med varandra (tålamod). Material är känslomaskar som
förberedts före evenemanget (glada, olyckliga, arga, trötta, förvånade, etc.) Masker kan
förberedas med hjälp av plastplattor och pipettmaterial, och känslornas ansikte kan dras på
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plastplattor (glad, olycklig, arg, trött, förvånad, etc.) (En liknande process kan genomföras
med material som pappskartong hemma) och aktivitetsmaterialen kan lätt förberedas. Barnen
visar bilder där glada, arga, ledsna, rädda och förvirrade uttryck dras. Barn uppmanas att
namnge dessa känslor. Frågor riktas till barnen om vilka känslor som upplevs i vilka
situationer. Till exempel;
• När jag får leksaken vill jag ha ...
• När min vän inte delar sin leksak med mig ...
• När min lärare går in i klassen genom att krypa …….
• När min vän slog mig ……
• När jag ser katter flyga ……
Svar från barn kan noteras.
1.2.1.

Poäng som ska beaktas:

Barn som inte kan uttrycka sina känslor får tid att tänka och bör inte vara insisterande på
detta. Utövarens instruktioner till barn bör vara tydliga. Barn bör först uppmanas att definiera
sina väners masker efter att de har definierat känslorna i sin egen mask. I de efterföljande
processerna, efter vård av barnen, kan individer rekommenderas att prata med barnen om de
känslor de ser i tidningar och tidskrifter och orsakerna till och konsekvenserna av dessa
känslor. Barn spelar ett spel som kallas ”känsledans” under kontroll av handledaren, åtföljd av
icke-verbal musik eller en barnsång känd av barn i gruppen. Barn och underlättare står oss
och de står upp som 'U'. Det bör finnas känslomaskningar i en låda bredvid facilitatoren. Barn
ombeds att lägga sina känslomässiga masker på olika sätt. De frågas om vilka som är
omvända och vilka som är raka. Det påminns om att alla kort ska vara omvända.

Tillsammans med en sång uppmanas barnen att gå fritt i klassrummet utan att röra
varandra, när musiken stannar, står varje barn på ett känslokort, vänder sedan kortet rakt och
ger det uttrycket till deras ansikten enligt känslor och slutföra meningen (jag är glad för
76

……. ledsen, jag är arg för …… .jag är förvånad över ……, rädd för…). Utövaren bör be
barnen i tur och ord de meningar de bad barnen att slutföra. Barn påminns särskilt om att
respektera varandra och lyssna tålmodigt på varandra när de spelar det här spelet. När
musiken stannar får barnen titta på varandra och gissa vilka känslomässiga uttryck i deras
vänner.

Därefter uppmanas barnen att gå till borden och använda materialen som kan måla (papper,
kritor, etc.) för att arbeta med uttrycket för de känslor de vill och ge namn på dessa
ansiktsuttryck. Bilder om uttryck av känslor i ansiktet hängs på platser där barn kan se varje
dag i hallen där evenemanget hålls och ett hörn av mina känslor kan skapas med barn.
1.2.2. Utvärdering och Prestationer
Följande frågor kan ställas till barn i slutet

• Självkontroll förstärkt,

av aktiviteterna:

• Utveckling av empati,

• Vilka känslor har vi lärt oss idag?

• Utvecklingen av känslorepertoar,

• Vilken känsla gjorde du i dina konstverk?

• Erkänna känslor,

• Vad kände du när du spelade känslan

• Att kunna upprätta en orsak-effekt-

dans av känslor?

relation,

• Vilket känsloruttryck hade du svårt att ge

• Embodying Abstract Concepts,

ditt ansikte? Varför?

• Känslomässig utveckling och utveckling

• Vad gör dig lycklig i ditt liv mest?

av självuttryckskompetens,

• Vad överraskar dig mest?

•

• Vad upprörde dig mest?
• Vad får dig att göra ilska mest?
• Vad skrämmer dig mest?
Prestationer:
• För att kunna definiera mimik, ljud och
känslor,
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Social utveckling,

1.3.
1.

Segla mot en ny kontinent
1. Denna aktivitet syftar till att göra det möjligt för barn att kunna utvärdera vad som
är absolut nödvändigt för livet och utvecklingen. skilja förfrågningar från behov;
koppla mänskliga rättigheter och mänskliga behov; delta i gemensamma arbets- och
beslutsprocesser; förstå sätten att utvärdera andras önskemål och behov, empati och
diskussionsförmåga. Vid förberedelsesteget ställer utövare frågor för att ta reda på
vad barn vet om deras önskemål, behov och andras rättigheter. Han / hon noterar
den information du har skaffat i detta skede för att ta hänsyn till resultaten efter
matchen. Han / hon kopierar och klipper ett kort med begäran och behovskort för
varje grupp; lägg dem i ett kuvert.

2.
Spelet består av två eller flera grupper som består av minst 8 och mer än 20 personer. Hur
många grupper spelet kommer att spelas med och antalet personer i gruppen hålls flexibelt beroende
på utövarens vägledning och kontrollförmåga hos barn. Gruppmedlemmar diagnostiseras med mild
mental brist och kommer därför att bestå av en barnprofil som behöver känslomässig
intelligensförmåga för att öka. Det är också lämpligt för barn mellan 8 och 13 år, vad gäller
spelinnehåll och spelstil. När du skapar grupper bör samma antal barn vara i varje grupp och antalet
flickor och pojkar ska balanseras. När man skapar grupperna kan massor dras som en
uppvärmningsaktivitet eller utövaren kan bestämma grupperna själv under förberedelsefasen. Efter att
grupperna har bildats, be dem att hitta ett gruppnamn med den vanliga beslutsmetoden för att öka
barnens tillhörighet till gruppen. Be barnen att tänka att de håller på att segla mot en ny kontinent.
Inga människor bor där de går. Så säg att när de kommer dit kommer de att vara pionjärerna som
kommer att etablera ett nytt land. I det här skedet klargör de situationer som de inte kunde känna till
från barnen. Använd kuvert, önskemål och kort, lim, tejp, papper och timglas som är lätt tillgängliga i
det här spelet. Dela upp barnen i små grupper och ge varje grupp ett heltäckande kort med
förfrågningar och behov. Säg att det är de saker de kommer att ta med sig för att bo i det nya landet.
Be varje grupp öppna kuvertet i handen, sprida alla kort och börja utredningen. Ge grupperna några
tomma kort; Låt dem skriva vad de anser nödvändigt eller vill ha här. Använd timglaset på en minut
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för att engagera barn i tidshantering under hela evenemanget och använd klockan för att starta och
avsluta tiden.
1.3.1. Poäng att ta hänsyn till
Markera följande punkt: vad de har kvar kan inte återvinnas, och vad de innehar är nödvändigt
för att bygga ett nytt land bortom överlevnad tills det är 'räddat'. Vissa artiklar har lämnats särskilt
obestämda för att stimulera debatten om att avgöra vad som är så viktigt och nödvändigt (till exempel
kan en mobiltelefon betraktas som en lyx för andra, men den kan ses som ett kommunikationskrav för
andra). Små barn kan ha svårt att skilja mellan vad de vill och vad de behöver. Hjälp dem genom att
lyfta fram vad som krävs för att överleva i ett nytt land. Jämför korten som kastas i varje kritiskt
ögonblick under förhöret. Fråga barnen vilka slags skillnader människor ser i deras preferenser.
Samtidigt, med denna aktivitet, observera barns grupparbetskunskaper, deltagande i beslutsprocesser,
empatiska färdigheter.
1.3.2. Implimentering
Ange nu att fartyget är på väg att segla och börja med en berättelse om att det var mycket
trevligt till en början. Solen sken ovan och havet var lugnt. Men plötsligt blev det en stor storm och
fartyget började skaka. För att fartyget inte ska sjunka måste du kasta tre av korten i handen. Be varje
grupp bestämma vad de ska offra. Påminn dem om att de inte kan få tillbaka det de kastade. Så samla
de kasserade korten och lägg dem i ett däck.

Fortsätt berätta. Slutligen slutade stormen. Alla var lättade. I en inkommande luftrapport
uppgavs dock att en orkan närmade sig skeppet. Ytterligare tre kort måste kastas i havet för att bli av
med orkanen. Men kom ihåg, förresten: vad du kommer att kasta är inte det du behöver för att
överleva i ditt nya land. Samla de nya korten som kastats som tidigare i ett däck. Fortsätt historien. Vi
har överlevt detta! Men vi kom nästan till den nya kontinenten. Alla är så glada. Kontinenten har
redan dykt upp i horisonten. Men i det ögonblicket träffar en jätteval skeppet och öppnar ett hål på
fartyget. I det här fallet är det nödvändigt att lysa fartyget ännu mer! Tre kort kommer att kasseras.
Samla dessa nya kort i en bunt. Förklara att du äntligen har nått den nya kontinenten och nu är det
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dags att bygga ett nytt land. Låt varje grupp fästa korten på ett stort papper och se vad som fördes till
den nya kontinenten så att alla kan se det. Räcker de som finns kvar för att du ska kunna leva, växa
och utvecklas bra?
1.3.3. Utvärdering:
•

Be varje grupp att hänga upp listan de har utarbetat och förklara vad de tar till den nya
kontinenten. I den här processen, se till att ge varje barn lika röst. Fråga om aktiviteten genom
att ställa frågor enligt nedan.

• Vad tyckte du om det här evenemanget?
• Hur bestämde du dig för vad som skulle hända eller inte? Vad var absolut nödvändigt?
• Vilka beslut var svåra att fatta?
• Har det varit någon oenighet i gruppen om vad som ska hållas och vad man ska kassera? Hur
löste du sådana tvister?
• Är alla människors behov lika? Vem behöver olika behov?
• Vad tycker du om de senaste besluten du tar? Kan du överleva på en ny plats? Kan du växa och
utvecklas där?
• Hur bestämde din grupp vad man skulle kasta bort?
• Överraskade det senaste resultatet dig?
• Låt oss utvärdera besluten
Betona att mänskliga rättigheter är baserade på mänskliga behov: det är saker som varje person
behöver för att leva, växa och utvecklas och leva ett hederligt liv. Ställ frågor av följande typ.
• Fick du vad som krävs för att leva?
• Fick du vad som krävs för att växa och utvecklas?
• Vad hände om du faktiskt ville få det men inte ansåg det nödvändigt?
3.

Meddelande som utövare.

Betona att alla ska ha alla mänskliga rättigheter. Av dessa är saker som mat, medicinsk vård, rent
vatten och skydd avgörande för överlevnad. Men andra ger meddelandet att det är nödvändigt för
människor att leva och utvecklas väl.
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Strategier för utbildning av personalen som utbildar vuxna som har
känslomässiga problem och vård för barn med låg intelligens
Författare :Ms. İKBAL KARAMAN/Deputy Director,Ms. ŞEYDA PEKÇETİN/Psychologist, ANKARA
PROVINCIAL DIRECTORATE OF FAMILY, LABOUR AND SOCIAL SERVICES ,Turkiet

Abstrakt
I nuvarande tillvägagångssätt för intelligens betonas inte bara kognitiv intelligens längre, utan också
rollen för andra intelligenstyper som emotionell intelligens undersöks. Denna studie fokuserar på
fördelarna med att hjälpa förskolebarn att förstå sina känslor och syftar till att utbilda den personal
som utbildar vuxna som har känslomässiga problem och vårdar barn med låg intelligens. Följaktligen
har förhållandet mellan IQ och emotionell intelligens studerats, och det har observerats att IQ och
emotionell intelligens inte är ömsesidigt exklusiva utan separata färdigheter. Det är möjligt att säga att
emotionell intelligens är en resurs som ger information om individens hela liv. Av detta skäl är det
viktigt att bidra till den känslomässiga utvecklingen av barn under förskoleperioden och att bestämma
aktiviteterna i denna utsträckning. Det arbete som gjorts i den utbildning som ges till personalen som
kommer att ge detta bidrag är av stor vikt.
Nyckelord: intelligens, emotionell intelligens, förskola, låg intelligensnivå, känslomässiga problem,
känsloreglering
1. Känslomässig intelligens

Känslor är en känsla och specifika tankar, psykologiska och biologiska tillstånd och en serie
rörelsetendenser (Goleman, 1996). Känslor har en viktig roll för att förstå människor och ge en
mening till tankar och beteenden. Olika undersökningar har gjorts om känslor, olika åsikter har
framförts och olika begrepp har studerats. Ett av dessa begrepp är emotionell intelligens. Under de
senaste åren finns det ett intensivt intresse och orientering till begreppet emotionell intelligens som
kallas en av typen av intelligens. Intensiteten i konfliktnivån i yrkes- och privatliv, energiförlust och
oförmåga att hantera prestanda, inte vara nöjd med livet och som ett resultat hantera negativa känslor
ligger i grunden för detta intresse och orientering (Erdoğdu, 2008). När den utvärderas i en individuell
dimension är den emotionella intelligensen en intelligensdimension som kan användas för att nå
målen, få tillfredsställelse från livet, göra medvetna val i problemlösning och på många andra områden
(Erdoğdu, 2008).
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Emotionell intelligens definieras av många teoretiker på olika sätt. Det var Salovey och Mayer
(1990) som först introducerade detta koncept. Enligt Mayer och Salovey (1993) är emotionell
intelligens "en underform av social intelligens, som handlar om individens förmåga att observera
känslor och känslor hos sig själv och andra, att göra en åtskillnad mellan dem och använda kunskap
han fick från denna process i sina tankar och beteenden. ”

Şekil 1 items of emotinal intellegence

Reuven Bar-On (2005) definierar känslomässig intelligens som ”en katalog med personlig,
emotionell och social kompetens och färdigheter, som hjälper individen att lyckas hantera de tryck och
krav som har kommit från hans miljö”.
Å andra sidan definierar Cooper och Sawaf (1997) emotionell intelligens som ”förmågan att
känna, förstå och använda känslor som en källa till mänsklig energi, kunskap, relationer och
inflytande” (som citeras i Şahin & Ömeroğlu, 2015).
Emotionell intelligens är ett av de bästa sätten att lära känna barn. Detta beror på att den
emotionella intelligensen är en resurs som ger information om individens hela liv, från hans sociala
relationer till hans akademiska framgång. Det är en uppsättning processer som gör det möjligt för
individen att förstås och förstås från förskolebarnens spel till vuxnas yrkesliv. Därför är det viktigt att
bidra till den känslomässiga utvecklingen av barn under förskoleperioden och att bestämma
aktiviteterna i denna riktning. Med utvecklingen av emotionell intelligens ökar barns medvetenhet, de
är mer villiga att lära sig och de blir mer öppna för alla typer av audiovisuellt lärande (Weisinger,
1998). Genom att känna till frågor, använda sin kreativitet och gå in i kommunikationsprocessen kan
de lätt känna igen sig själva och sin nära miljö. Under förskoleperioden agerar barn autonomt, de lär
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sig rätt och fel, de försöker lära känna sig genom att ställa frågor om sig själva och de lär sig värdena
genom att kommunicera med sin familj och lärare (Koç Akran & Kocaman, 2019).

I ökande grad bekräftar forskning effektiviteten av uttrycklig träning i emotionell intelligens
som börjar i mycket ung ålder. Enligt flera studier visar förskolebarn som deltar i program för sociala
emotionella färdigheter mindre aggression och ångest och blir bättre sociala problemlösare. Dessa
resultat kan ge en lugnare klassrumsmiljö, men fördelarna med förskolan: prosocialt beteende i
barndomen är starkt kopplat till framtida akademiska prestationer och mental hälsa. Med andra ord,
när barn lär sig att lugna sig ner, använda språk för att uttrycka sina känslor och behandla andra med
vänlighet, lägger de grunden för framtida framgång och välbefinnande.
När barnets känslomässiga utveckling under denna period undersöks observeras att deras
viktigaste känslomässiga behov älskas, uppskattas och värderas. De vill vara centrum för
uppmärksamhet i sitt samhälle och de kan behöva lyckas. Under denna period kan känslor som rädsla,
ilska, svartsjuka, glädje och kärlek fylla ett barns dag efter den andra. Deras känslor förändras snabbt.
De tenderar att uttrycka sina känslor öppet och fritt. Sjalusi på vänner och syskon kan ses. De gillar
inte att misslyckas (Damon & Eisenberg, 2006). I studier av emotionell intelligens bör barns
egenskaper i förskoleperioden beaktas. Det är nödvändigt att bidra till deras utveckling på dessa
punkter.
IQ och emotionell intelligens står inte mot varandra, utan tvärtom, de är inte separata. Hos oss
alla är sinnet och känslomässig känslighet blandat; människor med hög IQ och låg emotionell
intelligens eller låg IQ och hög emotionell intelligens är relativt sällsynta trots stereotypa övertygelser.
Det finns faktiskt en liten koppling mellan IQ och vissa aspekter av emotionell intelligens, men det är
så litet att det tydligt avslöjar att IQ och emotionell intelligens är oberoende fenomen (Goleman,
2002).
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Emotionell intelligens är inte anti-IQ intelligens. Individer använder båda typerna av intelligens.
Men deras dominerande användningshastigheter skiljer sig från individ till individ (Yılmaz 2002). I
detta fall, medan våra tankar påverkar vårt känslomässiga tillstånd, påverkar våra känslor också våra
uppfattningar och minnen. Känslomässig intelligens innehåller att kunna känna igen människors
känslor inför sociala förmågor och färdigheter, att sätta sig själva på sin plats och interagera med
människorna runt sig i goda relationer. Forskare säger att emotionell intelligens inte är "öde" som IQ,
den kan utvecklas i alla åldrar (Acar, 2002).
Enligt Goleman (1996) är emotionell intelligens ett annat sätt att vara smart. Detta koncept
innehåller känslor och hur man fattar bra beslut med hjälp av känslor. Det betyder att övervinna det
sorgliga humöret och kontrollera impulser. IQ är också viktigt, men det har olika aspekter med
känslomässig intelligens. Emotionell intelligens uttrycks inte bara som en känslokontroll eller en
motståndare till IQ, utan dess komplement och synergistiskt förstärkare. Emotionell intelligens
betyder också att människor frigör sina känslor eller rensar bort dem. Med de enklaste termerna är
emotionell intelligens den rationella användningen av känslor (Goleman, 2003).
I enlighet med dessa studier har nivån på studierna om utveckling av emotionell intelligens hos
barn med låg intelligens en stor betydelse. Forskare ser emotionell intelligens som ett område med
lärbar intelligens som kan utvecklas och avanceras när som helst och när som helst. Enligt experter
ärvs inte nivån på emotionell intelligens, men dess utveckling sker inte bara i den första barndomen. I
motsats till IQ, som inte visar stor förbättring efter 13-19 års ålder som en allmän övertygelse, kan
sannolikheten för att lära sig känslomässig intelligens nå en mer tillräcklig nivå genom att fortsätta
livet.
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2. 2. FÖRDELARNA FÖR ATT HJÄLPA PRESHOOLERS FÖRSTÅ OCH DISKUTERA
DERAS KÄNSLOR

Förmågan att förstå känslor, som är viktiga komponenter i känslomässig utveckling, utvecklas i
tidig ålder. Den kritiska grunden för barn att förstå känslor läggs under spädbarn och tidig barndom.
Således utvecklar barn förmågan att identifiera de visuella och verbala tecken på känslor innan de
börjar prata om emotionella upplevelser och uttrycka sina känslomässiga upplevelser (Thompson &
Lagattuta, 2006). Det är viktigt för barn att förstå känslor som har definitioner och namngivning för att
barn ska kunna få sociala upplevelser (Denham & Burton, 2003). Barn med förmågan att förstå
känslor kommer att bilda mer positiva relationer med kamrater. Förmågan att förstå känslor är i
centrum för emotionell tillräcklighet (Denham & Burton, 2003). När barn blir mer kapabla att känna
sina känslor och känslor hos andra människor, blir de redo att få empati, perspektiv och
känsloregleringsfärdigheter.
Nivåregleringsnivå, som är en av de grundläggande utvecklingsuppgifterna för förskoleperioden,
består av externa och interna processer för övervakning, utvärdering och förändring av känslomässiga
reaktioner för att förverkliga målen för en individ (Thompson, 1994). Känslareglering, som snabbt
utvecklas från och med de första åren av livet (Eisenberg, Spinrad, & Eggum, 2010), är en process
som har startat, upprätthållit och förändrat känslomässiga reaktioner i både positiva och negativa
händelser. Denna process täcker hantering av ökande positiva och negativa känslor som glädje, nöje,
ångest, ilska och rädsla. Justering av känslor representerar förändringen i den stimulerade känslan.
Denna förändring kan inträffa i interna processer för individer såväl som mellanpersonliga processer
(Cole, Martin, & Dennis, 2004).
Känslareglering är ett utvecklingsfenomen som utvecklats från medvetenhet om barn om olika
känslomässiga impulser och interaktioner med vårdgivare (Kopp, 1989). Barnens humor, vårdgivarnas
personliga egenskaper och beteendeinteraktioner är avgörande för utveckling av färdigheter i
känsloregleringen. Med andra ord, känslomässiga regleringsfärdigheter har en relation med genetiska
och miljömässiga faktorer och påverkar interaktionen mellan dessa faktorer. Emellertid har
individuella skillnader orsakade av genetik konstant påverkan på barnens anpassningsförmåga efter ett
eller två år (Eisenberg et al., 2010). Känslighetsregleringsnivåer påverkar avsevärt externa ingripanden
och uppstår genom effekterna under sociala sammanhang som är viktiga för att forma barnens
emotionella impulser (Thompson, 1994). Ur detta perspektiv utvecklas känsloregleringen främst från
förhållandet mellan barn och personal eller vårdgivare (Southam-Gerow & Kendall, 2002).
Känslareglering är ett utvecklingsfenomen som utvecklats från medvetenhet om barn om olika
känslomässiga impulser och interaktioner med vårdgivare (Kopp, 1989). Barnens humor, vårdgivarnas
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personliga egenskaper och beteendeinteraktioner är avgörande för utvecklingen av färdigheter i
känslor (Calkins, 1994). Med andra ord, känslomässiga regleringsfärdigheter har en relation med
genetiska och miljömässiga faktorer och påverkar interaktionen mellan dessa faktorer. Emellertid har
individuella skillnader orsakade av genetik konstant påverkan på barnens anpassningsförmåga efter ett
eller två år (Eisenberg et al., 2010). Känslighetsregleringsnivåer påverkar avsevärt externa ingripanden
och uppstår genom effekterna under sociala sammanhang som är viktiga för att forma barnens
emotionella impulser (Thompson, 1994). Ur detta perspektiv utvecklas känsloregleringen främst från
förhållandet mellan barn och personal eller vårdgivare.
Mot bakgrund av denna information fokuserar denna studie på fördelarna med att hjälpa
förskolebarn att förstå sina känslor och syftar till att utbilda den personal som utbildar vuxna som har
känslomässiga problem och vårdar barn med låg intelligens. Fem steg har använts för att hjälpa
dagisbarn att förstå sina känslor.
1. Namnge känslor
2. Normalisera känslor
3. Utveckla strategier
4. "Läs" bild
5. Öva medvetenhet
2.1.

Strategier för utbildning av personalen som utbildar vuxna som har
känslomässiga problem och vård för barn med låg intelligens?

2.1.1. Namnge känslor

Barn känner igen sina egna känslor; Det tillåter dem att uttrycka sig verbalt under perioden före
talet och att definiera och uttrycka sina känslor genom verbalt uttryck i den senare perioden.
Reflekterande lyssnande är ett kännetecken för effektiv rådgivning. Terapeuter lyssnar på patienter
och reflekterar sedan tillbaka det de hör som ett sätt att stärka patienternas självförståelse. Småbarn
och förskolebarn har begränsade uttrycksfulla språkkunskaper, men personal och lärare kan ”lyssna”
på deras beteende - vare sig det skriker, skjuter, gråter eller drar sig tillbaka - reflekterar det tillbaka
och hjälper dem att sätta namn på vad de känner. För att lösa de känslor som barn upplever,
vårdgivarna; de bör uppmärksamma tonerna (rädda, upphetsade, glada, etc.), ansiktsuttryck, ickeverbala uttryck för barn under eller efter evenemanget de lever och ge lämplig feedback om vilka
känslor / känslor barnet upplever.
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Öva exempel;
•

"Du är arg! Babybror rippade din bild och du är MAD. ”

•

"Du är ledsen. Mormor lämnade och du ville inte att hon skulle lämna. Du känner dig så, så

ledsen. ”
•

"Du är glad! Du har en stor ballong och du hoppar upp och ner eftersom du är så glad! ”

När barn mognar kan du använda denna strategi för att införa nyanser som kommer att bygga upp
deras känslomässiga ordförråd: ”Du låter frustrerad. Ditt torn föll ner och du arbetade hårt för att göra
det högt! Det är en besvikelse. " Eller: ”Du ser förvånad ut. Den åskan var riktigt hög, och det
förvånade dig. ”
2.1.2 Normalisera känslor

Varje känsla är lika naturlig som att vara törstig, hungrig och kall. Vi kan till och med acceptera
dem som en känsla eller känsla. Därför är det extremt naturligt att vara arg på någon, att vara rädd för
någon, att vara ledsen, att vara glad, att vara avundsjuk, missa, oroa sig. Först efter känslan kan tanken
och beteendet du har uppnått vara sant eller falskt. Till exempel kan ett barn avundsjuk på en ny vän i
klassen. Men efter den här känslan, om han faller in i tanken att vara värdelös för sig själv, en
konkurrent till sin vän och en stjälande spelare som ges till honom, är detta idén att ingripa. Dessutom
kan hans beteende mot sin vän efter avundsjuka accepteras som rätt eller fel. Du kan börja med att
acceptera barnets känslor, lyssna på den och korrigera de snedvridningar som han gör (som han är ett
barn) när han får sin mening. Det kan vara ett bra sätt att intervenera först, acceptera lyssnande, sedan
ingripa där alla kan känna dessa känslor och sedan tillfredsställa behovet som orsakade den känslan.
Om vi konkretiserar, till ett barn som är avundsjuk på sin vän, "Var inte avundsjuk, vi älskar dig
också." istället för att lyssna på honom och säga: ”Du är avundsjuk på din vän, kanske är du arg för att
du tror att du är mer intresserad av honom, kanske du tror att dina vänner inte är lika intresserade av
dig som tidigare. Låt oss prata om vad vi kan göra för att lösa detta problem. " Du kanske säger.
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Känslor bör inte klassificeras som goda eller dåliga. Trots det kan starka känslor skrämma eller
överväldiga barn, så att normalisera sitt svar på stimuli - hjälpa dem att se att alla känner sig galna,
ledsna eller rädda ibland - kan trösta dem och bygga upp sina perspektivfärdigheter.
När barnet har lugnat, cirkel tillbaka och sammanfattar kort vad som hände, inklusive hur barnet
kände. Påminn dem sedan att alla - inklusive dig - känner sig så här ibland.
Öva exempel;
”När mormor lämnade i morse kände du dig väldigt ledsen. Du sparkade och grät. Du ville att
mormor skulle stanna och leka med dig. Alla känner sig ledsna ibland. Jag kände mig ledsen när
mormor också gick. Jag gillar att prata med henne och se henne läsa böcker för dig. Det är sorgligt när
folk säger adjö. Vill du ringa henne imorgon för att säga hej eller rita henne en bild? ”
Någon avancerad varning: Var inte förvånad om ett barn vill höra berättelsen om "den tiden jag
blev arg på Target" flera gånger. Men en sådan upprepning har sina fördelar: med den utlösande
händelsen säkert tidigare kan du och barnet använda den som en referenspunkt när man möter
framtida känslomässiga stimuli.
2.1.2 Utveckla strategier

Vid någon tidpunkt lär nästan alla att det inte är ett klokt val att kasta en fysisk raseri i mitten av
kassan, men det betyder inte att vi inte känner oss frustrerade när vi springer sent och fastnar i en
långsam linje. Vi kan inte alltid styra hur vi känner, men vi kan kontrollera hur vi uttrycker våra
känslor.
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Ibland kan även en enkel låt hjälpa barn att hantera känslomässig stress. Du kan ändra orden i en
låt som barnet gillar, och du kan göra det till exempel: "När jag blir arg, kan jag inte slå min bror, men
jag kan slå golvet med fötterna."
Du kan hjälpa barn att utvecklas med liknande enkla, minnesvärda strategier. Om ett barn kämpar
med ett visst aggressivt beteende kan du hjälpa dem att verbalisera både vad de inte kan göra och vad
de kan, till exempel: "När jag är arg, kan jag inte slå min bror, men jag kan stampa mina fötter eller
pressa min boll. ” Du kan också modellera sambandet mellan humör och hälsosam kost, träning och
sömn: ”Ibland när jag är frustrerad, äter jag ett hälsosamt mellanmål eller tar en tupplur för att hjälpa
mig att må bättre.

2.1.3 “Read” bilder

Enligt Miller (1989) försöker barn i förprocessperioden som motsvarar förskoleperioden att
uppfatta världen med bilder, symboliska spel, prata. Barn använder sin logik genom att göra en enkel
klassificering medan de uppfattar världen. Han delar sina tankar med omvärlden med sin logik och
språkutveckling. Under denna period när språkutvecklingen är snabb har varje objekt en konkret eller
imaginär motsvarighet. Eftersom förskolebarn inte kan använda grundläggande språkkunskaper som
läsning och skrivning, prioriterar de istället deras uppfattningar, känslor och mentala processer som
visuellt minne.
Forskning indikerar att läsning av fiktion främjar empati. För små barn erbjuder bildböcker ett
ytterligare verktyg för att lära känslomässig läskunnighet: illustrationer som fungerar som ledtrådar i
visuella sammanhang. När en glad, skrämmande eller frustrerande händelse inträffar i en berättelse,
pausa och titta på bilden tillsammans. "Titta på henne - hur tror du att hon mår just nu?" Undersök
karaktärers ansiktsuttryck, hur de står och vad de gör. Använd samma teknik när du tittar på media
tillsammans.
2.1.4 Practice mindfulness
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Mindfulness har antagits av kliniker och lärare som ett sätt att stödja mental hälsa och förbättra emotionell
självreglering. Barn
som utövar
uppmärksamhet
börjar inse både sina
egna känslor och
sina väners känslor
bättre. Samtidigt lär
sig barn som börjar
uttrycka sina känslor
och tankar lättare
hantera sina intensiva
känslor och inte bedöma både sina egna tankar och sina vänner. En nyckelprincip för denna praxis är att lugna din kropp
och själ och uppmärksamma känslorna runt dig - ljud, dofter och sevärdheter. Öva på att sitta tyst med ditt barn eller
studenter i 60 sekunder - och dela sedan vad du såg och hörde. Ta "lyssna promenader" runt parken eller stadsdelen. Före
sängen - eller i slutet av skoldagen - dela små ögonblick som gjorde dig lycklig.
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Att ge ett exempel på mindfulnessstudier som används i utveckling av emotionell intelligens;
Varje barn ges en skumtillverkare (att göra bubblan). De uppmanas att observera vad som
händer genom att blåsa. Fokus för deras uppmärksamhet är bubblorna de blåser ut långsamt. Barnen
som observerar bubblorna är några äldre och några mindre; att vissa kan gå ut snabbt medan andra kan
hålla sin form längre; de inser att vissa är snabba och andra är långsammare.
Syftet med denna studie är som följer: ”Ibland när vi känner en tanke eller en känsla i våra
sinnen - särskilt om vi inte gillar det och vill bli av med det - kan det växa väldigt mycket i oss. Men
vi måste veta att "Jag är inte den här tanken, men nu går den tanken genom mitt huvud." I själva
verket är dessa känslor och tankar precis som såpbubblor. De dyker upp och stiger, och efter ett tag
brister och försvinner de. Precis som vi ser såpbubblor kan vi lugnt observera att våra tankar och
känslor stiger och försvinner först. ”
I en annan mindfulnessstudie identifierar eleverna sina känslor med vädret. Till exempel liknar
rädsla mot stormen och goda känslor mot solen. Huvudsyftet här är att göra barn medvetna om sina
känslor.
Känslomässig kompetens är lika grundläggande som att lära sig ABC: s. Som psykolog Daniel
Goleman påminner oss, "Om dina känslomässiga förmågor inte finns i handen, om du inte har
självmedvetenhet, om du inte kan hantera dina oroande känslor, om du inte kan ha empati och ha
effektiva relationer , oavsett hur smart du är, kommer du inte komma så långt. "
I denna studie syftar den till att utbilda den personal som utbildar vuxna som tar hand om barn
med känslomässiga problem och låg intelligensnivå. För detta ändamål betonas fördelarna med att
hjälpa dagisbarn att förstå sina känslor. Den relaterade litteraturen undersöktes och förhållandet
mellan IQ och emotionell intelligens studerades. Emotionell intelligens uttrycks inte bara som en
känslokontroll eller en motståndare till IQ, utan dess komplement och synergistiskt förstärkare.
Följaktligen är det möjligt att säga att den kognitiva intelligensen hos barnet vars känslomässiga
intelligens stärks kommer att stärkas medan man arbetar med barn med låg intelligensnivå. Därför är
det viktigt att förstå och arbeta de fem stegen som nämns ovan i personalutbildningen. När du studerar
dessa steg är det nödvändigt att känna till känslomässiga utveckling och utvecklingsstadier för
förskolebarn. Studien inkluderade också den känslomässiga utvecklingen hos förskolebarn.
Som ett resultat är emotionell intelligens en resurs som ger information om en individs hela liv
från sociala relationer till akademiska framgångar under det individuella livet. Det är en uppsättning
processer som gör det möjligt för individen att förstås och förstås från förskolebarnens spel till vuxnas
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yrkesliv. Av detta skäl är det viktigt att bidra till den känslomässiga utvecklingen av barn under
förskoleperioden och att bestämma aktiviteterna i denna riktning.
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UTBILDNING AV PRESCHOL OCH PRIMÄRSKOLEBARN MED
EMOSIONELLA PROBLEM OCH AUTISM
Författare : Margherita Santogrossi. ,Polaris Sarls,Italien

1. KAPITAL
DEN KÄNSLAMESSIGHET
Alla vuxna var barn en gång. Men få av dem kommer
ihåg det.
-

Antoine de Saint-Exupéry -

Barn representerar många känslor: skratt, skrik, gråt,
kramar, kyssar etc. Varje känsla motsvarar en reaktion,
ibland väl tolkad av vuxna, andra gånger är det svårare
att avkoda det, allt blir svårt när dessa känslor involverar
barn med särskilt bräcklighet. I detta fall måste föräldrar,
vänner, lärare lära sig att tolka signalerna som överförs
av barnen och hjälpa dem att vara bekväma i förhållande
till andra. Bland de mest diagnostiserade sjukdomarna
för barn med emotionella störningar är autism.
Autism

är

en

neuroutvecklingsstörning

som

kännetecknas av försämrad social interaktion och brister
i verbal och icke-verbal kommunikation som orsakar
smal intresse och repetitiva beteenden. Det rådande inslaget i autism är närvaron av ett kliniskt
ramverk där en störning i integrationen av hjärnfunktioner som är nödvändig för att utveckla ett
relationsliv uppstår. Att gråta framför en kärleksfilm, grälta när du tittar på fotografier som visar
tortyr, med ett ord, för att veta hur man sätter ens i andras skor är det vi kallar empati. Hjärnkretsen
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som ligger till grund för att "känna sig tillsammans" består av så kallade spegelneuroner. Nyligen
genomförda studier har avslöjat mycket signifikanta skillnader när det gäller den nära kopplingen
mellan nedsatt funktion av spegelneuroner och de som är språkunderskott, imitation och socialt
beteende, typiska symtom hos autistiska ämnen.
Spegelnerveceller tillåter oss fysiologiskt att förklara vår förmåga att förhålla oss till andra, sådana
studier kan hjälpa till att förstå varför autistiska människor inte deltar i andras liv, misslyckas med att
ansluta sig till världen runt dem, inte förstår lite om betydelsen av gesters och handlingar från andra.
Ordet "autism" kommer från de grekiska auts som betyder "själv" och som en sjukdom eller en
speciell modell av psykisk struktur framhävs dramatiskt av isolering, affektiv anestesi, initiativets
försvinnande, psyko-motoriska svårigheter, språkutvecklingen . Begreppet användes först 1908 av
Eugen Bleuer, en schweizisk psykiater som var en tidig förespråkare av psykoanalytisk teori, för att
hänvisa till en viss form av tillbakadragande från världen, orsakad av schizofreni.
1943 beskrev den österrikiska psykiateren
Leo Kanner elva barn med en klinisk bild
som kännetecknades av en störning i
"affektiv kontakt med verkligheten". Dessa
störningar

resulterade

i

undvikande,

isolering och atypiskt beteende. Enligt ICD10

(klassificering

av

psykiska

och

beteendestörningar i barndom och ungdomar
av Världshälsoorganisationen) är det "ett
syndrom definierat av förekomsten av en utvecklingsstörning som manifesterar sig före tre år av livet
och av en karakteristisk typ av onormal funktion inom områden med social interaktion,
kommunikation och beteende som är begränsat och repetitivt ". Autism är därför inte en sjukdom utan
en utvecklingsstörning som manifesterar sig i olika aspekter och i allmänhet före de tre åren (den
period då den normalbarnbegåvade utvecklar den grundläggande potentialen för lärande och kontakt
med verkligheten som omger den ). Det är svårt att komma in i andras värld, in i världen av delade
representationer, vilket leder till att man inte delar känslor, inte uttrycker avsikter och inte deltar i
ömsesidiga sociala interaktioner.
Föräldrar märker vanligtvis de första tecknen inom barnets två år och den slutliga diagnosen sker inom
trettio månader efter livet. Barn med funktionsnedsättning är bland de mest mobbade och uteslutna i
våra samhällen och bristen på kunskap om funktionshinder och relaterade negativa attityder förvandlas
i många fall till marginalisering av barn med autism i familjen, skolan och framför allt samhället.
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I många länder är födelsen av ett barn med funktionsnedsättning förknippat med skuld, skam och
rädsla, att barnet vanligtvis döljs, missbrukas och utesluts från aktiviteter som är viktiga för sin
utveckling och integration med sina kamrater. Till och med för de som är morefortunate, dvs födda i
länder med en större institutionell och social känslighet för funktionshinder, drabbas barn av
utestängning i olika aspekter av deras sociala liv. På grund av diskriminering kan barn med
funktionsnedsättningar ha dåliga hälso- och utbildningsresultat, låg självkänsla, begränsad interaktion
med andra och ökad risk för våld, övergrepp, försummelse och exploatering.
Observationen av autistiska barn ger
omedelbart en känsla av att möta ett
kontinuerligt dilemma i hjärnan när man
försöker integrera sina funktioner för att
uppnå ett syfte. Att se ett barn som utan
slut biter en hand eller snurrar ett objekt
hypnotiskt genom att stirra på det i timmar,
titta in i tomrummet eller slå hans ansikte
och stirra fast, slår rädsla. Det autistiska
barnet ignorerar och avvisar all mänsklig
kontakt, lyssnar inte eller pratar med den vuxna och tillåter inte att röra honom, han älskar föremål
mer än människor och samhället. Tusentals världen över har institutionaliserats för livet eller tagits
bort från sina familjer själva, tydligen för att de är rädda för samhället, i verkligheten för att de
genererar rädsla och deras obegripliga och okända beteende är skrämmande; idén att detta innehåller
en dold betydelse, ett meddelande som inte är lätt att förstå, plågar de som observerar dem.
Det är nödvändigt att försöka komma in i den okända världen för kommunikation för dessa
kommunikationsämnen, inte alltid muntligt men ofta grafiskt, och försöka undersöka rollen för
cerebrala avvikelser i autismspektrumstörning genom det grafiska uttrycket av affektionerna.
2. KAPITAL
Känslomässiga teorier
De viktigaste teorierna om barns sociala utveckling är: Erik Eriksons teori om psykosocial utveckling
och Jean Piagets lärande teori, som anses vara modern till pedagogikens far. Både Piaget och Erikson
följde den freudianska traditionen för psykoanalys; Så småningom avvisade de båda Freuds modell för
att studera sinnet och båda tog viktiga steg för att dokumentera barns utveckling
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2.1 ERIK H. ERIKSON
Erikson har föreslagit nio livsfaser, varav den första överlappar med Piaget. Eriksons första stopp,
barndom, varar från födelse upp till 18 månader och involverar ett barn som lär sig att lita på världen
och människorna. Tidig barndom - som varar till ungefär det tredje livet i livet - kräver att barn ska
lära sig om sina kroppar, förmågan att existera i förhållande till andra och med andra.
Under spelets ålder, från 3 till 5, lär ett barn att skapa fantasifulla spelssituationer och föreställa sig
nya roller. I skolåldern, från 6 till 12, lär den barn att få förtroende för sina förmågor en känsla av
industri. Från 12 till 18 år upplever barnet tonåren, under vilken han utvecklar en autonom identitet.
De återstående fyra stadierna i Eriksons teori avser vuxen ålder och är inte direkt jämförbara med
något av Piagets intressen. Erikson föreslår en färdighetsteori, var och en av de vitala faserna ger
upphov till utvecklingen av en uppsättning färdigheter.
Differentierade stadier:
1. Förtroende mot misstro
Denna fas börjar från födseln vid arton månader i
livet och beror på förhållandet eller bandet som
skapades med modern. Förhållandet med modern
kommer att avgöra de framtida banden som
kommer att upprättas med människor under hela
livet. Det är känslan av förtroende, sårbarhet,
frustration, tillfredsställelse, säkerhet som kan
bestämma kvaliteten på relationerna.
2. Autonomi mot skam och tvivel
Denna fas börjar från 18 månader till 3 år av
barnets liv. Under detta stadium genomför barnet
sin kognitiva och muskulära utveckling, när han börjar kontrollera och utöva de muskler som är
relaterade till kroppens utsöndringar. Denna inlärningsprocess kan leda till ögonblick av tvivel och
skam. På liknande sätt utlöser resultaten på detta stadium en känsla av autonomi och att känna sig som
en oberoende organisme.
3. Initiativ mot skuld
Denna etapp reser från 3 till 5 år. Barnet börjar utvecklas mycket snabbt, både fysiskt och
intellektuellt. Han eller hon blir intresserad av att interagera med andra barn, testa hans färdigheter och
förmågor. Barn är nyfikna och det är bra att motivera dem att utvecklas kreativt. Om föräldrar reagerar
negativt på sina barns frågor eller initiativ kommer det sannolikt att skapa skuld.
4. Flitighet kontra underlägsenhet
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Denna fas sker mellan 6-7 år och 12 år. Barn visar ett genuint intresse för hur saker fungerar och
försöker göra en hel del aktiviteter på egen hand, med sin egen ansträngning och använda sina
kunskaper och färdigheter att använda. Det är därför den positiva stimulans som skolan kan erbjuda
och hemma eller i gruppgruppen är så viktig. Att uppmuntra barn positivt är avgörande, om det inte
händer på ett positivt sätt utvecklar barnet en underlägsenhet som får honom att känna sig osäker
framför andra.
Denna etapp äger rum under tonåren. I detta skede
ställs en fråga insisterande: vem är jag? Tonåringar
börjar visa mer självständighet och lossna sig från
sina föräldrar. De föredrar att spendera mer tid med
sina vänner och börja tänka på framtiden och
bestämma vad de vill studera, vilket arbete de ska
göra, var de ska bo osv. Utforskningen av ens
möjligheter sker i detta skede. Barnen kommer att
kunna stödja sin identitet på grundval av sina erfarenheter och denna undersökning får dem att känna
sig förvirrade över sin identitet vid flera tillfällen.
1. Integritet och isolering
Detta steg inkluderar åldern 20 år till cirka 40 år. Det sätt på vilket vi förhåller oss till andra människor
förändras, och börjar prioritera mer intima relationer som erbjuder och kräver ett ömsesidigt
engagemang, en intimitet som skapar en känsla av trygghet, kamratskap, förtroende. Om denna typ av
intimitet undviks kan det vara ensam inneslutning eller isolering, vilket kan leda till en situation som
kan sluta i depression.
2. Generativitet mot stagnation
Denna fas varar mellan 40 och 60 år. Det är en tid i livet när personen ägnar sin tid till sin familj.
Sökandet efter balans mellan produktivitet och stagnation är en prioritet. Produktivitet kopplad till
framtiden, deras framtid eller framtida generationer är strävan att känna sig nödvändiga för andra, att
vara och att känna sig användbara. Stagnation är frågan som individen ställer sig själv: vad gör jag här
om det är värdelöst? Individen känner sig fast och misslyckas med att kanalisera sin ansträngning så
att han kan erbjuda något till sitt folk eller världen.
3. Självintegritet inför förtvivlan
Denna fas sker från 60 års ålder till döden. Det är en tid då individen upphör att vara produktiv, eller
åtminstone inte producerar så mycket som han tidigare kunnat. Det är otrevligt där livet och livsstilen

97

förändras totalt, vänner och några familjemedlemmar dör, du måste möta tjuvar orsakade av ålderdom,
både i ens egen kropp och hos andras
.
2.2 JEAN PIAGET
Piaget trodde att den intellektuella utvecklingen för
alla barn kännetecknas av fyra utvecklingsstadier:
sensomotorisk (sträcker sig från födelse till två år, och
kännetecknas av användningen av sensoriska och
motoriska upplevelser som ett sätt att utforska och
förstå världen). , föroperativt (från 2 till 6 års ålder
som barnet använder, för att känna världen, också
symbolisk tanke, som finner uttryck i språk, men en
sådan tanke är fortfarande väsentligen självcentrerad,
eftersom barnet betraktar allt från en enda punkt syn,
hans), konkreta operationella (inkluderar perioden från 7 till 11 år och för med sig möjligheten att
förstå och använda logiskt tänkande) och formell operation (startar från 12 års ålder och kännetecknas
av förmågan att använda ett abstrakt och hypotetiskt sätt att tänka). Ingen av dessa stadioner kan
hoppas över eftersom varje ny stadion bygger på vad barnet gjorde i den föregående.
Mekanismen applicerades också av Piaget på kulturutvecklingen, eftersom historien om mänsklig
tanke verkar ha gått igenom etapper som liknar barnets intellektuella tillväxt.
Denna författare förstår lärande som en omorganisation av befintliga kognitiva strukturer på alltimes.
Lärande förstås som en ständigt utvecklande förändringsprocess som går igenom olika stadier, inte för
att sinnet förändras i naturen spontant med tiden, men för att vissa mentala mönster varierar i
relationer och är organiserade på olika sätt under tillväxt och integration med den omgivande miljön.
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De fyra stadierna i Jean Piagets kognitiva utveckling:
1. Sensorisk fas - motor eller sensorisk motor.
Detta är den första fasen av kognitiv utveckling och för Piaget är det mellan födelsetid och
uppkomsten av ett språk som är formulerat i enkla meningar (ungefär 2 år). Det som definierar denna
fas är förvärv av kunskap från fysisk interaktion med närmiljön. Barn i detta stadium av kognitiv
utveckling uppvisar ett självcentrerat beteende där den huvudsakliga befintliga konceptuella
uppdelningen är den som skiljer idéerna om "jag" och "miljö".
2. Före operationell fas.
Den andra fasen av kognitiv utveckling enligt Piaget förefaller mer eller mindre mellan 2 och 7 år.
Barn som befinner sig i den preoperativa fasen börjar förvärva förmågan att sätta sig i stället för andra,
agera och utföra efter fiktiva roller och använda symboliska föremål. Men självcentredness är
fortfarande mycket närvarande i detta skede, vilket resulterar i allvarliga svårigheter att få åtkomst till
tankar och reflektioner av en relativt abstrakt typ.
3. Fas av konkreta operationer.
Ungefär 7-12 år åstadkommes fasen av konkreta operationer, en fas av kognitiv utveckling där logik
börjar användas för att nå giltiga slutsatser, förutsatt att de lokaler som den börjar måste se med
konkreta faser och icke-abstrakt situationer. Dessutom blir kategorisystemen för klassificering av
verklighetsaspekter betydligt mer komplexa i detta skede, och tankestilen upphör att vara så markant
självcentrerad.
4. Fas av formella operationer.
Den formella operativa fasen är den sista av Piagets föreslagna stadier av kognitiv utveckling och
visas från 12 års ålder och förstår vuxenlivet. Det är under denna period som förmågan att använda
logik för att komma till abstrakta slutsatser som inte är relaterade till specifika fall som har upplevts i
den första personen. Därför är det från detta ögonblick möjligt att "tänka på tankar", upp till dess
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slutliga konsekvenser, och medvetet tonalisera och manipulera tankemönster, och deduktiv hypotetisk
resonemang kan också användas.
Enligt Piaget för barn med autism finns det en femte fas som kallas "Fas av sinnemotorisk utveckling"
med vilken de uppnår färdigheterna i objektkonceptualisering och några efterföljande studier, som har
visat hur de kan betraktas som ett prediktivt index, antal och typ av olika åtgärder som produceras av
barn med autism under en fritidsaktivitet. Dessa åtgärder kanske inte alltid följer samma
utvecklingsstadier. Objekt kan betraktas som aktiva medel för det interpersonliga utbytet mellan
vuxen och autistisk i barndomen.

3. KAPITAL
3.1 VAD ÄR BARN AUTISM
Autism utvecklas ibland under graviditeten
och

de tre första levnadsåren.

Vissa

föräldrar rapporterar att deras barn såg
annorlunda ut från födseln. Dessa barn sägs
ha en "tidig autism": en neonatal autism.
Andra föräldrar säger att det verkade som
om deras barn hade normal utveckling,
medan de sedan hade en regression som
resulterade i autism, vanligtvis cirka 12 till
24 månader. Dessa barn har regressiv
autism. Vissa forskare hävdar att regression inte är verklig och att autism helt enkelt inte har noterats
av föräldrarna till dessa barn. Istället rapporterar många föräldrar att deras barn var helt normala
(språk, beteende, socialisering) upp till 1 - 2 års ålder.
Vaccinationernas möjliga roll, av vilka många lades till barnets vaccinationsprogram 1980, som en
orsak till autism är för närvarande ett hett ämne. En ny studie, utförd av den första författaren,
jämförde 53 barn med autism med 48 vanliga kamrater. Föräldrar i gruppen med nyfödda autism
rapporterade en betydande försening i att nå normala milstolpar, inklusive åldern då de blev snickande
(2 månader försenade), lyckades sitta (2 månader försenade) eller promenerade (4-5 månader
försenade) och 11 månader sent eller mer). Dessutom hade dessa barn förseningar i promenader och
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faktiskt många barn med autism behöver också fysioterapi. Däremot uppnådde barn i gruppen med
regressiv autism normalt utvecklingsmål samtidigt som neurotypiska barn.
Före 1990 var ungefär två tredjedelar av barn med autism från födseln, och endast en tredjedel
regresserade efter ett års ålder. Från och med 1980 har trenden vänt: mindre än 1/3 är nu autistisk från
födseln och 2/3 blir det andra livet i livet. Följande resultat är baserade på svar på ARI-frågeformulär
som sammanställts av hundratals familjer med barn med autism. Dessa resultat tyder på att något
hände mellan 1 och 2 år, till följd av ökad exponering för miljöförstöring, ibland, för vaccinskador.
Flera studier om obduktion av hjärnan har visat att hjärnskador ibland inträffar under graviditetens
första trimester, men många av dessa studier påverkar individer som föddes före 1990-talet.
Följaktligen kanske dessa fynd inte gäller vad som verkar vara den nya befolkningen av personer med
regressiv autism.
Autism är en patologi med tidig debut som
ligger till grund för en komplex och
genomgripande störning av mental och
relationell funktion, som påverkar alla
utvecklingsområden. Orsakerna är multipla
och syndromet skiljer sig från individ till
individ för de olika närvarande symtomen.
Inom denna störning finns mycket olika
ämnen, med grader av social förändring och
kognitiv funktionshinder extremt olika. Ortas
orsaker till autism är fortfarande okända, så beskrivningen som kan göras av en sådan störning är bara
beteende. Barn med autism kännetecknas av ett kommunikativt underskott i verbal och icke-verbal
kommunikation, ett uttrycksfullt underskott och närvaron av fasta intressen, ritualer och / eller
stereotypa rörelser.
Det kommunikativa underskottet kan hittas i alla stadier av barnets utveckling, inklusive i
prelinguistisk, det vill säga redan innan man börjar prata. Vissa autistiska barn kommer aldrig åt språk,
andra kanske kan ljuda tidigt men de kommer sannolikt inte att utvecklas till ett språk. Andra barn kan
fortfarande förvärva språk, men med försenad tidpunkt jämfört med förväntad fysiologisk utveckling.
När det gäller icke-verbal kommunikation noteras det frånvaro av ansiktsuttryck för att uttrycka
stämningar och frånvaron av användning av gester för att utnyttja ord. Dessutom är olika uttrycksfulla
kanaler som blick, mimik och gester frånvarande eller missbrukas. Barn isolerar ofta sig från de runt
omkring sig och strävar efter att hålla sin miljö intakt. I synnerhet kan kvalitativa kompromisser av
social interaktion manifestera sig genom en otillräcklig förmåga att ta tag i socioemotionella signaler,
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genom en dålig användning av sociala signaler och i en svag integration av sociala, emotionella och
kommunikativa beteenden.
Av särskilt intresse är vikten av att få rätt lekekamrater för barn med funktionsnedsättningar, liksom
fördelarna med utomhuslek och interaktion med den omgivande naturen. De kvalitativa
kompromisserna för kommunikation representeras av en brist på social användning av
språkkunskaper, en kompromiss med uppfinningsrik och imitativ lek, en brist på synkronitet och
ömsesidighet i utbyte av och en frånvaro av emotionellt svar på andras verbala och icke- verbala
stimulationer. Slutligen verkar beteendemönster, intressen och aktiviteter vara begränsade, repetitiva
och stereotypa och manifesterar sig med en tendens att införa styvhet och monotoni i nästan alla
aspekter av det dagliga livet.
3.2 THE FEATURES AND THE FORMS OF THE SINDROME
Kort sagt, de "sätt att göra" som kännetecknar autistiska människor:

1. svårigheten att upprätta relationer med kamrater,
särskilt i en tidig ålder denna sak är inte särskilt synlig,
men när åren går blir det lättare för barn att föredra
ensamma spel än gruppspel;
2. att otillbörligt försäkra att det manifesterar sig
plötsligt och utan anledning;
3. liten eller ingen ögonkontakt;
4. uppenbar okänslighet för smärta;
5. föredrar att vara ensam.
6. rotera föremål eller leksaker obsessivt, eftersom barn
inte använder spel på ett funktionellt sätt;
7. sjuklig och olämplig anknytning till objektet eller
delen av det;
8. uppenbar överdriven eller extrem brist på fysisk aktivitet;
9. Underlåtenhet att svara på normala utbildningssystem.
Andra tecken inkluderar:
10. oculo-motoriska samordning svårigheter;
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11. ångest-ilska utan någon uppenbar anledning;
12. brist på känslomässig ömsesidighet (detta betyder inte att dessa barn inte är tillmötesgående
men förblir förmåga att uttrycka den känslan);
13. svårigheter att uttrycka behov;
14. Bisarr spel;
15. brist på verklig rädsla för faror (t.ex. att korsa vägen utan att titta);
16. markerad motståndskraft mot förändring (till exempel genom att ändra sättet att komma från
skolan till hemmet uttrycker dessa ämnen missnöje).
En slutlig signal är språk, det vill säga ord eller meningslösa fraser
upprepas. Upprepande patologiskt kan orden vara omedelbar eller
uppskjuten över tid. Alla dessa tecken kan vara djupa eller milda,
det kan finnas killar med alla symtom, eller killar som bara har
några. Diagnos av autismstörning görs på grundval av samtidigt
närvaro av ett antal symtom, i olika beteendemässiga områden hos
personen, med hänvisning till nedsatt kvalitet i interaktioner och
inte deras absoluta frånvaro. Forskning har visat att många
personer som uppvisar autistiskt beteende påverkas av relaterade
men distinkta störningar. Dessa inkluderar: Aspergers syndrom,
Landau-Kleffner-syndrom, bräckligt X-syndrom, Rett-syndrom och Williams-syndrom.
Aspergers syndrom är den mest kända formen för autism. De drabbade är obsessiva men utvecklar
samtidigt mnemoniska förmågor över genomsnittet. Denna form av autism äventyrar inte subjektets
liv, som kan leva självförsörjande. Miljömästare Greta Thunberg lider av Aspergers syndrom.
Landau-Kleffner syndrom är den form av autism som verkar mer invasiv än den föregående. De sjuka
verkar faktiskt vägra någon social kontakt och visar enorma kommunikationsproblem. Karakteristisk
för denna typ av autism är dess manifestation vid senare ålder än andra former och kan förekomma
först för sex - sju år.
Fragilt X-syndrom (eller Martin-Bell-syndrom) å andra sidan är egentligen inte en form av primär
autism eftersom det är resultatet av en mental retardering orsakad av en sammandragning av Xkromosomen. Endast en del av funktionshindrade personer som drabbas av detta syndrom har också
en form av autism. En av de mest uppenbara funktionerna är hyperaktivitet.
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Även i fallet med Rett's Syndrome är den patient som drabbas främmande från världen runt honom.
Han talar inte, vägrar kontakt med andra
människor och rör sig ofta på ett onaturligt sätt.
Kvinnor drabbas särskilt av det och lider ofta av
mental retardering.
Slutligen är Williams syndrom en mycket
allvarlig form av autism. Trots språksvårigheter
och uppmärksamhetsbrister vägrar dock de
drabbade inte kontakten med andra människor.
3.3 Orsaker till autism
The child with a certain diagnosis of autism grows up with his disorder even if new skills are acquired
with time. These skills, however, are "modelled" on nuclear disorder and will still have an "autistic"
quality. Prognosis at any age is strongly influenced by the degree of cognitive functioning, which to
this day seems to be the strongest indicator compared to future development. Children who develop
language within the age of 5 seem to have a better prognosis, but it should be remembered that
language, both in comprehension and in production, also appears strongly conditioned by the level of
cognitive functioning. A child with the syndrome not recognized through a prognosis in childhood
routinely determines in adulthood conditions of disability, with serious limitations in autonomy and
social life. Atthe other end of the day, a very high proportion of autistic children become non-selfsufficient adults and continue to need lifelong care.
In some cases autistic adults can continue to live in their home, using home care or supervision by
operators, who also deal with programs focused on reinforcing certain skills. Alternatively there is the
possibility of taking advantage of residential facilities, which offer not only therapeutic possibilities,
but also opportunities from the point of view of leisure organization, recreational activities, and
training to simple forms of employment. Often, however, these structures help to isolate the guests
more, not favoring a inclusion, albeit partial, in social contexts.
A much smaller number of autistic people are able to live and work within the community, with
varying degrees of independence. Some people with autism can get to lead a normal or almost normal
life.
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4. KAPITAL
HUR MAN SKA AGERA
Den första svårigheten att övervinna med
relation till autism är kommunikationen.
Att kommunicera med ett barn med
autism kan vara svårt: ofta ser de små
som drabbats av denna patologi inte på
dig och pratar inte till dig. Det är nästan
som att de inte lyssnar på dig.

Det är faktiskt inte så och de som deltar i dem vet hur känsliga de är. Barn med autism behöver ofta
hjälp i de enkla rutinerna i livet och att kunna hantera sig själva, röra sig självständigt för att tillgodose
sina personliga behov, är en viktig prestation för dem och kan säkert ha en stor inverkan på deras
livskvalitet. Om det därför är naturligt att tänka på att förbereda miljöerna på ett sådant sätt att de kan
rymma personen med autism, med alla egenskaper som är egna, är det också personen själv som ska
förvärva de funktionella färdigheter som kan tillfredsställa hans miljö.
Med tanke på störningens stora individuella variation, finns det inget specifikt ingripande som gäller
alla på samma sätt. Det kan omedelbart sägas att eftersom autism är en genomgripande störning,
eftersom det komprometterar den övergripande funktionen hos den som lider av störningen, följer det
att ingripandet också måste vara så bredt möjligt. Dessutom, eftersom total remission av symtom
sällan är möjlig, finns det många olika behandlingar som syftar till autism. De enda som stöds av
vetenskapliga studier om deras giltighet är beteendemässiga och farmakologiska ingripanden. De mest
effektiva insatserna visar sig ofta vara de som genomförs i en tidig ålder och baseras främst på mycket
strukturerad och ofta intensiv träning skräddarsydd individuellt för barnet. Terapeuter arbetar med att
utveckla sociala och språkkunskaper. När barn lär sig mer effektivt desto mindre de är, bör denna typ
av terapi börja så snart som möjligt.
Användningen av läkemedel syftar till att minska eller släcka vissa problematiska beteenden som
självagressivitet eller tillhörande störningar såsom epilepsi och uppmärksamhetsbrister, med det
exakta målet att undvika vidare och förvärra syndromet.
Det autistiska barnet lär sig bara när det styrs av en välstrukturerad, tydlig och förutsägbar
inlärningsmiljö. Detta gäller dock i princip även för ungdomar och vuxna. Till skillnad från andra barn
eller ungdomar lär sig det autistiska barnet sällan spontant eller för övrigt antingen genom enkel
imitation eller bara förklara muntligt vad han eller hon har att göra.
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Med tanke på dess grundläggande svårigheter relaterade till missförstånd av den sociala,
konventionella

och

symboliska

världen

i

vår

dagliga

verklighet

och

de

tillhörande

kommunikationskomplexiteterna är det nödvändigt att veta hur man ska skilja på vad som är viktigt
från det sekundära, det som abstraheras från det som är konkret.
Således kan vi i vår komplexa värld bara lära honom enkla regler, men inte de mest genomförda
aspekterna, och ännu svårare de känslomässiga aspekterna av vårt beteende. Det handlar om att
identifiera de grundläggande prioriteringarna för ett så säkert och autonomt liv som möjligt. Mycket
kan emellertid läras från de konkreta aspekterna av verklighet.
Att förstå att lek är viktig för dessa barn är
inte så enkelt, för dem är det inte bara en
fritid utan en uppgift som ska slutföras
med de mest medföljande metoderna; Om
undervisningen

i

lekaktivitet

inte

behandlas noggrant kan barnet också
drabbas

allvarligt,

vilket

ytterligare

blockerar. Att spela bland barn innebär att
lära

sig

att

kompromissa.

Det

är

nödvändigt att förstå att det är ett grundläggande steg i barnets tillväxt, som genom lekaktivitet lär sig
förhandlingskonsten och utvecklar sin sinnemotoriska del. Barn med autismspektrumstörning
accepterar knappast spelets regler eller icke-regler, så förståelsen bromsas också ner. Det är viktigt och
obligatoriskt att följa barnet noggrant, åtminstone de första gångerna, i lekaktiviteterna med andra
barn, vägleda honom och försöka skapa de bästa förutsättningarna för att han ska kunna umgås med
sina kamrater. Du bör lära ämnet att föreslå ett spel på egen hand, förstå om någon annan lagkamrat
bestrider en regel, vänta på sin tur och dela: delning är en grundläggande del av själva spelet. Börja
bara med små och enkla grundregler, förståliga för alla och roliga. När det kommer att finnas
interaktion med andra barn är det tillrådligt att någon vuxen är närvarande, speciellt till / lugnt mörker
som kan uppstå på grund av att du inte följer bokstaven vad ett autistiskt barn skulle vilja. Det hjälper
barnet att stödja med bilder, symboler, färgade former, det beror på att det är lättare för honom att
memorera och förstå reglerna. Spelet är viktigt för barn med autism, precis för att det är det första
steget att börja umgås med andra kamrater, så att du omedelbart kommer att märka en förbättring av
hans beteende.
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Tvärtom, om barnet misslyckas med att dela
roligt ögonblick riskerar han att isolera sig och
försämra sin situation långsamt. Fall av extremt
uttråkade barn som gränsar till depression har
hittats. Genom spelet kommer han inte bara att
bli riktigt lyckligare, utan han kommer också att
kunna relatera till främlingar, en stor prestation
för dem. Låt oss inte glömma en annan viktig
aspekt av spelet: språkutvecklingen. Barn med
Autism Spectrum Disorder, på detta sätt, kommer att associera spelet med vissa ord att använda för att
få vad de vill. I själva verket, genom att koppla av, kommer de att kunna uttrycka sig mer fritt och
lättare. Om språket bara undervisas i skolan, kommer de att uppfatta det som en skyldighet, medan det
i ett sammanhang av spel inte är ett annat berg att klättra. Som svampar för att lära sig kommer barn
att ta upp språket och sätten att bete sig direkt från sina kamrater. Det bör dock noteras att lekmiljöer
inte alltid är så ordnade och exakta som barn med autism skulle vilja; detta element kan visa sig vara
ett problem, eftersom det är väsentligt för dem att ha allt under kontroll, att veta var man ska hitta
saker, att sätta dem på plats igen som de föredrar. Lärande är därför något begränsande, särskilt i form
av observation. Genom att lära spelet lär sig barnen också hur viktiga deras kamrater är. Det är säkert
att andra barn kommer att ha ett större inflytande på deras beteende än de olika reglerna som införts av
vuxna. Deras mest direkta handling kommer att vara mycket snittande. För att utveckla språklig och
språklig förståelse såväl som symbolisk och figurativ språkförståelse är det lämpligt att vidta
försiktighetsåtgärder:
a) Undervisningsspråk med teckenspråk; Det är lätt för föräldrar att lära sig några enkla tecken och
använda dem när de pratar med sina barn. Detta kallas "samtidig kommunikation" eller "teckenspråk".
Ny forskning tyder på att användningen av teckenspråk ökar risken för att barn lär sig tospeak.
b) Lär med användning av bilder: Picture Exchange Communication System (PECS), vilket innebär att
du anger en eller flera symboler. Hur teckenspråk kan vara effektivt i undervisningen av språk.
c) Uppmuntra ditt barn att sjunga med videoklippor.
d) Vestibulär stimulering, som att gå på en gungning, medan vi undervisar språk.
e) Flera närings / biomedicinska tillvägagångssätt har förknippats med enorma språkförbättringar
inklusive dimetylglicin (DMG), B6-vitaminer med magnesium, och den glutenfria och kaseindieten
(diskuteras senare)
Det är också viktigt att en god livsbalans följer följande rekommendationer i vardagen:
1. Förbered dig alltid positivt och anta ett pedagogiskt och spännande sätt att utbilda;
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2. Till att börja med identifiera ett mycket
enkelt mål för vilket det redan visar ett försök
att förstå, intresse och verkställa och leva
verbala instruktioner som ges med verylong
meningar.
3. Uppmuntra och uppmuntra det autistiska
barnet inom sina begåvade områden.
4. Prata långsamt, tydligt och specifikt och
hjälpa dig själv med föremål.
5. Var tålamod i tid, eftersom människor med autism kan spendera mer tid än andra på att göra
saker.
6. Använd ett positivt tillvägagångssätt, undvik obehagliga kommentarer och uppmuntra positivt
beteende med verbal beröm och fysiska styrkingar.
7. Lyft aldrig upp din röst eller hota straff, snarare hjälp barnet och lev levande ljud, högt skratt och
intermittenta ljuskällor.
8. Låt aldrig en fråga förbli obesvarad. Du måste ha tålamod under responstider och uppmuntra
replikering.
9. Eftersom barn inte helt kan förstå och uppmärksamma alla miljömässiga indikationer på att en
övergång håller på att äga rum måste de meddelas när en aktivitet måste avslutas eller den andra
bör börja. På samma sätt måste de vara beredda om något ovanligt eller läskigt kommer att bli
något annat.
10. Insistera på att en tilldelad uppgift ska slutföras, vilket hjälper till med verbala styrningar.
11. Blockera inte plötsligt barnet från sin rutin om det inte är farligt för sig själv och andra. För att
lära dem effektivt måste du uppmärksamma dem med liten list.
12. Fånga barnets uppmärksamhet: du kan göra detta genom att placera dig själv på ett sådant sätt
att det är "i mitten av scenen" eller använda ett objekt som barnet gillar. När du har fått din
uppmärksamhet, kommunicera tydligt, enkelt med hjälp av några få element.
13. Gör socialt utbyte motiverande, tydligt och slutfört: ge barnet ett val mellan två aktiviteter som
lämpar sig för samarbete mellan två spelpartners, som involverar material av hans intresse och har
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ett tydligt tema. Håll kontrollen över materialet så att barnet endast kan fullfölja sin tur om han
först inleder ett kommunikativt och socialt utbyte med dig.
14. Använd ett kalibrerat språk på barns utvecklingsnivå: en bra regel är att det "extra ordet", enligt
vilken längden på den vuxna meningen innehåller ungefär ett ord mer än längden på de meningar
som används av barn.
15. Betoning av kommunikation: en känslomässigt positiv men lugn röstton och användningen av
framstående ansiktsgester och uttryck som följer verbal kommunikation understryker vad som
kommuniceras och hjälper barnet att förstå "känslan" av kommunikationen med varandra.
16. Strukturaktiviteter: organisera informationen enligt en definierad genomsökning av de
aktiviteter som kommer att äga rum, varaktighet och efter varandra. Detta hjälper barnet att förstå
hur länge de kommer att behöva förbinda sig och när de kan förvänta sig tillgång till de mest
välkomna aktiviteterna.
17. Föreslå tydliga mål: Det är viktigt att varje enskild aktivitet syftar till ett tydligt lärandemål för
barnet.
18. Lär barnet att kommunicera nyckelmeddelanden: till exempel begreppet "ankare" och
"tillräckligt" .. Ju mer medel barnet måste
uttrycka sig, desto mindre troligt är han att ta
till "problembeteende" för att få vad han vill.
19. Förstå funktionen "problembeteende":
förstå

varför

olämpligt

beteende

implementeras, analysera vad som händer före
och efter. Det är viktigt att lära ut lämpliga
beteenden som uppfyller samma funktion och
systematiskt belöna dessa beteenden samtidigt
som problematiska beteenden motverkas.
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4.1 VIKTIGT AV SPORT
Speciellt för barn och ungdomar har sport en stor utbildningskraft eftersom den främjar respekt för
den andra, uppmuntrar till inkludering, begränsar isolering och social marginalisering som ofta finns i
ungdomar. Det är mycket viktigt att testa sportens effektivitet även hos dessa individer för att
identifiera

och

planera

evidensbaserade

behandlingar av sportig karaktär. För barn och
ungdomar med autismspektrum är det viktigt
att delta i olika aktiviteter som främjar
inkludering av kamrater och kan ge symtom
och

beteendefördelar.

terapeutisk

aktivitet,

fritidsaktivitet,

kan

Idrotten,
utan

vara

inte

en

en

lekfull-

komplement

till

terapeutiska vägar och kan vara
extremt viktigt. Efter omfattande forskning
ansågs de vara vetenskapligt berättigade till inkludering. De idrottsgrenar som omfattas är fem:
löpning, ridning, kampsport, yoga / dans och simning, praktiseras i de flesta studier i ett 1: 1förhållande med en instruktör, medan i andra studier ett förhållande på 1: 2 mellan instruktör och barn
eller tonåringar med ASD är garanterat.
Dessutom kan man säga att sport har betydande fördelar hos barn, ungdomar och vuxna med
autismspektrumstörningar när det gäller fysiska, psykologiska och beteendemässiga förbättringar.
Med tanke på den breda kliniska heterogeniteten hos personer med autismspektrum, och med tanke på
de olika hanteringssvårigheterna baserade på svårighetsgrad och funktionsnivåer, är det avgörande att
undersöka vilka sporter som är mest effektiva för autism och vilka fördelar varje sport kan ge.
4.2 CAT KIT TEKNIK
CAT KIT är ett verktyg för kognitiv affektiv utbildning, utformat av Tony Attwood, Kirsten Callesen
och Annette Muller Nielsen och baserat på kognitiv beteendeteori. Författarna strukturerade materialet
med barn och vuxna som lider av autismspektrumstörning i åtanke, men tror att det kan användas för
alla barn 6 och äldre, kognitiv nivå i normen och äldre med intellektuella funktionshinder. De
internationella riktlinjerna för autism rekommenderar interventioner för utbildning i känslor och
känslor hos ens egen och andras och underlättar interpersonell kommunikation. Sedan 2005
rekommenderas nu den första forskningen om effektiviteten av CAT KIT, utbredd i anglo-saxiska
länder, i de nya riktlinjerna för autismspektrumstörningar. Det är ett material med ett enkelt visuellt
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och taktilt stöd som syftar till utbildning och emotionell reglering och att stimulera sociala färdigheter;
Det tar också hänsyn till den sensoriska överbelastning som vissa barn upplever.
CAT KIT material består av:
0-10 meter känslomängd och intresse;
12 känslor;
116 ord känsla;
93 motsvarande smiley-ansikten (används inte för
att känna igen känslor utan för att uttrycka dem);
verktygslådan;
veckans dagbok;
cirkeln av relationer.
CAT KIT-materialet är utformat för att användas i en individuell relation och i en liten grupp, i
sittande men också hemma och på skolan av den lämpligt utbildade föräldern eller läraren. Barn, med
stöd av smiley-ansikten och tillhörande ord, kommer att kunna uttrycka sina känslor genom att också
ange graden av intensitet och föräldrar måste registrera i dagboken utvecklingen av barnet tills de
gradvis eliminerar stödet från Cat Kit.

Reference links - https://www.youtube.com/watch?v=CkCM5_pLr4s&t=28s
5. KAPITAL
SLUTSATSAR
Avslutningsvis för känslomässiga och relationella störningar menar vi uppsättningen av svårigheter
och svårigheter som barn, tonåringar och vuxna upplever när de inte kan interagera med andra och
skapa skyddsbarriärer genom deras emotionella, affektiva och relationella. I grunden för de flesta av
dessa störningar är ofta dysfunktionella representationer, eller "filter" genom vilka personen tenderar
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att utvärdera sig själv, sitt liv, interpersonella relationer av sig själv och den omgivande världen, med
utgångspunkt från tendensen att överdriva de negativa aspekterna av verkligheten, med styvhet och
liten tankeflexibilitet.
Personer med känslomässiga och relationella störningar har ofta låg självkänsla, tar motsatta och
avvisande attityder, känner sig maktlösa och upplever ångest och ilska.
Det finns många orsaker som får de beskrivna försökspersonerna att ha dessa störningar, genetik
spelar inte alltid en viktig roll men också yttre faktorer påverkar känslomässigheten som utlöser
larmklockor av störningen, t.ex.:
1. la svårigheter att separera från föräldrar;
2.la svårigheter att umgås med kamrater och
sökandet efter en exklusiv relation med den
vuxna;
3.la

svårigheter

känslomässig

att

hämning

hantera
eller

känslor:
överdriven

rastlöshet;
4. Psykosomatiska symtom såsom illamående
och magsmärta, huvudvärk och sömnstörningar;
5. Mobbning och mobbning av hans kamrater;
6.Skoleangest och prestationsångest;
7.isolering, brist på intresse, nedläggning, marginalisering;
8.Frekventa avsnitt av ilska och aggression som en reaktion på frustration och tvång, både fysiska
och psykologiska;
9.Paty som minskning eller frånvaro av någon känslomässig reaktion inför situationer,
vardagshändelser
Känslomässiga och relationella störningar kan uppstå i skolans sammanhang, börja från dagis eller i
icke-familjens sociala miljöer. Det är inte ovanligt att lärare uppmärksammar föräldrar och
familjemedlemmar som ofta möter inkonsekventa beskrivningar av sina barns upplevelse. Det är helt
klart att vissa känslor har ett betydande inflytande på skolinlärning och motivation. Ju mer du sätter
ditt barn i stånd att uppleva positiva känslor i skolan, desto mer behöver du för att hjälpa dem att lära
sig.
De som har handlat med barn i början av grundskolan kommer att ha märkt att många av dem närmar
sig lärande med stor entusiasm, men det dämpar över tiden. Om studien är förknippad med behagliga
stämningar, kommer studentens aktiva deltagande förmåga att stimuleras i lärprocessen. Tyvärr
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förekommer detta fortfarande ganska sällan, det är viktigt att komma ihåg att överdriven känslomässig
spänning negativt påverkar effektiviteten hos många prestationer: detta innebär att om barnet är för
anspänt och involverat, kommer det att prestanda minska i någon aktivitet, inte bara i strikt
skolverksamhet, men också inom sport, konstnärliga eller andra aktiviteter.
Känslor påverkar mentala aktiviteter, vissa kognitiva mekanismer som koncentration och
uppmärksamhet påverkas negativt av överdriven känslomässig spänning, så det är svårt att fokusera på
det du behöver lära dig när du är för upprörd eller upprörd. Känslor påverkar också interpersonella
relationer: barn som till exempel uppvisar en överdriven aggression kommer att få lika aggressiva
svar, eller tenderar att undvikas, avvisas, avvisas. Tvärtom, om det finns överdriven blyghet i
mellanpersonliga relationer, kommer barnet att ha svårt att komma in i gruppen och kan hitta sig
socialt isolerade. Att också tänka på är det faktum att de dominerande känslorna avgör klassens
psykologiska klimat.
Detta beror på att vissa negativa känslor, om manifesteras med hög frekvens och intensitet, skapar ett
ganska negativt klassrumsklimat som sliter lärarna och gör svårigheterna med inlärningsprocessen. De
vanligaste upplevelserna blir vanliga metoder för svar, så om du har barn som ofta upplever ångest
inför frågor eller uppgifter i klassrummet är det mycket troligt att en sådan ångest, i avsaknad av en
specifik intervention, kommer att konsolideras även i följande år. Detsamma gäller för andra
uttalanden som till exempel fientlighet eller sorg att om de inte riktigt tas upp så kommer de så
småningom att bli en stabil del av barnets emotionella repertoar.
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Vuxna invandrare som tar hand om förskole och grundskolebarn med
känslomässiga problem
Författare : Marine Rachel, Charlotte Meletli ,Mobilizing Expertise AB ,
Sverige
1. UTBILDNING I SVERIGE
1.1. Introduktion: Översikt över Svensk skolutbildning
Skolsystemet i Sverige är baserat på barnets utveckling och välbefinnande. Grundskolan
börjar först vid 7 års ålder och varar 9 år.
Systemet är baserat på det faktum att alla har samma rätt och tillgång till utbildning oavsett kön,
etnicitet, hemvist och social eller ekonomisk status.
Barnen är hjärtat i det svenska systemet. Lärare är inte längre tjänstemän. De betalas efter prestanda
för att öka effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten på arbetet.
Kommunerna och deras anläggningar säkerställer drift och finansiering av utbildningssystemet. Den
enda begränsningen är att respektera de breda linjerna i det nationella programmet. Skolorna är fri att
anpassa sina arbetsmetoder till sina elevernas behov för att ge bättre utbildning för alla. Därför är
utbildning, böcker, transport till skolan och matsalen gratis för alla studenter som bor i Sverige.
Privata anläggningar är också gratis för att respektera principen om svensk utbildning.
Skolsystemet är mycket atypiskt med sin mikrohantering på kommunal nivå, både ekonomiskt och
materiellt och av att lärarnas status som tjänsteman övergavs.
Detta möjliggör en stark anpassningsbarhet av program, utbildning och undervisningsmetoder för
elever som är placerade i hjärtat av skolsystemet.

Lärare betraktas inte som en bindande myndighet utan som guider. Studenter kallar sina lärare efter
sitt förnamn. Lärare och studenter är på samma nivå. Syftet med systemet är att stärka studenterna
tidigt i deras framtid, att minska effekterna av den sociala miljön på resultaten och att leda studenterna
att bekräfta högskoleexamen och gå den kurs som passar deras personlighet bäst.
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I skolan tänker barnen själva, utvecklar sin autonomi och får en känsla av ansvar. Det finns ingen
tävling. Det finns specialiserade stiftelser för barn som behöver ytterligare behov (mental eller
kognitiv nedsättning).
1.2. Frivillig skolgång (dagis, förskola och förberedande årskurs)
I Sverige får föräldrar 480 dagars betald föräldraledighet för varje barn som måste användas innan
barnet fyller 8 år. Dessa dagar kan delas mellan båda föräldrarna som de vill. De kan dock inte skicka
dem till andra föräldrar. Varje förälder har 90 dagar som de måste använda eller förlora.
Det verkar som om de flesta mammor tar ledigt från jobbet det första året för att stanna hemma med
barnet. Och sedan är pappan, omkring 6 månader, hemma med barnet innan barnet börjar på dagis,
daghem/förskola.
Undervisningen i förskoleklassen styrs av samma läroplan som grundskolan. Lärningsmetoder som
används i förskolan, gymnasiet och grundskolan är utformade för att stimulera barnens utveckling och
deras önskan att lära sig. Förskoleklassen kan betraktas som ett förberedande år för barnet innan de
börjar sitt första år på grundskolan.
Barn lär sig känslomässig utbildning i tidig ålder. Förskolan som är tillgänglig från 1 års ålder ger ett
känslomässigt utbildningsprogram. 80% av barn mellan 1 och 5 år går i förskolan. Detta gör att en stor
majoritet av barnen kan nås. Barn lär sig genom icke formella metoder, tolerans, självförtroende,
empati, självständighet, respekt för andra och färdigheteten att prata/presentera sig utan att vara rädd
för att göra misstag.
Förskolan betonar lek, snarare än att sätta mål och mäta framsteg. Alla barn är olika och kommer att
lära sig olika. Läraren anpassar hans/hennes undervisning till barnet efter hans/hennes behov.
Aktiviteterna sker huvudsakligen utomhus.
En specialpedagog kan vara närvarande i förskolan i Sverige. För kommunala skolor finns det
nödvändigtvis en specialpedagog som delar på flera skolor. För privata skolor beror det på skolans
budget.
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Specialpedagogerna är en värdefull hjälp för lärare som har svårigheter med barn med känslomässiga
problem. På förskolan har socialtjänsten ansvaret för att göra det nödvändiga om ett barn har
känslomässiga problem.

1.3. Grundskola
Grundskolan är indelad i tre grupper, som består av grundskola, gymnasiet och högskolan. Alla barn
och ungdomar i Sverige är skyldiga att gå i skolan mellan sju och sexton år. Läsåret är uppdelat i höst
och vårtermin.
Under de nio obligatoriska åren på grundskolan garanteras alla elever ett visst antal
undervisningstimmar i varje ämne. Alla elever studerar svenska, engelska, matematik, geografi,
historia, religion, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, konst, hemkunskap, sport och hälsa,
musik, syslöjd, träslöjd och metallarbete och ett utländskt språk.
Ett speciellt "elevalternativ" gör det också möjligt för dem att välja vilka ämnen de vill specialisera sig
i. Timmarna för "Elevalternativet" tilldelas lika i kursplanen för engelska eller sport och hälsa.
Skoldagen börjar klockan 8 och slutar omkring kl 14-15 på eftermiddagen. Studenter har inte så
mycket läxor. Men de tränar ofta på sport och/eller kulturaktiviteter efter skoldagen.

.

2 PLATS FÖR INVANDRARLÄRARE SOM TAR HAND OM BARN MED KÄNSLOMÄSSIGA
PROBLEM
2.1. Fördelar med att vara invandrarlärare som tar hand om barn med känslomässiga problem

I Sverige är vissa barn invandrare, främst från 2015. Det svenska skolsystemet skapar infrastruktur för
att tillhandahålla utbildning till invandrarbarn på samma sätt som för lokala barn.
Det svenska skolsystemet gör det möjligt till stöd för barn och familjer. Desto bättre miljön är, desto
bättre är barnets utveckling.
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Vi kan inte tänka att det är skillnad på en invandrarlärare och en lokal lärare. Båda använder icke
formell utbildning för att stödja barn med känslomässiga problem.

Följande är ett vittnesmål från en invandrarförskollärare:

”Jag kom till Sverige för 6 år sedan och blev lärare i en skola som lärarassistent. Vi arbetade med icke
formell utbildning för att stödja deras känslomässiga utbildning. Men känslomässig utbildning var inte
alltid det direkta syftet men det hände indirekt. Som invandrare skulle jag inte kunna säga att vi
använder något annat än svenska lärare eftersom vi är begränsade till det svenska
utbildningssystemet.”

Hur som helst, i vissa situationer kan en invandrarlärare stödja ett invandrarbarn. Det här är ett konkret
exempel som hände på en förskola i Sverige.

Lärare var oroliga för ett barn eftersom de aldrig hade hört hennes röst. En dag kom en lärare för att
ersätta en annan lärare som varit sjuk under de senaste dagarna. Denna lärare talade samma språk som
det här barnet. Under hela perioden pratar flickan mycket. Lärarna förstod att hon kunde prata, men att
hon inte kunde prata på samma språk som lärarna. Det är nödvändigt för invandrarlärare att arbeta
speciellt med invandrarbarn. Barn med känslomässiga problem kan känna sig mer bekväm med en
lärare som talar samma språk och har samma kultur. Det är oerhört viktigt att hjälpa vissa barn att bli
integrerade.
2.2. Nackdelar med att vara invandrarlärare som tar hand om barn med känslomässiga problem
Att vara invandrarlärare kan också ha nackdelar. Att arbeta i en mångkulturell grupp kan vara
berikande men det kan också vara väldigt komplicerat. Till exempel i en mångkulturell grupp av lärare
är deras kulturer olika och barnens syn kan också vara olika. I Sverige är barnet hjärtat i systemet. Så
är inte fallet i alla länder. Och ibland är det inte lätt att förstå en annan syn och arbeta tillsammans.
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Men det är också viktigt att barnet kan vara i kontakt med andra lärare och barn, att endast prata på
hans/hennes språk kan isolera honom/henne från de andra barnen.
2.3. Vilka metoder kan användas för att stödja barn med känslomässiga problem
2.3.1. Skolprocess för barn med känslomässiga problem
På förskolan använder lärare en specialpedagog om det finns en närvarande på skolan för att observera
barnet med känslomässiga problem. Om det inte finns, använder de socialtjänsten. Socialtjänsten
hjälper barn och familjer att hitta den bästa lösningen för barnet.
I detta fall följs barnet ofta av BVC (Barnavårdscentralen) som är det medicinska centrumet för barn
(0-6 år) i Sverige.
Vid behov kommer BVC att föreslå att barnet träffar en ”logoped” som motsvarar en talpedagog.
Endast BVC kan föreslå en träff med en logoped. I Sverige handlar allt om det professionella. Många
familjer träffar en logoped för sina barn. Därför kan processen ta tid.
På förskolan kan lärare fylla i ett diagram om språk, känslor m.m... som kallas TRAS för att observera
barnen med känslomässiga problem.
2.3.2. Presentation av lekar som kan användas för barn med känslomässiga problem
Enligt vittnesmål från kontaktade lärare så finns det inga metoder/lekar som är passande på förskolor
och skolor. Läroplanen utgör grunden för alla förskolor och skolor, men det är upp till varje skola att
bestämma hur man ska nå målen. I allmänhet kan man säga att grunden ofta bygger på
relationspedagogik, barns deltagande, positiv förstärkning, m.m...
Läraren/assistenten måste observera barnet med känslomässiga problem och vara kreativ för att göra
lärandet mer intressant. Olika lekar är användbara där barnet måste gissa, skriva, rita, måla, tänka eller
utforska.
Hur som helst, kan dock lärare välja vissa lekar för att stödja barn med känslomässiga problem.
I den här länken: 21 Enkla Sätt att Integrera Social-Känslomässigt Lärande under Hela Dagen. Det
finns några enkla idéer om aktiviteter för lärare för att hjälpa barn att integreras.
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När ett barn börjar förskola eller skola för första gången finns det en anpassningsperiod som görs
gradvis för att lugna barnet i sin nya miljö. I början stannar föräldrarna kvar på skolorna med barnet en
halv dag eller ett par timmar. Hur lång tid beror på hur barnet känner och om han/hon känner sig säker
utan föräldrarna.

Tekniker och strategier för positiva
förändringar hos barn med känslomässiga
problembeteenden
2.3.3.

Det beror på barnet själv. Lärare/assistent kan hitta rätt motivation som kan inspirera barnet att
fullfölja hans/hennes uppgifter.
•

Detta är ett exempel från en assistent som tog hand om en autistisk elev på grundskolan
Detta barn älskade att spela digitala spel. Assistenten fann motivationen att använda iPad som
belöning för det autistiska barnets goda ansträngningar.
En annan strategi var att ibland arbeta i en liten grupp med klasskamrater som barnet gillade.
Det var ett steg mot en positiv förändring i barnets beteende.
•
Ett annat exempel från ett barn på förskolan
En flicka vägrade att prata på förskolan. Hon pratade bara hemma. Läraren och teamet föreslog
att uppmuntra henne med att prata med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation).

.

Detta är en teknik för alternativ kommunikation med teckenspråk

Sedan bad de henne att kommunicera genom att rita. Således började hon kommunicera med

.

dem med icke verbal kommunikation

I en skola skapade lärarna en “SOS Box”
Det här är en plastlåda där barn kan använda föremål att slappna av som en antistressboll,
ihopdraget halsband, massageboll m.m... När barn är distraherade ser dom oroliga ut eller dom
kan inte sluta att flytta sig, då kan läraren föreslå att använda en sak från den här lådan för att
kunna koppla av.
l

På förskolan är barnen fri att ta sig runt som dom vill

De har möjlighet att sitta runt sitt bord eller stå upp. De kan också sätta sig på mattan. I vissa
skolor har de sittplatser med ett system där de kan trampa. Det är användbart när barnet flödar
över av energi eller när ett barn inte är tillräckligt aktivt för att stimulera det.
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l

Dramadans och forumteater är också mest effektivt

I allmänhet måste lärarna observera barnets beteenden. Och sedan kommunicera med barnet
och utforska olika tekniker.

2.3.4. Tekniker för aktiv lyssnarutbildning
Det finns inga speciella regler om aktiv lyssnarutbildning. Allt beror på barnet

.

För förskolebarnen, om läraren har en aktivitet och barnet inte lyssnar. För det första kan läraren ta
barnet i knät och försöka få barnet att koncentrera sig mer. Om det inte hjälper frågar läraren barnet
vad han/hon vill göra. Om hon/han inte är intresserad av aktiviteten så hittar de en annan tillsammans.
•
Lärarna kan använda lite avkopplande musik för att få koncentration av barnet. Om
vissa barn är tygellösa kan avkopplande musik hjälpa barnen att fokusera på vad de gör.
•
Om alla barn börjar bli tygellösa kan lärarna föreslå att ta en paus och äta ett
mellanmål.
•
Använd en digital timer och ett sandglas för att räkna tiden då barnet måste sitta helt
tyst i klassrummet och lyssna på läraren.
2.3.5. Föräldraprogram för familjer med barn med känslomässiga problem
Olika program finns tillgängliga för familjer med barn med känslomässiga problem.
Kommunerna kan erbjuda ett strukturerat möte. I Lund erbjuder till exempel kommunen det gratis till
familjer som behöver det :
Cope: En kurs för att lära sig olika strategier för att få bättre interaktion med sitt barn. Det finns två
grupper: 3-12 år gamla och 13-18 år gamla. Det finns strukturerade möten som är baserade på
filmsekvenser. Det finns ett program endast för föräldrar. De måste göra läxor baserat på sitt eget
barn. Det finns 10 möten på 2 timmar.
Komet: En vägledning för föräldrar som vill minska konflikter hemma och som vill få en bättre
relation med sina barn. Det finns strukturerade möten och föräldrarna måste göra övningar hemma
mellan mötena. Det är ett program för föräldrar med barn i åldern 3-1. Det finns 11 möten på 2,5
timmar/vecka.
TAKK: Logopeden kan erbjuda 3 dagars utbildning med denna kommunikationsmetod för att hjälpa
föräldrar att kommunicera med sina barn med språkproblem.
Kriscentrum för barn och ungdomar: Möten reserverade uteslutande för barn som har skilda föräldrar
där de kan prata om sina känslor och upplevelser och förstå att de inte är ensamma.
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Slutsats:
Det svenska skolsystemet uppmuntrar för tillhandahållande av ett idealiskt ramverk för barnets
utbildning, särskilt genom att tillhandahålla gratis skola, matsal, böcker och transport till skolan för
barnen. Tack vare detta system har barn samma jämställdhet till att få en kvalitetsutbildning. Därför
undviks de inledande känslomässiga problemen.
Sverige har mer än 900 000 utländska medborgare som bor i Sverige med blandade kulturer, språk och
traditioner. Det finns således ett betydande antal internationella skolor i landet, särskilt i de stora
städerna som Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg och invandrarlärare är en
avgörande del av den internationella skolans framgång.
Många av barnen i dessa familjer där minst en förälder inte är från Sverige och använder ett annat
språk och kultur hemma. Invandrarlärare är oerhört fördelaktiga.
Att vara invandrarlärare kan hjälpa dessa barn oerhört med att integrera sig i skolmiljön, hjälpa dem
att kommunicera och ge dem en mer bekant och därför säkrare miljö, att hjälpa barnet att få
självförtroende och dom som omger honom, hjälpa honom att blomstra och förhindra alla typer av
känslomässiga problem.

121

Personal som utbildar invandrarlärare som tar hand om förskole och
grundskolebarn med känslomässiga problem

Författare : Marine Rachel, Charlotte Meletli ,Mobilizing Expertise AB ,
Sverige
1. INTRUDUKTION
Följande stycken är inriktade på Sverige. Hur som helst är vissa undersökningar intressanta att
veta från andra länder i Europa, som ett exempel i Irland, kapitel 5.
Baserat på intervjuer med lärare och undersökningar på Google så finns det inga annorlunda metoder
eller utbildningar för invandrarlärare jämfört med svenska lärare som tar hand om förskolebarn och
grundskolebarn med känslomässiga problem.
Om invandrarlärare vill arbeta som permanent lärare eller förskolelärare i Sverige måste de ha en
svensk certifiering. Det finns dock några undantag.
Invandrarlärare kan arbeta utan certifiering maximalt ett år i taget. Förutsättningarna är att ha
tillräcklig utbildning och bra kunskaper i svenska och det är bara om det inte finns någon certifierad
lärare eller förskollärare att anställa. Sverige saknar lärare och förskolelärare, invandrarlärare vars
examensbevis inte har validerats eller pågår för att få certifiering hittar ofta anställning som assistent.
De har en lägre lön och har inte samma ansvar (till exempel kan de inte ha ett möte med föräldrar eller
de deltar mindre i gruppsamtal).
I teorin kan inte lärare utan svensk certifiering bli en permanent lärare, och det logiska sättet vill att
minst en certifierad lärare ska leda gruppen med icke certifierade lärare. Men verkligheten kan vara
annorlunda. I vissa skolor fick några svenska lärare utan certifikat en permanent anställning.
Och vissa lärare behöver inte certifieringen som modersmålslärare, lärare som undervisar i Engelska i
andra ämnen förutom språk och lärare i yrkesämnen.
Om Skolverket avvisar ansökan eftersom det kvalificerade examensbeviset för lärare eller
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förskollärare saknas, kan invandrarlärare ansöka om utbildning vid universitet eller högskola som
erbjuder lärar eller förskoleutbildning. De kan också bedöma vilka tidigare kvalifikationer som kan ge
poäng.
Om lärarutbildningen i Sverige inkluderar specialkurser för barn med känslomässig utbildning.
I de kommande kapitlen presenteras några metoder i Sverige men också i Europa om inkludering av
invandrarlärare i skolsystemet. Vissa av dessa program måste justeras. Det är dock en bra början att
hjälpa invandrarlärare att arbeta i sitt ämnesområde i sitt nya land.

2. FAST TRACKING "NYANLÄNDA LÄRARE TILL NYANSTÄLLDA LÄRARE"
Fast Tracking är ett svenskt program som öppnas för lärare med examen från ett annat land. I Sverige
finns det en nationell brist på lärare och förskollärare. Samtidigt har många invandrare och flyktingar
som anländer till Sverige undervisning som bakgrund.
Idén med Fast Tracking för lärare och förskolelärare är att ge nyanlända lärare möjlighet att återuppta
undervisningen så snart som möjligt genom arbetslivserfarenhet och anställning.
Invandrarlärare som har en lärarutbildning på examensnivå kan redan börja studera för att få
permanent uppehållstillstånd.
Programmet pågår i 26 veckor och kurserna inkluderar teori, svenska språkstudier vid universitetet
och praktikplats på en skola eller förskola. På vissa universitet är många av de nyanlända med lärar
eller förskollärarutbildning Arabiskt talande och därför kommer kursen delvis att vara på Arabiska.
Under utbildningen kommer de att fokusera på undervisning och lärande, lärarnas arbete och hur
svenska skolor och förskolor hanteras och organiseras.
Detta program finns tillgängligt på sex universitet i Sverige, i Göteborg, Malmö, Linköping,
Stockholm, Umeå och Örebro. Samma universitet erbjuder för närvarande kompletterande utbildning
för utländska lärare, ULV (utländska lärares vidareutbildning), som är ett längre program som leder
till en Svensk läraranställning.
Om invandrarlärare är intresserade av att gå med i detta program måste de kontakta den offentligt
Svenska arbetsförmedlingen.
123

Detta initiativ kan bidra till en snabb och framgångsrik ekonomisk och social inkludering av
nyanlända invandrarlärare genom utbildning och professionell träning.
Hur som helst har vissa brister i Fast Track programmet observerats: Tyvärr har bara ett begränsat
antal kunnat komma in i den tredje fasen av Fast Track programmet. Det finns också några svårigheter
att samarbeta mellan offentliga myndigheter som sätter den nyanlända läraren i en svår situation,
vilket leder till frustration och hopplöshet m.m.).
Trots bristerna i Fast Track programmet kvarstår samförståndet om behov och mål bland de parter
som ursprungligen förhandlade om Fast Track återstår. Det påskyndade förfarandet måste ändras så att
nyanlända lärare kan hantera ett robust, begripligt och hållbart system över tid. Alla nyanlända lärare
bör ha goda förutsättningar för att fortsätta träna i sitt nya hemland.

3. INDIVIDUELLA OCH KOLLEKTIVT KORTA UTBILDNINGAR
3.1. Utbildning utanför skolan
Skolorna erbjuder lärare och assistenter möjligheten och något i skyldigheten att delta i korta
utbildningar individuellt eller kollektivt. Detta tillhandahålls ofta av privata organisationer eller
utbildningsbyråer.
Läraren kan söka specifika utbildningar på egen hand (till exempel en kort utbildning om barn med
känslomässiga problem). De kan presentera det för rektorn som bestämmer om skolan kan finansiera
utbildningen. Om det är en individuell utbildning delar läraren vad han/hon lärde sig under
utbildningen med gruppen när han/hon återvänder till skolan.
Att delta i utbildningen är något som läraren tillmötesgår om han/hon anser det nödvändigt. Oftast tar
de utbildning under sin arbetstid, vilket inte alltid är möjligt att organisera eftersom det kan vara svårt
att ersätta en lärare. Skolan kan dock stänga under en dag och meddela föräldrar i förväg.
3.2. Utbilding i skolan
I skolan delar lärarna sina erfarenheter och detta är det viktigaste sättet att lära av varandra. Vissa
skolor träffas en gång i veckan för att diskutera svårigheter och vissa barns framsteg. De diskuterar
och hjälper varandra för att hitta det bästa sättet att stödja barnen med känslomässiga problem.
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När en speciallärare är närvarande i skolan, samarbetar lärarna med honom/henne, ber om råd eller ber
denne att komma in i klassen för att observera barnet.
Invandrarlärare kan också dela sina erfarenheter och kunskaper om ett lands ursprung. Det är
berikande att lära sig metoder från olika länder. Ibland är det också svårare som det förklaras i de
föregående kapitlen ”Plats för invandrarlärare som tar hand om förskolebarn och grundskolebarn med
känslomässiga problem”, barnets syn kan skilja sig från lärarens kultur. Och vissa metoder kan inte
tillämpas i Sverige.
4. BYRÅ SAMARBETE I SVERIGE
I Sverige har den kommunala socialtjänsten huvudansvaret för att upprätta och upprätthålla ett
samarbete mellan byråer när det gäller barn i riskzonen. Skol och förskolepersonal har ingen
obligatorisk utbildning för skydd av barn och i lärarutbildningar är dessa problem ofta alternativa.
Hur som helst har Svensk personal dock mandat att rapportera till socialtjänsten alla beskrivningar om
ett barn som kan vara i riskzonen.
I Sverige har det också varit ett ökat intresse för samarbete mellan olika myndigheter och ett
mångprofessionellt samarbete för att förbättra kvaliteten för arbetet med utsatta barn
Som ett led i det förebyggande arbetet har flera mångprofessionella familjecentrum inrättats, där hälsa
och socialt arbete kombineras
Dessa anläggningar har upprättade länkar till sjukvårdspersonal och barn och ungdomspsykiatri,
skolor inbjuds också när det ses som relevant.
Vi hittar som partnerinstitution till exempel BVC (barnavårdscentralen) som är det medicinska
centrumet för barn som följer barn mellan 0 och 6 år eller BUP (Barn och ungdomspsykiatri) som
motsvarar det psykiatriska sjukhuset i Sverige som är ett institut som kan hjälpa familjer med barn
med känslomässiga problem.
5. PROJEKTET FÖR INVANDRARLÄRARE I IRLAND
5.1. Vad är projektet för invandrarlärare?
Projektet för invandrarlärare har inrättats av Marino Institute of Education med stöd av National
Integration Funding från Department of Justice and Equality 2017, i Irland.
Projektet strävar efter att öka invandrarlärarnas deltagande i den Irländska grundskolan och
gymnasiala utbildningssektorn. Lärare som har utländska kvalifikationer kan få råd, information och
utbildning för att hjälpa dem att fortsätta sitt yrke på Irländska grundskolor och gymnasieskolor.
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Projektet för invandrarlärare arbetar också med invandrarlärare för att stödja dem vid registrering och
jobbsökningsförfaranden

5.2. ”Att vara lärare i Irland” Migrant Teacher Bridging Programmet
”Att vara lärare i Irland” är ett övergångsprogram som är avsett för invandrargrundskolor och
gymnasielärare som nu bor i Irland. Detta program ger ytterligare kunskap, färdigheter och förtroende
för att uppgradera dessa lärares "professionella tillväxt" och för att hjälpa dem att öka sin chans att få
ett jobb på skolor i Irland.
Genom föreläsningar, studiegrupper, på nätet och skolupplevelser upptäcker deltagarna skolans
sammanhang och skolkulturer, läroplan, bedömning och pedagogik, därmed lärarens roll i Irländskt
sammanhang och hur man kan utveckla en lärarkarriär i Irland.
5.3. Effekten av projektet för invandrarlärare
Projektet för invandrarlärare, genom invandrarlärar anställningsutbildning och Bridging Progamme för
invandrarlärare förbättrar invandrarlärares möjligheter att säkra anställning i Irländsk skola.
Det första Bridging Programme for Immigrant Internationally Educated Teacher (IIETs) pågick från
Januari till Maj 2019. 34 lärare från 17 länder tog examen från programmet den 4 juli 2019. The
Minister for Education and Skills, Joe Mc Hugh TD gav lärarna sina prestationsbevis.
Efter första IIET framgång har andra sessioner skapats. Den nuvarande sessionen äger rum november
2019 till april 2020.
Detta projekt skulle kunna överföras till andra länder i Europa för att hjälpa invandrarlärare att
förbättra sina kunskaper om skolsystemet i deras nya hemland, och därmed hjälpa invandrarlärare att
komma in på arbetsmarknaden och få goda förutsättningar att utöva sin verksamhet i deras nya
hemland.
Om du vill ha mer information om detta projekt kan du besöka projektets webbplats och facebooksida
via följande länkar :
https://www.mie.ie/en/research/migrant_teacher_project/
https://www.facebook.com/Migrant-Teacher-Project-344732092852367/
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6. SOCIALT OCH KÄNSLOMÄSSIGT LÄRANDE (SEL)
6.1. Vad är SEL ?
Socialt och känslomässigt lärande är en uppsättning utbildningstekniker som lär eleverna självkontroll,
sociala kompetenser, empati, motivation och självmedvetenhet och det har visat lovande resultat i
USA.
Forskaren beslutar att skapa SEL programmet och de upptäcker att känslomässig intelligens också kan
läras precis som alla akademiska ämnen.
Forskningen visar att genom att tillhandahålla konsekventa, målmedvetna och robusta SEL program
kan studenter dra nytta av detta på flera sätt, eftersom det kan främja barnets akademiska framgång
och positiva akademiska beteenden, problem med uppförande, beroende och känslomässig ångest.
SEL bildar avsiktligt en deltagande, omtänksam och rättvis läromiljö och bevisbaserad praxis som
aktivt involverar alla studenter i deras sociala, känslomässiga och akademiska tillväxt. Detta
tillvägagångssätt förenar SEL i alla delar av elevernas vardag, under alla tider på skoldagen och i sina
hem och grupper.
6.2. Varför ska vi integrera SEL programmet i skolan
Psykisk ohälsa är en viktig fråga över hela världen. Depression, aggressivt beteende, nedstämd känsla
och missbruk av alkohol och droger.
Skolan är en arena för hälsomedling. Det är platsen där eleverna upptäcker det väsentliga i deras
sociala interaktioner, utmaningar och möjligheter för personlig tillväxt. Dessutom tillbringar de största
delen av sin tid på skolan.
SEL är vanligt i förskolor och grundskolor både i Europa och i Nordamerika.
Program för socioemotionellt lärande och som är märkt terapeutisk utbildning har ökat dramatiskt
under det första decenniet av årtusendet. I Sverige motiverar skolor ofta deras användning av dessa
program som ett sätt att organisera sin värdebaserade utbildning som är ett sätt att förverkliga de
demokratiska ambitionerna som uttrycks i utbildningspolitiska dokument, som till exempel den
nationella läroplanen.
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Socialt och känslomässigt lärande (SET) programmet är en liknande teknik som används i Sverige
som en kvasiexperimentell studie, med två interventions och två kontrollskolor under fem år. När det
gäller marknadsföring var programmets inverkan på mental hälsa generellt gynnsam, särskilt genom
att främja aspekter av självbild, inklusive välbefinnande och att hämma aggressivitet,
alkoholanvändning, mobbning och uppmärksamhetssökande.
De observerade dock ingen skillnad på sociala färdigheter. Det verkar som att SET har potential att
fungera effektivt som hälsofrämjande ingripande under skoltiden.
Dess huvudsakliga inverkan kan snarare vara att begränsa försämringen av mental hälsa i vissa
aspekter som är vanligt under tonåren.

6.3. Hur SEL metoden kan hjälpa invandrarlärare ?
Barn behöver sociala och känslomässiga färdigheter för att navigera runt i världen. Lärare kan hjälpa
barnen att få en hälsosam start genom att integrera sociala och känslomässiga inlärningsaktiviteter i
klassrummet.
Som också nämns i artikeln "Invandrarlärare som tar hand om förskole och grundskolebarn med
känslomässiga problem" är invandrarlärare avsevärt fördelaktiga när det gäller att hjälpa
invandrarbarn att hjälpa dem att integreras i skolan.
Dessa barn är mer benägna att utveckla känslomässiga problem (dra sig tillbaka, brist på
självförtroende m.m. ...) genom att känna sig utanför eftersom de inte talar samma modersmål
och/eller har en annan kultur som kan orsaka komplikationer i deras utveckling.
Invandrarlärare har en viktig roll med att hjälpa dessa barn i skolan. Att använda SEL tekniker med
dessa barn kan vara ett effektivt verktyg.
7. Exempel på socialt och känslomässigt lärande (SEL) aktivitet
7.1. Lär empati genom inkludering i klassrummet: Skapa klassrumsförväntningar med ett avtal
Syftet med denna aktivitet :
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Denna aktivitet kommer från ett blogginlägg från en grundskolelärare, Elyse Rycroft. Hon delar med
sig lärartips, förvaltningsstrategier, lektionsidéer och mer. Hon har experimenterat med sina egna
undervisningsresurser och nu delar hon sin kreativitet med andra lärare.

Denna aktivitet är en social och kämslomässig inlärningsaktivitet. Mångstegsprocessen hjälper barnen
att identifiera vad som är viktigt i ett klassrum och ta ansvar för att upprätthålla det.
Ett klassrumsavtal byggs i början av varje år med samarbete och idéer från alla barn. Det är ett trevligt
alternativ till traditionella klassrumsregler. Klassrumsavtal är ett verktyg som blir starkt och kraftfullt
för barn.
Steg 1 : Ha samtal med barnen och läs böcker för dom
I början av året har läraren en daglig konversation om
sociala ämnen som respekt, samhälle, ansvar, grupparbete
m.m…
Sedan ställer läraren frågor till barnen och ger dem flera
scenarier att diskutera och svara på. Denna metod
uppmuntrar kritiskt tänkande och delning av synpunkter.
Läraren genomför klassmöten varje vecka där barnen uppmuntras att öppet visa känslor, tacksamhet,
lösa problem och ge komplimanger.
Läraren väljer och läser böcker dagligen som illustrerar hur barn hanterar olika känslor och problem.
De pratar alla tillsammans om berättelserna och barnen delar sina kontakter. Denna metod är perfekt
för att undervisa färdigheter och ta med sig de viktiga konversationerna.
Steg 2 : Skapa ett Förankringsdiagram
Lärare och barn samlas som klass för att skapa ett förankringsdiagram tillsammans. Läraren har redan
förberett diagrammet med titeln "Ett Utmärkt klassrum" eller "Ett fridfullt klassrum" och ett "Y"
nedanför för att skapa tre separata områden för barnen att dela sina idéer. Läraren ber barnen att dela
tankar och svara ärligt på frågorna.
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Läraren ber barnen att tänka på hur ett ”utmärkt klassrum” ser ut. Vad ser dom när dom tittar runt i sitt
klassrum och på barnen ?
Läraren lägger till dessa idéer i ankardiagrammet. Om läraren känner att en viktig idé inte har nämnts,
kan läraren ge tips eller ställa frågor tills någon nämner det.
Några av dessa idéer kan inkludera glada barn, hårt arbete, kul, lära, hjälpa m.m…

Sedan frågar läraren barnen vad ett ”utmärkt klassrum” låter som.
Vad hör de när det gäller oljud och vad folk säger? Läraren lägger till
ett annat sektion till barnens idéer.
Några av dessa idéer inkluderar tyst arbete, gott uppförande, skratt,
frågor, vänliga ord m.m…
Slutligen frågar läraren barnen hur ett ”utmärkt klassrum” känns som.
Vilken känsla har dom inne i skolan och hur människor får dem att
känna ? Denna del är en bra träning för att hjälpa barn att identifiera
olika känslor.
Några av dessa idéer kan inkludera glad, öppen, välkomnande, respektfull m.m…

Steg 3 : Granska diagrammet och välj 3 idéer
Läraren läser diagrammet igen med barnen. Och läraren frågar dem om
någon behöver något förklarat eller om det finns några frågor. Barnen får
välja sina tre favoritidéer. De väljer en idé från var och en av de tre
sektionerna och sätter dit ett klistermärke för att markera den platsen.
Barnen ställer sig i ett led och går upp till diagrammet med sina
klistermärken. Läraren ber dem säga vilka idéer de tycker är de viktigaste
och läraren hjälper dem vid behov att hitta dessa idéer i diagrammet.
När alla klistermärken har lagts till räknas läraren med barnen upp och
skriver antalet klistermärken bredvid varje ”stor” idé. Dessa ”stora” idéer blir huvudelementen i
klassrumsavtalet. Om barn tror att dessa idéer är de viktigaste, kommer de att vara mer motiverade att
följa dom och arbeta hårt.
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Steg 4: Skriv, underteckna och granska avtalet
Läraren skriver klassavtalet som innehåller de viktigaste sakerna som
beslutats.
Varje barn kan sätta sitt namn eller stämpla ett tumavtryck på det slutliga
avtalet för att visa att de håller med. Läraren sätter upp klassrumsavtalet
synligt någonstans och granskar det ofta med klassen, varje dag.
Genom att skapa ett klassrumsavtal med barnen låter läraren dom veta att
de är viktiga medlemmar i klassrumsgruppen och att deras idéer spelar
någon roll. Detta avtal är en symbol för grupparbete, samarbete och
respekt. Det låter barn veta och påminner dem om vilken roll de har som
individer. Det är en kraftfull sak!
7.2. Lär vänskap genom leken "Vänskapslikheter"
Syftet med denna aktivitet :
Denna aktivitet är perfekt att använda tillsammans med invandrarbarn som behöver känna sig mer
självsäkra och integrerade i klassrummet. Det är ett bra sätt att visa för alla barn att de kan ha olika
kultur eller språk, men att de också har många likheter.
Hur man leker man den här leken ? :
Barnen vänder sig för att meddela ett fakta om sig själva (jag gillar godis, jag har en storasyster
m.m…).
När någon tillkännager ett liknande fakta, hoppar alla barn i rummet upp och säger "- Jag också!", Om
det gäller dom också.
Den här leken ska hjälpa barn att börja märka hur andra liknar dom själva och hjälpa dem att förena
och utveckla en djupare vänskap med dom runt omkring.
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7.3. Undervisar icke-verbal kommunikation med SEL : Charader
Syftet med denna lek :
Icke verbal kommunikation lär barnen hur det är möjligt att kommunicera med kroppen och
ansiktsuttryck. Den här leken kommer att hjälpa dem att utveckla icke verbala
kommunikationsförmågor, men också att arbeta i grupper för att uppnå ett mål.
Det är en berikande lek för lärare som tar hand om invandrarbarn. För barn som har svårt att prata med
ord kan det hjälpa dem att enkelt kommunicera med andra barn och lära dem att kommunikation inte
bara är med ord. Kroppen spelar en viktig roll i hur man kommunicerar.
Hur leker man den här leken ? :
Under den här leken måste en person agera fram en fras eller en bild (om det finns barn som inte kan
läsa). Dom får inte prata. De kan bara använda sin kropp för att kommunicera. De andra barnen i deras
grupp måste försöka gissa vad den frasen/bilden är.

Slutsats :
Forskning visar att det inte finns någon specifik utbildning för invandrarlärare som tar hand om barn
med känslomässiga problem. Det finns inte heller något innehåll i detta ämne som lärs ut i någon
lärarutbildning i Sverige.
Men på flera sätt har lärare tillgång till stöd för att bäst hjälpa dem i deras undervisningssamarbete
med barn med känslomässiga problem.
Program som ”Fast Track för nyanlända lärare till nyanställda lärare” i Sverige och ”Att vara lärare” i
Irland är utbildningskurser för att få nödvändig kunskap om skolsystemet för invandrarlärare i deras
värdland och därmed underlätta deras tillgång till utbildningens arbetsmarknad.
Socialt och känslomässigt lärande används i allt högre grad över hela världen av lärare och familjer för
att förhindra barns känslomässiga och sociala beteenden och störningar. Det används också för barn
med känslomässiga problem för att hjälpa dem att förstå och hantera sina känslor. Denna metod kan
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användas av invandrarlärare som tar hand om förskolebarn och grundskolebarn, särskilt för
invandrarbarn, som troligen kommer att utveckla känslomässiga problem eller med känslomässiga
problem och därmed hjälpa dem i deras utveckling och välbefinnande.
Å andra sidan har lärare rätt att delta i korta utbildningar som finansieras av deras utbildningsstiftelse i
ämnen som de väljer eller som stiftelsen väljer för dem efter behov.
Utbytet mellan lärare är ett av de mest använda medlen för att utveckla denna kunskap.
Invandrarlärare kan lära av andra lärare i sin grupp. Ibland när ramverket tillåter det, kan
invandrarlärare också utbyta metoder som han använde i sitt ursprungsland med resten av
lärargruppen.
Slutligen är det troligt att många invandrar och icke invandrarlärare tränar själva i enlighet med de
situationer de möter med sina elever. De konsulterar forum, bloggar, artiklar på nätet eller böcker för
att leta efter information.

Källförteckning:
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/initial-education-teachers-working-earlychildhood-and-school-education-79_en
https://mydearsabrina.com/life-in-sweden/kids-sweden-basics/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-ochforskollararlegitimation/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation-med-utlandsk-examen/lankadepuffar/certification-of-teachers-with-a-foreign-diploma
https://proudtobeprimary.com/teaching-empathy/
https://casel.org/in-the-schools/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17508487.2014.889733?src=recsys&journalCode=rcse
20
https://www.semanticscholar.org/paper/Social-and-emotional-training-in-Swedish-classroomsKimber-Sandell/69987e882edc6c0011ee664f405aa3e653b82a04
https://books.google.se/books?id=yUIhAQAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=multi+agency+work
ing+sweden+school&source=bl&ots=mQBJnWjyK4&sig=ACfU3U0QgAqnusuZfGd3oRg4IoIJkvS1
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Utbildning Av Vuxna som bryr sig för barn med känslomässiga problem med hög
intelligensnivå
Författare:Assist. Prof.Dr. Mevlut Aydoğmuş,Assoc. Prof. Dr. Ahmet Kurnaz,Assoc . Prof. Dr
Suleyman Barbaros Yalcın ,Assist. Prof. Dr. Süleyman Arslantas,University „Necmettin Erbakan”
,Konya,Turkiet
1. Områden där hög intelligensbarn kan uppleva svårigheter
1.1. Utveckling som är ojämlik med deras mentala aspekter
1.

1.1.1. Motoriska färdigheter

De motoriska färdigheterna, särskilt finmotoriska egenskaper hos hög intelligensbarn, ligger efter de kognitiva
konceptuella förmågorna hos hög intelligensbarn under förskoleperioden (Webb och Kleine, 1993). Dessa barn kan
föreställa sig vad de syftar och vill bygga och rita. Men motoriska färdigheter tillåter dem inte att nå målet. Därför kan de
uppleva intensiv frustration och känslomässiga utbrott. Dessutom gör interventioner på grund av mentala förmågor som
tidigt början av skolan och klasshoppning att dessa barn släpar efter sina kamraters fysiska egenskaper och upplever
svårigheter.

2. 1.1.2. Jämställdhetsrelationer
Vem är kamraten till en hög intelligensbarn? Eftersom intresset för hög intelligensbarn är
mycket olika behöver de flera jämställdhetsgrupper. Avancerade nivåer kan leda dem till äldre
barn. De kan välja sina kamrater genom att läsa en bok (Halsted, 1994). Sådana barn betraktas
ofta som ”ensamma”. Konflikten mellan att vara individuell och att vara individuell kan vara
ganska stressande. Barn med hög intelligens försöker organisera människor, föremål och
händelser i förskolan och grundskolorna. Sökandet efter konsekvens betonar de regler de sätter
på andra. De uppfinner komplexa spel och försöker organisera sina vänner i dessa spel de har
satt upp. Dessa beteenden orsakar ofta en reaktion hos sina kamrater. Denna situation kan
förvandlas till uteslutning över tid. Det faktum att kognitiva aspekter avanceras från sina
kamrater kan förvandlas till missnöje med sina kamrater och ett försök att få vänner med äldre
människor.
3. 1.1.3. Extrem självkritik
Förmågan att se möjligheterna och alternativen kan innebära att de har sett de idealistiska
bilderna som de tänkte skapa senare med de beteendeposter de kommer att skapa och samtidigt
gå till arrangemangen i sig själva och deras beteenden (Adderholt-Elliott, 1989; Powell & Haden
, 1984; Whitmore, 1980). Dessa och liknande situationer kan leda till överdriven
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självkorrigering och avvikelse från den nuvarande och realistiska situationen med en strategi
baserad på idealisk identitet.
4. 1.1.4. Perfektionism
Med en strategi baserad på idealisk identitet, kan överdrivet självkorrigering och komma
bort från den nuvarande, realistiska situationen också avslöja den perfektionistiska
personlighetssituationen. Förmågan att se hur man kan klara sig perfekt, tillsammans med
känslomässig intensitet, leder många begåvade barn orealistiska till sina höga förväntningar.
Hos högutbildade barn kan kanske 15-20% hämmas avsevärt av perfektionism någon gång i sin
akademiska karriär och till och med senare i livet. Perfektionism; att barnet försöker göra sitt
jobb på bästa sätt och ibland sätter extremt höga och orealistiska mål för honom. Den
perfektionistiska personlighetsstrukturen som ofta stöter på i hög intelligensbarn delas upp i
två med dess positiva och negativa aspekter.
Positiv perfektionism; Medan barnet definieras som en hälsosam ansträngning för att
uppnå mål, negativ perfektionism; Det definieras som barnets uppsättning orealistiska höga mål
och missnöje med sina ansträngningar mot dessa mål, och försenar med rädsla för
misslyckande. Som ett resultat av den positiva perfektionisttrenden; barnets motivation och
framgång är hög och hans självuppfattning utvecklas på ett hälsosamt sätt. Som ett resultat av
den negativa perfektionistiska tendensen kan den höga intelligensbarnet uppträda som att hitta
sin egen prestanda otillräcklig, överreagera små misstag och försena ansvar. Det höga
intelligensbarnet, som är en perfektionist som undviker att ta risker, kan bara koncentrera sig
på det område han / hon är kapabel till och som ett resultat kan förlora förtroendet för områden
där han har en låg nivå av framgång. Eller så kan barnet ha framgångsrikt associerat känslan av
att känna sig värdefull och kan därför sätta upp mål som är svåra att nå, utöver förväntningarna
från de omgivande.
Tron på att hög intelligensbarn på detta sätt att tänka alltid har troen på att de kan göra
bättre, och värdet de hänför sig till sina föreställningar, kan leda till utvecklingen av en felaktig
idé, till exempel hur jag borde uppnå perfektion i allt. Höga intelligensbarn på detta sätt att
tänka är perfektionistiska beteenden som måste övervakas noggrant, eftersom deras överdrivna
ansträngningar för deras önskan att alltid uppnå bästa resultat kan börja skada dem över tid.
5. 1.1.5. Undvika risk
Hög intelligensbarn ser potentiella möjligheter som kan uppstå när de utför dessa
aktiviteter samtidigt som de ser möjligheter. Åtgärder för att undvika potentiella problem kan
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innebära att man undviker risk och leder till misslyckande (Whitmore, 1980). Risktagande
beteende påverkar också indirekt utveckling av självförtroende och mönster av likgiltigt
beteende kan uppstå över tid.
6. 1.1.6. Mångsidiga intressen
Hög intelligensbarn har i allmänhet mer än en avancerad funktion och kan delta i intensiva
och varierande aktiviteter inom alla utvecklade områden. Även om det sällan är ett problem för
barn, kan detta skapa problem för familjen både i beredningen av en lämplig utvecklingsmiljö
och vid beslut om karriärval (Kerr, 1985; 1991). De ekonomiska förhållandena för både familjen
och samhället där de bor kommer att vara effektiva i uppfattningen av denna situation som
vanligt eller ett problem.
4. 1,2. Problem som uppstår från externa källor
Brist på förståelse eller stöd för hög intelligensbarn skapar ibland betydande problem som
verklig instabilitet eller försummelse (Webb och Kleine, 1993). Ur detta perspektiv är några vanliga
problemmönster:
1. 1.2.1. Skolkultur och normer
Hög intelligensbarn kräver per definition ovanliga och olika utbildningsupplevelser i
undervisningsaktiviteter jämfört med barn i samma ålder när det gäller kognitiva egenskaper (Kleine
& Webb, 1992). Skolor grupperar emellertid ofta barn efter ålder. Denna situation gör att den höga
intelligensbarnen är instabil och förvirrad över sina förväntningar från skolan själv. Å ena sidan kan
förväntningarna på att använda sin egen potential, å andra sidan önskan att vara åldersanpassad av
skolan och samhället avslöja dilemmaer och inkonsekvenser på många områden.
2. 1.2.2. Andras förväntningar
Barn med hög intelligens tenderar att följa sociala regler, traditioner och ritualer. I själva
verket kan dessa tendenser förvandlas till beteenden som bryter mot eller utmanar sociala
förväntningar. Sådant beteende orsakar ofta obehag hos andra. Barn med hög intelligens kan försöka
dölja sina talanger på många områden när det gäller att säkerställa social acceptans, om de blir
känsliga för sådana plågor från andra.
3. 1.2.3. Påfrestning
De speciella förmågorna hos hög intelligensbarn kan få dem att uppleva stress då och då.
Faktorer som överkänslighet, svårigheter i förhållanden mellan kamrater och föräldrar, svåra mål att
uppnå på grund av deras perfektionistiska strukturer, höga förväntningar på familjen och miljön, brist
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på tidsbegränsningar eller brist på lämpliga resurser kan visas som de främsta orsakerna till stress i
hög nivå av intelligensbarn. Det är mycket viktigt att lära hög intelligensbarn med tidiga metoder för
att hantera stress i en tidig ålder och att få tidiga klara färdigheter, eftersom detta kan minska de
negativa effekterna av stress. Dessutom är stress ett hot för dessa barns familjer. Rädsla som att inte
uppfylla barns utbildningsbehov, göra misstag och använda kritiska perioder ineffektivt kan skapa
stress i familjerna.

4. 1.2.4. Självrespekt
Självkänsla är den bedömning som personen har gjort mot honom, och som ett resultat, hans
positiva eller negativa attityder som han har gjort till en vana gentemot honom. Självkänsla börjar
uppstå i familjen och formas av den feedback som den kommer att få från sin sociala miljö. Det
faktum att hög intelligensbarn är extremt känsliga och känsliga för sin miljö, deras medvetenhet är
hög, deras känsla av oförmåga att kunna förändra vissa saker, deras familj och miljöns stora
förväntningar på framgång på alla områden och press i detta riktning är faktorer som negativt
påverkar deras självkänsla. Även om sådana studenter uppvisar extraordinära framgångar kan de
kallas otillräckliga av deras familjer eller miljö (Sak, 2010).

5. 1.2.5. Depression
Depression är ett oönskat tillstånd som vanligtvis inträffar i en situation som har liten eller
ingen kontroll över det eller ingen kontroll. I vissa familjer är kontinuerlig bedömning och
prestandakritik en tradition. Denna kritik kan till och med inkludera färdigheter utanför den höga
nivån av underrättelsearealer. Som ett resultat kan depression och akademisk funktionshinder öka.
Ibland gör att placeringar i utbildning misslyckas med att ungdomar i hög grad känns bedövade av
slow motion. Depression kan uppstå eftersom barnet känner sig fast i ett konstant tillstånd.
Barn med hög intelligens står inför ett antal känslomässiga och sociala problem som att ha en
perfektionistisk struktur, utestängning av sina kamrater, ha svåra att nå mål och uppnå framgång
under intensivt tryck. I alla dessa problem utgör de en risk för depression hos hög intelligensbarn.
Dessutom är det faktum att dessa barn är överkänsliga och känsliga en annan faktor som ökar
denna risk. Några tecken på depression som kan ses hos hög intelligensbarn; social
kommunikationsstörning, långvariga problem i vänskapsförhållanden, att känna ensam även med
andra människor, vara ledsen och orolig, sömnstörningar, trötthet, låg energinivå, hopplöshet och
extrem känslighet. Barn med hög intelligens kan inte lösa problem med sina överlägsna kognitiva
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förmågor om de inte får nödvändigt stöd från sin miljö. Det är viktigt att svara på de problem som
barn upplever och att vara medveten om vad som bör göras för att förhindra depression (Sak, 2010).
4. 1,3. Sociala och känslomässiga problem inför hög intelligensbarn
Medan utvecklingen är en helhet med sina fysiska, kognitiva, sociala och emotionella aspekter,
täcker social-emotionella behov alla förutsättningar som krävs för en hälsosam anpassning till den
miljö som personen lever i. Dessa krav inkluderar självuttryck, kontroll av känslor, sociala relationer
med individer i miljön och anpassning till principerna och värderingarna i det samhälle där de lever.
Även om det är känt att alla barn kan uppleva social-emotionella problem då och då, varierar
behoven hos hög intelligensbarn i vissa avseenden. Som huvudorsaken till detta; Hastigheten och
graden av fysisk, kognitiv och social-emotionell utveckling hos hög intelligensbarn skiljer sig
vanligtvis både mellan deras kamrater och andra höga intelligensbarn. Dessa skillnader i utveckling
som ses hos personer med hög intelligens kallas ”asynkron utveckling”.
Avsaknaden av medvetenhet om denna asynkrona utveckling hos hög intelligensbarn eller
oförståelsen för vad detta koncept innebär, utgör många viktiga riskfaktorer för den höga
intelligensbarnen på kort och lång sikt. Dessa barn, som har en högre nivå än sina kamrater när det
gäller deras kognitiva utveckling, särskilt under förskoleperioden, utvecklas inte i samma takt och
deras unika utvecklingsskillnader kan få dem att möta olika sociala och emotionella problem. Till
exempel; Det är vanligt att ett 6-årigt högt intelligensbarn gråter framför ett annat barn som vill leka
med sin leksak och visa uppförandet hos ett 3-årigt barn. Medvetenheten om de utvecklingsskillnader
som är unika för dessa barn av föräldrar och lärare är viktig. Social-emotionella problem som stress
och depression de kan stöta på i framtiden, utesluts av sina kamrater, inte kunna få vänner, att vara
missnöjda på grund av deras extrema perfektionistiska attityder eller fastställa svåråtkomliga mål,
vara under intensiva tryck för att uppnå framgång och närma sig de situationer de möter med en hög
grad av känslighet. Det är mycket viktigt när det gäller att förhindras.

1. 1.3.1. Familjerelationer
Familjer påverkar särskilt utvecklingen av sociala och emotionella kompetenser. När problem
uppstår beror detta på att föräldrar medvetet beslutar att skapa svårigheter för hög intelligensbarn.
Detta beror på att föräldrar inte vet om hög intelligensbarn eller inte har stöd för korrekt
föräldraskap, eller försöker hantera sina olösta problem (vilket kan vara resultatet av deras höga
intelligensupplevelse).
2. 1.3.2. Social isolering / utestängning
139

Social utslagning är ett vanligt problem för hög intelligensbarn. Denna uteslutning som hög
intelligensbarn utsätts för kommer på tre sätt. Den första typen av uteslutning; Den unika förmågan
hos hög intelligensbarn benämns annorlunda av sina kamrater och omgivningar och utesluts inte
medvetet genom att ta dem in i sociala grupper. Källan till denna typ av uteslutning kan vara kort.
Den andra typen av uteslutning är; Detta beror på att aktiviteter som hög intelligensbarn tycker
om gör skiljer sig från sina kamrater. Eftersom de försöker etablera mental vänskap och social
vänskap föredrar dessa barn att vara vänner med barn som är mentalt närmare sin egen nivå.
Eftersom de letar efter liknande vänner bland sina kamrater, kan de börja bli ensamma med tiden,
även om de inte vill.
Uteslutningen, som vi kallar den tredje typen, är den uteslutning som medvetet skapas av hög
intelligensbarn, vilket är ett resultat av hög intelligensbarn som ser sig privilegierade från sina
kamrater och omgivningar. Bland de tre typerna av uteslutning är det viktigt för både familjer och
lärare att ha en hög grad av medvetenhet och att delta i situationen med lämpliga tips och
feedbackmekanismer.
2. 2. Att förebygga problem
Nå föräldrar; Föräldrar är särskilt viktiga för att förebygga sociala eller emotionella
problem. Oavsett hur perfekt eller stödjande det är, kan undervisning sällan tåla olämpligt
föräldraskap. Stödande familjemiljöer kan motstå olyckliga skolupplevelser. Föräldrar behöver
information om de är väl matade och är smarta förespråkare för sina barn. Det är viktigt att
fokusera på småbarnsföräldrar. Problem undviks bäst genom att inkludera föräldrar när barn är
små. Föräldrar bör särskilt förstå de egenskaper som gör att barn med hög intelligens ser
annorlunda eller svåra ut. Föräldrar som utnyttjar sin position, som kan nå både barnet och
samhället, kommer att eliminera problemen innan de uppstår och förhindra missförstånd med
information från den första källan.
Utbilda och aktivera hälsotjänster och andra fältexperter; Omfattande ansträngningar bör
göras för att inkludera sådana yrkesverksamma i statliga och lokala möten och
fortbildningsprogram för hög intelligensbarn. Specialister som barnläkare, psykologer,
förskollärare och andra medarbetare har fått lite utbildning på hög intelligensbarn och kan
därför ge lite hjälp till föräldrar (Webb & Kleine, 1993).
Använda pedagogisk flexibilitet; Barn med hög intelligens kräver olika och mer flexibla
utbildningsupplevelser. När barn kommer från multikulturella eller låginkomstfamiljer kan
utbildningens flexibilitet och prestationer vara särskilt nödvändiga. De sju flexibla
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träningsalternativen (Cox, Daniel, & Boston, 1985) som är relativt enkla att implementera i de
flesta skolinställningar inkluderar: tidig inresa; klasshopp; avancerade kurser; komprimerade
kurser; kontinuerlig framsteg i ett vanligt klassrum; Samtidig anmälan till avancerade klasser;
och kredit per tentamen. Dessa alternativ är baserade på kompetens och talang som visas
snarare än godtyckliga åldersgrupper.
Skapa föräldradiskussionsgrupper; Föräldrar till hög intelligensbarn har ofta mycket få
möjligheter att prata med andra föräldrar till hög intelligensbarn. Diskussionsgrupper ger
möjligheter till "förändra föräldrarrecept" och upplevelser för barnuppfödning. Sådana
erfarenheter ger såväl perspektiv som specifik information (Webb & DeVries, 1993).
I dag; Vanliga sociala och emotionella problem med hög intelligensbarn är utestängning,
ensamhet, perfektionism, självkänsla, stress och depression hos sina kamrater. Det är mycket
viktigt att vara medveten om dessa barns prioriteringar i kommunikation och att ta lämplig
strategi för att förhindra problem på grund av deras unika utvecklingsskillnader. Ett högt
intelligensbarn stöttes socialt och känslomässigt; utveckla en säker, kreativ, oberoende, sociala
relationer, öppen för kommunikation, fredlig, balanserad och harmonisk personlighetsstruktur.

3. Objectives
1. Förklarar hur den höga intelligensbarnen skiljer sig från sina kamrater när det gäller deras mentala, social-emotionella
utvecklingsegenskaper och behov.
2. Förklarar de speciella affektiva egenskaperna (ärlighet, rättvisa, känslig känslomässig struktur, perfektionist,
ansvarskänsla) för hög intelligensstudenter.
3. Förklarar förhållandet mellan asynkron utveckling och emotionellt beteende hos hög intelligensstudenter.
4. Förklarar de känslomässiga tillstånden (social isolering, perfektionism, stress, depression, självmord) särskilt sett hos
hög intelligensbarn.
5. Förklara förhållandet mellan hög intelligensstudenters egenskaper och social isolering.
6. Analysera social isolering hos hög intelligensstudenter.
7. Förklara symptomen som kan ses när det gäller social isolering hos hennes barn.
8. Kom med förslag för att minimera de faktorer som orsakar social isolering hos ditt barn.
9. Gör aktiviteter som förhindrar social isolering hos hennes barn.
10. Samarbetar med lärare för att hantera social isolering hos sitt barn.
11. Förklara förhållandet mellan hög intelligensstudenters egenskaper och perfektionism.
12. Analysera perfektionism hos hög intelligensstudenter.
13. Förklarar de symtom som kan ses om perfektionism hos hennes barn.
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14. Lägg fram förslag för att minimera de faktorer som orsakar perfektionism hos ditt barn.
15. Gör aktiviteter som förhindrar perfektionism hos hennes barn.
16. Samarbetar med lärare för att hantera perfektionism i sitt barn.
17. Förklarar förhållandet mellan hög intelligensstudenters egenskaper och stress.
18. Analyser stress hos hög intelligensstudenter.
19. Förklarar de symtom som kan ses om stress hos hennes barn.
20. Lägg fram förslag för att minimera stressande faktorer hos hennes barn.
21. Gör aktiviteter som förhindrar stress hos ditt barn.
22. Samarbetar med lärare för att hantera stress hos sitt barn.
23. Förklarar förhållandet mellan hög intelligensstudenters egenskaper och depression.
24. Analyser depression hos hög intelligensstudenter.
25. Förklarar de symtom som kan ses vid depression hos hennes barn.
26. Gör rekommendationer för att minimera de faktorer som orsakar depression hos hennes barn.
27. Gör aktiviteter för att förhindra depression hos sitt barn.
28. Samarbetar med lärare för att hantera depression hos sitt barn.

2.

4. Aktiviteter

Annex 1
Worksheet-1
Stress är allt dåligt.

True False
Falsk. Stressresponsen skyddar kroppen från farliga situationer. I strid med
stressen fokuserar personen på hur man kan övervinna svårigheterna han /
hon kommer att möta, och detta gör att han kan uppnå hög prestanda och
tillfredsställelse i sitt arbete. På grund av dess stimulerande funktion leder
stress personen att lära sig och söka efter nya saker.

Sann?

Falsk. Förutom att minska din stress i våra liv finns det många sätt att lära
sig att hantera och hantera stress. Tillräcklig sömn, god och balanserad kost,
regelbunden sport och planerad ger ett liv i kvalitet.

Falsk?

Fel, alla upplever stress, vissa kan stressa mer än deras värderingar, men din
förmåga att hantera stress och hantera stress avgör om du kan kontrollera
stress, inte mängden stress.

Worksheet-2
Kort sammanfatta en situation där du kände dig stressad förra veckan

Vad kände du i den här situationen?
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Vad tänkte du i det här fallet?

Vad gjorde du för att hantera den stressande situationen?
Vad kan du göra annorlunda i framtiden?

Worksheet-3
LÄMPLIGA SVAR FÖR ATT TACKA STRESS
Sund livsstil
- Gör regelbunden träning
Balanserad diet
- Tillräcklig och regelbunden sömn
Tänker friskt
- Oroa dig inte för saker du inte kan kontrollera (ex: du kan inte kontrollera väderförhållandena)
- Se den stressiga situationen som du stöter på som något nytt lärandeöverraskande
Tänk positivt
- Sätt realistiska mål
Hälsosamma åtgärder
- Få hjälp av vänner, familj, lärare, experter
- Delta i roliga aktiviteter eller delta i lagsporter med din vän
- Försök lösa konflikter utan att bli arg
- Lösa ett problem vid en viss tidpunkt eller utföra uppgiften som givits vid en viss tidpunkt
- - Undvika överdriven planering
Stressreliefövningar
- Djup andning (öva andningsavslappningsövningar)
- - Muskelavslappning (startar från en muskelgrupp, sträcker musklerna i några minuter och lossnar efter
att ha hållit ett tag. På detta sätt gör du den här applikationen i muskelgrupper i ordning.

Bygga empati

MÅLGRUPPER: Familjer - Barn
Prestationer
- Visar ord och beteenden som är lämpliga för miljön där de befinner sig
- Var medveten om andras känslor
- Tar hand om att leva vänligt och vänligt

REKOMMENDERADE MATERIAL
Kalkylblad (bilaga 1)
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STEGVIS:
• Deltagarna informeras om empati. I synnerhet görs en berättelse i form av "förståelse och känsla av
andras känslor och tankar, situationen där det är eller den handlande kraften i deras beteende, genom
att sätta oss själva på deras plats och se från hans perspektiv och uttrycka dem till honom".
• Ge exempel på att förstå ramverket du har skapat. På det här stadiet använder du "empati" kalkylbladet.
• När deltagarna har fyllt i sina kalkylblad, låt dem dela det de skrev till andra deltagare.
• Diskutera effekterna av lösningarna de utvecklade när de upplevde liknande situationer som i slutet av
studien..
TID
30 minuter
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Bilaga-1 "Upprätta empati" -kalkylblad
Genom att läsa fallstudierna nedan, skriv vad du kan känna och göra i det tillhandahållna utrymmet.
När du förberedde dig för att åka på semester ringde din vän dig i telefon. Han sa att en vän du älskade i telefon hade en
trafikolycka och var inlagd på sjukhus. I detta fall…
1. Vad skulle du känna?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Examensresultaten har meddelats. Du fick ett högt betyg. Men din bästa vän fick ett mycket dåligt betyg. I en
sådan situation ...
Vad skulle du känna?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Vad skulle du känna?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Vad skulle du göra?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1. 1. Även om skolans andra termin startade började din bror fortfarande inte läsa. Dessutom vet han att du blir
belönad av läraren som den första eleven som började läsa när du var hans ålder. Du tror att han tog dig som ett
exempel. I en sådan situation ...
Vad skulle din bror känna?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Vad skulle du känna i en sådan situation?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Vad skulle du göra?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
1. Din mamma skadade midjan när hon samlade huset. Du vet att den mest röriga delen av huset är ditt rum. För att
din mammas hälsa ska återhämta sig måste hon ligga på sjukhus under lång tid. I en sådan situation ...
Hur tror du att din mors känslor och
tankar?..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Vad skulle du känna i den här situationen?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Vad skulle du göra?
.....................................................................................................................................................................................................
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UTBILDNING AV PERSONAL SOM UTBILDER Vuxna som bryr sig för barn
med känslomässiga problem med hög intelligensnivå
Författare :Assist. Prof.Dr. Mevlut Aydoğmuş,Assoc. Prof. Dr. Ahmet Kurnaz,Assoc . Prof. Dr
Suleyman Barbaros Yalcın ,Assist. Prof. Dr. Süleyman Arslantas,University „Necmettin Erbakan”
,Konya,Turkiet

1. Områden där begåvade barn kan uppleva svårigheter
1.

1.1. Utveckling som är ojämlik med deras mentala aspekter

1. 1.1.1. Motoriska färdigheter
Motoriska färdigheter, särskilt fina motoriska egenskaper hos begåvade barn, ligger efter
de kognitiva konceptuella förmågorna hos begåvade barn under förskoleperioden (Webb och
Kleine, 1993). Dessa barn kan föreställa sig vad de syftar och vill bygga och rita. Men motoriska
färdigheter tillåter dem inte att nå målet. Därför kan de uppleva intensiv frustration och
känslomässiga utbrott. Dessutom gör interventioner på grund av mentala förmågor som tidigt
skolstart och klasshoppning att dessa barn släpar efter sina kamraters fysiska egenskaper och
upplever svårigheter.
2. 1.1.2. Jämställdhetsrelationer
Vem är kamrat till ett begåvat barn? Eftersom begåvade barns intressen är mycket olika
behöver de flera jämställdhetsgrupper. Avancerade nivåer kan leda dem till äldre barn. De kan
välja sina kamrater genom att läsa en bok (Halsted, 1994). Sådana barn betraktas ofta som
”ensamma”. Konflikten mellan att vara individuell och att vara individuell kan vara ganska
stressande. Begåvade barn försöker organisera människor, föremål och evenemang i förskola
och grundskolor. Sökandet efter konsekvens betonar de regler de sätter på andra. De uppfinner
komplexa spel och försöker organisera sina vänner i dessa spel de har satt upp. Dessa beteenden
orsakar ofta en reaktion hos sina kamrater. Denna situation kan förvandlas till uteslutning över
tid. Det faktum att kognitiva aspekter avanceras från sina kamrater kan förvandlas till missnöje
med sina kamrater och ett försök att få vänner med äldre människor.
3. 1.1.3. Extrem självkritik
Förmågan att se möjligheterna och alternativen kan innebära att de har sett de idealistiska
bilderna som de tänkte skapa senare med de beteendeposter de kommer att skapa och samtidigt
gå till arrangemangen i sig själva och deras beteenden (Adderholt-Elliott, 1989; Powell & Haden
, 1984; Whitmore, 1980). Dessa och liknande situationer kan leda till överdriven
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självkorrigering och avvikelse från den nuvarande och realistiska situationen med en strategi
baserad på idealisk identitet.
4. 1.1.4. Perfektionism
Med en strategi baserad på idealisk identitet, kan överdrivet självkorrigering och komma
bort från den nuvarande, realistiska situationen också avslöja den perfektionistiska
personlighetssituationen. Förmågan att se hur man kan klara sig perfekt, tillsammans med
känslomässig intensitet, leder många begåvade barn orealistiska till sina höga förväntningar.
Hos högutbildade barn kan kanske 15-20% hämmas avsevärt av perfektionism någon gång i sin
akademiska karriär och till och med senare i livet. Perfektionism; att barnet försöker göra sitt
jobb på bästa sätt och ibland sätter extremt höga och orealistiska mål för honom. Den
perfektionistiska personlighetsstrukturen som ofta uppträder i begåvade barn är indelad i två
med dess positiva och negativa aspekter.
Positiv perfektionism; Medan barnet definieras som en hälsosam ansträngning för att
uppnå mål, negativ perfektionism; Det definieras som barnets uppsättning orealistiska höga mål
och missnöje med sina ansträngningar mot dessa mål, och försenar med rädsla för
misslyckande. Som ett resultat av den positiva perfektionisttrenden; barnets motivation och
framgång är hög och hans självuppfattning utvecklas på ett hälsosamt sätt. Som ett resultat av
den negativa perfektionistiska tendensen kan det begåvade barnet uppträda som att hitta sin
egen prestanda otillräcklig, överreagera små misstag och försena ansvaret. Det begåvade barnet,
som är en perfektionist som undviker att ta risker, kan bara koncentrera sig på det område han
/ hon är kapabel till och som ett resultat kan förlora förtroendet i områden där han har en låg
framgångsnivå. Eller så kan barnet ha framgångsrikt associerat känslan av att känna sig
värdefull och kan därför sätta upp mål som är svåra att nå, utöver förväntningarna från de
omgivande.
Troen på att begåvade barn i detta sätt att tänka alltid har tron på att de kan göra bättre,
och värdet de hänför sig till sina föreställningar, kan leda till utvecklingen av en felaktig idé, till
exempel hur jag borde uppnå perfektion i allt. Begåvade barn på detta sätt att tänka är
perfektionistiska beteenden som måste övervakas noggrant, eftersom deras överdrivna
ansträngningar för deras önskan att alltid uppnå bästa resultat kan börja skada dem över tid.
5. 1.1.5. Undvika risk
Begåvade barn ser potentiella möjligheter som kan uppstå i att utföra dessa aktiviteter
samtidigt som de ser möjligheter. Åtgärder för att undvika potentiella problem kan innebära att
man undviker risk och leder till misslyckande (Whitmore, 1980). Risktagande beteende
påverkar också indirekt utveckling av självförtroende och mönster av likgiltigt beteende kan
uppstå över tid.
6. 1.1.6. Mångsidiga intressen
Begåvade barn har i allmänhet mer än en avancerad funktion och kan delta i intensiva och
varierande aktiviteter inom alla utvecklade områden. Även om det sällan är ett problem för
barn, kan detta skapa problem för familjen både i beredningen av lämpliga utvecklingsmiljöer
2. 1,2. Problem som uppstår från externa källor
Brist på förståelse eller stöd för begåvade barn skapar ibland betydande problem som verklig
instabilitet eller försummelse (Webb och Kleine, 1993). Ur detta perspektiv är några vanliga
problemmönster:
1. 1.2.1. Skolkultur och normer
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Begåvade barn kräver per definition ovanliga och olika utbildningsupplevelser i
undervisningsaktiviteter jämfört med barn i samma ålder när det gäller kognitiva egenskaper (Kleine
& Webb, 1992). Skolor grupperar emellertid ofta barn efter ålder. Denna situation gör att de
begåvade barnen är instabila och förvirrade över sina förväntningar från skolan själv. Å ena sidan
kan förväntningarna på att använda sin egen potential, å andra sidan önskan att vara åldersanpassad
av skolan och samhället avslöja dilemmaer och inkonsekvenser på många områden.
2. 1.2.2. Andras förväntningar
Begåvade barn tenderar att följa sociala regler, traditioner och ritualer. I själva verket kan
dessa tendenser förvandlas till beteenden som bryter mot eller utmanar sociala förväntningar. Sådant
beteende orsakar ofta obehag hos andra. Begåvade barn kan försöka dölja sina talanger på många
områden när det gäller att säkerställa social acceptans, om de blir känsliga för sådana plågor från
andra.
3. 1.2.3. Påfrestning
De begåvade barns speciella förmågor kan få dem att uppleva stress då och då. Faktorer som
överkänslighet, svårigheter i förhållanden mellan kamrater och föräldrar, svåra mål att uppnå på
grund av deras perfektionistiska strukturer, höga förväntningar på familjen och miljön, brist på
tidsbegränsningar eller brist på lämpliga resurser kan visas som de främsta orsakerna till stress i
begåvade barn. Det är mycket viktigt att lära begåvade barn med tidiga metoder för att hantera stress
i en tidig ålder och att få tidiga klara färdigheter, eftersom detta kan minska de negativa effekterna av
stress. Dessutom är stress ett hot för dessa barns familjer. Rädsla som att inte uppfylla barns
utbildningsbehov, göra misstag och använda kritiska perioder ineffektivt kan skapa stress i familjerna.
4. 1.2.4. Självrespekt
Självkänsla är den bedömning som personen har gjort mot honom, och som ett resultat, hans
positiva eller negativa attityder som han har gjort till en vana gentemot honom. Självkänsla börjar
uppstå i familjen och formas av den feedback som den kommer att få från sin sociala miljö. Det
faktum att begåvade barn är extremt känsliga och känsliga för sin miljö, deras medvetenhet är hög,
deras känsla av oförmåga att kunna förändra vissa saker, deras familj och miljöns stora
förväntningar på framgång på alla områden och tryck i denna riktning är faktorer. som påverkar
deras självkänsla negativt. Även om sådana studenter uppvisar extraordinära framgångar kan de
kallas otillräckliga av deras familjer eller miljö (Sak, 2010).
5. 1.2.5. Depression
Depression är ett oönskat tillstånd som vanligtvis inträffar i en situation som har liten eller
ingen kontroll över det eller ingen kontroll. I vissa familjer är kontinuerlig bedömning och
prestandakritik en tradition. Denna kritik kan till och med inkludera färdigheter utanför de begåvade
områdena. Som ett resultat kan depression och akademisk funktionshinder öka. Ibland får
misslyckande i utbildningen att begåvade ungdomar känner sig bedövade av slow motion-världen.
Depression kan uppstå eftersom barnet känner sig fast i ett konstant tillstånd.
Begåvade barn står inför ett antal känslomässiga och sociala problem som att ha en
perfektionistisk struktur, utestängning av sina kamrater, ha svåra att nå mål och uppnå framgång
under intensivt tryck. I alla dessa problem utgör de en risk för depression hos begåvade barn.
Dessutom är det faktum att dessa barn är överkänsliga och känsliga en annan faktor som ökar
denna risk. Några tecken på depression som kan ses hos begåvade barn; social
kommunikationsstörning, långvariga problem i vänskapsförhållanden, att känna ensam även med
andra människor, vara ledsen och orolig, sömnstörningar, trötthet, låg energinivå, hopplöshet och
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extrem känslighet. Begåvade barn kommer inte att kunna lösa problem med sina överlägsna kognitiva
förmågor såvida de inte får nödvändigt stöd från sin miljö. Det är viktigt att svara på de problem som
barn upplever och att vara medveten om vad som bör göras för att förhindra depression (Sak, 2010).
2. 1,3. Sociala och känslomässiga problem som begåvade barn står inför
Medan utvecklingen är en helhet med sina fysiska, kognitiva, sociala och emotionella aspekter,
täcker social-emotionella behov alla förutsättningar som krävs för en hälsosam anpassning till den
miljö som personen lever i. Dessa krav inkluderar självuttryck, kontroll av känslor, sociala relationer
med individer i miljön och anpassning till principerna och värderingarna i det samhälle där de lever.
Även om det är känt att alla barn kan uppleva social-emotionella problem då och då, varierar
behoven hos begåvade barn i vissa avseenden. Som huvudorsaken till detta; Hastigheten och graden
av fysisk, kognitiv och social-emotionell utveckling hos begåvade barn är vanligtvis olika mellan både
deras kamrater och andra begåvade barn. Dessa skillnader i utveckling som ses hos begåvade
människor kallas ”asynkron utveckling”.
Avsaknaden av medvetenhet om denna asynkrona utveckling hos begåvade barn eller
oförståelsen för vad detta begrepp betyder, utgör många viktiga riskfaktorer för de begåvade barnen
på kort och lång sikt. Dessa barn, som har en högre nivå än sina kamrater när det gäller deras
kognitiva utveckling, särskilt under förskoleperioden, utvecklas inte i samma takt och deras unika
utvecklingsskillnader kan få dem att möta olika sociala och emotionella problem. Till exempel; Det är
vanligt att ett 6-årigt begåvat barn gråter framför ett annat barn som vill leka med sin leksak och visa
uppförandet hos ett 3-årigt barn. Medvetenheten om de utvecklingsskillnader som är unika för dessa
barn av föräldrar och lärare är viktig. Social-emotionella problem som stress och depression de kan
stöta på i framtiden, utesluts av sina kamrater, inte kunna få vänner, att vara missnöjda på grund av
deras extrema perfektionistiska attityder eller fastställa svåråtkomliga mål, vara under intensiva tryck
för att uppnå framgång och närma sig de situationer de möter med en hög grad av känslighet. Det är
mycket viktigt när det gäller att förhindras.
1. 1.3.1. Familjerelationer
Familjer påverkar särskilt utvecklingen av sociala och emotionella kompetenser. När problem
uppstår beror detta på att föräldrar medvetet beslutar att skapa svårigheter för begåvade barn. Detta
beror på att föräldrar inte vet om begåvade barn eller inte har stöd för korrekt föräldraskap, eller
försöker hantera sina olösta problem (vilket kan vara resultatet av deras begåvade upplevelser).
2. 1.3.2. Social isolering / utestängning
Social utslagning är ett vanligt problem för begåvade barn. Denna uteslutning som begåvade
barn utsätts för kommer på tre sätt. Den första typen av uteslutning; De begåvade barns unika
förmågor namnges på olika sätt av sina kamrater och omgivningar och utesluts inte medvetet genom
att ta dem in i sociala grupper. Källan till denna typ av uteslutning kan vara kort.
Den andra typen av uteslutning är; Detta beror på att de aktiviteter som begåvade barn tycker
om att göra skiljer sig från sina kamrater. Eftersom de försöker etablera mental vänskap och social
vänskap föredrar dessa barn att vara vänner med barn som är mentalt närmare sin egen nivå.
Eftersom de letar efter liknande vänner bland sina kamrater, kan de börja bli ensamma med tiden,
även om de inte vill.
Uteslutningen, som vi kallar den tredje typen, är den uteslutning som medvetet skapas av
begåvade barn, som är resultatet av att begåvade barn ser sig privilegierade från sina kamrater och
omgivningar. Bland de tre typerna av uteslutning är det viktigt för både familjer och lärare att ha en
hög grad av medvetenhet och att delta i situationen med lämpliga tips och feedbackmekanismer.
3. Förhindra problem
Nå föräldrar; Föräldrar är särskilt viktiga för att förebygga sociala eller emotionella problem. Oavsett hur perfekt
eller stödjande det är, kan undervisning sällan tåla olämpligt föräldraskap. Stödande familjemiljöer kan motstå olyckliga
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skolupplevelser. Föräldrar behöver information om de är väl matade och är smarta förespråkare för sina barn. Det är viktigt
att fokusera på småbarnsföräldrar. Problem undviks bäst genom att inkludera föräldrar när barn är små. Föräldrar bör
särskilt förstå de egenskaper som gör att begåvade barn ser annorlunda eller svåra ut. Föräldrar som utnyttjar sin position,
som kan nå både barnet och samhället, kommer att eliminera problemen innan de uppstår och förhindra missförstånd med
information från den första källan.
Utbilda och aktivera hälsotjänster och andra fältexperter; Omfattande ansträngningar bör göras för att inkludera
sådana yrkesverksamma i statliga och lokala möten och fortbildningsprogram för begåvade barn. Specialister som
barnläkare, psykologer, förskollärare och andra medarbetare har fått lite utbildning om begåvade barn och kan därför ge
lite hjälp till föräldrar (Webb & Kleine, 1993).
Använda pedagogisk flexibilitet; Begåvade barn kräver olika och mer flexibla utbildningsupplevelser. När barn
kommer från multikulturella eller låginkomstfamiljer kan utbildningens flexibilitet och prestationer vara särskilt
nödvändiga. De sju flexibla träningsalternativen (Cox, Daniel, & Boston, 1985) som är relativt enkla att implementera i de
flesta skolinställningar inkluderar: tidig inresa; klasshopp; avancerade kurser; komprimerade kurser; kontinuerlig framsteg
i ett vanligt klassrum; Samtidig anmälan till avancerade klasser; och kredit per tentamen. Dessa alternativ är baserade på
kompetens och talang som visas snarare än godtyckliga åldersgrupper.
Skapa föräldradiskussionsgrupper; Föräldrar till begåvade barn har ofta mycket få möjligheter att prata med andra
föräldrar till begåvade barn. Diskussionsgrupper ger möjligheter till "förändra föräldrarrecept" och upplevelser för
barnuppfödning. Sådana erfarenheter ger såväl perspektiv som specifik information (Webb & DeVries, 1993).
I dag; Vanliga sociala och emotionella problem som begåvade barn möter är utestängning, ensamhet, perfektionism,
självkänsla, stress och depression hos sina kamrater. Det är mycket viktigt att vara medveten om dessa barns prioriteringar
i kommunikation och att ta lämplig strategi för att förhindra problem på grund av deras unika utvecklingsskillnader. Ett
begåvat barn stöttes socialt och känslomässigt; utveckla en säker, kreativ, oberoende, sociala relationer, öppen för
kommunikation, fredlig, balanserad och harmonisk personlighetsstruktur.

4. MÅL
1. Förklarar vilken typ av skillnader barnen med hög intelligensnivå (HLI) när det gäller deras mentala, socialt-emotionella
utvecklingsegenskaper och behov.
2. Förklarar de speciella affektiva egenskaperna (ärlighet, rättvisa, känslig känslomässig struktur, perfektionist,
ansvarskänsla) för hög intelligensstudenter.
3. Förklarar förhållandena mellan asynkron utveckling och känslomässigt beteende hos hög intelligensstudenter.
4. Förklarar de känslomässiga tillstånden (social isolering, perfektionism, stress, depression, självmord) särskilt sett hos
hög intelligensbarn.
5. Förklarar förhållandet mellan hög intelligensstudenters egenskaper och social isolering.
6. Analyserar social isolering hos hög intelligensstudenter.
7. Förklarar symtomen som observerats hos höga intelligensstudenter med social isolering.
8. Baserat på tecken på social isolering som ses hos hög intelligensstudenter bestäms hög intelligensstudenter som har
social isoleringsrisk.
9. Det ger förslag för att minimera de faktorer som orsakar social isolering hos hög intelligensstudenter.
10. Utvecklar undervisningsaktiviteter för att förhindra social isolering av hög intelligensstudenter.
11. Framställer förutsägelser om samarbete med familjer för att hantera social isolering hos hög intelligensstudenter.
12. Utformar sociala aktiviteter för att eliminera social isolering hos hög intelligensstudenter.
13. Organiserar utbildningsaktiviteter för barnfamiljer som underrättar för att säkerställa att barn kan hantera problem med
social isolering.
14. Förklarar förhållandet mellan hög intelligensstudenters egenskaper och perfektionism.
15. Analyserar perfektionism hos hög intelligensstudenter.
16. Förklarar symtomen som observerats hos höga intelligensstudenter med en känsla av perfektionism.
17. Listar de möjliga beteenden som uppstår hos hög intelligensstudenter på grund av perfektionism.
18. Baserat på tecknen på perfektionism som ses hos hög intelligensstudenter, identifierar den höga nivån för
underrättelsestudenter den höga nivån av intelligensstudenter som har perfektionismrisk.
19. Det ger förslag för att minimera de faktorer som orsakar perfektionism hos hög intelligensstudenter.
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20. Utvecklar undervisningsaktiviteter som kommer att förhindra elevernas höga intelligensnivå.
21. Framställer förutsägelser om samarbete med familjer för att hantera perfektionism hos hög intelligensstudenter.
22. Det organiserar utbildningsverksamhet för föräldrar till hög intelligensbarn för att säkerställa att barn kan hantera
perfektionismproblem.
23. Förhållandet mellan egenskaperna hos hög intelligensstudenter och stress.
24. Analyser stress hos hög intelligensstudenter.
25. Beskriver de symtom som observerats hos hög intelligensstudenter som upplever stress.
26. Listar de möjliga beteenden som uppstår hos hög intelligensstudenter på grund av stress.
27. Baserat på symptomen på stress som observerats hos hög intelligensstudenter, identifierar de höga
intelligensstudenterna den höga intelligensstudenterna.
28. Ger förslag för att minimera stressande faktorer hos hög intelligensstudenter.
29. Utvecklar undervisningsaktiviteter som förhindrar stress på hög intelligensstudenter.
30. Skapar förutsägelser om samarbete med familjer för att hantera stress hos hög intelligensstudenter.
31. Organiserar utbildningsaktiviteter för familjer med hög intelligensbarn för att säkerställa att barn kan hantera
stressproblem.
32. Analyserar depression hos hög intelligensstudenter.
33. Beskriver symptomen som observerats hos höga intelligenselever som upplever depression.
34. Listar de möjliga beteenden som uppstår hos hög intelligenselever på grund av depression.
35. Baserat på symptomen på depression som observerats hos hög intelligensstudenter identifierar sig den höga
intelligensstudenten med risken för depression.
36. Ger förslag för att minimera de faktorer som orsakar depression hos hög intelligensstudenter.
37. Utvecklar undervisningsaktiviteter för att förhindra hög intelligensstudenter från depression.
38. Genererar förutsägelser för hög intelligensstudenter att samarbeta med familjer för att hantera depression.
39. Utformar sociala aktiviteter för hög intelligensstudenter för att lindra depression.
40. Organiserar utbildningsaktiviteter för familjer med hög intelligensbarn för att säkerställa att barn kan hantera
depressionproblem.

4. Aktiviteter
HJÄLTEN I OSS
PERSON FÖR ANSÖKNING: Lärare
HEDEFLENEN KAZANIM(LAR)
• Yaşadığı zorlayıcı olayları ve bunlara eşlik eden duyguları fark eder.
• Zorlayıcı durumlara karşı baş etme becerisi geliştirir.
• Çevresindeki yardım kaynaklarını fark eder.
REKOMMENDERADE MATERIAL (S)
• Färgglada papper
• Färgpennor i olika färger och typer
VARNING: En lektion
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FLOW PROCESS (STEG)
Lärare:
"Kära studenter, vi kommer att ha en aktivitet med dig idag", säger hon.
Hon ser till att varje student får tillräckligt med färg och papper.
"Nu vill jag att du ska tänka på de saker som du känner dig ledsen och rädd för att du känner dig dålig." och 1-3
minuter att tänka. tillåter tid.
"Jag vill att du ska rita en bild av en av dessa händelser du tänker på i tidningarna jag kommer att ge dig," säger
hon.
Läraren går till var och en av dem när barnen gör sina bilder. Den kommunicerar individuellt och tar hand om att
inte höra andra barn så mycket som möjligt.
Hon försöker ta reda på vilken situation barnen drar, vilka de är ledsna eller rädda för, och noterar detta i ett
annat papper kort, i en mening. (för att få information om bilderna på barn som inte vill dela i gruppen om den bild
han / hon är eller som är blyg.)
Efter att eleverna har slutfört sina bilder, "tänk på en hjälte som kan hjälpa dig själv i den bild du ritar; Rita på
hur din hjälte hjälper dig. ” hon säger.
När ritningen avslutades, "ja, hur hjälpte den här hjälten dig?" frågar hon och får svar från volontärstudenter.
"Hur kände du dig efter att din hjälte hjälpte dig?" Frågar och lyssnar på delningen av frivilliga barn.
As ”Som vi ser på dina bilder kan vi alla uppleva händelser som upprör eller skrämmer oss då och då. I sådana fall
finns det människor runt omkring oss som vi kan lita på och hjälpa oss. Så vem kan dessa vara? frågar hon och får
svar från volontärstudenter.
”Vår mor, far, lärare, polis och liknande människor är människor som kan hjälpa oss. Vi kan be dessa människor
om hjälp i händelser som upprör oss eller är rädda. ” och avslutar evenemanget.
YTTERLIGARE INFORMATION OCH VARNINGAR
Studenter kan identifiera och rita mer än en hjälte om de vill.
Studenter uppmuntras att dela; men tvingas inte.
Bilder som gjorts i denna aktivitet bevaras av läraren; skickas inte hem.
Läraren måste också granska bilderna på barn som inte kan uttrycka sig eller inte vill dela med sig i
gruppen. .
Om en delning (bild eller uttryck) som kräver expertstöd märks under evenemanget, bör en vägledning
riktas till vägledaren eller till RAM (Guidance and Research Center) om skolan inte har en vägledare.
Läraren använder tiden i trånga klassrum för att uppnå syftet med aktiviteten.

MY SHINING SUN
PERSON FÖR ANSÖKAN
Lärare
MÅLGÅNG
• Förstår vad traumatiska upplevelser är.
• Vet vad som kan göras för att minska påverkan av traumaupplevelser.

REKOMMENDERADE MATERIAL (S)
• Finansiera kartong
• Post-it / självhäftande papper (i droppform)
• BILAGA-1 (Exempel på traumetyper)
• BILAGA-2 (Emotion List)
• • BILAGA-3 (rekommendationer för att minska effekten av trauma)

Varaktighet:
En timme

152

FLOW PROCESS (Steg)
Öğretmen;
"Hej killar; Idag kommer vi att ha ett evenemang med er. Ibland finns det händelser som plötsligt
utvecklas i våra liv, påverkar oss djupt, upprörda och lämnar spår i våra liv. Vi kallar dessa traumatiska
upplevelser / traumatiska händelser. Låt oss nu titta vid vad dessa händelser kan vara. ”
Det börjar visa bilderna i BILAGA-1 en efter en. Den visar den första bilden.
"Vad säger den här bilden till dig?" hon frågar. Få svar från studenter.
"Vad tror du att folk känner inför en sådan händelse om bilden på kortet?" hon frågar
Medan hon informerar om den traumatiska händelsen och de känslor som kan kännas på kortet, gynnas
hon av BILAGA-2. Ovanstående frågor ställs separat för två kort i BILAGA-1.
"Vi lärde oss vilka traumatiska händelser och vad som känns inför dessa händelser", säger hon.
Han hänger bakgrunds kartongen, som hon har förberett tidigare, på brädet.
”Så, vad kan vi göra för att minska effekterna av dessa situationer? Som du säger kommer jag att skriva
dina förslag på de här små papper jag har. Med dina förslag blir våra liv ännu mer upplysta. ”Säger hon
och får svaren. Han utvärderar svaren och skriver dem till posten genom att ge feedback och fästa dem
runt solfiguren.
Efter att ha fått studenternas förslag stärker det aktiviteten genom att dra nytta av BILAGA-3.
”Ja, vår sol skänkte ännu mer med de förslag du gav. Med dessa saker kommer det att vara möjligt att
lindra effekterna av våra svårigheter. ” säger hon och avslutar aktiviteten.

EK-2 LISTA FÖR KÄNNANDE

Likgiltighet
Lita på dig själv
Besvikelse
Ilska
Rädsla
Tillfredsställelse
Missnöje
Lycka
Olycka
Glädje
Hata
Längtar
Ångra
Välfärd
Tålamod
Aggression
Kärlek
Problem
Undra
Vänlighet
Tvivel
Oro
Förtvivlan
Hoppas
Skygghet
skrämsel
Egendomlighet
Ensamhet
nötning
Seger

Smärta
Medlidande
Förlåtelse
Som tillhör
Att missförstås
Prestation
Lojalitet
Hantera
solidaritet
Leda
Mod
Entusiasm
Kollaps
Skräck
Smärta
Förtroende
Längtar
Spänning
Intet
Rasa
Lugn
Oro
Sorg
Sårbar
Godkännande
Stabilitet
Instabilitet
Komplexitet
Förlorat
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REKOMMENDATIONER FÖR ATT MINSKA EFFEKTEN AV TRAUMA
Spendera tid med dina vänner
Säg vilka känslor du har upplevt.
Vissa saker kan hända utanför oss, och vi kan inte stoppa det, acceptera det.
Få hjälp av din familj och lärare.
Var inte ensam.
Tänk inte dåliga tankar.
Känner till de viktiga siffrorna du kan få hjälp med.
LISTA AV MIN KÄNNANDE
PERSON FÖR ANSÖKNING: Lärare
MÅLGÅNG
• Ha information om traumatiska upplevelser.
• Erkänner de känslor som traumatiska upplevelser kan leda till.
REKOMMENDERADE MATERIAL (S)
Färgade självhäftande papper (post it), bilaga 1, bilaga 2
VARNING: En timme
FLOW PROCESS (STEG)
Lärare;
”Kära barn; Idag kommer vi att göra en aktivitet som heter "My Emotion List" med dig. Vårt mål med detta
evenemang är att ha information om traumatiska upplevelser. " hon säger.
Han skriver namnen på traumatiska upplevelser på tavlan. (Traumatiska upplevelser: migration,
naturkatastrof, död-sorg)
Färgade postuppgifter (4 vardera) delas ut till studenterna.
"När det finns traumatiska upplevelser skrivna på tavlan, skriv vilka känslor du har på din post-it." Säger hon.
Han ber honom att fästa sina känslomässiga uttryck under titeln på det relevanta traumatiska livet skrivet på
tavlan.
När alla elever har klistrat in posten de skrev, sammanfattar hon de känslomässiga reaktionerna som har
skrivits.
”Detta är normalt med känslor. Hur hanterar du de känslor vi känner efter traumatiska upplevelser? Skriv dem
på post-it och klistra in dem på brädet under den relevanta traumatiska livstitel. ”
När alla elever har klistrat in sin post kommer hon att föreslå sina hanteringsförmågor genom att använda
BILAGA-2.
”Människor kan uppleva olika traumatiska händelser hela livet. Vi måste veta att alla känslor vi känner efter
dessa traumatiska upplevelser är normala. Intensiteten hos våra känslor och reaktioner på händelserna som vi
alla upplever kan variera. Det viktiga är att använda färdigheterna för att hantera de känslor vi lever korrekt. Det
förväntas att våra känslor kommer att återgå till det normala under påverkan av våra klara färdigheter efter en
viss tid. Trots alla våra ansträngningar, om vår känslomässiga intensitet inte minskar och våra olika
känslomässiga beteendespons fortsätter, är det viktigt att vi får professionell hjälp från skolhandledningstjänsten
eller hälsoinstitutionerna. Det är en sak som vi inte bör glömma; vi lever ett mycket värdefullt liv. Det finns
många människor och institutioner som hjälper oss att övervinna de negativa händelser vi upplever. ”Alla
tillsammans för en bättre dag. Säger hon och avslutar aktiviteten.
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EK-1
TRAUMATISKA HÄNDELSER
EK-2
Migration

Emotions

•
•
•
•
•
•

Coping Skills

Naturkatastrofer
KOPIERINGS Färdigheter
Feelings
Coping Skills

Död - sorg

Emotions

KOPIERINGS Färdigheter
1. Tveka inte att förklara dina känslor, känslor.
2. Det finns saker som händer utanför oss såväl som saker du kan kontrollera. Acceptera det.
3. Ge dig själv positiva förslag.
4. Socialt stöd är viktigt. Var inte ensam
5. Oroa dig inte för dåliga scenarier eller möjligheter.
6. Gör planer för framtiden.
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Coping Skills

ÄLSKA kub
PERSON FÖR ANSÖKNING: Lärare
MÅLGÅNG
• • Att utveckla positiva känslor för framtiden.
REKOMMENDERADE MATERIAL (S)
• • • BILAGA-1 (öppen kubform med bilder på varje yta)
VARAKTIGHET
En timme
FLOW PROCESS (STEG)
Lärare;
”Kära barn, idag ska vi göra kärlekskuben med er. Som ni ser har vi en kub i det här evenemanget. Det finns
en annan bild på vardera sidan av vår kub. ”
”Nu kommer du i ordning och kasta kuben på marken. När vi kastar kuben på marken, säger jag vad du ska
göra med bilden som kommer upp. ”Och startar spelet.

"Säg tre önskningar för din familj att du vill vara i framtiden."

"Säg tre önskningar för dig själv att du vill vara i framtiden."

"Säg tre önskningar för dina vänner att du vill vara i framtiden."

"Säg tre saker du kan göra utan hjälp från någon."

"Säg tre önskemål för andra människor som du älskar att vara i
framtiden."

Låt oss leka tillsammans.
• Spela "Machine Imitation Game".
• Spela “Bee Vizz Vizz”.
(Läraren väljer och spelar ett av dessa spel enligt gruppens
egenskaper. Spelen introduceras nedan.)

1)

Machine Imitation Game: Läraren lägger till 5 personer till barnet som kastar kuben och ger en grupp
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med 6 elever ett maskinnamn (dammsugare, mixer / mixer, tvättmaskin etc.) som andra barn inte kan
höra. I ett hörn i klassrummet bestämmer denna grupp av sex personer hur de ska leva upp maskinen så
att andra barn inte kan höra den, och de spelar maskinen tillsammans. Klassen förväntas gissa denna
maskin.
2) Bee Vizz Vizz: Studenten som kastar kuben tas ut. Ett objekt i klassrummet väljs och lagras. När
eleven närmar sig objektet, röstas "vızzzzz ...". Studenten försöker hitta objektet.
3) Läraren använder tiden effektivt för att ge varje barn en chans att kasta kuben minst en gång.
Efter att ha garanterat alla barns deltagande, säger läraren ”kära barn, vi sa goda önskningar om oss
själva, vår familj, våra vänner och andra nära och kära idag. Vi pratade också om vad vi kan göra utan
hjälp från någon. Att göra goda och goda önskningar får oss alltid att må bra; gör oss lyckliga ”och
avslutar evenemanget.
YTTERLIGARE INFORMATION OCH VARNINGAR
•
•

Aktiviteten kan tillämpas i alla åldersgrupper genom att uppdatera innehållet i avsnittet "Låt oss spela
tillsammans".
Läraren förbereder kuben i förväg genom att klippa den öppna kubformen i BILAGA-1 och fästa den
på ett hårt material som kartong.
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VÅRA GEMENSAMMA FUNKTIONER
PERSON FÖR ANSÖKNING: Lärare
HEDEFLENEN KAZANIMLAR
• Få medvetenhet mot social segregering och diskriminering.
• Det tolererar mångfald och skillnader.
REKOMMENDERADE MATERIAL: Papper, penna, sax
DURATION: One hour
HÄNDELSENS FLÖDPROCESS (STEG)Lärare;
"Hej vänner, idag spelar vi ett spel med dig." han säger. Sedan frågar han: "Har du tänkt på dig själv
som någon annan?" och får svar.
”Vårt mål i spelet vi spelar är att ersätta någon annan, tänka som den personen och dela det i
klassrummet. Som ni ser har vi 5 väskor. Det finns yrken i den första påsen, måltider i den andra påsen,
stad / land i den tredje påsen, hobbyer i den fjärde påsen och spel i den femte påsen. Var och en av er
kommer i ordning och väljer ett kort från varje väska. Skapa en person med funktionerna från de valda
korten och beskriv den person du skapade. ”. Läraren ger 3 minuter till varje elev att tänka efter att ha
gjort korta förklaringar om det okända från de begrepp som dras ur påsen. Han ställer sedan följande
frågor för att beskriva karaktärerna de har skapat;
Läraren frågar "Hur kände du dig när någon annan var?" och får svaren.
Läraren frågar "Hade du något gemensamt med den här personen?" efter att hon fått answes:
“ Kära vänner, vi kanske alla bor på olika platser. Vi kanske gör olika yrken. Våra favoriträtter och
intressen kan variera. Vi kanske spelar olika spel. Men som ni ser, alla dessa skillnader ger oss rikedom
och vi kan leva tillsammans med dessa skillnader. Det faktum att vår mat, vårt yrke och våra intressen är
annorlunda hindrar oss inte från att leva i samma miljö. Skillnaderna är vår rikedom. ”
Första väska (yrken):Teacher, Doctor, Genetic Engineer, Lawyer, Nurse, Judge, Singer, Painter, Football
Player, Architect, Interior Architect, Journalist, Writer, Actor, Dentist, Astronaut, Archaeologist, Pilot, Cook,
Hostess, Driver, Fireman, Travel Guide, Psychologist, Psychological Consultant, Patient Caregiver, Computer
Engineer, Software Engineer, Graphic Designer, Fashion Design, Mechanical Engineer, Mechanicist, Farmer,
Veterinarian, Agricultural Engineer, Grocery, Plumber, Auto Repairer, Construction Master, Carpenter,
Butcher, Greengrocer.
Andra väska (måltider):Dried Beans, Doner, Pasta, Pizza, Katmer, Pilaf, Hamburger, Pita, Raw Meatballs,
Anchovy, Kunefe, Adana Kebab, Spinach, Walnut, French Fries, Chocolate Pie, Eggplant Moussaka, Ravioli,
Stuffed, Circassian Chicken, Cabbage Wrap, Liver, Tirit, Hummus, Stuffed Meatballs, Baklava, Cowpea.
Tredje väska (stad / hemvist land ): İzmir, Trabzon, Çanakkale, Erzurum, Istanbul, Ankara, Hatay,
Diyarbakır, Muğla, Kilis, Muş, Caucasus, Artvin, Samsun, Kayseri, Çankırı, Uzbekistan, Tekirdağ, Hakkari,
Mardin, Tunceli, Antalya, Van, Bulgaria, Manisa, Konya, Mersin, Zonguldak, Gaziantep, Syria, Iran,
Afghanistan, Germany, Saudi Arabia, Georgia, Azerbaijan, Ukraine, Armenia, Cyprus, Greece, Palestine, Israel,
Nigeria, Kenya, Ethiopia, Romania, Iraq (The places should replaced with local names and known countries)
Fjärde väska (hobbyer ): Playing Violin, Playing Football, Going to the Cinema, Theater, Ski / Sled, Table
Tennis, Tennis, Fishing, Feeding the Cat, Feeding the Dog, Feeding the Bird, Fish, Drum, Piano, Flute, Guitar,
Darbuka, Tambourine, Singing, Rap singing, Hiphop, Skating / skateboarding, Painting, Cycling, Playing ney,
Playing shin, Gymnastics, Swimming, Basketball, Marbling, Playing Darts, Hide and Seek, Puzzle, Chess,
Reading Books, Running, Playing Computer Games, Elim Sende, Ear to Ear, Jump Rope, Billiards.
Femte väska (spel):Zeybek, double string, shammame, horon, caucasian dance, tango, samba, salsa, ballet,
flamenco, sirtaki, spoon game, atop, tea, kindling, hora, halay, bengi, semah, hopak, kolbastı, haka, waltz,
tarantella, oriental, romania, hirge, threshing branch
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İLAVE BİLGİ VE UYARILAR
De skriftliga funktionerna bör ökas med antalet elever och var och en ska skrivas på ett papper och
läggas i påsar. .
Utövaren bör göra förberedelser genom att få information om yrket, mat, plats, hobbyer och spel i
väskorna före evenemanget.

Steg för steg till framgång

Prestationer:
- Listar vad som måste göras för att uppnå ett specifikt mål och uppnå mål
- Skapar mål på kort, medellång och lång sikt
- Sätter målen i prioritetsordning i de bestämda åtgärderna
- Inser ansvar

RECOMMENDED MATERIALS
Worksheet (Annex-1)
Strömma:
• Be deltagaren att fylla i "Jag går till framgång" steg för steg i enlighet med riktlinjerna.
• Efter att ha slutfört sina uppgifter på kalkylbladet, be flera deltagare att dela sina skrifter på varje scen.
• Prata om vikten av tålamod och ansträngning för att uppnå målen i delningsprocessen. Ge en
diskussionsmiljö där du utvärderar förhållandet mellan uthållighet, ansträngning, arbete, framgång,
tålamod och stresshantering.
Varaktighet
30 minuter

Ek-1
Steg för steg till arbetsblad

159

Skriv fem av de konst och idrott som du känner, i utrymmet nedan, med en konst- eller sportgren på varje låda.
.
Konst
1.
2.
3.
4.
5.

Idrott
1.
2.
3.
4.
5.

Välj en av de konst- och idrottsgrenar du har skrivit och skriv vad som ska göras för att bli expert på detta område i steg.
I.Steg
II. Steg
III. Steg
IV. Steg
IV. Steg
Vilka är villkoren för att lyckas inom ditt valda område? Skriv fem artiklar.
1……………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………………………………….
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Hantera stress
Prestationer
- - Lägg märke till lämpliga svar för att hantera stress.
REKOMMENDERADE MATERIAL
Kalkylblad (bilaga 1)
Strömma
• 1. Stress definieras av utövaren som ”Stress är en faktor som tvingar personen och skapar tryck”.
• Varje uttalande i testet "sant-falskt" i arbetsblad 1 läses i ordning och elever uppmuntras att dela sina tankar.
• Kalkylbladet 2 delas ut till eleverna och en viss period ges för att skriva ner sina känslor och tankar om
frågorna på kalkylbladet.
• Arbetsbladet 3 delas ut till eleverna och varje aktivitet på formuläret förklaras med vägledning av utövaren. I
denna process bör man se till att jämföra hanteringssvar som eleverna använder med lämpliga hanteringssvar
som beskrivs i formen. Süreç tartışma soruları kapsamında değerlendirilerek sonlandırılır.
•
DISKUSSIONSFRÅGOR
- Har du tidigare tänkt på de reaktioner du upplevt vid stress?
- Vad kan man möta när olämpliga reaktioner visas vid stress?
- Vad kan man möta när lämpliga reaktioner visas i händelse av stress?
- Vilka reaktioner visar du mest?
• UTVÄRDERING
Utvärdering av processen
a) Antal studenter som deltar i evenemanget:
b) Plats för evenemanget:
c) Datum för evenemanget;
d) Svårigheter vid genomförandet av händelsen:
Utvärdering av prestation
Studenter kan bli ombedda att hålla en "stressdagbok" och använda lämpliga svar lärt sig i aktiviteten och logga
sina resultat i stressituationer de upplever under en vecka.
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