Information om Zippys Venner

Zippys venner
– et forsknings- og evidensbaseret internationalt
undervisningssystem indenfor social emotionel læring
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Undervisningsprogrammet har som målsætning at lære børn
i alderen 5-7 år:

Moduler i Zippys Venner:

• at identificere og snakke om følelser

Modul 1: Følelser

• at mestre udfordringer og problemer i daglidagen
• at støtte andre, som har det svært

Grundprogrammet
(0.-1. klasse)

•

At være trist, at være glad

•

At være gal eller irriteret

•

At være jaloux eller misundelig

•

At være nervøs

Modul 2: Kommunikation
•

At forbedre kommunikationen

Programmet er baseret på historier om den vandrende pind
Zippy og hans venner og deres udfordringer problemer.
Børnene skal selv finde løsninger på de forskellige problemer i historierne.

•

At lytte

•

Hvem kan hjælpe

•

At sige dét, du rigtig vil sige

Der bliver lagt vægt på overførsel af læring ved at læringserfaringerne bliver gentagne i stadigt nye situationer, både
i Zippy-timerne og i skolehverdagen. Gennem samspil og
dialog deler børnene oplevelser og erfaringer.

•

Hvordan holder du på venner?

•

At mestre ensomhed og afvisninger

•

Hvordan tackler du konflikter med
dine venner?

Aktiviteterne i timerne varierer mellem historierne om
Zippy, tegning, rollespil, øvelser, leg og samtale. Alle historierne har farverige illustrationer.

•

Sådan får du nye venner

•

Hvordan finder jeg en god løsning?

Til hver lektion følger en detaljeret lærervejledning.

•

Drilleri og mobning

•

At løse problemer

•

At hjælpe andre med at tackle konflikter

Modul 3: Venner og uvenner

Modul 4: At tackle konflikter

Modul 5: At tackle ændringer og tab
•

Ændringer og tab er en del af livet

•

At mestre dødsfald

•

Besøg på kirkegården

•

At lære af ændringer og tab

Modul 6: Vi mestrer det sammen
•

Forskellige mestringsstrategier

•

Hvordan vi hjælper hinanden

•

At tilpasse sig nye situationer

•

Vi fejrer sammen

Mestring
Zippy-programmet bygger på kendt teori og empiri om tidlig forebyggelse, mental robusthed og mestring. Mestring omfatter alle de handlinger, vi foretager for at regulere de negative
følelser; gå en tur, spille et stykke musik, græde, tænke på noget andet, o.s.v.. Handlingsrettet
mestring omfatter alt det, vi gør for at ændre på situationen, som gør os frustrerede eller ulykkelige; sige undskyld, sige fra eller involvere en voksen.
Hvor godt vi mestrer et problem afhænger ofte af, i hvor høj grad vi får støtte fra andre, enten
emotionel støtte som trøst, eller bliver bekræftet og får omsorg eller støtte i form af råd eller
praktisk hjælp. Zippys Venner lægger stor vægt på den kontakt, som kan opstå i disse mestringssituationer.
Forskning viser, at de samme mestringsstrategier ikke fungerer for alle mennesker eller fungerer optimalt i alle situationer. Det vigtige er derfor, at eleven selv udvikler et varieret og rigt
arsenal af strategier og evner at bruge disse strategier fleksibelt i overensstemmelse med den
enkelte situation. At lære dette tidligt i livet fremmer den mentale sundhed og forebygger psykiske problemer.

Det virker
Bedre mestring og faglig præstation
Den nyeste og mest omfattende evaluering af Zippys Venner er gennemført i Norge med 1.500
børn og viser, at deltagerne bliver bedre til at mestre problemer og fungerer bedre fagligt sammenlignet med børn i en kontrolgruppe. Tidligere evalueringer fra Danmark, Litauen og Irland
viser samme resultat; mestring og sociale egenskaber styrkes.
Undervisningsministeriet anbefaler Zippys Venner til den vigtige tidlige indsats i arbejdet for
trivsel i undervisningsmiljøet1.

Bedre læringsmiljø
Den norske undersøgelse påviser også, at klassekulturen og læringsmiljøet forbedres. Vigtigheden af at sætte ind og sikre læringsmiljøet og en omfavnende klassekultur tidligt understreges
af stjerneøkonom, nobelpristager og Formand for Trygfondens Børneforskningscenter, James
Heckman, der har påvist, at investeringer i udsatte børns tidligt i deres liv giver et langt større
udbytte end sociale programmer rettet mod børnene efter skolestart.

Bedre forhold til lærere og venner
Nyere forskning peger på, at gode relationer mellem elev og lærer og eleverne imellem er den
vigtigste enkeltparameter for et godt læringsmiljø.
Zippys Venner-programmet giver vigtige bidrag til at styrke relationerne i klassen. Det norske
studie påviser mindre mobning i deltagerklasserne sammenlignet med kontrolklasserne og den
irske undersøgelse påviste, at programmet styrker lærer-elev-forholdet. Lærerne oplever at få et
værktøj til at håndtere vanskelige situationer.

Forskningsbaseret viden om Undervisningsmiljø og Trivsel, rapport af Rambøll Management Consulting,
Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, UCC Professionshøjskolen og VIA University College. August 2014.
1

Glæde & Børn er licenseret repræsentant for skoleprogrammet Zippys Venner i Danmark.
Partnership for Children (PfC) har udviklet programmet og varetager og udvikler programmet, som anvendes i 30 lande. Programmet blev udviklet i samarbejde med internationale forskere på feltet for mental
sundhed.
www.partnershipforchildren.org
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