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FORORD
Udviklingen af sociale, empatiske, relationelle og interkulturelle kompetencer blandt børn er helt givet
et alvorligt anliggende. Men når vi anvender spil og legeaktiviteter til at udvikle børns sociale adfærd,
bliver det mere engagerende og sjovt for både børn, lærere og pædagoger i børnehaver og skoler.
I denne aktivitetssamling finder I et stort antal klar-til-brug læringsaktiviteter og øvelser (lege). Det er
aktiviteter og øvelser, der kan tilpasses fleksibelt til den særlige kontekst og de specifikke forudsætninger, der kendetegner jeres børnegruppe eller klasse mv. Aktivitetssamlingen er endvidere suppleret
med en Lærerhåndbog, der giver flere oplysninger og forslag til den praktiske brug af aktiviteterne.
Idegrundlaget bag aktivitetssamlingen er:





At udviklingen af børns sociale, empatiske, relationelle og interkulturelle kompetencer kan være et
direkte middel til at forebygge voldelig adfærd og mobning.
Børn med en solid følelsesmæssig modstandskraft er mindre sårbare over for voldelig adfærd.
Jo tidligere børn udvikler de sociale, empatiske, relationelle og interkulturelle kompetencer, desto
bedre. Det kan være en langvarig proces at udvikle disse kompetencer.
Aktiviteterne er udviklet som et støtteredskab for lærere, pædagoger og andre professionelle, der
arbejder med børn i aldersgruppen 4-10 år.

Alle aktiviteter og øvelser er blevet afprøvet over to perioder og tilpasset efter kommentarer og forslag
fra professionelle, der arbejder med aldersgruppen i seks forskellige lande. Samlingen indeholder aktiviteter og øvelser for specifikke alderstrin inden for den samlede aldersgruppe. Men uanset hvilke
aktiviteter I benytter, kan der i nogle tilfælde være behov for at tilpasse aktiviteterne til børnegruppens
særlige forudsætninger, færdigheder og læringssituation. Nogle aktiviteter og øvelser vil måske ikke
være velegnede til Jeres specifikke sammenhæng.
LÆRERHÅNDBOG
Stronger Children aktivitetssamlingen er ledsaget af en Lærerhåndbog, der bidrager med metodiske
overvejelser omkring den praktiske anvendelse af aktivitetssamlingen. Målet er at støtte pædagogiske
ledere, lærere, pædagoger og andre professionelle i iværksættelsen af aktiviteterne sammen med mindre børn i børnehaver og skoler.
Kernen i Lærerhåndbogen er 7 Læringspakker, der giver eksempler på, hvordan man kan udvælge
og kombinere aktiviteterne til bestemte pædagogiske og didaktiske målsætninger, for eksempel til
fremme af ikke-voldelig adfærd eller fremme af respekt for mangfoldighed i den enkelte børnegruppe
mv. På denne måde illustrerer læringspakkerne mulighederne for at sammensætte aktiviteterne til tematiske læringsforløb. Men det er værd at notere, at læringspakkerne kun tjener som inspiratoriske
eksempler, og de inddrager ikke alle aktiviteter i samlingen. Ud over læringspakkerne præsenterer
lærerhåndbogen:





Værdierne og læringsprincipperne bag Stronger Children aktiviteterne
En kort introduktion til en række pædagogiske tilgange med særlig relevans for Stronger Children
aktiviteterne
En indholdsfortegnelse over Stronger Children aktiviteterne
Udvalgte links og litteraturhenvisninger med supplerende referencer til materiale om Stronger Children temaerne omkring inklusion, anti-vold og anti-mobning, fællesskabsdannelse samt interkulturel forståelse og respekt for mangfoldighed blandt mindre børn.

Lærerhåndbogen er til fri afbenyttelse i en online version på dansk, tysk, tjekkisk, polsk, spansk og
engelsk (også i en fuld engelsk pdf udgave). I kan finde mere information om Stronger Children projektet og alle projektmaterialer på hjemmesiden: www.strongerchildren.eu.
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INTRODUKTION TIL AKTIVITETSSAMLINGEN
Aktiviteterne i Stronger Children Aktivitetssamlingen giver mange muligheder for social læring. Aktiviteterne understøtter blandt andet børns evne til at forstå og anerkende fælles regler, til at føle med og
føle for andre børn, til at danne relationer med jævnaldrende, til at samarbejde og finde veje til fælles
problemløsninger, til at håndtere konflikter og opbygge gensidig tillid mv.
Udviklingen af disse færdigheder og kompetencer er en vigtig forudsætning for at forebygge voldelig
adfærd og mobning blandt børn og unge. Hvis aktiviteterne anvendes jævnligt, kan de hjælpe til at
skabe en atmosfære af samarbejde, tryghed og gensidig respekt mellem børnene – og derved medvirke til at forebygge vold.
Aktiviteterne kan anvendes på forskellig vis. Det bedste er at inddrage dem med jævne mellemrum.
Mange af aktiviteterne er endvidere samlet i såkaldte læringspakker, hvor de indgår i et forebyggende
og progressivt læringsprogram med fokus på bestemte temaer og kompetencer. I kan læse nærmere
om læringspakkerne i den tilhørende lærerhåndbog. I kan også sammensætte Jeres egne programmer. Aktiviteterne kan desuden gentages, når bestemte konflikttyper og kritiske situationer opstår igen
og igen blandt børnene i gruppen.
AKTIVITETERNES BESKRIVELSESSTRUKTUR
Aktiviteterne er beskrevet ud fra en fælles skabelon med faste kategorier, der kan styrke tilgængeligheden og systematikken i den omfattende aktivitetssamling:
NUMMER OG TITEL: Alle aktiviteterne har et fast nummer og en titel til at sikre en hurtig identifikation.
Læringspakkerne i lærerhåndbogen refererer både til nummer og titel.
ALDERSGRUPPE: Den anbefalede aldersgruppe i den enkelte aktivitet. Aldersangivelsen er dog kun
vejledende og kan variere fra kontekst til kontekst.
AKTIVITETSTYPE: Angiver blandt andet, om der er tale om en bevægelsesleg, om en kreativ øvelse
mv.
LÆRINGSPAKKE (LP): Refererer til en eller flere læringspakker i lærerhåndbogen, som den pågældende aktivitet indgår i.
EKSTRA PLADS: Indikerer, at aktiviteten kræver ekstra fysisk plads.
NØGLEORD: Betegner de færdigheder, der især bliver trænet i aktiviteten, for eksempel inklusionstræning, interkulturel forståelse, opmærksomhed på forskellighed mv.
FORMÅL: Opridser i kort form målene og den forventede virkning for den enkelte aktivitet.
TIDSRAMME: Vedrører det forventede tidsforbrug. Men tidsrammen er kun tentativ og kan veksle alt
efter børnegruppens alder, forudsætninger og kontekst mv.
MATERIALER: Anfører en liste over de materialer, der skal bruges I den enkelte aktivitet, for eksempel papir og farver, gulvplads, billeder mv.
FREMGANGSMÅDE: Indeholder en skridt-for-skridt beskrivelse af aktivitetens indhold og fremgangsmåde.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Giver forslag til spørgsmål,
der kan følge op på den enkelte aktivitet og hjælpe børnene til at forstå, hvad der skete i processen
og hvorfor mv.
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INDEX FOR AKTIVITETSSAMLINGEN
⬤ pre-school children ■ primary school children + Mere plads
NR

TITLE

AKTIVITETSTYPE

NØGLEORD

1

Skildpadder

Bevægelse

Tillid, teamfølelse, sociale kompetencer

AKTIVITETER Længde Læringspakke Mere
FOR
plads
⬤◼

Middel

3

+

5

+

5

2

Karrusel

Samarbejde

Afspænding, afslapning, inklusion

⬤◼

Kort-middel

3

Jobs

Kommunikation

Teamfølelse, interkulturel forståelse

⬤◼

Kort

4

Den forsvundne klovn

Samarbejde

Teamfølelse, inklusion

⬤◼

Kort

5

5

Den varme bold

Bevægelse

Teamfølelse, sociale kompetencer, inklusion

⬤◼

Kort

3, 5

6

De skjulte ord

Interaktion

Interkulturel forståelse, inklusion

◼

Middel

4, 5

7

Vi deler

Interaktion

Ansvarsfølelse, konflikthåndtering, følelsesmæssig intelligens

⬤

Middel

1, 2

+

8

Fællestegning

Kreativitet

Følelser, personlighedstræk

⬤

Middel

5

9

Vores klasses hjerte

ice-breaker

Tillidsopbygning, følelsesmæssig intelligens

◼

Middel

1, 3, 5

10

Et foto er bedre end 1000
ord

Kreativitet

Interkulturel kompetence, følelsesmæssig intelligens

◼

Middel

1, 4, 5

11

Genfortælling

Kommunikation

Ansvarsfølelse, tillid, teamfølelse

◼

Kort-middel

2, 5

12

Førerhund

Bevægelse

Interkulturel forståelse, kulturelle forskelle, følelser, tillidsopbygning, teamfølelse

⬤◼

Kort

3, 4, 5

13

Hvor er jeg?

Kommunikation

Interkulturel forståelse, kulturelle forskelle,
teamfølelse, konflikthåndtering, følelser

◼

Middel

2, 4
(5)

14

Jonglør

Bevægelse

Teamfølelse, afspænding

◼

Middel

(5)

15

Navnets historie

Kommunikation

Følelser, mangfoldighed, interkulturel forståelse, kulturelle forskelle

◼

Lang

4, 5
(2)

16

Hvad er vi (Bingo)

Kommunikation

Personlighedstræk, mangfoldighed, inklusion,
kulturelle forskelle

◼

Middel

4, 5
(2)

17

Tillidstegning

ice-breaker

Tillidsopbygning, teamfølelse, mangfoldighed,
interkulturel forståelse

◼

Lang

3, 4, 5
(6)

18

Vil du være med?

Interaktion

Følelsesmæssig intelligens, tillidsopbygning,
teamfølelse

⬤

Middel

3, 5
(4)

19

Ugens stjerne

Kontakt

Gensidig anerkendelse, tillidsopbygning, følelsesmæssig intelligens, kulturelle forskelle

◼

Lang

1, 3, 4, 5
(6)

20

Min hemmelige ven

Kontakt

Gensidig anerkendelse, tillidsopbygning, følelsesmæssig intelligens, inklusion

◼

Lang

1, 3, 5

Samarbejde

Teamfølelse, tillidsopbygning, ansvarsfølelse

◼

Middel

3, 5

+

Middel

3, 4, 5

+

21 Vi danner en ubrydelig kæde

◼

+

+

22

Vores fælles værdier

Kommunikation

Teamfølelse, tillidsopbygning, ansvarsfølelse

23

Vores fælles ven

ice-breaker

Inklusion, tillidsopbygning, teamfølelse,
mangfoldighed

⬤◼

Kort

3
(5)

24

Nettet

Kontakt

Inklusion, teamfølelse, mangfoldighed, interkulturel forståelse

⬤

Kort

5

+

25

Venskabssolen

Kommunikation

Inklusion, teamfølelse, mangfoldighed, interkulturel forståelse, sociale kompetence, kulturelforståelse,

◼

Kort

4, 5

+

26

Fødselsdagssange

Kommunikation

Afslapning, afspænding, interkulturel forståelse, mangfoldighed

◼

Middel

4,5

27

Vi improviserer

Kommunikation

Teamfølelse, afspænding, personlighedstræk

◼

Lang

28

En sang og en historie

Kreativitet

Følelser, mangfoldighed, kulturelle forskelle

◼

Middel

4,5

Følelsesmæssig intelligens, følelser, tillidsopbygning

⬤◼

Middel

4,5

⬤◼

Krot

2

⬤◼

MiddelLang

2

29

Vi tegner følelser

Kreativitet

30

Vis dine følelser

Bevægelse

31

At føle sig godt tilpas

Kreativitet

Følelsesmæssig intelligens, følelser
Følelsesmæssig intelligens, følelser
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32

Mine kropszoner

Kommunikation

Personlighedstræk, behov og rettigheder, tillidsopbygning, følelser

⬤◼

Middel

2,6

33

Fair kamp

Bevægelse

Følelser, sociale kompetencer, indsigt i vold,
fair kamp, behov og rettigheder

◼

Middel

2

34

Styrke og vold

interaktion

Følelser, indsigt i vold, fair kamp

35

Hvad er en fair kamp?

Kommunikation

Følelsesmæssig intelligens, følelser, sociale
kompetencer, ansvarsfølelse, indsigt i vold,
fair kamp

◼

Middel

2

36

At være I dine sko

Kreativitet

Følelsesmæssig intelligens, følelser, konflikthåndtering, sociale kompetencer, indsigt i
vold

◼

Lang

2

37

Uden klager

Interaktion

Indsigt i vold, behov og rettigheder, konflikthåndtering, følelsesmæssig intelligens, inklusion

⬤◼

Middel

1, 2, 6

38

Robot portræt

Interaktion

Indsigt i vold, behov og rettigheder, konflikthåndtering, følelsesmæssig intelligens, inklusion gensidig opmærksomhed

⬤◼

Middel

1, 2, 6

39

Hvordan kan historien
slutte?

Kreativitet

Indsigt i vold, behov og rettigheder, konflikthåndtering

⬤◼

Kort-middel

2, 6

40

Pingviner

Samarbejde

Tillidsopbygning, teamfølelse, inklusion

⬤◼

Kort

3, 5, 6

41

At forhandle en kontrakt

Samarbejde

Teamfølelse, behov og rettigheder, tillidsopbygning, konflikthåndtering, sociale kompetencer, inklusion

⬤◼

Middel

2, 5, 6

42

Definition af vold

Interaktion

Indsigt i vold, behov og rettigheder, konflikthåndtering, sociale og emotionelle kompetencer, fair kamp

⬤◼

Middel

2, 5, 6

+

Interaktion

Indsigt i vold, behov og rettigheder, følelsesmæssig intelligens, tillidsopbygning, gensidig
opmærksomhed

⬤◼

Middel

1, 2, 6

+

43

Et skridt frem

◼

Middel

+

+

+

44

Børns rettigheder

Kommunikation

Følelser, behov og rettigheder, ansvarsfølelse, konflikthåndtering

◼

Middel

2, 5, 6

45

Kramme-maraton

Kontakt

Følelser, tillidsopbygning, teamfølelse, afslapning

⬤◼

Middel

3, 5, 6

+

46

Min guldsko

Kommunikation

Følelsesmæssig intelligens, følelser, teamfølelse, afslapning

⬤

Lang

1, 6

+

47

Jeg lyser som en stjerne

Kreativitet

Følelser, tillidsopbygning, mangfoldighed, sociale kompetencer, personlighedstræk

⬤◼

Middel

1, 3, 6

+

48

Kaninens rettigheder

Kommunikation

Behov og rettigheder, følelsesmæssig intelligens, ansvarsfølelse, sociale kompetencer,
inklusion

⬤◼

Middel

1, 5, 6

+

49

Blind tillid

Samarbejde

Følelser, teamfølelse, tillidsopbygning, ansvarsfølelse

⬤◼

Lang

3, 50

+

50

At køre bil

Bevægelse

Følelser, teamfølelse, tillidsopbygning, ansvarsfølelse, konflikthåndtering

⬤◼

Lang

3, 49

+

51

Mørk tunnel

Samarbejde

Følelser, teamfølelse, tillidsopbygning, ansvarsfølelse

⬤◼

Lang

21, 22

+

52

Det menneskelige kamera

Kontakt

Tillidsopbygning, ansvarsfølelse

◼

Lang

51, 54, 58

+

53

At leve sammen

Interaktion

Tillid, teamfølelse, inklusion

⬤◼

Lang

27

⬤

Kort

51, 52, 58

54

Puslespil

Samarbejde

Teamfølelse, konflikthåndtering, sociale kompetencer, inklusion

55

Knuden

Kontakt

Teamfølelse, konflikthåndtering, inklusion, tillid

⬤

short

40, 41

56

Nye navne

Kommunikation

Mangfoldighed, personlighedstræk, kulturelle
forskelle, interkulturel forståelse

⬤

Middel

28, 29, 31,
36, 48, 69

57

Barnet I brønden

Kommunikation

Mangfoldighed, følelsesmæssig intelligens,
teamfølelse, inklusion, personlighedstræk

⬤◼

Middel

17, 19

58

Dukketræf

Interaktion

Tillidsopbygning, sociale kompetencer, inklusion

⬤

Lang

11, 13, 16,
53, 59

59

Netværket

Interaktion

Teamfølelse, inklusion

⬤

Lang

11, 13, 16,
53, 58
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+

+

60

Rejsebogen

Kommunikation

Interkulturel forståelse, tillidsopbygning, ansvarsfølelse

⬤

Lang

61

At råbe stop

Kommunikation

Følelsesmæssig intelligens

⬤

Kort

1

1, 4, 5

62

Mobbere og ofre

Interaktion

Følelsesmæssig intelligens

⬤

Middel

2, 3
(6)

63

Dialog hjørnet

Kommunikation

Følelsesmæssig intelligens, interkulturel forståelse, konflikthåndtering

⬤

Middel

1. 2, 4

64

God opførsel

Interaktion

Følelser

◼

Middel

1, 5
(6)

65

Sølv- og guldstjerner

Interaktion

Tillidsopbygning, sociale kompetencer

⬤◼

Lang

1, 3

66

Ryg mod ryg

Kontakt

Afslapning, afspænding

⬤

Kort

2, 6

67

Tale og lytte

Kommunikation

Aktiv lytning, tillid, respekt

◼

Middel

1, 4

68

Hvad fortæller musikken

Kreativitet

Aktiv lytning, gensidig respekt, at lære at lære

◼

Middel

1, 3, 4, 5

⬤◼

Middel

1. 3. 5

69 Vores rytmer I rum og musik

Kreativitet

Kreativt samspil, følelse af samhørighed

70

A song from my family’s
country

Kommunikation

Multikulturel verdensmusik, anerkendelse af
verdens musikarv

◼

Lang

1, 3, 4, 5
(6)

71

This Is Awesome!

Kontakt

Tillid, Afslappende, afstressende, følelser

⬤◼

Middel

(3, 5)

72

En afslutning med musik

Interaktion

Tillid, Afslappende, afstressende, følelser

⬤◼

Kort

(3, 5)

73

Cirkel beskeder

Kontakt

Tillid, Afslappende, afstressende, følelser

◼

Kort

all

Følelser, konflikthåndtering, sociale kompetencer, afstressende, gensidig anerkendelse

⬤◼

Kort

1, 2, 5

⬤◼

Lang

11, 13, 16, 53

◼

Middel

2, 4, 6

74

Konfliktpuden

Kommunikation

75

Sæde reservation

Interaktion

76

Enighedssnoren

Samarbejde

interaktion, samarbejde, kommunikation, rollespil
Konflikthåndtering, sociale kompetencer, gensidig anerkendelse
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AGE 4–10

1 SKILDPADDER

⬤◼+
LP 3

AKTIVITETSTYPE
● Bevægelse
NØGLEORD
● Tillid, team spirit, social kompetence
FORMÅL
 At fremme samarbejde, kommunikation og respekt for andre børn
TIDSRAMME
Kort, omkring 15 minutter
MATERIALER
Tæppe eller lille sovepose, kegler
FREMGANGSMÅDE
1. Stil keglerne op med passende afstand.
2. Sæt børnene sammen parvis. I næste runde kan børnene selv vælge deres partner.
3. Fortæl dem, at de skal prøve at lege skildpadde. Skildpadder bruger strømme i havet til at komme rundt.
4. Det første par sætter sig på knæ. Læg tæppet over deres ryg.
5. Parret skal komme rundt om keglerne uden at tabe tæppet. Hvis tæppet falder af, behøver de ikke at starte forfra.
De tager det på igen og fortsætter.
6. Imens gør det næste par sig parat. Tæppet skal helst gives videre til det næste par, uden at børnene bruger hænderne (du kan hjælpe, hvis det er nødvendigt).
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Hvordan var det at bevæge sig som en skildpadde? Blev I bedre til det efter flere gange?
 Fandt I ud af, hvordan det var bedst at bevæge sig uden at tabe tæppet?
 Hvordan gik det? Hvad skete der, hvis I satte farten op?
 Kan I nævne noget andet, hvor man skal samarbejde om at løse en opgave eller gøre noget bestemt?

!
●
●

●
●

Ruten må ikke være for lang.
Det er bedst at bruge et kraftigt, kort tæppe. Ellers falder det for let af.
Legen kan gøres sværere ved at ændre materialet af skildpaddeskjoldet eller tilføje forhindringer.
Hver opmærksom på, at børnene hepper på holdet og ikke bare på det enkelte barn.

KILDE
Doležalová, Markéta. Kooperativní pohybové hry pro děti předškolního věku. Brno 2014.
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 4–10

2 KARRUSEL

⬤◼+
LP 5

AKTIVITETSTYPE
● Samarbejde
NØGLEORD
● Afstressning, afslapning, inklusion
FORMÅL
● At styrke samarbejde, tilpasning og tolerance
TIDSRAMME
Kort/middel, omkring 15 minutter (mere tid er nødvendig, hvis gruppen omfatter mere end 15 børn)
MATERIALER
Gymnastikbold (med mindre børn er en lille blød bold bedre), måtter, afslapningsmusik
FREMGANGSMÅDE
1. Spørg børnene, om de ved, hvad en karrusel er. Fortæl dem, at det er en stor maskine, som drejer rundt. Fortæl
dem, at de sammen skal lave en karrusel.
2. Børnene lægger sig på måtter på en række (nemmere uden sko). Den første får bolden.
3. Barnet giver bolden videre til den næste med fødderne. Når bolden skal tilbage igen, må børnene bruge hænderne.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Hvordan gav I bolden videre uden at tabe den?
 Hvordan var det smartest at gøre det?
 Gik det bedre, når I hjalp hinanden?
 Kan I nævne andre ting, hvor det går bedre, når man samarbejder?

!
●
●

Det kan være nødvendigt at vise børnene øvelsen, før de selv prøver den.
Man kan skifte retning undervejs.

KILDE
Doležalová, Markéta. Kooperativní pohybové hry pro děti předškolního věku. Brno 2014.
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 4–10

3 JOBS

⬤◼
LP 5

AKTIVITETSTYPE
● Kommunikation
NØGLEORD
● Team spirit, interkulturel forståelse
FORMÅL
● At styrke samarbejde, kreativitet og kommunikation
TIDSRAMME
Kort, omkring 10 minutter
MATERIALER
ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Fortæl børnene, at de får en rigtig svær opgave i dag. Spørg dem, om de føler sig parate. Sig til dem, at de skal
prøve at kommunikere uden at sige noget.
2. Del klassen i grupper på 3 med mindst én dreng og én pige i hver gruppe.
3. Hver gruppe vælger et job (for eksempel bager, buschauffør) og forbereder sig på at vise jobbet uden at sige noget.
4. Grupperne viser jobbet for de andre.
5. Lad børnene gætte jobbet.
6. Gentag punkt 4 og 5 med alle grupperne.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Spørg børnene, hvorfor de valgte netop dette job.
 Spørg dem, hvordan de besluttede, hvad de ville vise for de andre, og hvordan de fordelte rollerne.
 Var det svært at gøre det uden at sige noget?

!
●
●

Giv børnene god tid til at forberede sig.
Du kan hjælpe de yngste med at vælge et job.

KILDE
Doležalová, Markéta. Kooperativní pohybové hry pro děti předškolního věku. Brno 2014.
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 4–10

4 DEN FORSVUNDNE KLOVN

⬤◼

AKTIVITETSTYPE

Samarbejde
NØGLEORD

Team spirit, inklusion
FORMÅL

At styrke samarbejde, tålmodighed og kommunikation
TIDSRAMME
Kort, omkring 5–10 minutter
MATERIALER
Billede eller foto, (mønster/skabelon)
FREMGANGSMÅDE
1. Klip et billede eller et foto i stykker som et puslespil. Antallet af stykker kan variere efter antallet af børn i gruppen.
Gem stykkerne forskellige steder i rummet og undgå at blive set af børnene.
2. Del klassen i hold på 3.
3. Fortæl dem, at der har været en dværg, som har gemt de klovne, børnene havde lavet. Nu skal de finde stykkerne
og sætte dem sammen igen.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Hvordan udførte børnene aktiviteten? Spørg børnene, hvordan de udførte legen. Gjorde de alle sammen det samme,
eller fordelte de rollerne (lede efter stykker/samle stykker)?
 Lad dem prøve at udføre legen med en ny rollefordeling. Gik det hurtigere, når I samarbejdede på holdene?

!




Du kan sætte dem til at bevæge sig rundt på særlige måder (kravle eller på et ben).
Hvis det er muligt, lav blandede aldersgrupper.
Sæt symboler på bagsiden af stykkerne, så de bedre kan finde de rigtige. Man kan bruge et puslespil i stedet for.

KILDE
Doležalová, Markéta. Kooperativní pohybové hry pro děti předškolního věku. Brno 2014.
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 4–6

5 DEN VARME BOLD

⬤◼+
LP 3, 5

AKTIVITETSTYPE

Bevægelse
NØGLEORD

Team spirit, social kompetence, inklusion, ansvarlighed
FORMÅL

At styrke samarbejde og gensidig tilpasning
TIDSRAMME
Kort, omkring 5 minutter
MATERIALER
En bold
FREMGANSMÅDE
1. Bed børnene om at forestille sig, at de holder på en meget varm bold, som de skal skynde sig at give videre til den,
der står foran eller bagved. Vis bolden til børnene.
2. Stil børnene op på en række.
3. Giv bolden til den første i rækken, som skal give bolden videre over hovedet til den, der står bagved. Bliv ved, indtil
bolden er nået til den sidste.
4. På tilbagevejen skal børnene videregive bolden mellem benene.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Har børnene gennem legen oplevet, hvad det betyder at samarbejde om en opgave og føle ansvar over for hinanden
(for eksempel ved at aflevere bolden korrekt)?

!



For at gøre legen mere udfordrende, kan boldes leveres videre skiftevis over hovedet og mellem benene. Børnene
skifter plads og begynder forfra.
Vær opmærksom på, at alle børn får bolden, og at ingen bliver sprunget over.

KILDE
Doležalová, Markéta. Kooperativní pohybové hry pro děti předškolního věku. Brno 2014.
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 7–10

6 DE SKJULTE ORD

◼
LP 4, 5

AKTIVITETSTYPE

Interaktion
NØGLEORD

Interkulturel forståelse, inklusion
FORMÅL

At støtte kommunikation mellem børn fra forskellige kulturer

At øge kendskabet til fremmede sprog og kulturer og at lære enkelte ord på fremmedsproget
TIDSRAMME
Middel, omkring 25 minutter
MATERIALER
Papir og blyant
FREMGANGSMÅDE
1. Et tosproget barn finder fem almindelige ord på sit oprindelsessprog (f.eks. bog, æble, mor, bus og hund).
2. Børnene sidder i rundkreds og stiller spørgsmål til det barn, der taler et andet sprog. Børnene skal gætte de fem ord,
ét ad gangen, som barnet bruger i stedet for det tilsvarende ord på fællessproget (f.eks. ”min mother følger mig i
skole”). Når de fem ord er gættet, skal det tosprogede barn afgøre, om de andre børn har gættet rigtigt.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Lærte du noget nyt om din ven? Var det interessant, hvis ja hvorfor?

 Var de nye ord svære at huske? Kender du nogen, der taler flere sprog? Hvornår bruger denne person de forskellige sprog, han/hun kender?

!
●

Hvis børnene har svært ved at gætte ordene, kan du give dem nogle idéer (f.eks.: “hvem følger jer I skole” etc.)

KILDE
Multilingual Families project (www.multilingual-families.eu)
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 4–7

7 VI DELER

⬤
LP 1, 2

AKTIVITETSTYPE

Interaktion
NØGLEORD

Ansvar, konflikthåndtering, følelsesmæssig intelligens
FORMÅL

At motivere børn til at dele legetøj med hinanden

At være ansvarlig for egne handlinger

At forbedre kommunikative færdigheder
TIDSRAMME
Middel, omkring 20-25 minutter
MATERIALER
Forskelligt legetøj (bamser, legetøjsbiler eller andet) eller legoklodser
FREMGANGSMÅDE
1. Tag noget legetøj frem (færre stykker legetøj, end der er børn).
2. Hvert barn vælger en ting, som han/hun gerne vil lege med.
3. Bed børnene om at sætte sig ved siden af det valgte legetøj.
4. Stil ledende spørgsmål, der kan hjælpe børnene til at finde ud af, hvordan de kan deles om det valgte legetøj, uden
at nogen giver op og overlader legetøjet til de andre (f.eks. ”hvordan kan man være flere om at bruge dette legetøj”
etc).
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
Lad børnene svare én ad gangen:
 Hvorfor valgte du lige denne ting?
 Hvordan kunne du tænke dig at lege med den?
 Kan der være flere med i legen?
 Hvordan kan man få endnu en kammerat med?
 Kan ét barn godt finde på en historie om tingen, hvis de andre børn også skal være med?
 Er alle så med i den samme leg, eller leger man forskellige lege med det samme legetøj?

!


Lego er velegnet. Der kan være flere om klodserne, men børnene skal alligevel blive enige om, hvad de skal
bygge.

KILDE
Ethos project (ethosprojectboise.com)
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 4–7

8 FÆLLESTEGNING

⬤
LP 5

AKTIVITETSTYPE

Kreativitet
NØGLEORD

Følelser, personlighedstræk
FORMÅL

At motivere børn til at tegne sammen

At være tolerante over for andre børn og deres måde at tænke på

At skabe noget sammen
TIDSRAMME
Middel, omkring 20 – 35 minutter
MATERIALER
Tavle
FREMGANGSMÅDE
1. Et barn starter på en tegning med en streg, kurve eller anden form.
2. Det næste barn fortsætter dér, hvor forgængeren sluttede og tegner, hvordan han/hun mener, at billedet skal fortsætte. Tegningen er færdig, når linjerne mødes, og helst, når alle børnene har bidraget til tegningen.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Prøv at gætte, hvad tegningen forestiller (f.eks et menneske, dyr eller blomst).

Kan de andre se det samme?

Hvordan ændrede tegningen sig?

Hvordan føles det, når nogen ændrer på den tegning, man er i gang med?

Får man nye ideer af de andre, eller ødelægger de bare ideen?

Kan man lave noget kreativt sammen med andre?

!


Hvis et barn afslutter tegningen, inden de andre har fået deres tur, kan man spørge om grunden, og hvordan de
andre oplever det.

KILDE
Ethos project (ethosprojectboise.com)
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 7–10

9 VORES KLASSES HJERTE

◼
LP 1, 3, 5

AKTIVITETSTYPE

Icebreaker
NØGLEORD

Opbygning af tillid, følelsmæssig intelligens
FORMÅL

At styrke tillid

At få positivt feedback

At anerkende alle som en del af klassen
TIDSRAMME
Middel, omkring 20 – 30 minutter
MATERIALER
Papirhjerte, tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Alle skriver deres navn på et stykke papir og folder det sammen. Papirstykkerne samles i en kasse, en hat eller i en
bunke på gulvet.
2. Alle børn trækker et navn. Hvis de trækker deres eget navn, skal de lægge papiret tilbage og trække et nyt stykke
papir.
3. Klip et stort papirhjerte og vis det til børnene.
4. Alle børn siger nu noget positivt om den kammerat, der står på deres papirstykke.
5. Alle de positive udsagn skrives på papirhjertet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Var det nemt at sige noget positivt om dine klassekammerater?



Synes du om det, der står om dig på hjertet?



Efter legen kan hjertet hænges op i lokalet.

!
KILDE
Prevence-info: http://www.prevence-info.cz/sites/default/files/users/9/srdce_tridy_pdf_11946.pdf
Tilpasset af: PELICAN
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10 ET BILLEDE ER BEDRE END
1000 ORD

ALDER: 7–10
◼
LP 1, 4, 5

TYPE OF PLAY

Kreativitet
NØGLEORD

Interkulturel forståelse, følelsesmæssig intelligens
FORMÅL

At styrke børnenes forståelse for kulturelle forskelle

At identificere sociale og kulturelle fordomme og iværksætte aktiviteter imod dem
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Billeder, fotos, papir
FREMGANGSMÅDE
1. Find tre billeder, der viser interkulturelle situationer og interaktioner (fra internettet, aviser eller blade).
2. Del eleverne i grupper.
3. Lad dem skrive en titel eller 3-4 linjer om hvert billede.
4. Sæt teksten sammen med billedet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Sammenlign de forskellige fortolkninger og diskuter de forskellige opfattelser.

Hvad er baggrunden for de tekster, som grupperne har valgt til det enkelte billede.

!



Denne øvelse kan bruges til at identificere sociale og kulturelle fordomme.
Tænk over grupperingen af børnene. Det en god ide at sammensætte ”blandede” grupper, der bryder med de
sædvanlige klikedannelser og inklusions/eksklusionsmekanismer i klassen/gruppen.

KILDE
Linc project (www.linc-project.eu)
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 5–10

11 GENFORTÆLLING

◼
LP 2, 5

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Ansvarlighed, tillid, team spirit
FORMÅL




At vise, hvordan mundtlig overlevering ændrer information
At styrke opmærksomhed

TIDSRAMME
Kort/middel, omkring 15 – 20 minutter
MATERIALER
ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Læreren udvælger 5 eller 6 elever, som går uden for lokalet.
2. Læreren læser en tekst/historie fra en avis eller et tidsskrift for klassen.
3. Læreren kalder en elev ind og læser den samme tekst højt igen for den ene elev.
4. Eleven fortæller historien videre til en af de elever, der står uden for lokalet. Denne elev fortæller historien videre til
den næste elev uden for lokalet osv.
5. Den sidste elev uden for lokalet, skal fortælle sin version til hele klassen.
6. Læreren læser teksten højt for hele klassen, og så kan hele klassen høre, hvordan der er forskel på teksten og den
sidste version af historien.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Teksten skal helst handle om et tema, som klassen interesserer sig for, således at det er tydeligt for eleverne, hvad
der mangler eller er ændret i den sidste version.
 En stor del af informationen vil gå tabt i løbet af processen.

!
●

Op til 20 elever kan deltage.

KILDE
Samling af aktiviteter til brug i klasselokalet (Mere information)
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 4–10

12 Førerhund

⬤◼
LP 3, 4, 5

AKTIVITETSTYPE

Bevægelse
NØGLEORD

Interkulturel forståelse, følelser, tillid, team spirit
FORMÅL




At vise, hvordan en nytilkommen føler sig i et nyt lang
At fokusere på de andres følelser

TIDSRAMME
Kort, omkring 15 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Bordene i rummet stilles op, så der bliver en vej imellem dem.
2. Eleverne deles op i par. Den ene elev skal være blind, den anden skal være ”førerhunden”, som kun med ord skal
lede sin partner på vejen gennem bordene, uden at partneren støder ind i bordene.
3. Parrene bytter roller, når den første tur er gennemført.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Hvordan havde I det, da I fik bind for øjnene og skulle følge instruktionerne fra en kammerat?
 Stolede I på jeres ”førerhund” i begyndelsen?
 Er jeres tillid og tillid vokset i løbet af legen?
 Blev I bedre til at forstå instruktionerne i løbet af legen?
 Hvordan oplevede I rollen som ”førerhund”? (Ansvar? Frygt?)
 Lærte I, hvordan man bedst instruerer i løbet af legen?

!
●
●

●

Aktivitet for op til 20 deltagere
Læreren forklarer, hvordan nytilkomne børn og unge kan have behov for hjælp, når det flytter til et nyt land, en ny
by og en ny skole mv. Legen demonstrerer behovet i en overført betydning. Men eleverne kan selv pege på konkrete
situationer, hvor det er relevant at hjælpe nye kammerater.
Legen støtter eleverne i at skærpe deres sanser, indlevelse og forståelse for nytilkomnes situation og støttebehov.

KILDE
Samling af aktiviteter til brug i klasselokalet (Mere information)
Tilpasset af: PELICAN
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ALDER: 5–10

13 HVOR ER JEG?

◼
LP 2, 4 (5)

AKTIVITETSTYPE
● kommunikation
NØGLEORD
● Interkulturel forståelse, team spirit, konfliktløsning, følelser
FORMÅL
● At vise, hvordan en nytilkommen føler i et nyt land
● At fokusere på andres følelser
● At reflektere over, hvordan man sammen kan opnå en følelse af at være integreret i et samfund.
TIDSRAMME
Kort, omkring 15 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. En elev tænker på et sted og på en aktivitet, som kan udspille sig på dét sted. Eleven spørger: ”hvor er jeg?”
2. De andre har max. 20 minutter til at gætte stedet og aktiviteten.
3. Der må kun svares ”ja” og ”nej”. Derfor bør eleverne samarbejde om at formulere spørgsmål, så de øger muligheder for at stille relevante og supplerende spørgsmål.
4. Hvis det lykkes at gætte stedet og aktiviteten på under 20 spørgsmål, kan en ny elev et vælge sted og en aktivitet.
Hvis det ikke lykkes, kan den samme elev prøve en gang til.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Hvordan valgte I de spørgsmål, I stillede? Fik I fordele ved at samarbejde om spørgsmålene?
 Hvad tænkte I, da I så jeres kammerat optræde med et sted og en aktivitet?
 Hvordan fandt I på en aktivitet, der var særlig relevant for det sted, I havde valgt?

!



Denne leg træner deduktiv problemløsning, både individuelt og kollektivt.
Gennem legen får eleverne en fornemmelse af, hvad det kan betyde, at man som nytilkommen mangler en viden og
mangler referencer, som alle i det omkringliggende samfund har. Eleverne får også indtryk af, hvordan integration
er en gensidig proces, hvor man samarbejder med hinanden om at dele viden og få ny viden etc.

KILDE
Compilation of games to play in the classroom.
Tilpasset af: TVV e.V.
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ALDER: 6–10

14 JONGLØR

◼+
LP (5)

AKTIVITETSTYPE
● Bevægelse
NØGLEORD
● Team spirit, afstressning
FORMÅL







At skabe en følelse af team spirit
At samarbejde
At skabe positiv opmærksomhed om hvert barn
At alle i gruppen deltager
At reducere stress ved hjælp af bevægelse

TIDSRAMME
Middel/lang. omkring 15 – 45 minutter
MATERIALER
Balloner
FREMGANGSMÅDE
1. Dan grupper på 3-4 børn.
2. Hver gruppe får en ballon.
3. Grupperne skal prøve at holde ballonen svævende i en vis periode. Der gives ét point for hver berøring. Hvis ballonen
rører jorden, skal gruppen starte forfra.
4. Variationer:
Når et barn har rørt ved ballonen, må det næste barn lave to berøringer.
Børnene skal skiftes til at røre ballonen. Ingen kan komme til igen, før alle har haft deres tur.
Børnene skal holde ballonen svævende, mens de følger en rute med forhindringer.

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Når legen er slut, får børnene at vide, at alle skal deltage lige meget, for at gruppen kan få succes.
 Spørg, om alle deltog lige meget. Hvis ikke, hvorfor? Gik det bedre for de grupper, hvor alle deltog på lige fod?
 Oplevede børnene, at der var tale om en fælles præstation, eller var det mere en individuel indsats?
 Var det sjovest, at alle deltog, eller at nogle enkelte brillerede?
 Hvad lagde børnene ellers mærke til ved legen?

!


Grupperne skal være blandede, eller de kan sammensættes ved, at de trækker tal eller vælger farver

KILDE
Originalt: DJK Sportverband/DJK Sportjugend (2013) „Inklusion mit Hand und Fuß. Sportbezogene Angebote in der
Kinder- und Jugendarbeit“, S. 33 (https://www.dosb.de/fileadmin/Bilder_allgemein/Organisationen/DJK/DJKHandreichung_FINAL.pdf.)
Tilpasset af: TVV e.V.
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ALDER: 6–10

15 NAVNETS HISTORIE

◼
LP 4, 5 (2)

AKTIVITETSTYPE
● Kommunikation
NØGLEORD
● Følelser, mangfoldighed, interkulturel forståelse
FORMÅL




At bevidstgøre om forskellige sproglige, kulturelle og familiemæssige baggrunde
At lære navne bedre at kende

TIDSRAMME
Middel/lang, omkring 30 – 45 minutter
MATERIALER
Kort, tape/lim, tusser til navneskilte
FREMGANGSMÅDE
1. Bed børnene om at tale med deres forældre om deres navn (hvorfor fik de det? Har navnet nogen særlig betydning
eller tradition mv.?)
2. Bed alle børn om at lave et navneskilt – hvis det er muligt, gerne med et billede af navnets betydning.
3. Sæt stolene i rundkreds og bed hvert barn om at forklare sit navn:
- Om han/hun kan lide det?
- Hvilken betydning det har?
- Hvorfor forældrene valgte det?
4. Gør opmærksom på, at det samme navn kan fremtræde forskelligt på forskellige sprog (f.eks. Henry, Henri, Heinrich).
5. Gør opmærksom på, at navne kan have smukke betydninger.
6. Lad børnene tænke over, hvad deres egne børn skal hedde.
7. Arbejd med efternavnes betydning.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Kan man vælge sit eget navn?
 Hvorfor synes vi, at nogle navne er sjove?
 Hvordan ville I have det, hvis andre børn grinte af jeres navn?
 Hvad ville I svare, hvis der var nogen, der gjorde grin med jeres navn?
 Hvad vil I sige, hvis I hører nogen gøre grin med jeres kammeraters navne?
 Hvorfor er nogle navne mere interessante end andre navne?

!


Pas på, at børnene ikke gør grin med navne eller traditioner – der findes også sjove navne på deres eget sprog.
Forklar, at navne udvikler sig med tiden. Navne, der virker mærkelige i dag, var almindelige tidligere. Mange ”gammeldags” navne bliver pludselig moderne igen etc.

KILDE
Originallt: DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. (2008) „Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit" (http://www.baustein.dgb-bwt.de/PDF/B1-NamensGeschichten.pdf.
Tilpasset af: TVV e.V.
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16 HVAD ER VI (BINGO)

◼
LP 4, 5 (2)

AKTIVITETSTYPE
● Kommunikation
NØGLEORD
● Personlighedstræk, mangfoldighed, interkulturel foståelse
FORMÅL




At illustrere, at hvert barn har mange forskellige personlighedstræk
At skabe fælles forståelse ved at illustrere, at de fleste børn har noget til fælles

TIDSRAMME
Middel/lang. omkring 30 – 45 minutter
MATERIALER
Et bingo-skema til hvert barn (se bilag på næste side)
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i rundkreds, og hver får en bingoplade.
2. Børnene afkrydser de felter, som de synes gælder for dem selv.
3. Læreren læser felterne op. Børnene rejser sig op, når der nævnes et felt, som de har sat kryds i. De kan eventuelt
gå hen til et bestemt sted i lokalet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Tal med børnene om, hvor meget de har til fælles.

Spørg børnene, om de blev overraskede over deres kammeraters “bingo-kryds”. Hvad var overraskende – og hvorfor?

Drøft nogle af resultaterne:
Hvilke særlige traditioner er der i jeres familier? (F.eks. en tradition for at have hund eller andre husdyr, en
tradition for at rejse bestemte steder hen, en tradition for at gå I Tivoli til jeres fødselsdage mvmv.)
Hvilke sprog taler I i jeres familier? Kan jeres forældre flere sprog?
Hvilke bøger, musik, sport kan I lide? Hvorfor?

!



Boksen med bingo-kortenes har både tekst og billeder. Derfor kan de også bruges af mindre børn, der ikke kan
læse.I kan tilpasse kortene til børnenes forudsætninger og spille binge i forskellige aldersgrupper.
I kan også spille bingo uden at bruge kortene. Læreren læser en ”egenskab” op og peger på et hjørne, hvor børnene stiller sig, hvis de har denne ”egenskab” (f.eks.kan lide søde bamser). Familietraditioner kan uddybes ved en
senere lejlighed, hvor børnene f.eks. kan medbringe noget, der er relateret til traditionen.

KILDE
Originalt: Landesjugendring Berlin e.V. (2014) “Praxishandbuch Juleica-Ausbildung in Berlin. Modul 13 Vorurteilsbewusstsein – Inklusion“, S. 8-9
(http://www.ljrberlin.de/system/files/dokumente/juleica/Modul13_Inklusion_end.pdf)
Tilpasset af: TVV e.V.
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Du er en
pige
douceur © LaurPhil,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Du har en
bror og/eller
søster

Du er en
dreng
Kinder yard © Peter Dowley,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Du kan lide
pizza

Du kan lide
at læse
bøger

Pizza © Christian Jensen,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Bücher © Jürgen Tesch,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Geschwister © ObjektivKRAFT,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Du kan godt
lide is
Ice cream.jpg © Fred Johnsson, flickr.com,
CC BY 2.0 (cutout)

Du kan lide
chokolade
Chocolate © Siona Karen,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Du kan lide
fødselsdage

Du bruger
briller

Happy Birthday tiff! © Monica D.,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Brillen © Sebastian Muthwill,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Du har
brunt hår

Du har lyst
hår

Du har blå
øjne

kinder=happy © Fionn Kidney,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Portrait © madi2i, flickr.com, CC BY
2.0 (cutout)

Blue Eyes © Clemens v. Vogelsang, flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Du har et
kæledyr

Du kan lide
at svømme
Vicky sirenita © leonardo
samrani, flickr.com, CC BY 2.0
(cutout)

Cat & Dog © Torsten Behrens,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Du kan lide
at lege

Du kan lide
søde bamser

Mensch ärgere dich nicht 2 ©
Evangelisches Schuldekanat
Schorndorf-Waiblingen,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Kuscheltiere im Globus © puyol5,
flickr.com, CC BY 2.0 (coutout)

Du har familie i et
andet land

Du kan lide
biler
Bedford © dave_7, flickr.com,
CC BY 2.0 (cutout)

Du kan lide
grøntsager

auto insurance baltimore md ©
Dave Munson, flickr.com, CC BY
2.0 (cutout)

Nenner-Fußball © Alfred Schierholz,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

zahnspange © valentin.d,
flickr.com, CC BY 2.0
(cutout)

IMG_0431-Bearbeitet © Jürgen
Jung, flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Du taler mere
end ét sprog

Du kan lide
sport

Du har
bøjle på

Du kan lide
at se TV

Du kan lide
at danse
dancing queen © Helge Thomas,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Du kender nogen,
som taler et andet
sprog
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Gemüse © Oliver Hallmann,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

Du kan lide
musik
musik © africatrip2039,
flickr.com, CC BY 2.0 (cutout)

I din familie har I en
special tradition

www.strongerchildren.eu

ALDER: 6–10

17 TILLIDS-TEGNING

◼
LP 3, 4, 5 (6)

AKTIVITETSTYPE
● Icebreaker
NØGLEORD
● Tillidsskabelse, team spirit, interkulturel forståelse
FORMÅL

At styrke tillid og tryghed

At skabe positiv opmærksomhed om hvert barn

At træne børnene i at give hinanden positivt feedback

At styrke børnenes bevidsthed om forskellige baggrunde og kompetencer
TIDSRAMME
Lang, kan strække sig over flere lektioner afhængigt af antallet af elever
MATERIALER
A4 eller A3 papir, ét til hver elev og ét til læreren, tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Hvert barn tegner noget, som han/hun er optaget af. Det kan være en kommende fødselsdag, familiebesøg, fritidsaktivitet mv.
2. Hvert barn fortæller om sin tegning. Bed børnene om at pege på en positiv personlig kompetence. Det kan være
noget, som de andre børn har nævnt - eller noget, som gruppen ikke har vidst før.
3. Bed børnene om at give hinanden positivt feedback på deres tegninger og kompetencer.
4. Læreren skal også fortælle om sin tegning
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Spørg børnene, om de efter præsentationerne har lært noget nyt om hinanden - prøv at få dem til at uddybe det.

Hvad var det, der overraskede dem?

Hvad vil det sige at lære noget nyt om hinanden?

!




Husk, at der skal være god tid til at fremlægge, især for de børn, som ikke er sprogligt nuancerede.
Sørg for, at der er ro, når børnene tegner.
Spil noget beroligende baggrundsmusik, der kan styrke børnenes koncentration og hjælpe dem med at reflektere
over, hvad de vil tegne.

KILDE
Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM):
Helle Meisner-Jensen: “Sammen mod mobning”, håndbog, Danmark 2006
Tilpasset af: mhtconsult
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ALDER: 4–7

18 VIL DU VÆRE MED?

⬤
LP 3, 5 (4)

AKTIVITETSTYPE
● interaktion
NØGLEORD
● Følelsesmæssig intelligens, tillidsskabelse, team spirit.
FORMÅL
 At træne børnene i gensidig omsorg og fælles opmærksomhed
 At skabe nye fællesskaber i børnegruppen
TIDSRAMME
Middel, omkring 20 – 30 minutter, aktiviteten kan benyttes indenfor normal læring aktiviteter eller bare leg.
MATERIALER
Forskelligt legetøj tilpasset alderstrinnet, f.eks. spillekort, farver, dukker, dukkehuse og biler osv. Det skal være egnet
til fælles lege og aktiviteter. Der skal være materialer til mindst 4-5 forskellige ”legehjørner”. Herudover 2-3 stole (”jegkeder-mig-stole”), alt efter antal børn.
FREMGANGSMÅDE
1. Fortæl børnene, at de skal lege sammen i legehjørnerne.
2. Fortæl børnene, at de, hvis de ikke kan bestemme sig, skal sætte sig på en ”jeg-keder-mig-stol”.
3. Bed de øvrige børn om at lægge mærke til de kammerater, der sidder på stolene. Bed børnene om at gå hen til
kammeraterne på stolene og spørge dem: ”vil du være med?”
4. Bed de øvrige børn om at prøve at sidde på en ”jeg-keder-mig-stol”.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Spørg børnene, hvordan det føles at sidde for sig selv på en ”jeg keder mig-stol”.

Hvordan føles det at spørge en kammerat om han/hun vil være med?

Hvordan føles det at blive inviteret?

!




Sørg for, at der ikke bliver kamp om at sidde på stolene.
Sørg for, at der ikke er børn på stolene, som ikke bliver inviteret.
Sørg for, at alle børn i legehjørnerne er med i legen.

KILDE
Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælp: Mathias Granum & Mariane Siem: “Ud på Gulvet. Lege, der styrker børns sprog
og sociale færdigheder”, Danmark, 2012.
Tilpasset af: mhtconsult
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19 UGENS STJERNE

◼
LP 1, 3, 4, 5 (6)

AKTIVITETSTYPE
● Kontakt
NØGLEORD
● Anerkendelse, tillidsskabelse, følelsesmæssig intelligens, kulturforskelle
FORMÅL

At skabe positiv anerkendelse af hvert enkelt barn i gruppen

At styrke bevidsthed om forskellige baggrunde og kompetencer

At nedbryde negative forståelser og generaliseringer
TIDSRAMME
Lang, 1- 2 børn præsenteres hver uge. Aktiviteten kan kortes ned til f.eks. ”Dagens stjerne”.
MATERIALER
En planche pr. barn, fotos, billeder, småting fra barnets hjem, tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Fortæl børnene, at de skal skiftes til at være ugens stjerne. Det betyder, at de skal fortælle noget om sig selv via
fotos (fra familie og steder, de har været mv) og via små tekster og ting, der siger noget om dem.
2. Giv børnene nogle stikord til opgaven som f.eks.: ”Uden for skolen kan jeg lide at…”/”Måske er det kun min familie,
der ved, at jeg er god til at…” / ”I min familie kan vi lide at…” / ”Jeg har været i…” / ”I skolen kan jeg bedst lide…” /
”I klassen kan jeg hjælpe mine kammerater ved at...”
3. Lav en rækkefølge, så fremlæggelserne skifter mellem mere og mindre synlige og ”populære” elever.
4. Sørg for, at ”stjernen” har tilstrækkelig tid til at forberede sig.
5. Bed de øvrige elever om at beskrive nogle positive ord om ”stjernen”, f.eks. hjælpsom, fair osv. Bed børnene om at
begrunde deres valg af ord.
6. Giv selv ”stjernen” positivt feedback.
7. Sørg for, at alle beskrivelser kommer op på ”stjernens” planche.
8. Hvis der er plads, kan du lave en ”frise” med alle ”stjernerne”.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Spørg børnene, om de lærte noget nyt om hinanden? Hvad lærte de?

Bed børnene om at begrunde deres valg af feedback til hinanden?

!



Sørg for, at alle prøver at blive stjerne, og at alle får positivt feedback fra de andre elever.
Overvej at inddrage forældrene og klassens øvrige lærere. Forældrene kan hjælpe med at finde karakteristiske ting
og fotos, lærerne kan give positivt feedback.

KILDE
Udviklet af mhtconsult, Henning Schultz
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20 MIN HEMMELIGE VEN

◼
LP 1, 3, 5

AKTIVITETSTYPE
● Kontakt
NØGLEORD
 Gensidig anerkendelse, tillidsskbelse, følelsesmæssig intelligens, inklusion
FORMÅL

At vise hinanden opmærksomhed, ansvarlighed og omsorg

At nedbryde faste kliker og etablere nye grupperinger

At træne kreativitet og stimulere børnene til at handle inkluderende

At styrke bevidsthed om forskelle i baggrund og kompetencer
TIDSRAMME
Lang, Der bør afsættes en uge pr. gruppe
MATERIALER
post-its og lignende

FREMGANGSMÅDE
1. Klasselærer eller lærerteam sammensætter par bestående af en elev med højstatus og en elev med mindre status
i klassen/gruppen.
2. De resterende elever sammensættes således, at børn fra samme klike ikke er sammen.
3. Fortæl eleverne, at de får en hemmelig ven, som vil tage sig specielt af dem, f.eks. ved at give små gaver og
opmærksomheder, ved at smile til dem og sige rare ting mv. Forklar eleverne, at det skal ske så diskret, at modtageren ikke opdager det med det samme.
4. Derefter deler læreren små hemmelige sedler ud til de elever, som får en hemmelig ven i næste uge. Læreren
forklarer eleverne, at den hemmelige ven er en person som gør rare ting for dem, som f.eks. ligger små gaver på
der bord, eller holder døren for dem, giver dem komplimenter eller lader dem deltage i sjove lege.
5. De elever, der skal være hemmelig ven, får en seddel med navnet på den kammerat, de skal være ven for.
6. Når ugen er slut, skal de elever, der har haft en hemmelig ven, fortælle, hvordan de fik ekstra opmærksomhed. De
skal prøve at gætte, hvem der var deres hemmelige ven.
7. Aktiviteten kan så gentages den følgende uge, med nye hemmelige venner.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Når legen er slut, nævner alle elever 1-3 eksempler på, hvordan de oplevede at have en hemmelig ven.

Diskuter, hvordan disse positive oplevelser kan videreføres i klassens almindelige hverdag.

Bed eleverne beskrive de vigtigste og mest positive oplevelser ved at have og ved at være en hemmelig ven.

!



Sørg for, at eleverne forstår, at det skal holdes 100 pct hemmeligt – også over for deres bedste veninder og venner.
Vær sikker på, at børnene ikke klager over, hvem de skal være hemmelig ven for, når de ser navnet.

KILDE
Børns Vilkår I Danmark / www.børnsvilkår.dk
Tilpasset af: mhtconsult
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21 VI DANNER EN UBRYDELIG KÆDE

◼+
LP 3, 5

AKTIVITETSTYPE
● Samarbejde
NØGLEORD
 Team spirit, tillidsskabelse, ansvarlighed
FORMÅL

At samarbejde for at nå fælles mål

At vise, hvordan hvert barn bidrager til fællesskabet
TIDSRAMME
Kort/middel, omkring 15 – 20 minutter, 5 minutter pr. runde
MATERIALER
En pose med sedler med børnenes navne
FREMGANGSMÅDE
1. Fra en pose med navnesedler trækker hver elev en seddel. Er det elevens eget navn, lægges sedlen tilbage i posen.
Eleverne må ikke vise det navn, de har trukket, til de andre. De må heller ikke kommentere navnet på nogen måde.
2. Derefter finder den enkelte elev den kammerat, hvis navn står på sedlen. Eleven anbringer højre arm under kammeratens venstre arm. Legen slutter, når alle elever danner en kæde sammen.
3. Ingen må sige noget, mens legen foregår.
4. Der kan tilføjes en regel om, at man ikke må tale – så eleverne danner kæden uden at sige et ord.
5. Læreren tager tid på, hvor hurtigt børnene kan finde sammen og danne kæden. Læreren lægger straftid til, hvis der
er nogen, der taler.
6. Legen kan gentages. Jo bedre eleverne samarbejder, desto hurtigere når de det fælles mål om at danne en kæde.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad var det sværeste ved legen?

Hvordan lykkedes det bedst at danne kæden på kort tid?

hvordan klarede I at samarbejde uden ord?

!



Det er vigtigt, at eleverne forstår, at de ikke må vise hverken positive eller negative følelser, når de trækker et navn.
Vær sikker på, at alle børnene forstår, hvordan de skal lave kæden.

KILDE
Børns Vilkår I Danmark/www.børnsvilkar.dk
Tilpasset af: mhtconsult
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22 VORES FÆLLES VÆRDIER

◼+
LP 3, 4, 5

AKTIVITETSTYPE
● Kommunikation
NØGLEORD
 Team spirit, tillidsskabelse, ansvarlighed
FORMÅL

At skabe bevidsthed om fælles værdier (inklusion, anerkendelse, konfliktløsning osv).

At styrke elevernes evne til at forhandle sig frem til fællesløsninger på problemer i klassen.
TIDSRAMME
Middel, omkring 25 – 30 minutter pr. runde
MATERIALER
Et lige antal A1 eller A2 papirer, store tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Læreren skriver to modstridende sætninger på to forskellige ark. De skal repræsentere nogle temaer, som er vigtige
for klassens liv, som f.eks.
Vores klasse er opdelt i kliker
I vores klasse er der ingen, der bliver udelukket
I vores klasse hjælper vi altid hinanden
I vores klasse er der stor konkurrence om at blive nummer et.
2. De to ark anbringes i hver sin ende af lokalet.
3. Eleverne stiller sig et sted mellem arkene. Jo mere de er enige, jo tættere står de på et af arkene.
4. Læreren beder eleverne begrunde deres valg og beskrive de konsekvenser, som det har for klimaet i klassen, f.eks.
konsekvensen af, at klassen er klikeopdelt.
5. Læreren beder eleverne komme med løsningsforslag.
6. Aktiviteten kan gentages med nye sætninger om trivsel, fællesskab, inklusion og anerkendelse.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Lærte I noget nyt om hinanden?

Var det svært at stille sig et sted, hvor de fleste ikke stod?

Var det fristende at gå hen til det sted, hvor de andre stod?

!



Aktiviteten kan tilpasses alderstrinnet ved, at læreren vælger ord og sætninger, som matcher gruppens kognitive,
følelsesmæssige og sproglige niveau.
Vær opmærksom på, at der ikke er nogle børn, der er for udsatte, når de skal argumentere for en position, som
adskiller sig fra flertallets holdninger.

KILDE
Børns Vilkår I Danmark/www.børnsvilkar.dk
Tilpasset af: mhtconsult
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23 VORES FÆLLES VEN

⬤◼
LP 3 (5)

AKTIVITETSTYPE
● Icebreaker
NØGLEORD
 Inklusion, tillidsskabelse, team spirit, mangfoldighed
FORMÅL
 At lære hinanden at kende i gruppen
 At give alle mulighed for at udtrykke sig, også for de generte børn
TIDSRAMME
Kort/middel, omkring 15 minutter, afhænger af gruppens størrelse
MATERIALER
Et stykke legetøj, som er lille og sympatisk (bamse)
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i en rundkreds.
2. Alle kan foreslå et navn til bamsen, f.eks. Benny.
3. Et barn fortæller Benny sit navn og lidt om sig selv (Jeg hedder Marie, jeg er meget nysgerrig).
4. Benny bliver givet til det næste barn, som skal gentage, hvad Marie sagde og derefter sige noget om sig selv.
5. Det næste barn gentager så, hvad de to tidligere børn har sagt og fortæller noget om sig selv til Benny osv.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Når børnene skal tale til bamsen, er det lettere for mange børn at sige noget om sig selv. Men de andre børn hører
samtidig, hvad der bliver sagt til bamsen, og på denne indirekte måde får alle børnene fortalt noget vigtigt om sig
selv til de andre børn.

Spørg børnene, om de – ligesom bamsen Benny - har lært noget nyt om hinanden.

Hvad har de især lagt mærke til i runden?

!



Aktiviteten kan eventuelt gentages flere gange, så børnene bedre kan forstå den og måske tør fortælle mere om
sig selv gang-for-gang.
Man kan bruge dyr, hvis navn begynder med det samme bogstav som det barn, der skal starte runden (f.eks.:jeg
hedder Marie og begynder med M ligesom i mammut. Men jeg minder mere om en kat).

KILDE
DISTINC PROJECT
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk , SAN
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24 NETTET

⬤+
LP 5

AKTIVITETSTYPE
● Kontakt
NØGLEORD
 Inklusion, team spirit, mangfoldighed, interkulturel forståelse
FORMÅL
● At vise, at vi har mere til fælles, end vi tror
● At vise, at vi har fælles interesser, som kan gøre os til venner
TIDSRAMME
Kort/middel, omkring 15 minutter
MATERIALER
Sakse og en meget lang snor (hvert barn skal have 3 snore på 50 cm)
FREMGANGSMÅDE
1. Et barn fortæller, hvad han/hun kan lide at lave.
2. Spørg, om der er nogen af de andre børn, som også kan lide det samme. De får så udleveret et stykke snor, som
de kan bruge til at forbinde sig med det første barn.
3. Gentag spørgsmålet over for et af de børn, der lige er blevet forbundet. Gentag aktiviteten, til alle børnene har fortalt,
hvad de godt kan lide.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Til sidst er alle børnene forbundet med snore – vi er alle sammen forbundet af fælles interesser.
 Hvad var det sværeste ved øvelsen?
 Er I overraskede over nogle af forbindelserne og nogle af de fælles interesser mellem kammeraterne? Hvorfor?

KILDE
DISTINC PROJECT
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk , SAN
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25 VENSKABSSOLEN

◼+
LP 4, 5

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Inklusion, team spirit, mangfoldighed, interkulturel forståelse, social kompetence
FORMÅL
 At vise, at alle kan have en ven
 At vise, at alle har noget positivt til fælles
 At vise, at ingen er udelukket fra fællesskabet
TIDSRAMME
Kort, omkring 10 – 15 minutter
MATERIALER
Store gule cirkler af papir (en pr. gruppe), smalle papirstrimler (solstråler), tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Del børnene i grupper på 4-5 børn.
2. Hver gruppe får en cirkel og nogle stråler.
3. Bed dem skrive nogle egenskaber, som en ven bør have (én egenskab pr. stråle). Vær opmærksom på, at børnene
arbejder individuelt men kommunikerer med hinanden i gruppen, så egenskaberne ikke gentages i gruppen.
4. Indsaml gruppernes stråler og giv dem til en af de andre grupper.
5. Bed børnene om at lave en sol ved hjælp af de stråler, de har fået.
6. Har børnene nogle af de egenskaber, der står på strålerne?
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Gør det tydeligt for børnene, at de naturligvis har sådanne egenskaber.

Forklar børnene, at der er et godt grundlag for at blive venner med hinanden.

!


Hvis du ved, at der er børn med specielle behov – f.eks. meget generte børn i gruppen - kan du forøge antallet af
stråler. Det vil så blive lettere at overbevise børnene om, at de besidder nogle af egenskaberne i solen.

KILDE
DISTINC Project
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk , SAN
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26 FØDSELSDAGSSANGE

◼
LP 4, 5

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Interkulturel forståelse, respect for forskellighed
FORMÅL
 At arbejde med kulturelle forskelle/ligheder relateret til fødselsdagssange
 At identificere forskellige sprog
 At gøre det sjovt at udtale ord på fremmedsprog
 At skabe en tryg og hyggelig atmosfære via musik og sang
TIDSRAMME
Middel, omkring 20 – 30 minutter
MATERIALER
Fødselsdagskort, lydfiler med fødselsdagssange på forskellige sprog, pc med eksterne højttalere, atlas, så børnene kan se, hvor sangene kommer fra.
FREMGANGSMÅDE
1. Vis fødselsdagskortet til børnene og bed dem om at gætte, hvad det er.
2. Spørg børnene, om de kan huske den sang, der blev sunget til deres fødselsdag. Foreslå, at I synger den sammen.
3. Afspil via internettet fødselsdagssangen på et andet sprog og spørg børnene, om de kan gætte, hvad det er for et
sprog. Vis i et atlas, hvor man taler dette sprog. Gentag sangen på andre sprog.
4. Bed børnene om at lytte til en anden fødselsdagssang på et andet sprog. Lad børnene derefter synge med, så de
prøver at efterligne sproget. De skal have lov til at have det sjovt og nyde at synge.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Fortæl børnene, at det ikke er nødvendigt at kunne udtale hvert ord på det fremmede sprog. De skal prøve at efterligne, hvordan det lyder.

Mens børnene har det sjovt med at prøve at efterligne sproget, skal man forsøge at få dem til af respektere sproget
som noget, der er lige så godt som deres eget sprog. Hvis børnene synes, at nogle af lydene er underlige, så fortæl
dem, at andre også opfatter nogle lyde på deres eget sprog som underlige.

Forklar forskellen mellem dét at have det sjovt - og dét at latterliggøre noget og tale nedsættende om det.

!





Man kan finde fødselsdagssange på internettet. Søg efter” birthday song in…(græsk, italiensk, finsk, arabisk etc).
Aktiviteten kan udvides ved, at I finder ud af, hvad ordet ”fødselsdag” hedder på forskellige sprog.
Google translate kan benyttes. Børnene prøver at udtale ordet.
Som afslutning kan børnene holde hånden for munden og hviske det ord, de bedst kan lide. Derefter siger de det
højt.

KILDE
Inspireret af: “The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning” www.folkdc.eu
Tilpasset af: The Mosaic Art and Sound
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27 VI IMPROVISERER

◼
LP 3, 5

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Samarbejde, koordination, gensidig tillid
FORMÅL

At skærpe auditiv koncentration

At udvikle evnen til at lytte til andre

At synge frit i en gruppe

At udvikle musikalsk kommunikation
TIDSRAMME
Lang, omkring 50 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene synger en enkel og lettilgængelig sang, som alle kender, f.eks. ”Mester Jakob”. De gentager 3-4 gange,
indtil de føler, at de kan den.
2. Del derefter børnene op i to grupper, en mindre og en større. Den store gruppe danner en cirkel rundt om den
mindre gruppe.
3. Gruppen i midten – den mindre gruppe - synger ”Mester Jakob” meget lavt, mens børnene i den store cirkel improviserer med forskellige lyde, både med stemmen og ved at slå på forskellige legemsdele.
4. Børnene lytter til deres egen stemme og deres kammeraters stemmer. Aktiviteten stoppes efter ca. 10 minutter.
5. Gentag aktiviteten og byt rollerne, så alle børnene prøver at være i begge grupper.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
 Spørg børnene, om det var nemt at lytte til de andre, eller om de bare gjorde det naturligt.
 Kunne børnen høre den samlede sang og alle lydene – eller kunne de kun høre sig selv?
 Hvordan lød det? Var der harmoni?
 Kunne de tænke sig at fortsætte?
 Følte de sammenhold ved at lytte til hinanden og skabe fælles musik?
 Blev deres egen sang påvirket af de andres sang?
 Er det rart at være en del af en større enhed? Hvordan påvirkede sammenholdet børnene?
 Hvordan var opførelsen – lød det godt?

!



Sørg for, at børnene i begge grupper starter med at frembringe lyde med lav styrke. Derefter kan de eksperimentere
med at variere mellem piano og forte.
Aktiviteten kan udvides ved, at I inddrager enkle musikinstrumenter.

KILDE
Inspired by “A.L.I.C.E.” Grundtvig project
Tilpasset: The Mosaic Art And Sound
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28 EN SANG OG EN HISTORIE

◼
LP 4, 5

AKTIVITETSTYPE

Kreativitet
NØGLEORD

Mangfoldighed, interkulturel forståelse, samarbejde
FORMÅL
1. At lære andre kulturer at kende via sange
2. At styrke gruppens fantasi
3. At fremme kreativitet
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
En sang på et fremmedsprog
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene deles op i 4-5 grupper på 5-10 børn. De hører en folkesang to gange uden at få et vide, hvilket land den
kommer fra, eller hvad den handler om.
2. Spørg børnene, hvilke følelser sangen sætter i gang. Er musikken trist, glad, energisk? Børnene giver udtryk for
deres oplevelser i gruppen. De begynder i grupperne at forestille sig en situation eller historie, som sangen kan
handle om.
3. Et barn i hver gruppe nedskriver den historie, som gruppen har fundet på. De har 15 minutter til det. Et barn fra hver
gruppe læser derefter gruppens historie op for hele klassen.
4. Når alle grupper har læst deres historier op, fortæller læreren om sangen og det land, den kommer fra. Teksten
bliver læst op.
5. Børnene kan høre sangen igen og lave en tegning, hvor de anvender den nye information.
6. De kan tegne og farvelægge episoder eller personer fra deres egne historier eller fra sangens tekst.

Vælg en sang, som børnene vil kunne synes om.

Det er nemt at finde sange på internettet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
Spørg børnene:

Er I interesseret I andre sprog?

Kunne i tænke jer at lære om andre sprog og kulturer der er forskellige fra jeres eget sprog og egen kultur?

Hvilke fordele er der ved at lære om andre sprog og kulturer? (Sociale kompetencer)

Har i nogensinde tænkt på, hvordan børn, der kommer til et nyt land, er nødt til at forestille sig, hvad samtaler, sange
og historier på det nye sprog handler om

!


Vælg en sang, som du er sikker på, at børnene vil kunne lide.

KILDE
“The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning”
Tilpasset af: The Mosaic Art and Sound
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29 VI TEGNER FØLELSER

⬤◼
LP 4, 5

AKTIVITETSTYPE

Kreativitet
NØGLEORD

Følelsesmæssig intelligens, følelser, tillidsskabelse
FORMÅL

At kende forskellige følelser

At erkende andres følelser

At forstå, at forskellige situationer udløser forskellige følelser

At få indblik i, hvordan forskellige følelser føles
TIDSRAMME
Middel, omkring 20-30 minutter
MATERIALER
Papir og tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i en rundkreds med papir og tusser.
2. Læreren beskriver forskellige situationer, og børnene tegner, hvad de føler i disse situationer, f.eks:
Jeg har fået noget nyt legetøj
I morgen skal jeg til tandlæge
Min søster forstyrrer mig, når jeg leger
Jeg er alene i et mørkt værelse
Jeg skal i biografen med min far og mor
Mit bedste legetøj er gået i stykker.
3.
4.

Når børnene har tegnet følelserne, viser de deres følelser.
Giv børnene mulighed for at sætte ord på deres følelser. Måske kan de finde nogle tillægsord, som beskriver følelserne.

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
Spørg børnene:

Hvordan var det for jer at gennemføre denne aktivitet?

Har I oplevet disse følelser før (været ked af det, lykkelig, vred osv)?

Har I lyst til at fortælle om den situation, hvor I følte på den måde?

Kan I genkende de følelser, som de andre børn fortæller om?

Hvordan var det at se jeres kammerater være glade/kede af det osv?

Større børn kan tale om, hvordan de reagerer, når nogen viser stærke følelser som vrede osv.

!




Du kan vise billeder af situationer eller følelser til inspiration.
Du kan selv efterligne følelser, således at børnene kan lære af et eksempel.
Du kan eventuelt fortsætte med øvelse 30 i Aktivitetssamlingen.

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: TVV e.V.
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30 SHOW YOUR EMOTIONS

⬤◼
LP 2

AKTIVITETSTYPE

Rollespil
NØGLEORD

Følelsesmæssig intelligens, følelser

FORMÅL

At vise forskellige følelser

At genkende og skelne følelser fra hinanden

At udvikle empati
TIDSRAMME
Kort/middel, omkring 15 – 20 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i en rundkreds.
2. Du fortæller børnene, at du vil beskrive forskellige følelsesmæssige situationer, som de derefter skal vise.
3. Eksempler:
Der er nogen, der har taget dit yndlingslegetøj
Du falder og slår dig
Du har fødselsdag
Du tager på ferie med din mor og far
Din ven river dig i håret
Din bedste ven leger med en anden
Du sidder og læser og bliver forstyrret
Du er i et stort supermarked og kan ikke se dine forældre
Du ligger alene i din seng, og det er tordenvejr
4.

Børnene kan lege en lille quizleg om at gætte følelser: et barn tænker på en følelse og viser den. De andre skal
prøve at gætte den.

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
Spørg børnene:

Hvordan var det for jer at gennemføre denne aktivitet?

Har I oplevet disse følelser før (været ked af det, lykkelig, vred osv)?

Har I lyst til at fortælle om den situation, hvor I følte på den måde?

Kan I genkende de følelser, som de andre børn fortæller om?

Hvordan var det at se jeres kammerater være glade/kede af det osv?

Større børn kan tale om, hvordan de reagerer, når nogen viser stærke følelser som vrede osv.

!


Bed børnene tænke på flere situationer og følelser.



Hjælp dem med at sætte ord på situationer og følelser. Spørg ind til situationerne, hvis nogle børn udviser overraskende følelser eller er uklare i deres udtryk.

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: TVV e.V.
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31 AT FØLE SIG GODT TILPAS

⬤◼
LP 2

AKTIVITETSTYPE

Kreativitet
NØGLEORD
● Følelsesmæssig intelligens, følelser
FORMÅL

At

At

At

At

At

kende forholdet mellem positive og negative følelser
give børnene mulighed for at snakke om negative følelser
opfordre børn til at tale om følelser
diskutere, hvordan negative følelser kan forvandles til positive
genkende måder, hvorpå man kan vende negative følelser til positive følelser

TIDSRAMME
Lang, omkring 35 – 45 minutter
MATERIALER
Papir og tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i en rundkreds. Alle skal have god plads til at bevæge sig. Børnene får hver et stykke papir.
2. Bed børnene om at tænke på en negativ følelse.
3. Bed børnene om at tegne på den ene halvdel af papiret. De skal fortælle, hvilken følelse de vil tegne, før de går i
gang.
4. Giv eksempler på negative følelser: græde, være ked af det, råbe, frygt, angst, hævn osv. Giv børnene 5 minutter til
at tænke og tegne.
5. Diskuter, hvordan en negativ følelse kan blive vendt til en positiv følelse – hvad man kan gøre, på baggrund af
tegningerne.
6. Giv børnene 5 minutter til at tegne positive følelser på den anden halvdel af papiret.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Bed børnene om at forklare, hvorfor de valgte lige netop dén negative følelse.

Var det let at transformere den negative følelse til en positiv følelse?

Hvad kan man gøre for at komme ud af en negativ følelse?

Kan det være svært?

Hvad kan man gøre for at hjælpe andre ud af en negativ følelse? Hvad har virket før?

Hvad plejer børnene at gøre (f.eks gå ind på værelset, skrige, gå ud og lege…)?

hvad kan de gøre for at hjælpe andre af med negative følelser?

!


Forklar, at negative følelser er naturlige, men at det er godt at lære, hvordan man håndterer dem.

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: TVV e.V.
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32 MINE KROPSZONER

⬤◼
LP 2, 6

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD
● Personlighedstræk, behov og rettigheder, tillidsskabelse. følelser
FORMÅL

At vise, at alle har individuelle steder på kroppen, hvor de ikke bryder sig om at blive berørt eller slået

At kende egne grænser og identificere, hvornår og hvordan de bliver overskredet

At få selvbevidsthed og selvtillid
TIDSRAMME
Middel, omkring 20 – 30 minutter
MATERIALER
Planche og tusser (mindst rød og sort)
FREMGANGSMÅDE
1. Læreren tegner omridset af et barns krop på en planche.
2. Læreren fortæller børnene, at de skal farve de steder på kropstegningen, hvor man ikke skal slå hinanden.
3. Læreren spørger børnene, hvor de ikke kan lide at blive berørt eller ramt i frikvarteret eller til idræt.
4. Markér stederne på planchen.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Spørg børnene, hvordan det føles at blive berørt eller ramt på disse steder.

Er det vigtigt at fortælle andre, hvor man ikke vil blive berørt/ramt/slået?

Træn børnene i at fortælle andre på en relevant (assertiv) måde, hvor de ikke bryder sig om at blive ramt.

!



Hæng planchen op i klassen, så alle børnene kan se og huske plancen.
Du kan eventuelt fortsætte med aktiviteten ”Fair kamp” (Aktivitet 33 i Aktivitetssamlingen).

KILDE
Sommer, Jan (2007): Alles über gute und schlechte Gefühle. Ein Gewalt-Deeskalationstraining für Vorschul- und
Grundschulkinder. Jena.
Tilpasset af: TVV e.V., DE.
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33 FAIR KAMP

◼
LP 2

AKTIVITETSTYPE

Rollespil
NØGLEORD
● Følelser, sociale kompetencer, forståelse af vold, fair kamp, behov og rettigheder
FORMÅL

At

At

At

At

At

anvende og praktisere dét, som børnene har lært fra aktivitet 32
sætte grænser
sige ”stop”
acceptere og respektere andre menneskers grænser
omgås hinanden i konflikter, således at grænser bliver respekteret

TIDSRAMME
Middel, omkring 25 – 35 minutter
MATERIALER
Stave af flamingo, svømmebælter eller balloner. Afprøv materialerne sammen med dine kolleger, inden du bruger materialerne sammen med børnene.
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i en rundkreds. To melder sig til at gå ind i midten.
2. Læreren introducerer aktiviteterne og viser flamingostavene, svømmebælterne eller ballonerne.
3. Hvis børnene ikke har prøvet aktivitet 32, skal de starte med at fortælle hinanden om de kropsdele, hvor de ikke vil
rammes.
4. Fortæl børnene, at de to i midten skal indgå i en fair kamp uden at skade hinanden. Læreren siger til de to i midten:
”spørg din kammerat, hvor han/hun ikke kan lide at blive ramt”.
5. Hvis et barn ikke har det godt med aktiviteten, skal han/hun sige ”stop”.
6. De øvrige børn skal observere kampen og give feedback bagefter.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Spørg børnene, hvad der skete i aktiviteten: Blev reglerne overholdt? Var det en fair kamp? Hvorfor er det godt at
lave reglerne inden kampen? Hvad følte de børn, der kæmpede? Hvordan var det at skulle overholde reglerne? Er
der brug for flere regler? Er der noget, der kunne forbedres?

Har børnene tidligere prøvet at være i en situation, hvor en kamp for sjov blev til en unfair kamp?

Hvor svært er det at stoppe andre?

!




Det er bedst at gennemføre aktivitet 32 inden aktivitet 33. Aktiviteterne kan også udføres uafhængigt af hinanden,
men reglerne skal være aftalt inden kampen.
Inden efterbehandlingen kan eleverne lave en afspændingsøvelse for at falde ned igen.
Gå eventuelt videre med aktivitet 35: ”hvad er en fair kamp”.

KILDE
Sommer, Jan (2007): Alles über gute und schlechte Gefühle. Ein Gewalt-Deeskalationstraining für Vorschul- und
Grundschulkinder. Jena.
Tilpasset af: TVV e.V., DE
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34 STYRKE ELLER VOLD

◼
LP 2, 7

AKTIVITETSTYPE

Interaktion
NØGLEORD
● Følelser, forstå vold, fair kamp
FORMÅL

At vise eleverne, hvor let det er at overskride grænsen mellem leg og vold

At acceptere og respektere andre menneskers følelser
TIDSRAMME
Middel, omkring 20 – 30 minutter
MATERIALER
Snor eller tape
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene står parvis på hver sin side af en snor eller tape på gulvet.
2. Hvert par står over for hinanden med håndfladerne mod hinanden.
3. Parrene går et eller to skridt tættere på hinanden.
4. Børnene prøver blidt at skubbe partneren langsomt baglæns.
5. Lærer og børn kan på ethvert tidspunkt sige ”stop”.
6. Stop aktiviteten efter et par minutter og spørg børnene:
Hvad følte du?
Hvad skete der?
Var det en fair leg? Hvis ikke, hvorfor?
Hvad vil du ændre i næste omgang?
7. Start aktiviteten igen.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Efter anden gang spørger du børnene:
Hvad skete der?
Var det voldeligt?
Hvad lagde I mærke til?
Synes I, at legen var mere fair anden gang?
Hvem havde det sjovest: den stærkeste eller den svageste?

!




Inden efterbehandlingen kan børnene lave en afspændingsøvelse for at falde ned igen.
Fortsæt eventuelt med aktivitet 35 ”Hvad er en fair kamp”.
I har måske brug for mere plads.

KILDE
Sommer, Jan (2007): Alles über gute und schlechte Gefühle. Ein Gewalt-Deeskalationstraining für Vorschul- und
Grundschulkinder. Jena.
Tilpasset af: TVV e.V., DE.
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35 HVAD ER EN FAIR KAMP

◼+
LP 2, 7

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Følelsesmæssig intelligens, følelser, sociale kompetencer, ansvarlighed, at skelne mellem vold og fair kamp
FORMÅL




At arbejde med konfliktløsning
At styrke børnenes evne til at tale frit om deres følelser

TIDSRAMME
Middel, omkring 10 – 30 minutter
MATERIALER
Papir
FREMGANGSMÅDE
1. Kort tid efter en af ”kamp”-aktiviteterne (aktivitet 33/34) sidder børnene i rundkreds.
2. Børnene drøfter i rundkredsen:
Var kampene ”fair”?
Hvis en kamp virker fair, hvad er det så, der gør den fair?
Er der kampe, som ikke er fair?
Er en kamp altid fysisk?
Er det let at vurdere, om nogen slås for sjov, og om det er fair?
Hvad kan man gøre, hvis man ser nogen slås?
3. Lav sammen med børnene en liste over det, man kan gøre, hvis en kamp går over gevind.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION







Hvad lagde I mærke til under kampen?
Hvad kunne I (ikke) lide?
Er der brug for flere regler?
Hvad vil I gøre, hvis I kommer i en konflikt?
Hvad har I lært?




Det er en fordel at have udført aktivitet 33 og/eller 34 i forvejen.
Inden aktiviteten kan børnene lave en afspændingsøvelse

!

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: TVV e.V.
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36 AT VÆRE I DINE SKO

◼+
LP 2. 7

AKTIVITETSTYPE

Kreativitet
NØGLEORD

Følelsesmæssig intelligens, følelser, konflikthåndtering, sociale kompetencer, forstå vold
FORMÅL

At forstå, hvor vigtigt det er at være opmærksom på og lytte til hinanden i en gruppe

At simulere en voldelig situation og forholde sig konstruktivt til den

At lære at skifte synsvinkel

At udvikle empati
TIDSRAMME
Lang, omkring 45 – 60 minutter
MATERIALER
Papir og tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Del børnene i grupper på to eller fire.
2. Børnene skal forestille sig en situation, hvor en person bliver generet og behandlet dårligt over længere tid. Børnene
behøver ikke selv at have været involveret i situationen.
3. Hver gruppe udvælger en situation.
4. Grupperne tegner et billede af situationen.
5. Hver gruppe fremlægger tegningen.
6. Resten af klassen skal kommentere den.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Var det svært at finde på en situation?

Hvordan var det at tegne situationen?

Hvorfor er der nogen, der bliver behandlet dårligt?

Hvad føler personerne i situationen?

Hvorfor kan det være svært at hjælpe den, der bliver behandlet dårligt?

Hvad kan man gøre?

Hvilke situationer har eleverne selv oplevet?

Hvordan kom de ud af situationen?

Hvem kan hjælpe dem, hvis de kommer i sådan en situation?

!



Hvis en uoverensstemmelse eller slagsmål forekommer gentagne gange, kan det føre til mobning. Det er vigtigt at
bevidstgøre børnene om offerets følelser.
Brug for mere plads

KILDE
Hillenbrand, C./Hennemann, T./Heckler-Schell, A. (2009): Lubo aus dem All. Vorschulalter. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. S. 81f.
Tilpasset af: TVV e.V., DE.
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ALDER: 6–10

37 UDEN ANKLAGER

⬤◼
LP 1, 2, 6

AKTIVITETSTYPE
● Interaktion
NØGLEORD

Forstå vold, behov og rettigheder, konflikthåndtering, følelsesmæssig intelligens, inklusion
FORMÅL

At gøre det lettere for børn, der er udsat for mobning, at give udtryk for deres følelser

At motivere til at tage ansvar for egne handlinger
TIDSRAMME
Middel/lang, omkring 30 – 45 minutter
MATERIALER
Papir og tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Spørg ind til, hvordan et barn, der i praksis har været offer for mobning, føler og har oplevet situationen.
2. Bed barnet om at lave en tegning eller skrive noget om sin oplevelse.
3. Hvis barnet selv ønsker det, samler man alle de børn - også tilskuerne - som var involveret i konflikten. Måske kan
man også inddrage nogle børn, som ikke var involveret.
4. Denne gruppe – uden offeret – bliver præsenteret for offerets oplevelser og følelser. De bliver derefter opfordret til
at tage ansvar for deres handlinger og til at komme med forslag til, hvordan den kammerat, der er blevet mobbet,
kan få det bedre.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Få både de, der mobber, og de øvrige i gruppen til at sætte sig selv i offerets sted. Hvad ville de selv føle, og hvad
kunne de gøre osv.

Få børnene til at reflektere over årsager til mobning.

Få børnene til at reflektere over, hvem der bliver gjort til offer.

Få børnene til at tænke over, hvordan de kan undgå at mobbe.

!





Vær bevidst om, at denne aktivitet kan komme til at virke som en teknik, der accepterer mobning.
Aktiviteten bygger på en metode til at håndtere mobning uden anklager, uden at finde skyldige og uden at straffe.
Disse vanskelige refleksioner kan tage lang tid.
Gruppen kan omfatte 2-10 børn.

KILDE
Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU Commission as part of the Daphne Programme
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN
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ALDER: 6–10

38 ROBOT PORTRÆT

⬤◼
LP 1, 2, 6

AKTIVITETSTYPE
● Interaktion
NØGLEORD

Følelsesmæssig intelligens, følelser, inklusion, konflikthåndtering, sociale kompetencer, forstå vold
FORMÅL

At lære at se mobning fra alle perspektiver

At give eleverne mulighed for at udtrykke, hvordan de føler og tænker omkring mobning
TIDSRAMME
Middel/lang, omkring 30 – 45 minutter
MATERIALER
Plancher. Tusser, lim, farvet papir
FREMGANGSMÅDE
1. Del klassen/børnegruppen i tre grupper.
2. Hver gruppe spiller en af parterne i en mobning – mobberen, ofret, tilskuerne.
3. Hver gruppe tegner omridset af en stor krop på en planche.
4. Derefter anbringes små kort på forskellige dele af kroppen:
På hovedet: hvad personen kan tænke på
I hænderne – hvad personen kan bruge dem til
I munden – hvad personen kan sige
På hjertet – hvad personen kan føle
5. Alle tre roller fremlægges, sammenlignes og drøftes.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Bed eleverne om at reflektere over de forskellige roller og udtrykke deres tanker om dem:

Hvad og hvorfor gør/siger/føler parterne i situationen.

Bemærk forskellen på, hvordan børnene beskriver mobning: fysisk, mentalt og med følelser

Bed eleverne komme med forslag til, hvordan man kan undgå mobning.

Spørg, hvad man skal gøre, når man er i en specifik rolle.

!


Alle skal have tilstrækkelig tid til at tænke over, hvad de skal tænke, sige, gøre og føle i de forskellige roller i øvelsen.

KILDE
Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU Commission as part of the Daphne Programme.
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN

47

www.strongerchildren.eu

ALDER: 6–10

39 HVORDAN KAN HISTORIEN SLUTTE?

⬤◼
LP 2, 6

AKTIVITETSTYPE
● Kreativitet
NØGLEORD
● Forstå vold, behov og rettigheder, konflikthåndtering
FORMÅL

At lære at se mobning fra alle perspektiver

At give eleverne mulighed for at udtrykke, hvordan de føler og tænker
TIDSRAMME
Middel, omkring 20 – 40 minutter
MATERIALER
Billedbog/historie, papir og tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Find en historie, hvor der indgår vold og/eller mobning. Læs historien for børnene uden at læse slutningen.
2. Bed børnene om at lave en tegning af, hvordan historien kan slutte.
3. Forklar, at der ikke er nogen ”rigtig” eller ”forkert” slutning.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Bed børnene om at sammenligne deres forslag. De fortæller hinanden, hvad der fik dem til at vælge lige denne
slutning, og hvad historien fik dem til at tænke på.

Bed børnene om at diskutere, hvordan de fleste situationer afhænger af de involveredes relationer, og at mennesker
kan vælge at reagere på en voldelig eller ikke-voldelig måde.

!


Denne aktivitet kan også anvendes til at illustrere andre temaer end vold og mobning. Den bygger på børns evne til
at skabe løsninger på givne situationer.

KILDE
Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU Commission as part of the Daphne Programme
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN
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ALDER: 5–8

40 PINGVINER

⬤◼+
LP 3, 5, 6

AKTIVITETSTYPE
● Samarbejde
NØGLEORD
● Tillidsskabelse, team spirit, inklusion
FORMÅL

At fremme samarbejde og ansvarlighed i gruppen

At styrke gensidig omsorg

At få en gruppe til at arbejde sammen og værdsætte fællesskab

At styrke børnenes evne til at skelne mellem, hvad de kan lide og ikke lide
TIDSRAMME
Kort/middel, omkring 15 – 20 minutter
MATERIALER
Stort stykke papir, billede af solen
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene står på et stort stykke papir på gulvet.
2. Der skal være plads til, at alle kan røre sig.
3. Fortæl børnene, at de er pingviner på en isflage, som pludselig begynder at bevæge sig i retning af varmere vand.
4. Spørg børnene, hvad de tror, der sker, når solen skinner på isflagen.
5. Når børnene siger, at isen vil smelte, klipper du stykker af papiret.
6. Fortæl børnene, at meningen med aktiviteten er, at ingen skal falde i vandet, hvor der er farlige hajer.
7. Fortsæt med at klippe stykker af papiret, indtil tre børn er faldet i vandet (NB: det er vigtigt, at der er flere end ét
barn, som falder i).
8. Gentag aktiviteten i andre lektioner for at forbedre resultatet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Drøft legen på en direkte måde. Det må ikke blive for indviklet. Brug direkte og beskrivende spørgsmål som:
Hvad skete der?
Hvad gjorde I for at undgå, at nogen faldt i vandet?
Hvad følte og tænkte I, da isflagen knækkede, og Jeres kammerater faldt i vandet?
Hvad var sjovt, og hvad var ikke så sjovt?
Hvordan kan I samarbejde, således at ingen falder i vandet?

!





Sørg for, at legen foregår i en atmosfære, hvor børnene trygt kan give udtryk for deres følelser.
Læg vægt på, at det ikke er en leg, hvor nogen enten vinder eller taber. Det handler om at samarbejde, så ingen
falder i vandet.
Læg vægt på, at legen handler om inklusion. Det er ikke en konkurrence om at blive længst på isflagen. Det er en
fælles opgave at få alle pingviner til at ”overleve”.
Sørg for, at alle børn forstår formålet, uanset deres forskellige sociale og kognitive kompetencer.

KILDE
Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU Commission
as part of the Daphne Programme. Sommer, Jan (2007): “Alles über gute und schlechte Gefühle”. Jena
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN

49

www.strongerchildren.eu

ALDER: 5–10

41 AT FORHANDLE EN KONTRAKT

⬤◼
LP 2, 5, 6

AKTIVITETSTYPE
● Samarbejde
NØGLEORD
● Team spirit, behov og rettigheder, tillidsskabelse, konflikthåndtering, socialE kompetencer, inklusion
FORMÅL
● At opstille fælles regler for samarbejde og fællesskab
● At styrke børns bevidsthed om og evne til at beskrive deres behov i forhold til sociale aktiviteter
● At styrke børns fælles ansvarsfølelse og gensidig respekt
TIDSRAMME
Middel, omkring 35 – 45 minutter
MATERIALER
● Store ark papir, eksempler på kontrakt og regler, f.eks. i form af billeder
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder rundt om et stort ark papir.
2. Forklar børnene, at de skal lave nogle fælles regler for gruppen/klassen. Giv eventuelt eksempler på, hvad regler
er.
3. Bed børnene om at skrive/tegne nogle regler for samarbejde på det store ark.
4. Du skal sikre dig, at alle børn forstår disse regler.
5. Du kan også selv bidrage med regler.
6. Reglerne samles sammen og gennemgås i fællesskab. Alle børn skal være enige om reglerne.
7. Til sidst underskriver både børn og lærer reglerne, som hænges op i klassen/grupperummet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Kan børnene se nogen mening med at lave fælles regler – hvorfor/hvorfor ikke?

Engagerede børnene sig i processen?

Havde de det godt med arbejdet?

Oplevede de, at de fik mulighed for at give udtryk for deres behov?

Hvordan kan børnene i fællesskab sikre, at reglerne bliver overholdt og respekteret?

Hvad kan de gøre, hvis nogen ikke respekterer de fælles regler?

!






Sørg for, at aktiviteten foregår i en tryg og afslappet atmosfære, således at børnene kan koncentrere sig om hinanden og om opgaven.
Sørg for, at de ikke afviser hinandens forslag, og at de ikke gør nar af hinanden. Alle skal have en fair chance for at
bidrage.
Hvis nogle børn afviser nogle af reglerne, sørg da for, at de foretager en fair forhandling for at finde et kompromis.
Hjælp de generte og tavse børn med at deltage.
Sørg for, at nogle af reglerne – eller mindst én – vedrører vold og mobning.

KILDE
Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU Commission
as part of the Daphne Programme. Sommer, Jan (2007): “Alles über gute und schlechte Gefühle”. Jena
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN
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ADLER: 5–10

42 DEFINATION AF VOLD

⬤◼+
LP 2, 5, 6

AKTIVITETSTYPE
● Interaktion
NØGLEORD
● Forstå vold, behov og rettigheder, konflikthåndtering, social og følelsesmæssig intelligens, fair kamp
FORMÅL
● At definere vold ud fra et børneperspektiv
● At skabe bevidsthed om begrebet vold og om anerkendelse fra et børneperspektiv
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 – 40 minutter
MATERIALER
Kontrakten fra aktivitet 41 (optimalt, hvis muligt)
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene skal side på gulvet i en cirkel.
2. Brug såvidt muligt kontrakten fra aktivitet 41 i Aktivitetssamlingen.
3. Tal om kontrakten og fremhæv de regler, som tidligere er besluttet af børnene selv.
4. Fremhæv nogle enkelte nøgleord i kontrakten, der kan referere til voldelige situationer. Lad børnene fortælle, hvad
der er grunden til, at lige disse emner er beskrevet i kontrakten.
5. Uddyb emnet og bed børnene om at reflektere over, hvor volden kommer fra. Skriv eventuelt stikord på tavlen.
6. Hjælp børnene med at finde frem til en fælles definition for vold, baseret på en fælles brainstorm og dine egne
forklaringer.
7. Gentag definitionen og gør det klart for børnene, at der er flere former for vold, den fysiske og den psykologiske.
8. Gør det klart, at begge former for vold gør ondt på offeret.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Sørg for, at der er en tryg og afslappet atmosfære i gruppen, inden aktiviteten går I gang. Vær opmærksom på, at
alle børnene følger med og tager aktivt del.

Hjælp de stille børn med at deltage i aktiviteten.

Forklar de problemer, der relaterer sig til de forskellige former for vold. Fortæl på en direkte og konkret måde, så
børnene kan følge med. Men vær også opmærksom på, at ingen af børnene føler sig såret, udsat eller udstillet
gennem personlige voldshændelser. Personlige historier skal ikke italesættes i denne aktivitet.
Hvilket følelser kan opstå ved voldelige opførelser?
Hvorfor eksisterer vold? Hvad hidrører den voldelige adfærd fra?
Hvorfor opfører nogle børn eller voksne sig voldeligt?
Hvad kan man gøre som en gruppe for at undgå vold?
Hvilke regler kan modvirke vold? Er der brug for flere regler i kontrakten?

!






At give børn mulighed for at opdage og identificere følelser omkring vold.
At undersøge, hvordan vold påvirker børns følelser og hjælpe dem til at dele disse følelser med andre børn.
At drøfte og styrke børns opmærksomhed på, hvordan og hvorfor vold får børn til at føle sig ulykkelige og dårlig
tilpas.
At hjælpe børn til at forstå betydningen af og begrebet om ikke-vold/anti-vold.
At hjælpe børn til at udtrykke deres følelser både verbalt og nonverbalt.

KILDE
Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU Commission
as part of the Daphne Programme. Sommer, Jan (2007): “Alles über gute und schlechte Gefühle”. Jena
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN
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ALDER: 6–10

43 ET SKRIDT FREM

⬤◼+
LP 1, 2, 6

AKTIVITETSTYPE
● Interaktion
NØGLEORD

At forstå vold, behov og rettigheder, følelsesmæssig intelligens, tillidsopbygning, gensidig opmærksomhed
FORMÅL

At give børn mulighed for at opdage og identificere følelser omkring vold

At undersøge, hvordan vold påvirker børns følelser og hjælpe dem til at dele disse følelser med andre børn

At drøfte og styrke børns opmærksomhed på, hvordan og hvorfor vold får børn til at føle sig ulykkelige og dårligt
tilpas

At hjælpe børn til at forstå betydningen af og begrebet om ikke-vold

At hjælpe børn til at udtrykke deres følelser både verbalt og nonverbalt
TIDSRAMME
Middel, omkring 35 – 45 minutter
MATERIALER
Papir og farver
FREMGANGSMÅDE
1. Bed børnene om at sætte sig i en cirkel på gulvet.
2. Sørg for, at alle sidder behageligt og har plads nok til at bevæge sig.
3. Fortæl børnene om aktiviteten. Forklar dem, at de skal male og derefter fortælle de andre børn om deres maleri
(tegning).
4. Sørg for, at alle børn er udstyret med papir og farvekridt/blyanter i forskellige farver.
5. Fortæl, at emnet for maleriet/tegningen er: “Jeg føler mig dårlig tilpas, når folk...“
6. Forklar børnene, at de skal fortsætte denne sætning – ikke med ord, men ved at male/tegne, hvad andre mennesker
kan gøre for at få dem til at føle sig dårlig tilpas/ulykkelige. Det kan gælde andre børn såvel som voksne, familie,
venner og fremmede mv.
7. Giv børnene 10-15 minutter til at færdiggøre deres maleri/tegning – og sig til dem, at de ikke må tale med hinanden
eller forstyrre hinanden på anden måde, mens de maler og tegner.
8. Når alle børn er færdige, beder du dem om – en for en - at vise deres malerier/tegninger for gruppen og forklare de
andre børn, hvad de har ønsket at udtrykke. Hjælp gruppen med at forstå, hvad de enkelte barn ønsker at fortælle.
9. Lad børnene stille spørgsmål til malerierne/tegningerne. Du kan også selv stille spørgsmål, men lad børnene spørge
først.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Når alle børnene har præsenteret deres malerier, kan I opsummere, hvilke former for vold børnene har udtrykt.

Reflektér sammen over, at noget, der ikke umiddelbart virker voldeligt, kan virke som en voldshandling for nogle
børn. Lad børnene fortælle om de forskellige voldsformer, de har samlet i malerierne.

Lad børnene kort reflektere over mulighederne for at undgå/forebygge/bekæmpe de forskellige former for vold, der
er kommet til udtryk i deres malerier. Spørg også børnene, om de altid kan forebygge eller undgå andre menneskers
dårlige opførsel og adfærd. Hvordan kan de hjælpe hinanden med at undgå eller forebygge voldelige handlinger.

!







Når du starter aktiviteten, så sørg for at skabe en tryg og afslappet atmosfære for at sikre, at børnene viser opmærksomhed over for hinanden og over for opgaven.
Sørg for, at diskussionen bevæger sig i en retning, hvor ingen af børnene får lov til at le eller lave sjov med et af de
andre børns malerier. Hvert barn har brug for en ordentlig opmærksomhed fra de andre børn.
Undgå at komme med alt for dybe og komplicerede forklaringer, når der er tale om mindre børn. De kan miste
opmærksomheden, og måske er de ikke i stand til at indgå i længere beskrivelser af deres malerier mv. Diskussionsniveauet skal naturligvis tilpasses til børnegruppens sproglige og begrebsmæssige forudsætninger.
Du kan også inddrage billeder af voldelige situationer i lighed med børnenes egne malerier fra bøger eller andre
tegninger mv.
Børn opnår deres sikkerhedsfølelse fra voksnes holdninger og adfærd, især fra forældrene eller anden nær familie.
Voksnes opførsel og måder at tale har en direkte indvirkning på børns følelsesmæssige velvære og velfærd. For at
sikre, at ingen af børnene føler sig udstillet eller skamfulde på grund af deres malerier – er det vigtigt at afrunde
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diskussionen med at fastslå, at forældre og andre omsorgspersoner sammen med lærere og pædagoger gør deres
bedste for at passe på børn og beskytte dem mod vold.
KILDE
Stronger Children – Less Violence. A handbook for children. Activities and Exercises. Funded by the EU Commission as part of the Daphne Programme.
“Children and violence” - http://www.public.asu.edu/~dbodman/candv/
“Talking to kids about fears and violence” - http://www.nmha.org/go/information/getinfo/children-s-mentalhealth/talking-to-kids-about-fear-and-violence
“How to talk to your kids about feelings” - http://www.parentingpress.com/violence/talk.html
“Talking to kids about school violence” http://www.aboutourkids.org/articles/talking_kids_about_school_violence
“Talking with kids about violence” - http://www.talkwithkids.org/violence.html
„Детское насилие” - http://zdorovye.khakassia.ru/32/197.html
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN
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ALDER: 8–10

44 BØRNS RETTIGHEDER

◼
LP 2, 5, 6

AKTIVITETSTYPE
● Samarbejde
NØGLEORD

Følelser, behov og rettigheder, ansvarlighed, konflikthåndtering
FORMÅL
● At samarbejde i grupper
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Papir og tusser, eventuelt store plancher
FREMGANGSMÅDE
1. Introduktion for klassen/børnegruppen: hvad har I brug for hver dag? Det kan være mad, drikke, tøj, rum og tid til at
lege og arbejde, kontakt, sundhed, transport osv. Skriv deres forslag på tavlen.
2. Gruppearbejde: bed børnene om parvis at skrive forslag til ”behov” og ”ønsker” (måske skal der være et felt til
”andet”).
3. To grupper går sammen og sammenligner og diskuterer deres resultater, så de opnår et samlet resultat.
4. Plenum:
Skriv alle resultater på tavlen eller på store plancher.
Bed børnene om at se på listen over behov:
Hvad er nødvendigt for at leve? Hvad har alle mennesker ret til?
Du kan bede dem om at tænke på familie, bolig, sikkerhed, uddannelse, leg, medicin, venskab osv
5. Sæt ring om dét, som hele klassen/gruppen synes er nødvendigt. Skriv det på en planche, som hænges op i lokalet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Spørg børnene, hvad forskellen på behov og ønsker?

Hvem er ansvarlig for, at disse rettigheder bliver opholdt?

Afslut med at spørge ind til, hvordan børnene oplevede aktiviteten – hvad var særligt vigtigt, hvad gav anledning til
nye tanker etc.

!



Sørg for, at aktiviteten foregår i en tryg og afslappet atmosfære.
Undgå dybe og komplicerede forklaringer.

KILDE
www.oxfam.org.uk/education/resourcesrights/files/lesson1_needs_and_wants.pdf
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk SAN
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ALDER: 4–7

45 KRAMME-MARATON

⬤◼+
LP 3, 5, 6

AKTIVITETSTYPE
● Kontakt
NØGLEORD
● Følelser, tillidsskabelse, team spirit, afslapning
FORMÅL
● At arbejde i gruppen
● At føle gensidig varme og opmærksomhed
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Del børnene i to lige store grupper og lad dem stå på to rækker over for hinanden med rimelig afstand. Børnene i
den ene række bliver stående, mens børnene i den anden gruppe går hen imod dem med udstrakte arme.
2. Når et barn når frem til en kammerat, giver han/hun et kram.
3. Gentag aktiviteten med omvendte roller
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan havde I det med aktiviteten? Er det bedre at blive krammet end f.eks. at blive skubbet eller slået?

!



Sørg for, at aktiviteten foregår i en tryg og afslappet atmosfære. Undgå dybe og komplicerede forklaringer.
Prøv at undgå, at børnene løber eller råber.

KILDE
http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos
Tilpasse aft: Społeczna Akademia Nauk, SAN
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46 MIN GULDSKO

⬤+
LP 1, 6

AKTIVITETSTYPE
● Kommunikation
NØGLEORD
● Følelser, tillidsskabelse, team spirit, afslapning
FORMÅL
● At arbejde i grupper
● At opfatte udvikling som noget positivt
TIDSRAMME
Lang, omkring 60 minutter
MATERIALER
Gamle sko, lim, sølv- og guldspray, aviser
FREMGANGSMÅDE
1. Bed forældrene om at give børnene deres babysko med.
2. Børnene sidder i rundkreds på gulvet. Alle skal have plads til at bevæge sig.
3. Læg skoene i midten. Børnene sammenligner babyskoene med deres nuværende sko.
4. Tal om dét at blive stor.
5. Ændringen på skostørrelsen er et symbol for vækst og udvikling - og et tegn på identitet.
6. Udsmyk skoene sammen med børnene, mens de tænker på tiden, da de var små.
7. Dæk et bord med aviser.
8. Hvert barn kommer et lag lim på skoens inder- og yderside.
9. Når skoene er tørre, sprayes de med guld- eller sølvspray, og børnene tager dem med hjem.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan oplevede de aktiviteten?

Hvad betyder det for dem at blive ældre og større? Nye krav og forventninger? Nye færdigheder? Etc.

!



Sørg for, at legen foregår i en tryg og afslappet atmosfære.
Undgå dybe og komplicerede forklaringer.

KILDE
http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN
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47 JEG LYSER SOM EN STJERNE

⬤◼+
LP 1, 3, 6

AKTIVITETSTYPE
● Kreativitet
NØGLEORD
● Følelser, tillidsskabelse, mangfoldighed, sociale kompetencer
FORMÅL
● At arbejde I grupper
● At tænke positivt
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Snor, karton, glimmer, billeder, sakse
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i rundkreds på gulvet. Alle skal have plads til at bevæge sig.
2. Bed børnene om at tænke på deres personlige egenskaber, f.eks.: ”jeg er en god ven”, ”jeg kan lide mine øjne” etc.
3. Børnene tegner en stjerne på karton.
4. Børnene klipper stjernerne ud og pynter dem med glimmer.
5. Sæt et foto af børnene på toppen af hver stjerne.
6. Skriv, hvad børnene kan lide ved sig selv i midten af stjernen.
7. Hæng stjernerne op i klasseværelset/grupperummet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad syntes børnene om aktiviteten: var det let for dem at finde og benævne deres positive egenskaber?

Hvis det var svært, spørg hvorfor.

!



Sørg for, at legen foregår i en tryg og afslappet atmosfære.
Undgå dybe og komplicerede forklaringer.

KILDE
http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN
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48 KANINENS RETTIGHEDER

⬤◼+
LP 1, 5, 6

AKTIVITETSTYPE
● Kommunikation
NØGLEORD



Behov og rettigheder, følelsesmæssig intelligens, ansvarlighed, sociale kompetencer, inklusion

FORMÅL




At belyse solidaritet og respekt for andre
At tale om beskyttelse af børn

TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Papir og tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i rundkreds på gulvet.
2. Alle skal have plads til at bevæge sig.
3. Bed børnene om at forestille sig, at de har fået en kanin.
4. Spørg dem, hvad en kanin har brug for (bur, hø, vand, omsorg…).
5. Skriv ”kanin” som overskrift på højre halvdel af et stykke papir/planche og notér børnenes forslag.
6. Spørg børnene, hvem der har ansvar for at give kaninen dét, den har brug for. Skriv deres forslag.
7. Opsummér, hvad en kanin har brug for, hvis den skal trives. Hvis kaninen skal bruge disse ting, har den så ret til
dem? Hvem er ansvarlig for, at kaninens rettigheder bliver respekteret?
8. Skriv ”børn” som overskrift på venstre halvdel af papiret/planchen. Bed børnene om at komme med forslag til, hvad
børn har brug for, hvis de skal leve sundt og lykkeligt. Skriv deres svar op.
9. Hvis børn har brug for disse ting, har de så ret til at få dem?
10. Hvem er ansvarlig for, at børn får dét, de har brug for?
11. Hvad kan børn gøre for at blive beskyttet, overleve og udvikle sig?
12. Du kan fortælle dem om Børnekonventionen.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION





Spørg børnene, hvordan de havde det med aktiviteten.
Spørg børnene, hvad der gør en kanin tryg og tilfreds - og hvad der får dem selv til at føle sig tilfredse og trygge.
Spørg børnene, om de mener, deres rettigheder bliver opholdt, og om de tænker på børn i andre lande?






Sørg for, at legen foregår i en tryg og afslappet atmosfære.
Undgå dybe og komplicerede forklaringer.
Du kan bruge forskellige farver til venstre og højre halvdel af planchen.
Større børn kan verbalisere deres tanker og følelser mere differentieret end mindre børn. Men pas på, at det ikke
bliver en undskyldning for ikke at tale om det. Brug de samme principper for større og mindre børn, selv om det er
ok at gå mere i dybden blandt de større børn.

!

KILDE
http://www.unicef.org/crc/
http://en.wikipedia.org/wiki/Children's_rights
http://www.amnesty.ca/themes/children_overview.php
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN
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49 BLIND TILLID

⬤◼+
LP 3

AKTIVITETSTYPE
 Samarbejde
NØGLEORD
 Følelser, team spirit, tillidsskabelse, ansvarlighed, tillid
FORMÅL
 At tage ansvar for andre
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
tørklæde
FREMGANGSMÅDE
1 Børnene sidder i rundkreds på gulvet.
2 Alle skal have plads til at bevæge sig. Sig de skal kunne gå rundt og tale om deres følelser med gruppen.
3 Giv halvdelen af børnene bind for øjnene.
4 De øvrige børn skal føre dem rundt med en finger, med hånden eller med verbale instrukser.
5 Lad børnene skifte roller.
6 Når aktiviteten er færdig, skal børnene fortælle, hvordan de havde det med enten at blive ført rundt med bind for
øjnene eller med at føre med berøring eller med ord. Vær opmærksom på, at alle børn bliver hørt og forstået - og at
børnene kan stille spørgsmål til hinanden.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Spørg ind til, hvordan børnene oplevede begge roller som henholdsvis førte og førere.

Spørg førerne, hvordan de oplevede det ansvar, de fik.

Hvad gjorde førerne for at få kammeraten til at føle sig tryg.

Spørg de førte, hvordan det var at føle tillid til en kammerat.

!





Max 10 børn (alt efter kontekst og behov).
Sørg for, at aktiviteten foregår i en tryg og afslappet atmosfære.
Undgå dybe og komplicerede forklaringer.
Aktiviteten minder meget om aktivitet nr. 12, og de to aktiviteter kan eventuelt gennemføres i forlængelse af hinanden.

KILDE
Sommer, Jan (2007): Alles über gute und schlechte Gefühle. Ein Gewalt-Deeskalationstraining für Vorschul- und
Grundschulkinder. Jena
Tilpasset af: Baobab
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50 AT KØRE BIL

⬤◼+
LP 2, 3

AKTIVITETSTYPE
 Bevægelse
NØGLEORD
 Følelser, team spirit, tillidsskabelse, ansvarlighed, konflikthåndtering
FORMÅL
 At vise omsorg for andre børn
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i rundkreds på gulvet.
2. Alle skal have plads til at bevæge sig.
3. Fortæl børnene, at de skal arbejde to og to.
4. Giv halvdelen af børnene bind for øjnene (de skal være biler).
5. ”Bilen” styres ved berøring: en berøring på højre eller venstre arm betyder hhv. ”drej til højre/drej til venstre”. Berøring
på begge arme betyder ”stop”. Berøring på maven betyder ”kør lige frem”.
6. Der må ikke ske sammenstød.
7. Efter aktiviteten skal børnene igen sætte sig i en rundkreds og reflektere over aktiviteten i fællesskab.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan oplevede børnene igennem aktiviteten:
Var det let at styre?
Var det svært ikke at kunne se?
Var det nemt eller svært for parrene at koordinere og samarbejde om ”kørslen”?
Var det nemt at undgå sammenstød og kaos i ”trafikken” Hvis ikke, hvorfor?
Hvad er vigtigt for at kunne samarbejde og vise gensidig tillid?

!





Max 10 børn (alt efter kontekst og behov).
Sørg for, at legen foregår i en tryg og afslappet atmosfære.
Alle børn skal kunne udtrykke sig frit.
Undgå dybe og komplicerede forklaringer.

KILDE
Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: Społeczna Akademia Nauk, SAN
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51 MØRK TUNNEL

⬤◼+
LP 3, 5, 6

AKTIVITETSTYPE
 Samarbejde
NØGLEORD
 Følelser, team spirit, tillidsskabelse, ansvarlighed, konflikthåndtering
FORMÅL

At bevæge sig med lukkede øjne

At reflektere over følelser

At skabe en god atmosfære
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene står på en række med en meters afstand mellem hinanden og med spredte ben.
2. Det sidste barn i rækken sidder på knæ med lukkede øjne.
3. Han/hun er et tog, som skal køre igennem en mørk tunnel.
4. De andre børn i rækken skal styre toget igennem de spredte ben ved at sige: ”højre, venstre, ligeud”.
5. Når barnet er igennem tunnelen, bytter han/hun plads med det sidste barn i rækken osv.
6. Giv børnene 10 minutter til at reflektere og tale om deres oplevelse.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Spørg, hvordan børnene oplevede aktiviteten?

Var nemt at bevæge sig med lukkede øjne?

Spørg, hvordan det var af gå/krybe igennem en mørk tunnel.

Spørg, om børnene følte sig trygge. Hvis ikke, hvorfor?

!



Max 10 børn (alt efter kontekst og behov).
Sørg for, at legen foregår i en tryg og afslappet atmosfære.

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: Baobab
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52 DET MENNESKELIGE KAMERA

◼+
LP 3

AKTIVITETSTYPE
 Kontakt
NØGLEORD
 Tillidsskabelse, ansvarlighed, gruppedynamik
FORMÅL
 At styrke samarbejde
TIDSRAMME
Middel, omkrig 30 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene arbejder parvis. Den ene er fotograf, og den anden er kamera med lukkede øjne.
2. ”Fotografen” skal føre ”kameraet” langsomt rundt. Når der er et interessant motiv, retter ”fotografen” ”kameraet” mod
motivet og siger: ”tag et billede”. Det betyder, at ”kameraet” skal åbne åbne øjnene i to sekunder.
3. Efter fem billeder vender børnene tilbage til starten. ”Kameraet” prøver at huske i rækkefølge, hvor billederne blev
taget.
4. Børnene skifter roller.
5. De sidste 10 minutter bruges til at diskutere, hvad børnene har oplevet, og hvordan de havde det.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan oplevede børnene aktiviteten?

Var det nemt at arbejde sammen?

Var det nemt at huske, hvor billederne var taget?

!



Sørg for, at legen foregår i en tryg og afslappet atmosfære.
Undgå dybe og komplicerede forklaringer.

KILDE
Originalt: www.istruzionevenezia.it
Tilpasset af: Baobab

62

www.strongerchildren.eu

ALDER: 6–7

53 AT LEVE SAMMEN

⬤◼
LP 4, 6

AKTIVITETSTYPE
 Interaktion
NØGLEORD
 Tillid, gruppedynamik, team spirit, inklusion
FORMÅL

At fremme gruppearbejde

At udvikle kommunikative kompetencer

At skabe tillid i en gruppe
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Papir og tusser
FREMGANGSMÅDE
1. Giv hvert barn et stykke A4 papir.
2. Børnene skal arbejde sammen i grupper på fire.
3. Skriv S A M M E N hen over de fire stykker papir i hver gruppe.
4. Børnene skal farvelægge papirstykkerne, således at der bliver et sammenhængende billede.
5. Inden børnene starter, skal de blive enige om, hvad der skal være på de 4 stykker papir.
6. Hæng billederne op.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan oplevede børnene aktiviteten?

Var det nemt at dele sine ideer?

Var det nemt at blive enige om motivet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Kom alle til orde i gruppen?

Kunne gruppen lave et sammenhængende billede?

Hvordan fik gruppen papirstykkerne til at hænge sammen?

Hvad synes børnene om billederne, som de andre grupper har lavet?

!



Alle børn skal være i en gruppe.
Det er vigtigt, at alle børn i gruppen er med til at bestemme, hvordan billedet skal være.

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: Baobab
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54 PUSLESPIL

⬤
LP 2, 5, 6

AKTIVITETSTYPE
 Samarbejde
NØGLEORD
 Tillid, gruppedynamik, team spirit, inklusion, konflikthåndtering
FORMÅL

At skabe forståelse for, at alle i en gruppe er værdifulde

At fremme kommunikation
TIDSRAMME
Kort, omkring 15 minutter
MATERIALER
Puslespil
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene deles i grupper på fem.
2. Fortæl børnene, at de skal samle et puslespil i hver gruppe.
3. Alle børn i gruppen får udleveret en del af puslespillet.
4. Læg mærke til, hvordan de samarbejder om at samle puslespillet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad var let eller svært?

Var det sjovt?

Blev I stolte?

!



Børnene kan eventuelt lave øvelsen uden at tale sammen. Det bliver meget sværere.
Du kan lave dit eget puslespil ved at klippe et billede i stykker eller ved at ødelægge en urtepotte forsigtigt.

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: Baobab
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55 KNUDEN

⬤+
LP 2

AKTIVITETSTYPE
 Kontakt
NØGLEORD
 Inklusion, team spirit, tillidsskabelse, konflikthåndtering
FORMÅL

At styrke evnen til at forhandle

At styrke evnen til at koordinere og kommunikere

At styrke evnen til at samarbejde
TIDSRAMME
Kort, omkring 10 – 15 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i en rundkreds med lukkede øjne.
2. Børnene skal strække armene ud og finde andre hænder, stadig med lukkede øjne.
3. Nu må de åbne øjnene: der er dannet en knude af børn.
4. Bed børnene om at vikle sig ud igen uden at slippe grebet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan havde du det med aktiviteten?

Hvordan løser man bedst opgaven?

Er det godt at støtte og hjælpe hinanden?

!




Børnene skal slappe af, når de udfører aktiviteten. Giv dem en kort introduktion om at samarbejde, inden alle prøver
at løse opgaven individuelt.
Alle børn skal have mulighed for at give udtryk for deres oplevelse efter aktiviteten.
Det er vigtigt, at de overholder reglerne. Gentag aktiviteten, hvis det ikke lykkes, eller hvis kæden knækker over.

KILDE
Originalt: “Humanist Movement” you can see more at http://www.iheu.org/
Tilpasset af: Baobab
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56 NYE NAVNE

⬤
LP 4, 5, 6

AKTIVITETSTYPE
 Kommunikation
NØGLEORD
 Mangfoldighed, inklusion, interkulturel forståelse, gruppedynamik
FORMÅL

At opdage hinandens individuelle særpræg

At finde ligheder og forskelle i en gruppe
TIDSRAMME
Middel, omkring 20 minutter
MATERIALER
Billeder af forskellige mennesker
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene giver i mindre grupper hinanden og/eller sig selv nye navne. Det nye navn skal passe til deres personlige
egenskaber.
2. Når alle børn har fået et nyt personligt navn, f.eks. ”indianer” - skal de vælge det billede, som de synes passer bedst
til deres nye navn.
3. Bed børnene om at beskrive, hvad billedet siger om deres personlighed.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvorfor valgte du dette billede?

Hvad kan du lide ved billedet?

Hvordan har du det med mennesker, som er anderledes end dig?

Gør forskelligheden dig glad, nysgerrig, bange?

!


Med mindre børn kan man bruge tegneseriefigurer, f.eks. Mickey Mouse. Disse skal også relateres til personlige
egenskaber (sjov, venlig, modig osv). Hvert barn bibringer gruppen noget særligt. Der opstår en mangfoldighed af
egenskaber og kompetencer, som gør gruppen til noget særligt.

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: Baobab
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57 BARNET I BRØNDEN

⬤◼
LP 5, 6

AKTIVITETSTYPE
 Kommunikation
NØGLEORD
 Mangfoldighed, inklusion, følelsesmæssig intelligens, gruppedynamik
FORMÅL

At skabe bevidsthed om, at alle børn er med i gruppen

At skabe bevidsthed om de personlige egenskaber, som er nødvendige i en gruppe

At danne en gruppe og gruppebevidsthed
TIDSRAMME
Kort/middel, omkring 15 – 20 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i en rundkreds. Et barn lægger sig i midten og siger: ”Jeg er faldet ned i en brønd”.
2. De andre børn spørger: ”Hvem skal redde dig?”
3. Barnet svarer: ”Den, som kan råbe højest/er mest ked af det ”osv.
4. De øvrige prøver at gøre, som barnet i brønden siger.
5. Barnet i brønden vælger den bedste udførelse.
6. Den udvalgte går ned i brønden, og legen gentages.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Forklar børnene, at de kompetencer og følelser, der kan bruges til at redde en kammerat, afhænger af situationerne.

Der vigtigste er at forstå, at mange forskellige følelser er nødvendige for at redde barnet i brønden.

!



Det er bedst, at alle børn får lov til at være i brønden.
Hvis det ikke kan nås, kan I fortsætte aktiviteten en anden gang.

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: Baobab
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58 DUKKETRÆF

⬤
LP 3, 5, 6

AKTIVITETSTYPE
 Interaktion
NØGLEORD
 Mangfoldighed, inklusion, tillidsskabelse, gruppedynamik
FORMÅL
 At styrke børnenes evne til teamdannelse
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Dukker
FREMGANGSMÅDE
1. Dan tilfældigt sammensatte par blandt børnene.
2. Hvert barn tager en dukke eller et stykke legetøj - og fører en samtale på 10 minutter. Samtalen skal inddrage
personlige udsagn og ideer om dukkens ønsker som f.eks.: ” Hej, jeg hedder Camilla, og jeg kan lide at gå i blåt tøj”.
Det andet barn tager sin dukke og siger: ”Hej Camilla, jeg hedder Else, og jeg kan lide…”
3. Dukkerne/børnene fortsætter dialogen.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Var det svært at være en dukke?

Hvem skulle dukken forestille?

Var det let eller svært at kommunikere?

Var det lettere at fortælle om sig selv, når man kunne tale igennem dukken? Hvorfor/hvorfor ikke?

!



Det er tit lettere for børn at kommunikere og give udtryk for deres tanker og følelser ved hjælp af legetøj. Man skal
passe på, at de ikke går så meget op i det, at de glemmer formålet med øvelsen.
Mind dem om, at de skal udtrykke deres tanker og følelser gennem dukkerne.

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project No. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: Baobab
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59 NETVÆRKET

⬤+
LP 5, 6

AKTIVITETSTYPE
 Interaktion
NØGLEORD
 team spirit, inklusion
FORMÅL

At

At

At

At

skabe bevidsthed om gruppetilhørsforhold
skabe bevidsthed om ligheder
styrke samarbejde
hjælpe børn med at danne relationer til børn, der har samme interesser

TIDSRAMME
Middel/lang, omkring 30 – 45 minutter
MATERIALER
Planche, tavle, tusser, legetøj
FREMGANGSMÅDE
1. Skriv børnenes navne på tavlen i tilfældig rækkefølge.
2. Hvert barn vælger et stykke legetøj.
3. Hvis to børn har valgt det samme stykke legetøj, forbindes deres navne med en pil.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Blev du overrasket over, at der var en kammerat med de samme interesser som dig?

Gjorde det dig glad? Hvorfor/hvorfor ikke?

Kan du godt sammen med dem, der valgte det samme legetøj?

!



Alle børn i gruppen skal være med.
Børnene kan selv anbringe små sedler med deres navne på tavlen..

KILDE
“Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204.
Tilpasset af: Baobab
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ALDER: 4–6

60 REJSEBOGEN

⬤
LP 1, 4, 5

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Interkulturel forståelse, tillidsskabelse, mangfoldighed, sociale kompetencer
FORMÅL

At skabe selvbevidsthed om individualitet på en åben måde
TIDSRAMME
Lang, Omkring 20 minutter pr. barn i weekenden
MATERIALER
Hæfte og hjemmelavet bog/dagbog for klassen/gruppen
FREMGANGSMÅDE
1. Hver weekend tager et barn dagbogen med hjem. Barnet taler med forældrene om bogen og laver en tegning i
bogen.
2. Tegningen fremvises i klassen, og bogen rejser med det næste barn hjem i næste weekend.
3. Bogen er et middel til at involvere familien. Den er også et middel til, at børnene kan kommunikere noget om sig selv
og deres familie til kammeraterne.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad synes du om, at lære om de andre børns familie?

Føler du, at du kender dem bedre nu?

Lagde du mærke til nogle ting, I har til fælles? Hvilke?

Lagde du mærke til nogle forskelle mellem jer? Hvilke?

Var forskellene interessante? Hvorfor?

!




Rejsebogen skal være sjov for både børn og forældre.
Det er vigtigt at informere forældrene og bede dem om at deltage.
Det er vigtigt, at der er nogle få børn og forældre, der melder sig til at starte rejsebogen op. Det kan gøre det
nemmere for andre forældre, som er mere tilbageholdende og usikre på, hvordan de skal håndtere rejsebogen.

KILDE
Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204
Tilpasset af: Baobab
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61 AT RÅBE STOP

⬤
LP 1

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Følelsesmæssig intelligens
FORMÅL

At være bevidst om sig selv

At udtrykke sig under stress
TIDSRAMME
Kort, omkring 10 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i en rundkreds på gulvet. Alle skal have plads til at bevæge sig.
1. Bed børnene om at koncentrere sig om deres åndedræt.
2. Træn åndedrættet: “hvad sker der, hvis jeg ånder ud og vil råbe “stop” lige efter”?
3. Bed dem om at prøve at råbe ”stop” så højt som muligt lige efter en udånding.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad følte du, da du holdt dine hænder på maven, mens du trak vejret

Var det sjovt?

Hvordan lyder det?

Hvad var højest?

Hvad har du lært?

!


Sørg for at legen foregår i en tryg og afslappet atmosfære.

KILDE
Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204
Tilpasset af: Baobab
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62 MOBBERE OG OFRE

⬤
LP 2, 3 (6)

AKTIVITETSTYPE

Interaktion
NØGLEORD

Følelsesmæssig intelligens
FORMÅL

At reagere på mobbere

At bruge kropssprog
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene arbejder to og to.
2. Børnene skal stå over for hinanden med 3-4 meters afstand. De er henholdsvis mobber og offer.
3. Mobberen indtager en typisk mobbeholdning. Ofret står solidt på benene.
4. Først træner du med ofrene: ”I er ikke ofre, I er børn. Når I siger nej, mener I nej”.
5. Instruér børnene: ”Prøv at sige nej med kroppen, når mobberen nærmer sig. I skal ikke bruge hænder, fødder eller
ord”.
6. Øv nu følgende med gruppen:
Ofrene prøver at stoppe mobberne med kropssprog.
Ofrene bruger deres hænder til at stoppe mobberne.
De prøver at gå fremad.
De bruger sproget og råber ”stop”.
7. Der må ikke være fysisk kontakt mellem børnene.
8. Børnene skifter roller.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan kan man stoppe en mobber?

Hvordan gik det med at forsvare sig?

Hvad følte I i denne aktivitet?

!

Sørg for, at legen foregår i en tryg og afslappet atmosfære
KILDE
Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204
Tilpasset af: Baobab
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63 DIALOGHJØRNET

⬤
LP 1, 2, 4

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Følelsesmæssig intelligens, interkulturel forståelse, konflikthåndtering
FORMÅL

At håndtere konflikter

At forebygge vold
TIDSRAMME
Kort, omkring 10 minutter
MATERIALER
Ingen
FREMGANGSMÅDE
1. Efter en konflikt går de involverede børn hen i et hjørne. Det kan være en reel konfliktsituation, men du kan eventuelt
også vælge at spille en konflikt som et rollespil.
2. Det ene barn i konflikten er ”munden”, det andet barn er ”øret”. Øret kan kun lytte. Munden kan forklare, hvordan
hun/han har oplevet situationen. Hvis der er flere børn involveret, kan du eventuelt danne flere grupper, der udgør
hhv. ”øre” og ”mund”.
3. Børnene skifter roller.
4. Tal om årsagerne til konflikten.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan oplevede I denne aktivitet?

Hvordan har I det nu?

Var det svært at styre jeres vrede og andre følelser?

!



Sørg for, at legen foregår i en tryg og afslappet atmosfære.
Undgå lange og indviklede forklaringer

KILDE
Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204
Tilpasset af: Baobab
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64 GOD OPFØRSEL

◼
LP 1, 5 (6)

◼

AKTIVITETSTYPE

Interaktion
NØGLEORD

Følelser
FORMÅL

At drøfte med børnene, hvad de opfatter som god og dårlig adfærd i
klassen/gruppen

At definere god opførsel i klassen/gruppen

At give børnene mulighed for at diskutere deres holdninger med andre

At skabe bevidsthed om adfærdsproblemer
TIDSRAMME
Lang, omkring 40 minutter
MATERIALER
Dukker, legetøj
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i en rundkreds. Bed dem om at tænke på en situation i
klassen/gruppen, hvor der var gode, positive, glade følelser.
2. De yngste børn kan bruge en dukke/flere dukker til at vise situationen.
3. Børnene skal spille situationen i et par minutter og forklare, hvem der
opfører sig godt og dårligt.
4. Børnene skal forklare med deres egne ord, hvad de forstår ved ”god”
og ”dårlig” opførsel.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvem var det i denne situation, der opførte sig godt?

Hvordan skal vi opføre os, for at vi kan føle os gode og positive i klassen/gruppen?

!




Det er vigtigt at kunne lytte.
Læreren er ordstyrer og kan fremhæve eksempler på god opførsel.
Det er vigtigt, at børnene bruger deres egne ord.

KILDE
Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204
Tilpasset af: Baobab
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65 SØLV- OG GULDSTJERNER

⬤◼
LP 1, 3

AKTIVITETSTYPE

interaktion
NØGLEORD

Tillidsskabelse, sociale kompetencer
FORMÅL

At forbedre opførsel via fælles læring

At motivere børn til at opføre sig godt

At motivere børn til at støtte hinanden
TIDSRAMME
Kort, omkring 10 minutter
MATERIALER
Sølv- og guldstjerner
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene får en stjerne, når de har opført sig godt. De samler stjernerne i et hæfte.
2. Rollemodeller, som fungerer som eksempler for de andre, får en guldstjerne.
3. Læreren skal opfordre yngre børn og børn med negativ adfærd til at gøre sig fortjent til at få en stjerne.
4. Undgå, at det kun er de ældste børn, der bliver rollemodeller.
5. Forældrene kan orienteres om, hvor mange stjerner deres barn har samlet.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan føles det at have en guldstjerne?

Hvordan er det ikke at få særligt mange stjerner?

Hvordan føles det at få godkendt/anerkendt sin opførsel?

!



Undgå, at kun ældre børn bliver rollemodeler
Der findes links til belønningssystemer, hvor du kan se eksempler på stjerner og smileys mv.

KILDE
Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204
Tilpasset af: Baobab
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66 RYG MOD RYG

⬤
LP 2, 6

AKTIVITETSTYPE

Kontakt
NØGLEORD

Afslapning
FORMÅL

At reducere aggression via fysisk aktivitet

At lære at tage hensyn til hinanden

At styrke selvtillid
TIDSRAMME
Kort, omkring 10 minutter
MATERIALER
Tape
FREMGANGSMÅDE
1. To børn står med ryggen mod hinanden på en streg af tape på gulvet.
2. Børnene skal prøve at skubbe hinanden over stregen.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad synes du om aktiviteten?

Hvordan havde du det under og efter aktiviteten?

!



Sæt fysisk lige stærke børn sammen.
Taberen skal have mulighed for revanche.

KILDE
Stronger children – less violence” project 2009-2011 – Daphne Programme, Project Nr. JLS/2008-1/DAP-204
Tilpasset af: Baobab
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67 TALE OG LYTTE

◼+
LP 1, 4

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Aktiv lytning, tillid, gensidig respekt
FORMÅL

At skærpe opmærksomheden på at lytte og at tale

At træne aktiv lytning

At forstå, hvor vigtigt det er at lytte til hinanden
TIDSRAMME
Middel, omkring 20 – 30 minutter
MATERIALER
God plads. PC eller musikspiller. Et stykke musik efter lærerens valg
FREMGANGSMÅDE
1. Læreren forklarer, at børnene nu skal praktisere aktiv lytning. De skal kun benytte øjnene og kropssprog. Læreren
gennemgår de følgende trin, inden aktiviteten starter:
2. Læreren deler klassen/gruppen i par, der sidder over for hinanden med den største afstand, som stedet tillader.
3. Læreren afspiller et stykke musik.
4. Derefter skal et barn i hvert par være den talende, der fortæller det andet barn - den lyttende - hvad musikken fik
ham/hende til at tænke på. Den lyttende må kun kommunikere med øjenkontakt eller med kropssprog.
5. Efter tre minutter bytter børnene roller.
6. Eleverne samles og efterbehandler aktiviteten.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Var det lettest at være den talende eller den lyttende?

Tænk på en person, som du ser op til. Er hun/han bedst til at tale eller lytte?

Var det svært at lade være med at svare?

Synes du, at du kender din partner bedre, fordi du har lyttet opmærksomt - og/eller fordi din partner lyttede opmærksomt til dig?

Følte I tillid, fordi I lyttede opmærksomt på hinanden?

Følte I Jer inkluderet?

!



Vælg noget kvalitetsmusik, som du kan lide. Det skal ikke vare længere end 6 minutter
Musik forslag:
F. Chopin, Nocturne in B Flat Minor Op.9 no.1
J.S. Bach, Prelude no.1 in C Major from the “Wohltemperierte Klavier”
C. Debussy Clair de Lune, for Piano (Suite Bergamasque No. 3)
C. Debussy, 'Rêverie'
R.Schumann, Kinderszenen op.15 “Happiness”
E.Grieg Lyric Pieces Op.43 “In my native country” and “Little bird”
Pat Metheny, Letter from home http://tinyurl.com/k75zch5

KILDE
Inspired to a warm-up activity used in many contexts of adult learning
Tilpasset af: The Mosaic Art And Sound.
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68 HVAD FORTÆLLER MUSIKKEN MIG

◼
LP 1, 3, 4, 5

AKTIVITETSTYPE



Kreativitet

NØGLEORD

Aktiv lytning, kommunikation, gensidig respekt
FORMÅL

At øve aktiv lytning

At lære af hinanden via feedback omkring musik

At respektere andre børns oplevelser
TIDSRAMME
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
God plads. PC eller musikspiller. Et stykke musik efter lærerens valg
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sidder i en rundkreds, og læreren gennemgår øvelsen.
2. Hvert barn får et stykke papir og en blyant.
3. Bed børnene om at lukke øjnene og lytte til musikken.
4. Læreren afspiller musikstykket.
5. Børnene skriver ned, hvad musikken fik dem til at tænke på: et ord, en sætning, en erindring, et billede, en følelse,
en farve mv.
6. Børnene læser deres oplevelse op på skift.
7. Læreren styrer samtalen henimod ligheder og forskelle.
8. Læreren understreger, at alle børns oplevelser er lige vigtige og relevante.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
1. Var du interesseret i at høre, hvad dine kammerater oplevede?
2. Sagde musikken dig noget, der lignede eller var forskelligt fra, hvad de andre fik ud af den?
3. Tror du, at du ved at udveksle oplevelser med dine kammerater, forstår dem bedre?
4. Har du lært noget nyt ved at lytte til de andres kommentarer?
5. Var det rart at lytte til musikken sammen med dine kammerater?

!





Efterhånden som børnene bliver bedre til at koncentrere sig om hinandens feedback, opstår der et unikt læringsmiljø.
Brug kvalitetsmusik. Klassisk musik kan anbefales. Musikken må højst vare 6 minutter
Prøv at benytte en god højtaler for bedre kvalitet så det mere behageligt at høre på.
Musik forslag:
F. Chopin, Nocturne in B Flat Minor Op.9 no.1
J.S. Bach, Prelude no.1 in C Major from the “Wohltemperierte Klavier”
C. Debussy Clair de Lune, for Piano (Suite Bergamasque No. 3)
C. Debussy, 'Rêverie'
R.Schumann, Kinderszenen op.15 “Happiness”
E.Grieg Lyric Pieces Op.43 “In my native country” and “Little bird”
Pat Metheny, Letter from home http://tinyurl.com/k75zch5

KILDE
Udviklet af: The Mosaic Art And Sound
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69 VORES RYTMER I RUM OG MUSIK

⬤◼
LP 1, 3, 5

AKTIVITETSTYPE

Kreativitet
NØGLEORD

Sjov med former og rytmer, fællesskab
FORMÅL

At afstresse via kreativitet

At nyde at være del af et fællesskab

At have det sjovt og slappe af
TIDSRAMME
Lang, omkring 40 minutter
MATERIALER
Et musikstykke valgt af læreren samt pc eller musikanlæg
FREMGANGSMÅDE
1. Lærer og børn står i en cirkel.
2. Læreren skaber et imaginært objekt ved at forme det i luften.
3. Læreren kaster det imaginære objekt til et barn, som griber det, giver det en ny form og kaster det videre til et andet
barn.
4. Man må ikke sige navne, kun kommunikere med øjenkontakt.
5. Efter 10 minutter klapper læreren i hænderne og laver en rytme. Læreren kaster denne rytme til et barn, som gentager den.
6. Barnet laver en ny rytme og kaster den videre osv. i 10 minutter.
7. Nu afspiller læreren det valgte stykke musik. Børnene klapper rytmen med hænderne.
8. Musikken afspilles igen. Nu må børnene improvisere rytmer til (jam session).

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Det er ikke nødvendigt at gennemføre en verbaliseret refleksion efter denne aktivitet. Læreren kan se, at øvelsen
får børnene til at slappe af, føle sig mere tilfredse og nyde følelsen af fællesskab.

Hvis en lærer alligevel vil efterbearbejde aktiviteten, kan følgende spørgsmål benyttes:

Hvad kunne du bedst lide i denne øvelse? Hvorfor?

Hvordan har du det efter øvelsen?

Var det rart, at hele klassen/gruppen var én stor musikgruppe? Hvorfor?

Kunne du tænke dig at lave denne øvelse igen?

!





Sørg for, at alle børn får sendt deres objekt og rytme mindst én gang. Da du er med i cirklen, kan du sørge for det.
Lad børnene have det sjovt. Meningen med denne aktivitet er også at skabe en rar atmosfære.
Hvis børnene gerne vil prøve igen, kan man lade dem gentage sidste del (jamsession).
Musik forslag:
J. Brahms, Hungarian Dance no.5 in G Minor
A. Dvořák, Humoresque in G Flat Major Op.101 no.7

KILDE
Udviklet af: The Mosaic Art And Sound
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70 EN SANG FRA MIN FAMILIES LAND

◼
LP 1, 3, 4, 5 (6)

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Multikultur, respekt for andres kulturelle baggrund, den musikalske arv
FORMÅL

At respektere samfundets forskellige kulturer

At give børn mulighed for at delagtiggøre andre i noget fra deres kulturelle baggrund

At komme til at kende en klassekammerat/gruppekammerat bedre
TIDSRAMME
3 ugers forberedelse for barnet med en anden kulturel baggrund
Middel, omkring 30 minutter
MATERIALER
Sange på fremmedsprog samt pc eller musikanlæg
FREMGANGSMÅDE
1. Læreren beder de børn, som har anden etnisk-kulturel baggrund, om at få deres forældre til at hjælpe dem med en
sang på deres oprindelsessprog. Børnene skal nedskrive teksten på originalsproget og en oversættelse. De skal
øve sig i at synge sangen derhjemme (eller de kan optage på mobiltelefonen eller finde sangen på nettet).
2. Børnene tager sang og oversættelse med i klassen/gruppen og fremfører sangen.
3. Klassekammeraterne/de andre børn skal fortælle, hvilke følelser sangen fremkalder hos dem (er den trist, glad,
mystisk, får den dem til at huske noget osv.).
4. De andre børn skal prøve at gætte, hvad sangen handler om.
5. Sangeren fortæller, hvilken kammerat der var tættest på at gætte rigtigt.
6. Sangeren læser teksten op på originalsproget og fortæller, hvilket sprog der er tale om. Sangeren læser også oversættelsen op.
7. Han/hun siger sangens nøgleord på originalsproget, alle børn gentager i kor.
8. Alle børn tegner en tegning, der er inspireret af sangen.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Kunne du genkende sproget?

Var det interessant at høre en sang på din kammerats families oprindelsessprog?

Har du nogensinde tænkt på, at din kammerat kan flere sprog?

Tror du, det er en fordel? Vil du gerne kunne tale flere sprog?

Tror du, det er vigtigt, at kammerater udveksler viden om deres sprog og kultur i skolen/gruppen?

!




Hvis det er nødvendigt, kan du minde børnene om, at det er vigtigt at respektere alle kulturer og sprog, selv om
nogle lyde på et sprog virker underlige. Sådan er det også med vores eget sprog, når mennesker fra andre land
hører det.
Brug denne aktivitet til at få børnene til at tænke på, hvordan det gør os mere åbne at kende andre kulturer og sprog.
Fortæl dem, hvor vigtigt der er at kunne tale flere sprog. Øvelsen kan også bruges til at belyse de vanskeligheder,
der er for børn ved at komme til et nyt land.

KILDE
Udviklet af: The Mosaic Art And Sound
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71 DET HÉR ER FEDT!

⬤◼+
LP (3, 5)

AKTIVITETSTYPE

Kontakt
NØGLEORD

Afstressning, afslapning, tillid, følelser
FORMÅL

At udvikle og føle empati

At falde til ro og slappe af
TIDSRAMME
Kort, omkring 10–20 minutter
MATERIALER
Eventuelt vat, fjer
FREMGANGSMÅDE
1. Del gruppen i to mindre grupper.
2. Børnene i den første gruppe lægger sig ned ved siden af hinanden.
3. Hvert barn fra den anden gruppe sætter sig på hug ved et liggende barn.
4. De hugsiddende børn rører ved de liggende børn på en måde, som de har det godt med, for eksempel:
At føre hænderne gennem håret
At trykke let på benene
At holde i hånd
At kærtegne arme osv.
5.
Efter nogle minutter skifter børnene plads: det hugsiddende barn flytter hen til det næste liggende barn og starter
på ny med at røre mv.
6.
Begge grupper – hugsiddende og liggende - skifter rolle, så alle børn prøver begge positioner.
7.
Tal med børnene om deres følelser og tanker bagefter.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad kunne I lide, og hvad kunne I ikke lide?

Hvad forventede I?

Hvordan rørte I ved de andre børn?

Hvordan havde I det under øvelsen, og hvad følte I bagefter?

Vil I gerne prøve øvelsen igen?

!





Du kan eventuelt spille blid musik til øvelsen.
Du kan eventuelt bruge fjer og vat til at røre med.
Sørg for, at børnene behandler hinanden respektfuldt.
Hvis nogen børn føler sig utilpas ved aktiviteten, skal de andre børn respektere det, hvis der bliver sagt stop.

KILDE
Labbé, Micha (2015): Spielotti – 1.001 Spielideen für Gruppen, „Das tut gut!“ (http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=163&spielkategorienid=0&spielartid=1388, last access 14th July 2015)
Tilpasset af: TVV e.V.; DE

81

www.strongerchildren.eu
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72 AT AFSLUTTE MED MUSIK

⬤◼
LP (3, 5)

AKTIVITETSTYPE

Interaktion
NØGLEORD

Tillid, afslapning, afstressning, følelser
FORMÅL

At støtte og styrke gensidig opmærksomhed

At bevæge sig sammen

At falde til ro og slappe af
TIDSRAMME
Kort, omkring 5–10 minutter
MATERIALER
Blid musik
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene sætter sig på gulvet to-og-to med ryggen til hinanden, så de ikke kan se hinanden.
2. Spil nu blid musik.
3. Hvis børnene har lyst til det, kan de bevæge sig til musikken. Men de skal være opmærksomme på, hvad deres
partnere ønsker. De kan for eksempel bevæge sig simultant og i fælles rytme mv.
4. Tal med børnene om deres følelser og tanker efter øvelsen.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad følte I under øvelsen? Hvad føler I, og hvordan har I det efter øvelsen?

Hvad kunne I lide, og hvad kunne I ikke lide ved øvelsen?

Virkede øvelsen beroligende på jer? Hvis ja/nej – hvorfor/hvorfor ikke?

Var det vanskeligt at være opmærksom på jeres partnere?

!




Sørg for, at børnene behandler hinanden respektfuldt.
Hvis børnene har lyst til det, kan de lukke øjnene under øvelsen.
Børnene kan også sætte sig skulder ved skulder på en række, hvor alle kigger ligeud. I så fald skal hele gruppen
holde øje med hinandens bevægelser.

KILDE
Labbé, Micha (2015): Spielotti – 1.001 Spielideen für Gruppen, „Musik zum Abschied"
(http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=18&spielkategorienid=0&spielartid=1388, last access 14th July
2015)
Tilpasset af: TVV e.V., DE
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ALDER: 5 – 10

73 MASSAGE CIRKEL

◼
Alle LP

AKTIVITETSTYPE

Kontakt
NØGLEORD

Tillid, afslapning, afstressning, følelser
FORMÅL

At støtte og styrke gensidig opmærksomhed

At udvikle empati

At falde til ro og slappe af
TIDSRAMME
Kort, omkring 5–15 minutter
MATERIALER
Pindsvine-bold eller tennisbold
FREMGANGSMÅDE
1. Børnene stiller sig på række i en cirkelform.
2. Børnene lægger hænderne på skuldrene af den, der står foran dem.
3. Børnene masserer nu forsigtigt den andens skuldre og nakke.
4. Efter nogle få minutter vender børnene omkring og masserer den, der nu står foran dem.
5. Tal med børnene om deres følelser og tanker efter øvelsen.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad kunne I lide, og hvad kunne I ikke lide?

Hvilke forventninger havde I til øvelsen?

Hvordan havde I det under øvelsen, og hvordan føler I jer tilpas efter øvelsen?

Virkede øvelsen beroligende på jer? Hvis ja/nej – hvorfor/hvorfor ikke?

Var det vanskeligt at være opmærksom på jeres partnere?

!






Sørg for, at børnene behandler hinanden respektfuldt.
Hvis et barn ikke bryder sig om øvelsen, skal de andre børn tage hensyn til det.
Forklar børnene, at alle til enhver tid har ret til at sige stop.
Børnene kan også sidde i en cirkel i stedet for at stå op.
Du kan eventuelt spille blid musik til øvelsen.

KILDE
Labbé, Micha (2015): Spielotti – 1.001 Spielideen für Gruppen, „Massage im Kreis“
(http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=242&spielkategorienid=0&spielartid=1388, last access 14th July
2015)
Tilpasset af: TVV e.V., DE
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ALDER: 4 – 10

74 KONFLIKT-PUDEN

⬤◼
LP 1, 2, 5

AKTIVITETSTYPE

Kommunikation
NØGLEORD

Følelser, konflikthåndtering, sociale kompetencer, afstresning, gensidig opmærksomhed
FORMÅL

At lære gensidig forståelse

At håndtere uoverensstemmelser

At lære aktiv lytning

At lære at falde til ro
TIDSRAMME
Kort, omkring 10–15 minutter
MATERIALER
En pude
FREMGANGSMÅDE
1. To eller flere børn skændes.
2. Sæt dig sammen med de stridende parter.
3. Tag konfliktpuden med i samtalen til at håndtere uoverensstemmelserne.
4. Giv puden til et barn, så han/hun kan forklare sin version af sagen.
5. Giv derefter puden til det næste barn. Det er kun det barn, der har puden, der må tale. De andre børn skal lytte
opmærksomt.
6. For det meste falder børnene til ro og dæmper deres vrede, når de taler med puden i hænderne.
7. Når alle de involverede børn har talt, kan du starte en fælles refleksion og opmuntre børnene til at finde en løsning
eller nå frem til en fælles aftale omkring konflikten.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad følte I, når I havde ordet?

Hvad gjorde I med puden, mens I talte?

Hvad følte I, når de andre børn havde ordet?

Hvordan kan I finde frem til en løsning?

Hvad har I ellers behov for?

!



Jo større børnene er, desto bedre kan de nå frem til mere detaljerede konfliktløsninger.
Sørg for, at børnene behandler hinanden respektfuldt.

KILDE
Labbé, Micha (2015): Spielotti – 1.001 Spielideen für Gruppen „Streitwürfel/Streitkissen“ (http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=479, letzter Zugriff am 18.02.2016)
Tilpasset af: TVV e.V.; DE
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ALDER: 7 – 10

75 PLADSRESERVATION

⬤◼+
LP 2

AKTIVITETSTYPE
 Interaktion
NØGLEORD
 Konflikthåndtering, team følelse, sociale kompetencer, gensidig opmærksomhed
FORMÅL

At finde frem til gode og venskabelige konfliktløsninger

At se alternative handlemuligheder i forhold til konflikter

At udvikle aftaler

At være sammen på en respektfuld måde
TIDSRAMME
Middel/lang, omkring 30–40 minutter
MATERIALER
Et rum med god plads, stole og eventuelt rekvisitter
FREMGANGSMÅDE
1. Stil 6 stole midt i rummet, således at stolene står i 2 rækker a´ 3 stole over for hinanden som i en togkupé.
2. Et af børnene sætter sig på en af stolene i ”kupéen”. 5 af de andre børn har gyldige pladsreservationer. Det første
barn har sat sig uden gyldig reservation på sit sæde.
3. Nu kommer det 7. barn in i togkupéen med en gyldig pladsreservation til det sæde, hvor der allerede sidder et barn
uden reservation.
4. Nu skal børnene finde en løsning på dette problem. Det skal være en løsning, der så vidt muligt er passende og
acceptabel for alle børnene.
5. Børnene kan eventuelt inddrage flere roller, for eksempel en togkonduktør.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan kan I finde en løsning på dette problem, så ingen føler sig såret eller forlegen?

Hvordan havde I det med jeres roller?

Havde I svært ved ikke at skændes?

Kan I pege på andre lignende situationer og problemer, hvor det gælder om at finde en løsning?

!




Du kan eventuelt inddrage flere børn i aktiviteten.
Sørg for, at børnene behandler hinanden respektfuldt, at de ikke fornærmer hinanden eller bliver grove over for
hinanden.
Børnene kan eventuelt benytte forskellige rekvisitter, for eksempel kufferter, rygsække, aviser og blade, en hat til
konduktøren mv.

KILDE
Zimmermann, W. D./Zeppenfeld, D./Krämer, T. (1985): „Aus Erfahrungen lernen. Mit Erfahrungen spielen“, Mühlheim a. d. Ruhr, S. 50.
Tilpasset af: TVV e.V.; DE
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AGE: 7 – 10

76 ENIGHEDS-SNOREN

◼
LP 2, 4, 6

AKTIVITETSTYPE

Samarbejde
NØGLEORD

Konflikthåndtering, sociale kompetencer, gensidig opmærksomhed
FORMÅL

At finde gode og venskabelige løsninger

At se alternative handlemuligheder i forhold til konflikter

At nå til enighed og indgå en aftale

At behandle hinanden respektfuldt

At lære at lytte aktivt.
TIDSRAMME
Middel, omkring 25–35 minutter
MATERIALER
Indeks kort eller papir, blyant, snor
FREMGANGSMÅDE
1. To eller flere børn er i konflikt og skændes.
2. Børnene skal sætte sig ned og gøre rede for deres konflikt over for de andre børn i gruppen. Børnene i konflikten
skal på skift fremsætte deres synspunkter, eventuelt med brug af konflikt-puden (øvelse nr 74).
3. Nu får alle børnene – inklusiv de stridende børn - papir og blyanter.
4. Børnene skal nedskrive alle de løsninger på konflikten, de kan komme i tanke om. Børnene må gerne komme med
usædvanlige idéer, og de må også gerne tilføje, hvad man ikke skal gøre.
5. Når alle børn er færdige, kommer de stridende børn frem og stiller sig foran gruppen. Hér skal der ligge en snor på
gulvet. Hvis der er mere end to børn involveret i konflikten, skal der ligge flere snore på kryds og tværs. De stridende
børn skal stille sig ved enden af snoren (eller snorene).
6. Nu læses løsningsforslagene op. De stridende børn skal placere sig langs snoren i forhold til, hvor enige de er i
løsningsforslagene:
hvis de er uenige, stiller de sig for enden af snoren
hvis de er enige, stiller de sig ved midten af snoren
7. Hvis det er muligt, skal de stridende børn blive enige om en fælles løsning, således at de står ved siden af hinanden
ved midten af snoren. Det er vigtigt, at de stridende børns egne forslag også er med.
SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvordan var det at finde en god løsning?

Hvad følte I (de stridende børn), mens I hørte løsningsforslagene?

Hvordan har I det efter denne øvelse?

!





Aktiviteten kan også bruges ved en fiktiv konflikt.
Sørg for, at børnene behandler hinanden respektfuldt.
Børnene kan også fremlægge deres løsninger mundtligt i stedet for at skrive dem ned.
Børnene skal anbefale passende løsninger, der ikke fører til voldelig adfærd, fornærmelser eller anden upassende
adfærd.

KILDE
Freie und Hansestadt Hamburg – Behörde für Schule und Berufsbildung & Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung (2011): Trainingshandbuch. Lernförderliche Gruppenentwicklung, „Konfliktthermometer“ und „Lösungsduell“ S. 28-29, 38-39.
Tilpasset af: TVV e.V.; DE
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INSPIRATIONSKILDER
De følgende EU projekter har fungeret som en inspirationskilde for denne materialesamling:

Ethos – Ethical Education for a Sustainable and Dialogic Future
Ethos projektet handler om etisk uddannelse af små børn i børnehave og i indskolingen. Projektet går
ind for, at børnene skal have en hjerne- og hjertestart, baseret på kritisk tænkning, respekt for andre,
tolerance, kulturforståelse, formidling, medfølelse og dialog. Ethos tilbyder lærer innovative læringsmuligheder og sætter pris på deres mening og erfaring
http://www.ethos-education.eu/index.html

GATE
GATE systemet er udarbejdet til at identificere og hjælpe ordblinde børn tidligst i skolesystemet. Alle
Gate metoderne er indrettet til at indgå i klassearbejdet med en positiv effekt på hele barnets udvikling.
http://www.gateproject.eu/gateproject2/

LINC: Everyone matters! Holistic, inclusive, community-building approaches for early and continuous interventions addressing ESL
LINC udvikler tidlige og sammenhængende forebyggelsesaktiviteter til at modvirke, at børn tidligt forlader skolen. Indsatserne sigter på at styrke skolens fællesskab og skabe det sociale netværk, der kan
hjælpe børnene til at fokusere på skolearbejdet og opnå bedre resultater i skolen. LINC støtter lærerne,
børnene og forældrene i at undgå tidlig skolefrafald (ESL).

http://www.linc-project.eu/

Kids2Talk
Kids2Talk fremstiller legetøj og aktiviteter for mindre børn med henblik på især at støtte flersprogede
børns udvikling.
http://www.kids2talk.de/
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Multilingual Families: Supporting multilingual families – a linguistic treasure for Europe
Multilingual Families projektet tager sigte på at vedligeholde sproget og kulturen blandt de mange millioner af immigranter i Europa. Projektet har produceret materialer til lærere, migrantgrupper, flersprogede forældre mv.
http://www.multilingual-families.eu/

DISTINC PROJECT
Projektet har til formål at udvikle et brugsorienteret træningsprogram, kaldet TIE (Training in inclusive
Education). Programmet henvender sig til lærere i de tidlige skoleklasser med henblik på at styrke det
inkluderende lærings- og undervisningsmiljø.
Website not available.

ATTEMPT – Attractive Techniques to Empower Parents and Teachers
Projektet er baseret på tidligere undersøgelser af mobning, der både kan have involveret voksne og
børn. Målet er at udvikle og udbrede innovative kommunikationsmetoder til brug for forældre, lærere
og børn som led i en anti-mobning indsats.
http://www.attempt-eu.org/

PEAB – Peer Education Against Bullying
Projektet har til formål at forebygge mobning i aldersgruppen 8–16 år.

FOLK DC – The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural
Learning
Et europæisk projekt, der har til sigte at motivere unge sprogstuderende at engagere sig i sproglæringen og tilegne sig viden om andre kulturer ved hjælp af folkemusik og sangaktiviteter.
www.folkdc.eu
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