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FORORD
Denne håndbog er et resultat af et tvær-europæisk samarbejde, støttet af EU Kommissionen under Erasmus+
Programmet, i perioden 2014-2016. STRONGER CHILDREN – LESS VIOLENCE 2, et transnationalt partnerskab af profesionelle fra seks europæiske lande, har udviklet undervisnings- og læringsmaterialer til at understøtte inklusive, ikke-voldelige og interkulturelle miljøer for børn i alderen fire til 10 år i børnehaver og
folkeskoler over hele Europa. Målrettet til denne gruppe har STRONGER CHILDREN – LESS VIOLENCE 2 de
følgende overordnede målsætninger:




Udvikle sociale kompetencer og inklusion
Forhindre voldelig adfærd og mobning
Styrke interkulturel forståelse og respekt for diversitet

For at opfylde disse mål, har vi sammensat en samling af læringsmaterialer som kan benyttes af lærere og
undervisere der arbejder med yngre børn i børnehaver og folkeskoler. Samlingen består af:




STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLING designet for børn i alderen fire til 10 år
UNDERVISER HÅNDBOG til at guide lærere og undervisere i at anvende Stronger Children Samlingen
UNDERVISER TRÆNINGSPROGRAM til at støtte lærere og undervisere i at implementere aktiviteterne

Den ihændeværende UNDERVISER HÅNDBOG fungerer som en manual og metodologi for den praktiske anvendelse af de mange læringsaktiviteter i STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN. Yderligere forsyner UNDERVISER HÅNDBOGEN også lærere og undervisere med korte introduktioner til de begreber og pædagogisk-didaktiske ideer der ligger til grund for læringsaktiviteterne.
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Dermed understøtter UNDERVISER HÅNDBOGEN uddannelsesledere, lærere, undervisere og andre profesionelle i at benytte læringsaktiviteterne fra STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN – i deres undervisning og vejledning af yngre børn i alderen fire til 10 år, i børnehaver, og folkeskoler.
Alle materialer er testet og justeret i tæt samarbejde med lærere og undervisere i et antal børnehaver og folkeskoler i de deltagende lande: Tyskland, Polen, Tjekkiet, Spanien, Storbrittanien og Danmark.

Læsevejledning
UNDERVISER HÅNDBOGEN er opdelt i seks afsnit:
AFSNIT 1 giver en praktisk guide til STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN, ved at præsentere strukturen, formålet og anvendelsen af læringsaktiviteterne, såvel som værdierne der ligger til grund for selve ideen
om at skabe stærkere børn.

AFSNIT 2 præsenterer et antal såkaldte læringspakker, der illustrerer hvordan du kan vælge og kombinere
læringsaktiviteter til specifikke pædagogiske og didaktiske formål, såsom at fremme ikke-voldelig adfærd blandt
børnene, støtte inklusion og respekt for diversitet i børnegruppen osv. Bemærk at læringspakkerne blot er ment
som inspirerende eksempler på hvordan læringsaktiviteterne kan udvælges og sammensættes. Læringspakkerne i dette afsnit dækker dermed langt fra alle læringsaktiviteter i samlingen.

AFSNIT 3 giver en kort introduktion to nogle pædagogiske tilgange og didaktiske ideer der er særligt understøttende og relevante for STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGENs formål og målsætninger.
AFSNIT 4 opstiller en oversigt over alle aktiviteter i STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN.
AFSNIT 5 leverer en kort guide to hvordan læringsaktiviteterne i STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN relaterer til det nationale pensum for børn i alderen fire til 10 år. Bemærk at dette kun dækker de lande
der er involveret i STRONGER CHILDREN projektet.
AFSNIT 6 giver en liste a links og litteratur, der tilbyder supplerende og understøttende referencer for videre
undervisning og læring relateret til inklusion, anti-vold, anti-mobning, fællesskabsdannelse, interkulturel forståelse og respekt for diversitet blandt yngre børn.
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AFSNIT 1
GUIDE TIL STRONGER CHILDREN
AKTIVITETSSAMLINGEN
INTRODUKTION
I dette afsnit af UNDERVISER HÅNDBOGEN finder du en guide med instruktioner for praktisk anvendelse af
STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN.
Først introduceres design, metode, struktur og praktisk funktion for læringsaktiviteterne i STRONGER CHILDREN
AKTIVITETSSAMLINGEN.
Dernæst, opstilles en beskrivelse af aktiviteterne med en kort præsentation af de værdier og læringsprincipper
der ligger til grund for valget og sammensætningen af aktiviteterne i STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN.

STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN
Ideerne om at fremme sociale, følelsesmæssige, relationelle og inkluderende kompetencer samt interkulturel
forståelse som STRONGER CHILDREN – LESS VIOLENCE 2 projektet er rettet imod, implementeres gennem særligt designede læringsaktiviteter for børnehave- og folkeskole-børn.
Aktiviteterne inkluderet i STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN giver børn mange muligheder for at
lære om hinanden i forskellige sammenhænge. Aktiviteterne kan dermed være til stor gavn for børn. De lærer
at være enige og uenige med andre, og oplever det positive ved fælles samarbejde. De lærer også at løse
problemer og håndtere konflikter. Disse er alle kompetencer der vil gøre børnene stærkere og mere selvsikre.
Udviklingen af sociale kompetencer gennem aktiviteterne er meget vigtig for at forhindre vold mellem jævnaldrende og konflikter mellem børnene, særligt for de der har anderledes eller mangelfuld social erfaring.

Didaktisk leg som pædagogisk metode
Aktiviteterne i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN præsenteres i form af didaktisk leg. Den didaktiske leg er
karakteriseret ved tilstedeværelsen af et pædagogisk formål. Dette er udvalgt, stimuleret, guidet og afspejlet
af underviseren eller læreren, som motiverer, instruerer og udfører en undervisningsaktivitet gennem leg som
en pædagogisk metode. Didaktiske lege implementeres med det formål at udvikle en kompetence eller grundlaget for en kompetence, gennem bevægelse, kontakt, samarbejde, kommunikation, interaktion, kreativ optræden, rysten-sammen, rollespil og kunstneriske aktiviteter. I denne samling er aktiviteterne anvendt i kognitiv sammenhæng, til at udvikle sociale, følelsesmæssige, relationelle og inkluderende kompetencer og interkulturel forståelse.
Aktiviteterne opfordrer børn til at samarbejde, udforske, eksperimentere og skabe på linje med deres individuelle kompetencer og evner. Lærerens rolle i aktiviteterne er at yde vejledning til børnene samt at sikre og
understøtte at de ønskede undervisningsresultater opnås af børnene. Vejledningen, der ligger til grund for alle
undervisningsmetoderne er særligt vigtig ved afslutning af aktiviteterne. Således er hovedelementerne i aktiviterne:
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At lade børn udleve forskellige roller med fokus på sociale og relationelle kompetencer, inklusion, anti-mobning, ikke-voldelig adfærd, interkulturel forståelse, værdier
om diversitet osv.
At give børn muligheder for at udtrykke og identificere sig selv gennem
fremvisning, bevægelse, kommunikation og symboler.

STRUKTUR FOR AKTIVITETERNE
Aktiviteterne i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN er på ingen måde ensartede i forhold til formål, tidsramme,
fasthed, rollefordelinger osv. En sådan ensartethed fandt vi var for forceret en tilgang, der ikke ville være konsistent med det overordnede formål om at tilbyde et bredt udvalg af metoder og værktøjer. Derfor ville det ikke
være relevant at udvide enklere aktiviteter blot for at opfylde disse krav – eller at forkorte mere komplicerede
aktiviteter, blot for at opnå ensartethed. Dog er alle aktiviteterne beskrevet på grundlag af samme struktur i en
ensartet skabelon, inklusive de følgende kategorier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldersgruppe
Type af leg
Nøgleord for hovedeffekt
Formål
Tid
Materialer der behøves
Procedure
Hvordan stimuleres reflektioner
Vær bevidst om
Kildemateriale

Proceduren for implementation af hver aktivitet er grundigt beskrevet, trin for trin, for at tillade enkel anvendelse
i klasselokalet. Du finder også de forventede kompetencer som aktiviteten bygger og styrker. Aktiviteterne kan
nemt integreres i den daglige undervisning af børnegruppen, både på børnehave og folkeskole niveau.

Tre stadier i læringsprocessen
Aktiviteterne har til formål at udvikle børnenes sociale og følelsesmæssige evner og kompetencer, at kultivere
relationer, have glæde af nye oplevelser og slutteligt at udsættes for forskellige tilgange til at håndtere situationer
i livet. Aktiviteternes stadier er struktureret som følger:

Stadie 1 - MOTIVATION
Alle aktiviteterne starter med information om hvordan man kan motivere børnene, og vække deres nysgerrighed
og vilje til at lære.

Stadie 2 - IMPLEMENTERING
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Beskrivelsen af aktiviteterne indeholder instruktioner om hvordan aktiviteten implementeres for at opnå det ønskede resultat.

Stadie 3 - REFLEKTION
Aktiviteterne giver det bedste resultat hvis de umiddelbart følges op med en fælles diskussion (reflektion); det
giver børnene indsigt i deres oplevelser og påpeger hvad børnene fandt vigtigst og stærkest ved processen.
Hver aktivitet indeholder et sæt forslag til at stimulere reflektion. Der er ikke rigtige eller forkerte svar her. Fejl
bliver ikke påpeget. Spørgsmålene er fokuserede på hvordan børnene ville agere i lignende situationer. Formålet
er at bevidstgøre børnene om hvad der skete. Læreren sammenfatter vigtige hændelser fra et pædagogisk synspunkt. Aktivitetsstadierne er bygget op af konkrete teknikker tilpasset til aldersgruppen. De understøtter opnåelsen af formål og målsætninger for hver aktivitet i de sammensatte læringspakker (som beskrevet nedenfor).

Udvælgelse af aktiviteter
Hver aktivitet starter med en kort liste af nøgleord samt en kort oversigt over formål for aktiviteten. Begge giver
et hurtigt overblik over aktiviteten for at støtte dig til at vælge de relevante aktiviteter for dine egne formål.
I AFSNIT 4 finder du desuden et indeks over aktiviteterne i STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN.
Indekset giver dig et overblik over nøgleord, type af leg, såvel som egnethed for børnehave- og folkeskole-børn.
Bemærk også at AFSNIT 2, opstiller et antal for-sammensatte læringspakker.

ANVENDELSE AF AKTIVITETERNE
STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN kan anvendes som kilde til forskellige typer af aktiviteter for børnehavebørn og folkeskoleelever. Den kan med fordel anvendes sammen med den ihændeværende UNDERVISER
HÅNDBOG. Aktiviteterne er specifikt designet til at understøtte undervisningsaktiviteter rettet mod at:
•
•
•
•

Støtte udvikling af børnenes sociale, følelsesmæssige, relationelle og inkluderende kompetencer
Fremme børnenes interkulturelle forståelse
Forhindre og fjerne vold mellem jævnaldrende og mobning blandt børnene
Skabe bevidsthed om værdien ved diversitet blandt børnene.

Gennem læringspakkerne illustrerer UNDERVISER HÅNDBOGEN hvordan aktiviteterne kan anvendes og kombineres på en måde der klargør læringsformålene og læringsværdierne for børn i forskellige aldersgrupper.
Aktiviteterne i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN stammer fra mange forskellige kilder og socio-kulturelle sammenhænge. Kombinationen af forskellige tilgange til emnet anvendt i forskellige europæiske lande såsom Danmark, Tyskland, Spanien, Polen, Storbrittanien og Tjekkiet er en af fordelene ved STRONGER CHILDREN projektet. En rig biobliografi og liste over udvalgte EU-støttede projekter giver en god kilde til information og aktiviteter
som kan bruges til at støtte og fremme sociale kompetencer, inklusion, ikke-voldelig adfærd, interkulturel forståelse osv.
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VÆRDIER OG LÆRINGSPRINCIPPER I AKTIVITETERNE
Overordnede værdier
STRONGER CHILDREN projektet og alle læringsaktiviteter i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN er rettet mod at
udvikle stærke og respektfulde fællesskaber blandt yngre børn, hvor hvert barn er anerkendt som en vigtig person
og en betydningsfuld del af gruppen. Med dette mål forsøger projektet og aktiviteterne at fremme og understøtte de følgende værdier blandt yngre børn i børnehaver og folkeskoler:
•
•
•
•

Inklusion af alle børn i gruppen
En anti-vold og anti-mobnings mentalitet i gruppen
En interkulturel forståelse og respekt for diversitet i gruppen
Stærke, værdsættende og støttende relationer mellem alle børn i gruppen

Sociale, følelsesmæssige og relationelle kompetencer i en fælles socialisering
På grundlag af disse værdier er STRONGER CHILDREN projektet og læringsaktiviteterne baseret på ideen at
inklusion og samfundsopbygning mellem børnene skal bygge på gruppen. Tanken at at et inkluderende og
ikke-voldeligt miljø ikke opstår ved udelukkende at fokusere på særlige tiltag for det individuelle barn som
adskiller sig fra flertallet, enten i social, kulturel, mental eller fysisk forstand. Inklusion, anti-vold, anti-mobning,
respekt for diversitet og stærke relationer mellem børn er i sagens natur et resultat af sociale, empatiske og
relationelle processer. De opstår kun når alle børnene som gruppe er socialiserede i fællesskab til at varetage
disse værdier i deres daglige omgang.
Dermed er langvarig fællesskabsdannelse og en fælles oplevelse af at høre til blandt børnene et resultat af sociale,
følelsesmæssige, relationelle og inkluderende kompetencer som skal opbygges og trænes gennem fælles socialisering i gruppen. Stærke børn opstår gennem disse kompetencer, der er grundlaget for stærke fællesskaber, hvor
børnene i fællesskab afviser vold, mobning, fordomme, ekskludering og social isolering.

En langvarig læringsprocess
Sociale, følelsesmæssige og relationelle kompetencer opstår ikke med kort varsel. De afhænger af mange faktorer.
Udviklingen og den fælles socialisering er en udfordring for undervisnings- og læringsmiljøet. Sociale, empatiske
og relationelle kompetencer opygges ikke gennem en enkelt aktivitet eller en fokusuge i en børnehave eller folkeskole.
Tværtimod opdyrkes disse kompetencer trin for trin gennem en længere læringsprocess, hvor børnene på både
kognitivt og følelsmæssigt plan oplever hvordan vold og mobning fører til usikkerhed, angst, ensomhed og manglende trivsel – ikke kun blandt de børn der bliver mobbet, men i deres omgivelser. Det er en læringsprocess hvor
børnene i fællesskab indser hvad det vil sige at være ligeligt værdsat og respekteret i et fællesskab, hvor alle børn
er velkomne på trods af deres forskelligheder.

En undervisnings og organiseringsstrategi
Aktiviteterne præsenteret i STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN er designet til at støtte denne læringsog socialiserings-process fra forskellige vinkler og for forskellige aldre. Som fremsat i denne UNDERVISER HÅNDBOG kan aktiviteterne kombineres på mange måder, for at støtte processen, enten gennem korte forløb eller
længerevarende kurser planlagt over lange perioder. Hvordan end læringsprocessen struktureres kan aktiviteterne anvendes som byggeklodser der kontinuerligt styrker børnenes bevidsthed om værdierne inklusion, antivold, anti-mobning, interkulturel forståelse, respekt for diversitet osv.
Dermed ser vi aktiviteterne som dele af en bredere organisatorisk undervisnings og organiseringsstrategi, hvor
børnehaver og folkeskoler systematisk målretter sig mod at skabe stærke børn og inkluderende læringsmiljøer.
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Involvering af forældre og familier
Alle aktiviteter i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN er baseret på skole-hverdagen og indenfor rammerne af skole
undervisning og læringsprocesser. Samtidig er det vigtigt at understrege den basale rolle forældre og familier spiller i socialiseringen og værdidannelsen blandt børnene. I forhold til værdier såsom interkulturel forståelse, respekt
for diversitet, inklusion og anti-mobning, må lærere og undervisere være opmærksomme på den vigtige indflydelse af familieværdier på disse områder. Nogle børn kan opleve et dilemma og endda en modsætning mellem de
værdier der fremhæves i skolen og de værdier de lærer hjemmefra.
Når aktiviteter fra STRONGER CHILDREN SAMLINGEN introduceres i skolens dagligliv, må lærere og undervisere
derfor tage højde for muligheden for at informere forældre og familier om målsætningerne, formålene og de
forventede resultater af disse aktiviteter. Det kan være relevant at invitere familierne til et introduktionsmøde.
Det kan også være en god ide at instruere familierne i hvordan de kan følge op derhjemme, med spørgsmål og
reflektioner over emnerne inklusion, anti-mobning, diversitet osv.

Aktiviteter designet for forskellige aldersgrupper og udviklingstrin
Som nævnt ovenfor, er STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN designet for børn i aldersgruppen fire til
10 år. Dermed dækker aktiviteterne forskellige udviklingsstadier blandt børn, som beskrevet i oversigten på
næste side.
I det følgende AFSNIT 2 der introducerer eksempler på læringspakker, skelner vi mellem forskellige aldersgrupper, for at påvise hvordan du kan tage højde for sværhedsgrad, konceptuelt niveau og reflekterings behov
når du udvælger aktiviteter for en specifik aldersgruppe.
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Udviklingsstadie

fysisk udvikling

social adfærd

Børnehave alder (4-6 år)




følelse af autonomi
eget initiativ (at være proaktiv)
at påvirke sine omgivelser gennem leg




handlingsmotivation/at håndtere krav omkring
handling
selvtillid/selvværd (i en klasse)



vækst i styrke og udholdenhed (hurtigere
vækst i muskler)
første vækst episode
dygtighed og behændighed
at forbedre balancesans
at hoppe på et ben
at klippe med saks
at knappe op/i
at ælte, at skrue
finere fysisk aktivitet → male bevægelse
udvidelse af de sociale rammer
nye tilknytnings figurer → (børnehave)
lærere
leg med jævnaldrende – partner lege,
rollespil lege (før paralel leg)
uenigheder og konflikter → nye løsningsstrategier
hensyn
udvikle selvtillid
lære at dele noget
selvforståelse ved sammenligning med andre





koordinering af opfattelse og bevægelse
skrivning som en speficik fysisk handling
højt behov for bevægelse




at underlægge egne behov til gruppens mål
ikke-simulerings lege → udvikling af lyst, at følge opgaver, udholdenhedskraft, lære at være social/udadvendt, integration
jævnaldrende are mere betydningsfulde, venskaber
styrkes
at opleve begrænsninger, lære gennem konsekvenser/reaktioner på specifik adfærd
at lære regler som en kontekst for adfærd


















sprog

Folkeskole alder (6-10 år)







sociale evner gennem påvirkning af jævnaldrende:
• samarbejde
• integration
• demokratisk adfærd
• tolerance
• verbal kommunikation








tidligere, fremtidige og opfundne hændelser
hvorfor spørgsmål
under-/emner
at anvende underordnede to sætninger
gentagen af korte fortællinger
intensivering at grammatik, ordforråd og
sætningsstruktur
demonstrativ tænkning
egoisme
at fokusere på et kendetegn
ikke i stand til at anerkende modsatte synspunkter
tænkning fikseret på de konkrete sansninger
observationel læring
at tildele en detalje til en gruppe

mental aktivitet 





literært sprog
mere komplicerede sætninger
at klassificere begreger i kategorier

logisk/konkret tænkning
at fokusere på flere kendetegn på samme tid
at kunne anerkende modsatte synspunkter
tænkning er fikseret på det virkelige
konklusioner/argumenter
evne til at tænke kritisk (kritiske evner)


at rangere, dømme og sammensætte information

differentiering mellem virkelighed og fantasi
(mellem sandt og falsk)
 følelse af retfærdighed og uretfærdighed
Kilder: http://www.kindererziehung.com/Paedagogik/Entwicklung/Denkentwicklung.php http://www.knetfeder.de/kkp/entwicklung.html




9










AFSNIT 2
LÆRINGSPAKKER –
PRAKTISKE EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE
INTRODUKTION
I denne del af UNDERVISER HÅNDBOGEN præsenterer vi seks læringspakker, som giver seks forskellige eksempler på hvordan man kan udvælge og sammensætte læringskaktiviteter fra STRONGER CHILDREN SAMLINGEN.
Med læringspakkerne har vi dermed konstrueret et antal læringsforløb der illustrerer hvordan aktiviteter kan
implementers blandt forkskellige aldersgrupper.
Det er dog vigtigt at understrege at læringspakkerne blot udgør eksempler og ikke skal afholde lærere og undervisere fra at udvælge og sammensætte deres egne aktiviteter fra samlingen. Pakkerne er på ingen måde
udtømmende i forhold til de utallige måder man kan udvælge og sammensætte de mange aktiviteter og øvelser i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN. Læringspakkerne kan dermed bruges som inspiration til dig I forhold til at udvælge de aktiviteter der passer til de specifikke læringsformål i din undervisnings og lærings sammenhæng.
Læringspakkerne er sammensat på en måde der betyder at hver pakke repræsenterer en af de gennemgående
værdier i STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN. Således findes der en læringspakke for hver af temaerne:







Følelsesmæssig intelligens
Konflikthåndtering
Opbygning af selvtillid og tillid
Diversitet og interkulturel forståelse
Inklusion og fællesskabsdannelse
Behov og rettigheder

Læringspakken FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS eksemplificerer aktiviteter specifikt fokuseret på børns bevidsthed om andres følelser og behov såvel som bevidsthed om deres egne følelser og følelsesmæssige reaktioner.
Læringspakken KONFLIKTHÅNDTERING eksemplificerer aktiviteter specifikt fokuseret på børns evner til at
håndtere og løse konflikter på ikke-voldelige måder hvor alle behov bliver anerkendt.
Læringspakken OPBYGNING AF SELVTILLID OG TILLID eksemplificerer aktiviteter specifikt fokuseret på
børns dannelse af gensidig tillig og anerkendende relationer, hvor alle børn føler sig trygge til at udtrykke hvad
de mener og hvem de er.
Læringspakken DIVERSITET OG INTERKULTUREL FORSTÅELSE eksemplificerer aktiviteter specifikt fokuseret
på børns opfattelse af socio-kulturelle forskelligheder og børns forståelse af at diversitet, faktisk, øger de totale
evner og resourcer i gruppen.
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Læringspakken INKLUSION OG FÆLLESSKABSDANNELSE eksemplificerer aktiviteter specifikt fokuseret på
børns ansvarsfølelse overfor samfundet, tilhør til gruppen og oplevelse af lighed i gruppen.
Læringspakken BEHOV OG RETTIGHEDER eksemplificerer aktiviteter specifikt fokuseret på børns udvikling af
gensidig bevidsthed om deres egne og andres rettigheder og behov, såvel som bevidsthed om at give plads til
forskellige behov indenfor gruppen.

Alle læringspakkerne er beskrevet i en standard skabelon for at
sikre klarhed og for at lette anvendelsen.
Hver pakke refererer klart til aktiviteter der er passende for tre forskellige aldersgrupper indenfor børnehave og folkeskole:
Yngste alders niveau: ca. 4-5 år
Mellemste alders niveau: ca. 6-7 år
Højeste alders niveau: ca. 8-10 år
Alle aktiviteter henviser til det tilsvarende aktivitetsnummer I
STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN.
De pædagogiske tilgange henviser til præsentationerne i det følgende afsnit 3

11
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LÆRINGSPAKKE 1
FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS
Over hele Europa ser vi i dag en øget interesse for inklusion og ideen om inkluderende læring blandt børn i alle
aldre. Førend begrebet inklusion kom i fokus var mobning et centralt begreb i mange debatter om og analyser
af børns interaktion. Samtidig er voldelig adfærd og mobning udtryk for eksklusion, som udgør en smertelig
del af dagliglivet i skoler og andre institutioner for nogle børn, formentlig i alle sociale og læringsmiljøer. Eksklusion og isolation af nogle børn kan også ses som et udtryk af børns mangel på empati, tolerance og gensidig
anerkendelse på tværs af diversitet. Det kan siges at ekskluderingsprocesser blandt børn reflekterer nivauet af
følelsesmæssig intelligens i gruppen.
Intelligens er et begreb der generelt forbindes med sindet og dets evne til at opfatte og analysere data. Men
ifølge nyere psykologisk research er det tydeligt at der findes andre typer intelligens, eftersom begrebet bør
opfattes som “evne til at fungere i den eksterne verden”. Det er ikke kun sindet der er vigtigt i forhold til at
fungere i sociale relationer og læringsprocesser. Følelserne er lige så betydningsfulde. Dermed er et samarbejde mellem følelserne og sindet afgørende for korrekt function, hvadenten det gælder naturens verden eller
samfundet.
Lærings tema:

FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS

Målsætninger for temaet:

Overordnede mål for klassen/gruppen:






Kompetence målsætninger for
børnenes læringsprocess:

Typer af leg:
Vigtigste nøgleord:
Forventet effekt over kortere periode:

Forventet effekt over længere periode:

Udvikle en evne til at genkende og kategorisere følelsesmæssige reaktioner
Identificere egne følelser
Identificere andres følelser
Opbygge evnen til at føle og vise empati
Evne til at forbinde situationer og følelser

Specifikke kompetencer der trænes blandt børn:
 Selv-bevidsthed i følelser og fornemmelser
 Selv-kontrol i adfærd
 Empati
 Selv-hævdelse
 Samarbejde baseret på bevidsthed om andres følelser
Interaktion, kreativitet, kunst, kommunikation, bevægelse, rollespil, ryst-sammen aktiviteter, kontakt, samarbejde
Følelsesmæssig intelligens, følelser, fornemmelser, sociale kompetencer,
fællesskabsfølelser, tillid










Børn kan beskrive deres følelser og fornemmelser
Børn er i stand til at registrere og empatisere med andre børns følelser og
fornemmelser
Børn er ansvarlige for deres handlinger
Børn er i stand til at genkende deres følelser i forskellige situationer
Udvikle følelsesmæssig intelligens
Udvikle ansvar for egne handlinger
Se indflydelsen af ens handlinger på andres følelser
Skabe empati
Håndtere følelser
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Øvelser for yngste aldersgruppe (ca. 4-5 år):

Øvelser for mellemste aldersgruppe (ca. 6-7 år):

Øvelser for ældste aldersgruppe (ca. 8-10 år):

Rækkefølgen mellem øvelserne i
pakken:

Ekstra øvelser der kan inkluderes:

Hvor lang tid vil pakken ca.
tage:
Hvilke pædagogiske tilgange kan
være særligt relevante for dette
tema:

7. Dele-leg
8. Fælles tegning
46. Min Gyldne Sko
48. Kaninen’s Rettigheder
64. God Opførsel
12. Førerhund
29. Følelsesbilleder
61. Råb Stop
62. Gerningsmand – Offer Øvelse
63. Dialog-Hjørnet
9. Et Hjerte af Vores Klasse
19. Ugens Stjerne
20. Min Hemmelige Ven
30. Vis Dine Følelser
31. At Have det Godt
37. Ingen Skyld Tilgang
38. Robot Portræt
43. Tag et Skridt Fremad
 Yngste gruppe
1. Min Gyldne Sko
2. Dele-leg
3. Kaninen’s Rettigheder
4. Fælles tegning
5. God Opførsel
 Mellem gruppe
1. Førerhund
2. Følelsesbilleder
3. Råb Stop
4. Gerningsmand – Offer Øvelse
5. Dialog-Hjørnet
 Ældste gruppe
1. At Have det Godt
2. Vis Dine Følelser
3. Robot Portræt
4. Ingen Skyld Tilgang
5. Et Hjerte af Vores Klasse
6. Ugens Stjerne
7. Tag et Skridt Fremad
8. Min Hemmelige Ven
10. Et Billede er Bedre end Tusind Ord
28. En Sang og en Historie
32. Zoner på Min Krop
33. Fair Kamp
35. Reflektioner over Fair Kamp
47. Jeg Skinner som en Stjerne
Samt ryst-sammen aktiviteter eller afslapning, alt efter dine behov
Tilsammen vil de foreslåede aktiviteter formentlig tage mellem 3-5 timer for
den yngste og mellemste gruppe, og 4 timer for den ældste gruppe, men nogle
af øvelserne er længerevarende over et år eller minimum et semester.
Kooperativ læring
Gruppe dynamik og regler
Ni intelligenstyper
Læringsstile
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LÆRINGSPAKKE 2
KONFLIKTHÅNDTERING
Formålet med dette tema er at opbygge børnenes evne til at håndtere og løse konflikter på en ikke-voldelig
måde.
Sameksistens er en afgørende værdi for at kunne leve harmonisk i et fællesskab. Det er baseret på andre fundamentale værdier såsom respekt for andre medlemmer der deler de samme omgivelser.
For at fremme sameksistens er det afgørende at børn udstyres med konflikthåndterings redskaber, og dette
kræver en uddannelsesindsats baseret på positive værdier funderet i en altdækkende praksis i uddannelsesinstitutionen, der inkluderer alle aspekter af skolelivet. For at muliggøre dette er det nødvendigt at involvere alle
medlemmer af uddannelsesmiljøet: forældre, elever og ansatte. Yderligere må ledere og politikere varetage
deres opgaver og ansvar indenfor en omfattende ramme.
Tilstedeværelsen af en fælles standarder er et af de elementer der har en stor indflydelse på successen med
implementering af konflikthåndterings aktiviteter. Disse regler skal være kendt og delt blandt alle interessenter
i uddannelsesfælleskabet for at blive respekterede og internaliserede. Dermed kan alle deltage og tage medansver for dem.
Med aktiviteterne i denne pakke kan børnene lære mere om hvordan de kan håndtere konflikter der kan opstå
i deres daglige liv.
Lærings tema:

KONFLIKTHÅNDTERING

Målsætninger for temaet:

Overordnede mål for klassen/gruppen:




Kompetence målsætninger for
børnenes læringsprocess:

Specifikke kompetencer der trænes blandt børn:









Typer af leg:
Vigtigste nøgleord:
Forventet effekt over kortere periode:

Identificere længerevarende, underliggende årsager for sociale konflikter.
Evaluere de betingelser der kan påvirke sandsynligheden for at en
konflikt eskalerer.
Bekendtgøre børn med et bredt udvalg at redskaber til at håndtere konflikter.
Forstå dynamikkerne i mellemmenneskelige forhandlinger blandt
modsatrettede interessegrupper og hvordan man opnår gensidig
enighed.
Aktiv lytning.
Formulere og udtrykke ønskede resultater.
Identificere underliggende interesser.
Opstille og analysere valgmuligheder.
Være bekendt med redskaber til mægling, krisehåndtering, tvangsdiplomati, interaktiv konfliktløsning og efter-konflikt stabilisering.
Viden om etik i kollaborativ konfliktløsning inklusiv neutralitet, fortrolighed, objektivitet, respekt for forskelle og ærlighed.

Interaktion, kommunikation, samarbejde, kreativitet, kunst, kontaktkunst, bevægelse.
Ansvar, følelsesmæssig intelligens, interkulturel forståelse, kulturelle
forskelle, holdfølelse, følelser, fornemmelser, social kompetence, forståelse af vold, behov og rettigheder, inklusion, tillid, fair kamp.

Skabe bevidsthed om andres følelser og eget ansvar.

Lære at ændre sit eget synspunkt og stimulere empati.
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Opfordre at tage ansvar for egne handlinger og fremme respekt.
Fremme samarbejde og opstilling af fælles regler.

Udvikling af fælles regler i gruppen
Udvikling af selv-tillid og respekt for andre
Udvikle selv-ansvarlighed
Udvikle empati
7. Dele-leg
13. Hvor er Jeg?
41. Kontraktforhandling
42. Definition af vold
54. Samle et puslespil
55. Knuden
63. Dialog-Hjørnet
7. Dele-leg
13. Hvor er Jeg?
37. Ingen Skyld Tilgang
38. Robot Portræt
39. Hvad kan der være sket her?
40. Kontraktforhandling
41. Definition af vold
50. Køre en bil
42. Samle et puslespil
43. Knuden
63. Dialog-Hjørnet
13. Hvor er Jeg?
36. Være i dine sko
37. Ingen Skyld Tilgang
38. Robot Portræt
39. Hvad kan der være sket her?
40. Kontraktforhandling
41. Definition af vold
44. Børns rettigheder, behov og ønsker
50. Køre en bil
 Yngste gruppe
1. Dele-leg
2. Hvor er Jeg?
3. Kontraktforhandling
4. Definition af vold
5. Samle et puslespil
6. Knuden

Forventet effekt over længere periode: 




Øvelser for yngste aldersgruppe (ca.
4-5 år):

Øvelser for mellemste aldersgruppe
(ca. 6-7 år):

Øvelser for ældste aldersgruppe
(ca. 8-10 år):

Rækkefølgen mellem øvelserne i
pakken:



Mellem gruppe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dele-leg
Hvor er Jeg?
Ingen Skyld Tilgang
Robot Portræt
Hvad kan der være sket her?
Kontraktforhandling
Definition af vold
Samle et puslespil
Knuden
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Ældste gruppe
1. Hvor er Jeg?
2. Være i dine sko
3. Ingen Skyld Tilgang
4. Robot Portræt
5. Hvad kan der være sket her?
6. Kontraktforhandling
7. Definition af vold
8. Børns rettigheder, behov og ønsker
9. Køre en bil
Du kan tilføje eller erstatte øvelserne med de nedenstående øvelser.


Ekstra øvelser der kan inkluderes:

Hvor lang tid vil pakken ca. tage:
Hvilke pædagogiske tilgange kan
være særligt relevante for dette
tema:

11. Hviske (ældste aldersgruppe)
15. Navnehistorier (mellemste og ældste aldersgruppe)
16. Hvad vi er (Bingo) (mellemste og ældste aldersgruppe)
35. Reflektioner over Fair Kamp (mellemste og ældste aldersgruppe)
43. Tag et Skridt Fremad (alle aldersgrupper)
Samt opvarmnings aktiviteter eller afslapning, alt efter dine og din gruppes behov
For de foreslåede rækkefølger af øvelser vil du skulle bruge ca. 5,5-7 timer uden forberedelse og pauser.
Kort beskrivelse:
Gruppe dynamik og regler
Læringskoncept: empowerment kontra vold blandt børn
Vurdering for inklusiv læring
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LÆRINGSPAKKE 3
OPBYGNING AF SELVTILLID OG TILLID
Selvtillid og tillid til andre er af afgørende betydning i næsten alle aspekter af vores liv. Men mange børn kæmper med at finde det. Desværre kan dette blive en negative spiral: personer der mangler selvtillid kan finde det
svært at blive succefulde. Selvsikre mennesker inspirerer tillid i andre, deres jævnaldrende, deres chefer, deres
kunder og deres venner. Endvidere er opbygningen af gensidig tillid i en børnegruppe grundlaget for inklusion,
værdsættelse, respekt og fortrolighed i gruppen.
Lærings tema:

OPBYGNING AF SELVTILLID OG TILLID

Målsætninger for temaet:

Overordnede mål for klassen/gruppen:





Kompetence målsætninger for
børnenes læringsprocess:

Typer af leg:
Vigtigste nøgleord:
Forventet effekt over kortere periode:

Forventet effekt over længere periode:
Øvelser for yngste aldersgruppe (ca. 4-5 år):

Øvelser for mellemste aldersgruppe (ca. 6-7 år):

Udvikle en strategi for at øge sin selvtillid
Identificere persontræk og kendetegn ved selvsikre personer
Identificere hvordan selvsikre personer opfører sig
Forstå forholdet mellem selvtillid og lederskab

Specifikke kompetencer der trænes blandt børn:
Tro på dig selv og dine evner
Kend dine styrker og svagheder
Gør det du mener er rigtigt, også selvom andre driller eller kritiserer dig for
det

Sæt små mål og opnå dem

Vær villig til at tage risiko og gå den ekstra distance for at opnå bedre resultater

Accepter komplimenter yndefult, undgå arrogance
Interaktion, ryst-sammen, kreativitet, bevægelse, kontakt, kommunikation,
samarbejde
Selvtillids opbygning, følelsesmæssig intelligens, holdfølelse, følelser, fornemmelser, personlige kendetegn, ansvar, tillid













Børn er ikke bange for at tage fejl.
Børn lytter mere end de taler.
Børn anerkender andre børns præstationer.
Børn beder gerne om hjælp.
Børn nedgør ikke andre børn, de støtter og opmuntrer dem.
Øget selvtillid, selvværd og virkeevne
Øget respekt for andre
Øgede chancer for at klare sig godt i livet

5. Varm bold
18. Vil du lege med os?
23. Vores fælles ven
45. Kramme-maraton
58. Møde dukker
65. Sølv- og guldstjerner
9. Et Hjerte af Vores Klasse
17. Selvtillidsdannelses-tegning
29. Følelsesbilleder
40. Pingvin leg
47. Jeg Skinner som en Stjerne
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Øvelser for ældste aldersgruppe
(ca. 8-10 år):
Rækkefølgen mellem øvelserne
i pakken:

Ekstra øvelser der kan inkluderes:

Hvor lang tid vil pakken ca.
tage:
Hvilke pædagogiske tilgange kan
være særligt relevante for dette
tema:

19. Ugens Stjerne
20. Min Hemmelige Ven
21. Lad os være en ubrydelig kæde
22. Hvilke værdier har vi til fælles?

Yngste gruppe
1. Varm bold
2. Vil du lege med os?
3. Vores fælles ven
4. Kramme-maraton
5. Møde dukker
6. Sølv- og guldstjerner

Mellem gruppe
1. Et Hjerte af Vores Klasse
2. Selvtillidsdannelses-tegning
3. Følelsesbilleder
4. Pingvin leg
5. Jeg Skinner som en Stjerne

Ældste gruppe
1. Ugens Stjerne
2. Min Hemmelige Ven
3. Lad os være en ubrydelig kæde
4. Hvilke værdier har vi til fælles?
12.Førerhund
49. Blind tillid
50. Køre en bil
51. Mørk tunnel
52. Det menneskelige digitalkamera
60. Rejsebogen
For de foreslåede forløb af øvelser vil du skulle bruge ca. 2,5-3,5 timer uden
forberedelse og pauser.
Kooperativ læring
Ni intelligenstyper
Læringskoncept: empowerment kontra vold blandt børn
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LÆRINGSPAKKE 4
DIVERSITET OG INTERKULTUREL FORSTÅELSE
Diversitet er et bredt begreb, der dækker over alt fra socio-økonomiske og socio-kulturelle forskelle til forskelle
forbundet med fysiske handicap eller mentale svækkelser osv. Hvadend årsagerne er, definers diversitet generelt som adskillelser fra ‘normalitets’ begrebet i flertallet, hvilket kan føre til eksklusion af minoriteter, hvis
de skiller sig ud. Ekskluderende adfærd er i mange tilfælde formentlig ikke overlagt eller bevidst. Men for at
skabe og sikre tolerance og forståelse må børn lære at reflektere over disse emner, og lære at værdsætte de
værdier hver person bringer med sig.
Lærings tema:

DIVERSITET OG INTERKULTUREL FORSTÅELSE

Målsætninger for temaet:

Overordnede mål for klassen/gruppen:
 At lære at anerkende og respektere forskellighed og mangfoldighed i kulturel
oprindelse såvel som i all andre forudsætninger og færdigheder
 At lære betydningen af menneskelig ligeværdighed og værdighed på tværs af
forskelle
 At lære at kommunikere ligeværdigt på tværs af kulturelle forskelle og kulturel
oprindelse
 At lære værdierne og styrkerne ved at samarbejde og arbejde i grupper præget af mangfoldighed

Kompetence målsætninger for
børnenes læringsprocess:

Specifikke kompetencer der trænes blandt børn:








At intergagere positivt med andre børn på trods af forskellighed
At anerkende værdierne ved at lære i grupper præget af diversitet
At få indsigt I andre kulturer, i kulturbetingede færdigheder og forudsætninger
At lære at respektere menneskelig ligeværdighed på både et kognitivt og
emotionelt plan
At opbygge interkulturel opmærksomhed, forståelse og respekt
At lære at sætte sig selv i andres sted
At blive opmærksom på egne værdiger og etiske standarder

Typer af leg:

Interaktion, kommunikdation, kontakt, samarbejde, ice-breaking, kreativitet

Vigtigste nøgleord:

Teamfølelse, interkulturel forståelse, følelsesmæssig intelligens, mangfoldighed,
kulturel forskellighed, tillidsopbygning, gensidig omsorg og respect

Forventet effekt over kortere periode:

Stærkere gensidig opmærksomhed, åbenhed, oplevelse af værdien og styrken
ved at lære I grupper præget af mangfoldighed, interkulturel forståelse, respekt
for ligeværdighed og menneskelig værdighed på tværs af forskelle

Forventet effekt over længere periode:

 Bedre og mere effective læringsresultater på grund af mangfoldigheden i bidrag til læringsprocessen
 Stærkere opmærksomhed på værdien af ligeværdighed i børnegrupper og I
skolen såvel som i samfundet i bredere forstand
 Stærkere enhedsfølelse og tilhørsfølelse i hele børnegruppen som et værn,
børnene selv opbygger mod ekskluderende processer

Øvelser for yngste aldersgruppe (ca. 4-5 år):

13) Hvor er jeg?
15) Navnets historie
16) Hvad vi er (Bingo)
17) Tillidstegning
26) Fødselsdagssange
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Øvelser for mellemste aldersgruppe (ca. 6-7 år):

6) De skjulte ord
10) Et foto er bedre end 1000 ord
12) Førerhund
15) Navnets historie
16) Hvad er vi (Bingo)
17) Tillidstegning
19) Ugens stjerne
22) Vores fælles værdier
26) Fødselsdagssange
28) En sang og en fortælling

Øvelser for ældste aldersgruppe (ca. 8-10 år):

6) De skjulte ord
10) Et foto er bedre end 1000 ord
12) Førerhund
15) Navnets historie
16) Hvad er vi (Bingo)
17) Tillidstegning
19) Ugens stjerne
22) Vores fælles værdier
26) Fødselsdagssange
28) En sang og en fortælling

Rækkefølgen mellem øvelserne i
pakken:

 4-5 år
16) Hvad er vi (Bingo)
26) Fødselsdagssange
13) Hvor er jeg?
15) Navnets historie
17) Tillidstegning
 6-7 år
16) Hvad er vi (Bingo)
26) Fødselsdagssange
22) Vores fælles værdier
28) En sang og en fortælling
10) Et foto er bedre en 1000 ord
6) De skjulte ord
15) Navnets historie
17) Tillidstegning
19) Ugens stjerne
12) Førerhund
 8-10 år
16) Hvad er vi (Bingo)
26) Fødselsdagssange
22) Vores fælles værdier
28) En sang og en fortælling
10) Et foto er bedre en 1000 ord
6) De skjulte ord
15) Navnets historie
17) Tillidstegning
19) Ugens stjerne

Ekstra øvelser der kan inkluderes:

18) Vil du være med?
25) Vores venskabssol
53) At leve sammen
56) At finde nye navne
60) Rejsebogen
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Hvor lang tid vil pakken ca.
tage:

Fra meget kort aktiviteter af circa 10 minutters varighed til længerevarende processer med gentagne aktiviteter

Hvilke pædagogiske tilgange kan
være særligt relevante for dette
tema:






Kooperativ læring
Gruppedynamik og grupperegler
Narrativer
Læringsstile
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LÆRINGSPAKKE 5
INKLUSION OG FÆLLESSKABSDANNELSE
Optimale læringsprocesser finder sted i klassemiljøer hvor børn er engagerede som aktive, ligeværdige og
værdsatte deltagere i deres læringsfællesskab. Derfor hjælper aktiviteterne i denne læringspakke børn med at
opleve hvad det vil sige at være en del af et fællesskab der er værdsættende og velkommende – hvilket også
baner vejen for sociale, inkluderende og relationelle kompetencer.
Sociale kompetencer inkluderer selvbevidsthed og impulskontrol. Sociale kompetencer betyder også at man
er i stand til at interagere samarbejdende, og kan se udover egne individuelle behov og anerkende andres
bekymringer. Udviklede sociale evner øger læringsopnåelser og mindsker adfærdsproblemer.
Lærings tema:

INKLUSION OG FÆLLESSKABSDANNELSE

Målsætninger for temaet:

Overordnede mål for klassen/gruppen:








Kompetence målsætninger
for børnenes læringsprocess:

Typer af leg:

At træne og udvikle samarbejde i gruppen
At træne og udvikle fællesskab, holdfølelse og tilhørsfølelse
At træne og udvikle bevidsthed om vigtigheden af gensidig respekt
At træne og udvikle gensidig tolerance
At træne og udvikle gensidig inklusion og ansvarsfølelse
At udvikle tolerance
At træne og udvikle bevidsthed om sociale kompetencer i praksis

Specifikke kompetencer der trænes blandt børn:
 At interagere positivt med andre børn
 At udtrykke ønsker og behov tydeligt
 At forhandle med andre børn på en passende måde
 At kunne bevare positive relationer selv efter uenighed
 At acceptere og sætte pris på andre børn som har særlige behov
 At acceptere og sætte pris på børn som hører til andre etniske grupper
Kreativitet, kommunikation, kontakt, samarbejde, bevægelse, interaktion,
ryst-sammen

Inklusion, holdfølelse, interkulturel forståelse, følelsesmæssig intelligens,
diversitet, kulturel forskellighed, tillidsbygning
Stærkere
gensidig bevidsthed, åbenhed og en følelse af at høre til i en gruppe
Forventet effekt over korog
et
fællesskab,
hvor børn udviser gensidig omsorg og hensyn.
tere periode:
Forventet effekt over længere pe-  Bedre samarbejde på tværs af alle gruppens børn og nedbrydning af
kliker og ekskluderende adfærd.
riode:

Vigtigste nøgleord:

Stærkere følelser af sammenhørighed, synlighed og velbefindende for alle
børn i gruppen.
4. Fortabt klovn
8. Fællestegning
18. Vil du lege med os?
24. Nettet
53. At leve sammen
54. Samle et puslespil
59. Netværket


Øvelser for yngste aldersgruppe (ca. 4-5 år):
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Øvelser for mellemste aldersgruppe (ca. 6-7 år):

3. Jobs
9. Et Hjerte af Vores Klasse
19. Ugens Stjerne
21. Lad os være en ubrydelig kæde
25. Venskabssolen
26. Fødselsdagssange
42. Definition af vold

Øvelser for ældste aldersgruppe (ca. 8-10 år):

2. Rundkørsel
6. Gemte ord
10. Et billede er bedre end tusind ord
15. Navnehistorier
16. Hvad vi er
17. Selvtillidsdannelses-tegning
20. Min Hemmelige Ven
22. Hvilke værdier har vi til fælles?
41. Kontraktforhandling
44. Børns rettigheder, behov og ønsker

Rækkefølgen mellem øvelserne i
pakken:



Yngste gruppe
1. Nettet
2. Netværket
3. At leve sammen
4. Samle et puslespil
5. Fortabt klovn
6. Fællestegning
7. Vil du lege med os?



Mellem gruppe
1. Lad os være en ubrydelig kæde
2. Jobs
3. Et Hjerte af Vores Klasse
4. Venskabssolen
5. Ugens Stjerne
6. Fødselsdagssange
7. Definition af vold

Ældste gruppe
1. Rundkørsel
2. Selvtillidsdannelses-tegning
3. Hvad vi er
4. Gemte ord
5. Navnehistorier
6. Et billede er bedre end tusind ord
7. Min Hemmelige Ven
8. Hvilke værdier har vi til fælles?
9. Kontraktforhandling
10. Børns rettigheder, behov og ønsker
3. Jobs
5. Varm bold
11. Hviske


Ekstra øvelser der kan inkluderes:
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12. Førerhund
13. Hvor er Jeg?
14. Jonglering
18. Vil du lege med os?
23. Vores fælles ven
28. En Sang og en Historie
45. Kramme-maraton
48. Kaninen’s Rettigheder
51. Mørk tunnel
56. Finde et nyt navn
57. Barnet i brønden
58. Møde dukker
60. Rejsebogen
63. Dialog-Hjørnet

Hvor lang tid vil pakken ca.
tage:





Yngste aldersgruppe: omkring 2½ time
Mellemste aldersgruppe: omkring 4 timer
Ældste aldersgruppe: omkring 5 timer

Hvilke pædagogiske tilgange kan
være særligt relevante dette
tema:






Kooperativ Læring
Gruppe dynamik og regler
Læringskoncept: empowerment kontra vold blandt børn
Narrativer
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LÆRINGSPAKKE 6
BEHOV OG RETTIGHEDER
Formålet med dette tema er at skabe bevidstehed om børns rettigheder. Børn lærer om deres egne og andres
behov. De lærer også hvordan disse er relateret til gruppen. Det er vigtigt at etablere fælles regler i gruppen
for træning, samarbejde og socialisering. Dermed får de en forståelse af betydningen og begrebet ikke-voldelig
adfærd. Yderligere diskuteres børns beskyttelse. Med aktiviteterne i pakken lærer børnene om sig selv (følelser, opfattelser, handlinger) og deres sociale omgivelser (kommunikation, strukturer, krav).
Lærings tema:
Målsætninger for temaet:

BEHOV OG RETTIGHEDER
Overordnede mål for klassen/gruppen:





Kompetence målsætninger for børnenes læringsprocess:

Specifikke kompetencer der trænes blandt børn:








Typer af leg:
Vigtigste nøgleord:
Forventet effekt over kortere periode:
Forventet effekt over længere
periode:
Øvelser for yngste aldersgruppe (ca.
4-5 år):
Øvelser for mellemste aldersgruppe
(ca. 6-7 år):

Øvelser for ældste aldersgruppe
(ca. 8-10 år):

At skabe bevidsthed om børns rettigheder
At diskutere børnebeskyttelse
At etablere fælles regler for træning, samarbejde og socialisering
At forstå betydningen og begrebet ikke-voldelig adfærd
At støtte børn til at reflektere over solidaritet og respekt for andre
At styrke børns gensidige ansvar og respekt
At opnå selvbevidsthed og selvtillid
At diskutere og styrke fælles bevidsthed blandt børn om hvorfor
vold får børn til at have det dårligt, være kede af det og ulykkelige
At identificere egne grænser
At hjælpte børn med at udtrykke følelser både verbalt og nonverbalt
At styrke børns bevidsthed om og evne til at beskrive deres behov
og krav i fælles træning og sociale aktiviteter

Samarbejde, kommunikation, kontakt, interaktion, ryst-sammen, kreativitet, kunst
Behov og rettigheder, selvtillidsdannelse, konflikthåndtering, sociale
kompetencer, inklusion, gensidig opmærksomhed, følelsesmæssig ntelligens







Skabe bevidsthed om behov, ønsker og grænser for sig selv og andre
Skridt mod børns beskyttelse ved at styrke selvtillid
Forståelse af gensidigt ansvar og respekt
Udvikle fælles regler for gruppen
Udvikle selvtillid
Øgede kompetencer i verbal og non-verbal udtrykkelse af følelser

48. Kaninen’s Rettigheder
32. Zoner på Min Krop
41. Kontraktforhandling
48. Kaninen’s Rettigheder
61. Råb stop
43. Tag et Skridt Fremad
32. Zoner på Min Krop
44. Børns rettigheder, behov og ønsker
41. Kontraktforhandling
48. Kaninen’s Rettigheder
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61. Råb stop
43. Tag et Skridt Fremad
32. Zoner på Min Krop

Rækkefølgen mellem øvelserne i pakken:



Youngest age level:
1.
2.



Middle age level:
1.
2.
3.
4.
5.



Zoner på Min Krop (32.)
Kaninen’s Rettigheder (48.)
Zoner på Min Krop (32.)
Kaninen’s Rettigheder (48.)
Kontraktforhandling (41.)
Tag et Skridt Fremad (43.)
Råb stop (61.)

Highest age level:
1.
2.

Zoner på Min Krop (32.)
Kaninen’s Rettigheder (48.) / Børns rettigheder, behov og ønsker
(44.)
3. Kontraktforhandling (41.)
4. Tag et Skridt Fremad (43.)
5. Råb stop (61.)
Du kan tilføje eller erstatte øvelserne med de nedenstående øvelser.

Ekstra øvelser der kan inkluderes:

Hvor lang tid vil pakken ca. tage:
Hvilke pædagogiske tilgange kan
være særligt relevante for dette
tema:

17. Selvtillidsdannelses-tegning (mellemste og ældste aldersgruppe)
12. Førerhund (mellemste og ældste aldersgruppe)
45. Kramme-maraton (yngste og mellemste aldersgruppe)
47. Jeg skinner som en stjerne (alle aldersgrupper)
46. Min gyldne sko (yngste og mellemste aldersgruppe)
19. Ugens Stjerne (ældste aldersgruppe)
Samt opvarmnings aktiviteter eller afslapning, alt efter dine og din gruppes behov.
For de foreslåede forløb af øvelser vil du skulle bruge ca. 2,5-3,5 timer uden forberedelse og pauser.
Kooperativ læring
Gruppe dynamik og regler
Læringskoncept: empowerment kontra vold blandt børn

AFSNIT 3
PÆDAGOGISKE TILGANGE OG PRINCIPPER
INTRODUKTION
I dette afsnit præsenteres et antal pædagogiske tilgange og didaktiske ideer der på forskellig vis relaterer til
læringsaktiviteterne i STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN.
Det er vigtigt at fremhæve at formålet med dette afsnit ikke er et give et udtømmende og og altomfattende
introduktion til de udvalgte teorier og metoder. Formålet er blot at præsentere nogle tilgange der er relaterede til formålene og målsætningerne for STRONGER CHILDREN projektet og læringskaktiviteterne i STRONGER
CHILDREN SAMLINGEN.
Som beskrevet ovenfor i Afsnit 1, er det vores ønske at fremme og understøtte processer, hvorved yngre børn
gennem fælles læringsaktiviteter oplever deres egne behov for inklusion, fælles forståelse og gensidig respekt
i et ikke-voldelidt miljø og fællesskab. Håbet er at yngre børn gennem aktiviteterne– både kognitivt og affektivt
- lærer hvordan gensidig omsorg og tillid kan have stor indflydelse på deres velbefindende, sammenhold og
tilhørsfølelse til gruppen. Dermed appellerer aktiviteterne både til den individuelle og kollektive følelse af sikkerhed og tryghed. Den underliggende tanke er at yngre børn er i stand til at lære om behov for inklusion og
fællesskab, også selvom de ikke forstår begreberne på et abstrakt og intellektuelt plan.
Selve læringsakitiviteterne har dog rødder i forskellige pædagogiske og didaktiske traditioner og teoretiske
tilgange. Disse traditioner og tilgange kan, mere eller mindre eksplicit, reflekteres in metoderne der anvendes
i aktiviteterne.

Et eksempel
En lærer ønsker at opfordre til samarbejde og aktiv deltagelse for alle børn i gruppen ved at give dem en
fælles opgave omkring at læse og diskutere en kort tekst. Men samarbejdet fungerer ikke rigtig. Nogle børn
deltager ikke i den fælles opgave. De forholder sig passive eller forbliver i periferien af gruppen. Et rigtigt
fællesskab opstår ikke blandt børnene, førend læreren systematisk opdeler opgaven i forskellige typer aktiviteter. Nogle børn bliver bedt om at tegne billeder, mens andre læser teksten højt. Andre børn har brug
for at læreren genfortæller teksten, mens de selv dramatiserer teksten i et lille rollespil osv.
Dermed tager læreren højde for at børnene kun kan deltage på lige fod og være lige aktive og deltagende,
hvis de får muligheden for at deltage på deres egne læringsbetingelser, og anvender deres optimale læringstilgange.

Udover læringstilgange, som nævnt i eksemplet, beskrives her en række pædagogiske tilgange og principper
som generelt anerkendes som essentielle for børns udvikling af basale sociale, følelsesmæssige og relationelle
kompetencer. De udvalgte metoder er på ingen måde nye. De er alle velkendte og i udbredt anvendelse i
uddannelsesmiljøer. Men selvom alle introduktionerne her er overordnede af natur, så indeholder de alle
reference til STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN. Når der henvises til literatur kan du finde den fulde
reference i listen over links og literatur i Afsnit 6.
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I de følgende sektioner finder du korte introduktioner til:

Kooperativ læring
Gruppe dynamik og regler
Ni intelligenstyper
Læringsstile
Læringskoncept: empowerment kontra vold blandt børn
Narrativer
Kreative Metoder
Vurdering for inklusiv læring

KORT INTRODUKTION TIL KOOPERATIV LÆRING
Kooperativ læring er et pædagogisk-didaktisk uddannelsessystem udviklet af den amerikanske forsker og professor Spencer Kagan. Kooperativ læring er baseret på tanken at børn lærer best og mest effektivt når læringsprocessen er organiseret i samarbejdsstrukturer der inspirerer og motiverer elever til at lære.
Kooperativ læring er baseret på en socialkonstruktivistisk tilgang, i hvilken Vygotskys definition af læring som
sociale processer og interaktion spiller en vigtig rolle. Indenfor kooperativ læring betyder dette i praksis at
eleverne gennem samarbejde og interaktion centreret om professionelle opgaver, opnår en simultan læringsprocess, hvor alle tilfører til processen gennem fælles engagement og koncentration om opgaven.

Strukturbegrebet i kooperativ læring
Begrebet om strukturer indenfor kooperativ læring afspejler de interaktionsformer der kodificerer og systematiserer elevernes arbejde. Dermed kan strukturerne i kooperativ læring defineres som de organisatoriske
og metodologiske rammer som – trin for trin – støtter og fremmer elevernes problemløsning, og dermed sikrer
både individuel og kollektiv læring. Strukturerne er opsat til at skabe et systematisk skelet for elevernes læringsfællesskab. Strukturerne sikrer at alle eleverne, uafhængig at viden og andre antagelser, vil have aktiv
indflydelse på de fælles resultater og have deres ligelige andel af de fælles præstationer. Spencer Kagan har
udviklet et stort antal af disse strukturer som hver især understøtter de sociale, kognitive og kommunikatoriske evner og samarbejde. En af de grundlæggende ideer i kooperativ læring er at disse samarbejds- og interaktionsstrukturer er de vigtigste faktorer der påvirker elevernes motivation for at lære. Fællesskab og interaktion ses som kerne elementer i læring, inklusiv den profesionelle læring indenfor de forskellige fag i skoler og
undervisningsmiljøer.

De pædagogisk-didaktiske principper i kooperativ læring
Strukturerne i kooperativ læring er alle baseret på de følgende pædagogiske og didaktiske principper:





Simultan interaktion
Positiv afhængighed
Individuelt ansvar
Lige deltagelse

Princippet om simultan interaktion tydeliggøres gennem gruppearbejde og forskellige gruppedannelser. Gruppearbejde sikrer at alle elever har muligheden for at tilføre noget og tale under lektionen.
Princippet om positiv afhængighed udtrykkes i den positive og uundværlige rolle som hver elev spiller for grup26

pen. Dette indikerer at gruppens resultater afhænger af den individuelle eleves deltagelse og evner. Dette minimerer den negative konkurrence og faciliterer gensidig glæde over andres evner frem for misundelighed og
jalousi.
Princippet om individuelt ansvar er i denne kontekst ansvaret for at reflektere over og udtrykke hvad eleverne har
lært, hvordan de opfattede emenet, og hvilken yderligere støtte de eventuelt kunne have haft brug for fra de
andre. Dermed kan det individuelle ansvar oversættes til ansvaret for sin egen læringsprocess.
Princippet om lige deltagelse søger at sikre at eleverne faktisk skiftes til at tilføre til samarbejdet og den fælles
læring. Lige deltagelse er også en metode til at sikre at alle elever er synlige og at alle føler det er legitimt at take
opmærksomheden og have noget at sige.

Læringsdomæner
Strukturerne i kooperativ læring understøtter forskellige former for læring – eller læringsdomæner som de kaldes i denne tilgang. Læringsdomænerne indeholder:




Social læring: strukturer til at støtte fælleskabsopbygning og gruppedannelse
Kognitiv læring: strukturer der understøtter viden, kognitive evner og ræsonerings evner
Kommunikativ læring: strukturer til at støtte kommunikative evner og vidensdeling

Kooperativ læring – hvad er relevansen for Stronger Children?
Kooperativ læring er en pædagogisk-didaktisk tilgang, som på mange måder er rettet direkte mod de
læringsmiljøer vi gerne vil skabe med de mange aktiviteter i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN.
Fokus i kooperativ læring er at elever i læringssituationer udvikler deres sociale og kommunikative kompetencer gennem samarbejde og fælles læring. Gennem samarbejdsstrukturerne kan eleverne deltage aktivt og i opgavner, og dermed opnå en simultan læringsrpoces, et fællesskab, enhed og fælles ejerskab omkring
resultater.
Med denne tilgang svarer formålene med kooperativ læring godt til formålene med de mange aktiviteter
i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN: at styrke sociale kompetencer og skabe læringsfællesskaber hvor der
ikke er plads til mobning og ekskludering blandt børn.
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KORT INTRODUKTION TIL GRUPPE DYNAMIK OG REGLER
Fra de sociale og psycho-pædagogiske perspektiv udgør tre personer en gruppe. Gruppen kan være formel
eller uformel. Formelle grupper består af personer som er medlemmer af gruppen ikke som resultat af deres
interesser eller præferencer, men på basis af formelle grundlag. Sådanne grupper har som regel fastsatte reglementer, hierarki, og fælles opgaver og målsætninger. Formelle grupper er: ansatte på arbejdet, medlemmer
af et redningshold, men mest af alt: elever i en klasse.
Uformelle grupper er formet frivilligt: de kan dannes omkring fælles formål, interesser, præferencer. Uformelle grupper er mere fleksible og bedre egnede til at danne mellemmenneskelige relationer, men fra et formelt gruppe perspektiv, kan de være forstyrrende for reglementer.
En skoleklasse er begge dele: formel og uformel gruppe: på grundlag af det formelle klasse medlemsskab dannes der mindre grupperinger af venner. Lærerens rolle i denne struktur og dens dynamikker er derfor meget
vigtigt, og defineres gennem hans/hendes stil i lederskabet af klassen.

Struktur
Hver social gruppe har sin struktur (statisk tilgang) og sine dynamikker (dynamisk tilgang). Strukturen i gruppen
kan anses ud fra tre synspunkter:
1. Hierarkistruktur. Dette udgøres af rollerne indeni grupperne: i den formelle gruppe (klassen) er
læreren øverst, og børnene skal overholde de regler der opstilles af læreren. Men, det er vigtigt
at gøre eleverne til en del af processen med at danne reglerne, og gøre læreren til en “vogter”
snarere end en ”giver” af reglerne. I de uformelle grupper er der ledere og underordnede, til tider
kan gruppen have mere end en leder, det afhænger at personligheds styrken hos individerne.
2. Kommunikationsstruktur. Dette refererer til de sociale interaktioner indenfor gruppen: i formelle
grupper defineres dette a priori gennem regler og skikke, og i uformelle grupper er der specifikke
former for kommunikation der kan udgøre en vigtig del af gruppens tilhørsforhold.
3. Sociometrisk struktur. Dette er strukturen af relationer mellem gruppens medlemmer.
Det er vigtigt for en lærer at huske at indflydelsen på den formelle gruppe er tydelig, hvorimod relationerne
mellem læreren og de uformelle grupper er mere kompleks. Det er relevant for læreren at have indsigt i de
uformelle grupper indenfor klassen, men det er umuligt (og kan være meget skadende hvis det forsøges) at
skabe strukturerne i grupperne af mere uformel karakter. Hvad der kan gøres – havende viden om den første
type struktur – er at man kan have indflydelse på den anden type. Den tredje type er af meget delikat natur
og kræver en dybere pædagogisk sans.

Dynamikker
Der er tre hovedstadier i udviklingen af en klasse som en social enhed:
1. Forståelsesstadiet – eleverner lærer hindanden at kende, de befinder sig i nye omgivelser, uformelle grup-

per eksisterer endnu ikke.
Hvad læreren bør gøre: indsamle information om eleverne: deres navne, interesser, kendetegn, præferencer; tillad og stimuler processen med at lære hinanden at kende; skab en poitiv atmosfære for at klassen
kan assimilere sig; ryst-sammen og integrerende aktiviteter er velkomne. Det er godt at tillade arbejde i
mindre, blandede grupper. Ved afslutningen på dette stadie er det godt at etablere fælles samarbejdsregler.
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2. Integrationsstadiet – børnene skaber gruppens tilhørsforhold. De føler sig tryggere og mere selvsikre i

klassen. De har mindre frygt for ikke at blive accepterede i klassen.
Hvad læreren bør gøre: være vogter for de normer og regler gruppen har sat i fællesskab i det foregående
stadie. Aktiviteter der støtter bedre kommunikation er gode at indføre på dette stadie.
3. Selvrealiserings-stadiet. Dette er det længste og mest varierende stadie, og er dermed også det mest

dynamiske stadie. Børnene har en følelse af fællesskab. Et bredt udvalg af følelser kan komme til udtryk
her: fra entusiasme, villighed til at arbejde sammen, til passivitiet, vrede eller aggression. Gruppen arbejder kontinuerligt med løsninger på interne problemer.
Hvad læreren bør gøre: overse kommunikationsprocesserne, mægle i konflikter, øge selvtilliden blandt
børnene. I dette stadie bør udtrykkelsen af følelser og fornemmelser, håndteringen af dem, samt kommunikation og samarbejdsevner, forbedres.
Hvert stadie følger fra de forudgående, og korrekt genkendelse af den relevante fase er en afgørende faktor
i korrekt forståelse af børnenes adfærd – og er dermed også en afgørende faktor at vælge de rette læringshandlinger.

Gruppe Dynamik og Regler – hvad er relevansen for Stronger Children?
Forståelsen af gruppedynamikker og dannelsen af sociale strukturer indenfor grupper er en vigtigt fokusområde for læreren. Når vi fokuserer på inklusion, anti-mobning, gensidig respekt og ligestilling i børnegruppen, kan indsigt i udviklingsstadierne være meget behjælpelig. Yderligere kan processen for inklusion
og fællesskabsdannelse slå fejl på hvert af stadierne, hvis ikke læreren er bevidst om dynamikker og uformelle strukturer indenfor børnegruppen.

KORT INTRODUKTION TIL NI INTELLIGENSER
Gennem årene har der været adskillige teorier til at forsøge at forklare hvad intelligens er. De fleste forbandt
intelligens med den menneskelige hjerne og dens potentiale. I de seneste årtier har forskning i intelligens
resulteret i to vigtige konklusioner: intelligens kan fremmes og forstærkes, og der er mange intelligenser.
Intelligens kan betragtes som tendenser eller psycho-biologiske potentialer der måske, eller måske ikke, opfyldes, afhængigt af flere kulturelle og miljømæssige faktorer. Det vil sige at intelligens ikke er en-dimensionelt, statisk, fikseret og kun medfødt. Tværtimod er intelligens mangfoldig og modificerbar, med mulighed
for udvikling hvis korrekt stimuleret. Den mest populære og en af de seneste teorier om intelligens er Gardner’s Teori, ifølge hvilken der er ni former for intelligens, inddelt i fire større grupperinger, nemlig konventionelle, ekspressive, personlige og nye intelligenser.
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Intelligensgruppe

Konventionelle intelligenser

Sproglig

Evnen til at lære og anvende både talt og skrevet sprog, og at lære
flere forskellige sprog. Det muliggør udtrykkelse af tanker, følelser og
observationer med ord. Børn med denne intelligens kan lide at
skrive, de er gode til rapporter, poesi, krydstogtværser, historiefortælling.

Logisk-matematisk Evnen til at udregne, kvantificere, forstå proportioner og hypoteser,
og at udføre komplette matematiske udregninger. Det muliggør brugen af abstrakt, symbolsk tænkning. Børn med denne intelligens kan
lide matematik, at løse logiske problemstillinger, strategi og spil med
eksperimenter. De kan lide mønstre, og at kategorisere ting og relationer.
Musikalsk

Evnen til at komponere, udføre og værdsætte musiske mønstre.
Børn med musisk intelligens synger for sig selv, kan lide at synge og
imitere stemmer. De trommer ofte med hænder eller fingre. De
kan sommetider genkende lyde som andre ikke bemærker.

Kropslig-kinæstetisk

Evnen til at bruge kroppen til et formål, løse problemer og producere noget. Børn med denne intelligens er altid i bevægelse. De er
interesserede i alle slags sport, udendørs aktiviteter eller ting der
involverer bevægelse, dans.

Spatial

Evnen til at genkende og manipulere rumlige mønstre. Det er evnen
til at se verden i tre dimensioner. Børn som kan lide labyrinter, tegninger, kort, og bruge tid på at dagdrømme, har denne form for intelligens.
Evnen til selvforståelse og selvregulering. Børn med denne intelligens er generte, meget opmærksomme på deres egne følelser, og
er selv-motiverede.

Personlige intelligenser

Intrapersonel

Interpersonel

Evnen til at forstå andres intentioner og ønsker. Børn der har nemt
ved at kommunikere, ledere af grupper af jævnaldrende, er helt
sikkert udstyret med denne form for intelligens.

Naturalistisk

Evner relateret til flora og fauna og interaktion med miljøet og naturen. Børn med denne intelligens elsker biologi, de er interesserede i at være udendørs, med naturen, og elsker dyr og planter.

Nye intelligenser

Ekspressive intelligenser

Kendetegn ved intelligensen

Intelligenstype

Åndelig

Evnen til at sætte sig selv i relation til kosmos og store eksistentielle
spørgsmål, at opleve følelser med stor intensitet eller bevidsthedstilstande såsom kærlighed eller kreativitet.

Hver af disse intelligenser er forbundet til de fem sanser og, generelt, kan en bestemt intelligens aktiveres
gennem syn, hørelse, føling, lugt, tale eller kommunikation med andre, intuition, meta-tænkning eller spirituel indsigt. Det faktum at børn udviser specifikke former for interesserområder og dermed intelligenser, er
ikke udtryk for at de ikke har andre. Hvert menneske har alle de ni intelligenser, men ikke alle er udviklet til
samme niveau. I de fleste tilfælde er en eller to former for intelligens mere udviklede end de andre. Vi har
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alle evnen til at udvikle alle intelligensformerne, men for at gøre dette skal de aktiveres på bestemte tidspunkter, og anvendes regelmæssigt. Ved at give muligheden for læringssituationer der appellerer til forskellige intelligenstyper, kan læreren øge læringsmulighederne for børn med forskellige former og niveauer af
intelligens.

Ni Intelligenser – hvad er relevansen for Stronger Children?
Aktiviteterne i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN tilfører direkte til udviklingen af de personlige intelligenser, såsom evnen til selvforståelse og selvregulering (intrapersonel) såvel som evnen til af forstå intentioner,
motivationer og ønsker hos andre (interpersonel). Tilgangen og forståelsen af de mange intelligenser og
deres potentialer spiller også en vigtig rolle, når læreren ønsker at fremme respektfuldt samarbejde mellem
børnene. Børnenes oplevelser og gensidige værdsættelse fremmes, når de indser hvordan de alle har noget
at tilføre gruppen fra forskellige intelligensformer.
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KORT INTRODUKTION TIL LÆRINGSSTILE
Teorien og begrebet om læringsstile og deres effekt på læringsværdi blev oprindelig udviklet og udforsket af
de amerikanske forskere Rita Dunn og Kenneth Dunn, tilbage i 1970erne. Den overordnede tilgang hos Dunn
& Dunn var at enhver har sin egen individuelle måde at lære på, og endvidere at individual læring optimeres
når læringsmiljøet kan justeres som reaktion på den individuelle læringsstil. Det vil sige at nogle læringsmiljøer
kan være opbygget på en måde der forhindrer læringsprocessen for nogle børn. Dermed kan dannelsen af
stærke fællesskaber, inklusion og interkulturel forståelse blandt børnene også direkte eller indirekte påvirkes
af børnenes individuelle læringsstile. Derfor er det vigtigt for lærere og undervisere at være bevidst om de
forskellige læringsstile i gruppen, når de konkret arbejder med fællesskabsdannelse og udvikling af gensidig
respekt og anderkendelse i børnegruppen.
I de følgende afsnit finder du korte introduktioner til nogle af de mest udbredte modeller omkring læringstyper
og læringstile. Efterfølgende finder du eksempler på hvordan bevidstheden om forskellige læringsstile kan
fremme og styrke dannelsen af stærke fællesskaber og sociale kompetencer blandt yngre børn. Dette inkluderer henvisninger til konkrete aktiviteter i aktivitetssamlingen, som fungerer som ‘good practice’ eksempler af
hvordan læringsstile kan anvendes aktivt i fællesskabsdannelse blandt børn.

Kort introduktion til læringsstile
Dunn & Dunn's model af læringsstile er velkendt i uddannelsessammenhænge, hvadenten modellen anvendes
i praksis eller ej:

Ifølge modellen er mange forskellige elementer og stimuli vigtige og kan påvirke børnenes læringsprocess,
såsom:




De miljømæssige elementer og effekten af ting såsom lys og andre fysiske forhold eller redskaber i klasselokalet.
De følelsesmæssige elementer og børnenes motivations og strukturelle tilgang til selve læringsprocessen.
De sociale elementer og børnenes præferencer for at arbejde alene eller i grupper osv.
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De fysiologiske elementer og børnenes sansende og perceptoriske læringspotentialer såsom audiotive,
visuelle, taktile eller kinæstetiske præferencer
De psykologiske elementer og børnenes individuelle tilgange til læringsprocessen såsom analytiske eller
impulsive præferencer osv.




Disse elementer er primært relevante i forhold til individets læring. Men de påvirker også de måder børnene
lærer sammen og opnår den højeste læringsværdi, når de samarbejder i fælleskab eller gruppearbejde.
Læringsstile beskrives på flere forskellige, andre måder. For eksempel har den amerikanske psykolog og lærings-forsker David Kolb udviklet Experiental Learning Modellen der består af 4 læringstyper, der hver korresponderer til forskellige præferencer i læringsstile:





Erfarings-baseret og praktisk læringstype (“aktivisten – føl og oplev”)
Den observerende og reflekterende læringstype (“tænkeren – se og observer”)
Den konceptuelle og teoretiske læringstype (“teoretikeren – abstrakt tænkning”)
Den øvelsesbaserede og tilpassende læringstype (“pragmatikeren – test og afprøv”)

Ifølge Kolb har vi alle et element af alle læringstyperne, men det er vigtigt at afklare hvilke der er mest fremtrædende for det individuelle barn for at kunne skabe det mest optimale læringsmiljø.
Nogle børn foretrækker at betragte konkrete oplevelser og reflektere over deres observationer, mens andre
børn foretrækker at lave aktiv eksperimentering og praktiske løsninger. Nogle børn har tendens til at trække
på intuition og facts mere end logisk tænkning, og andre børn derimod, har brug for at analysere og konceptualisere sig ind i læringsprocessen.

Læringsstile – hvad er relevansen for Stronger Children?
Læringsstile begrebet repræsenterer en generel tilgang til undervisnings og læringsmiljøer, hvorved det
dækker over alle aldersgrupper og læringssammenhænge. Således er læringsstile ikke direkte relateret
til temaerne om inklusion, ikke-vold, anti-mobning, interkulturel forståelse og respekt for diversitet, som
er fokus for STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN.
Men den fokus der anlægges i læringsstile er at læringsmiljøer tilpasses til mange slags præferencer og
behov i grupper af børn og elever. Fra dette perkspektiv er læringsstile yderst relevante for inklusion af
alle elever og for fællesskabsdannelse i læringsmiljøet, også blandt yngre børn i børnehaver og folskeskoler. Mange at aktiviteterne i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN er rettet mod at skabe gensidig respekt og
bevidsthed blandt børnene om at hver af dem tilfører noget via deres specifikke evner, kompetencer, resourcer, til de fælles opgaver. Dette er reelt en central besked i alle materialerne. Derfor er en systematisk variation i læringsstile en vigtig metode til at opbygge denne forståelse og respekt blandt børnene.
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KORT INTRODUKTION TIL LÆRINGSKONCEPT: EMPOWERMENT KONTRA VOLD BLANDT BØRN
Samfundet kræver af os at vi skal være selvsikre og stærke, eller sådan forekommer det ihvertfald. Selvtillid
ses som et positivt personlighedstræk. Men hvor er grænsen mellem styrke og vold? Og hvordan kan vi forhindre vold mens vi samtidig lærer vores børn at være selvsikre og stærke?
Den underliggende forståelse af voldsforebyggelse i det ihåndværende materiale er baseret på de følgende antagelser:
•
•
•
•

Vold finder ofte sted indenfor grupper af jævnaldrende
Voldshistorierne for børn – som offer eller mobber – starter meget tidligere end voksne bemærker dem
Vold kan forebygges hvis børn har veludviklede sociale kompetencer
Udviklingen af sociale kompetencer skal være en del af ansvaret hos alle voksne der er involveret med
børnene

Dermed forsøger aktiviteterne i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN at understøtte udviklingen af sociale kompetencer hos børn i en tidlig alder. Når de udføres regelmæssigt, kan aktiviteterne hjælpe med at bemyndige
børn i processen med at lære at håndtere konflikter.

Vigtigheden af sociale og borgerlige kompetencer
Tidlig uddannelse og træning bør “tilbyde alle unge mennesker redskaberne til at udvikle centrale kompetencer
til et niveau der udstyrer dem til voksen og arbejdslivet og dermed også giver en basis for fremtidig læring”.
(kilde:e Yderligere er en at de otte hovedkompetencer der er opstillet af Europaparlamentet “sociale og borgerlige kompetencer”. Sociale kompetencer refererer til personlige, mellemmenneskelige og interkulturelle
kompetencer og alle former for adfærd der udruster individder til at deltage på effektiv og konstruktiv vis i
social og arbejdslivet. Dette er forbundet med personligt og socialt velbefindende. Forståelse af adfærdskodeks
og skikke i de forskellige miljøer hvori individder agerer er essentiel. Borgerlig kompetence "... udruster individder til at engagere sig i aktiv, demokratisk deltagelse” (kilde: “Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning).
Udviklingen af sådanne kompetencer er en livslang læringsprocess, men en tidlig start er vigtig for at udvikle
tolerance og fleksibilitet i hvordan man håndterer svære situationer.
Desuden bør forebyggende indsatser til at forhindre racistisk og diskriminerende adfærd startes i børnehaver
og folkeskoler.

Konflikt med jævnaldrende som et led i social interaktion
Angreb mellem jævnaldrende ses i en vis udstrækning som naturlige. Selvom der er en vis grad af naturlig
aggression blandt (små) børn – så skal de stadig lære at håndtere det. I realiteten er ikke bare forældre men
også undervisere og lærere ofte usikre på hvordan man håndterer den slags adfærd. De er måske usikre på
hvad der kan betragtes som “normal” opførsel, og hvad der behøver særlig opmærksomhed og hvordan man
opdager mobning. Desuden er udviklingen af sociale kompetencer en process, og kan ikke læres over en kort
periode.
Vi foreslår at sociale kompetencer bør udvikles, og at især børns selv-beskyttende kompetencer bør styrkes,
da det er påvist at det at vise styrke og selvtillid kan afskrække mulige angribere eller gerningsmænd. “Sociale
kompetencer er en evne til at antage en andens perspektiv i relation til en situation og at lære fra tidligere
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oplevelser og anvende denne læring i det konstant forandrede sociale landskab... Social kompetence er grundlaget for hvordan man danner forventninger om fremtidige interaktioner med andre og på hvilket børn udvikler
forståelse af deres egen adfærd. Sociale erfaringer er intimt forbundne med følelsesmæssig kompetence.” (Social Competence in Children, Margaret Semrud-Clikeman Ph.D., 2007).
Grupper af jævnaldrende er vigtige for udviklingen af selv-identitet i børn (Christoph Müller und Mela- nie
Minger, Empirische Sonderpädagogik, 2013) – og dermed er interne konflikter naturlige til en vis grad. Men
konstant mobning, nedgørende kommentarer og lignende kan gøre alvorlig skade i den process. På den anden
side skal børn lære at håndtere konfliktsituationer, da de er en del af social interaktion.

Unikt kendetegn ved begrebet
Research forud for STRONGER CHILDREN projektet har vist at eksisterende begreber ikke altid deler den
brede fortolkning af vold som vi har anlagt i vores tilgang. Eksisterende tilgange:
•
•
•
•

Har ofte involvering af eksterne personer i skolen fremfor træning af lærerne
Meget ofte fokuseret på de børn der skiller sig ud
Er ofte henvendt til meget ældre børn
Udføres ofte på en meget tidsbegrænset måde (projekt dag/projekt uge)

Nogle projekter involverer endda børn som mæglere indenfor deres gruppe – en rolle som kan være meget
problematisk for de børn der bliver udpeget, især i en yngre alder.
Det nærværende begreb håndterer de ovenstående aspekter ved at involvere undervisere og lærere som
regelmæssigt er i kontakt med børnene. De kan tage emnet op ved at bruge aktiviteter relateret til specifikke
situationer og på regelmæssig vis ved at anvende aktiviteterne i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN. Det vil sige
at der ikke er behov for eksterne personer; tiden ikke er begrænset; alle børn i en klasse bliver addresseret.

Forebyggelse fremfor helbredelse
Der er et antal simple begreber som børn kan lære ret nemt hvis de mindes om det regelmæssigt:
•
•
•
•

Samarbejdende adfærd
Løsningsorienteret argumentation
Afhold fra fysisk vold
Afhold fra verbal og følelsesmæssig vold

Men børn (og deres lærere) genkender ikke altid begyndelsen på vold førend åbne konflikter er brudt ud og
er svære at løse. Børn skal generelt lære at finde begreber for løsninger på deres konflikter der tilfredsstiller
dem selv og de andre. Børn lever med stærke følelser – så de er nødt til at have plads til disse, selv hvis det
ikke ses som passende adfærd hos voksne. Processen med at forstå hvordan konflikthåndtering fungerer er
et langt forløb der konstant skal guides.
Ydermere er et central grundlag for dette materiale antagelsen at voldsforebyggelses-træning, som det tilbydes med nogle af aktiviteterne i STRONGER CHILDREN SAMLINGEN, er en metode til at hjælpe alle børn med
at blive stærkere – ”stronger”. Dette inkluderer de der endnu ikke har oplevet direkte vold. Projektet er rette
mod at træne lærere/undervisere til at lære børn hvordan de kan blive stærkere ved at anvende fordybelse
som en metode til at have længerevarende effekt på børn. Fordybelse vil sige at programmet udføres gentagne gange, integreret i det regulære undervisningsprogram. Endvidere inkluderer det alle børn i en gruppe.
Lærerne etablerer reglerne med gruppen, udfører en række aktiviteter, og anvender opståede situationer
med uenighed, skænderier eller vold som en kilde til læring og reflektion.
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Læringskoncept: Empowerment Kontra Vold Blandt Børn
– hvad er relevansen for Stronger Children?
Det nærværende begreb koncentrerer sig om forebyggelse af fastlagte roller – især OFFER og MOBBER.
STRONGER CHILDREN AKTIVITETSSAMLINGEN har et præventivt formål for at kunne behandle og modvirke
disse faste roller. Vi mener det er muligt, hvis det gøres tidligt nok. I aktiviteterne oplever børnene forskellige
sociale roller selv – både af magt og af tab af magt. Dermed lærer de at forstå situationen, følelserne forbundet med den, og de reflekterer over den. Dette fører til, igennem længere tid, en dybere forståelse af andres
følelser.

KORT INTRODUKTION TIL NARRATIVER
Den narrative psykologi blev udviklet i 1980erne af den australske familieterapeut Michael White og den new
zealandske familieterapeut David Epston, inspireret blandt andet af Michel Foucault. Nutildags anvendes den
narrative metodologi indenfor et bredt udvalg af coaching, rådgivning og uddannelsesmiljøer udover den oprindelige terapeutiske kontekst.
Den grundlæggende ide i den narrative tilgang er at identitet er noget vi skaber gennem relationer. Dermed
er dannelsen af relationer central i den narrative tilgang, og er dermed en vigtig betingelse for menneskelig
udvikling og forandring. For at kunne føre til positive udvikling og forandring, skal relationer dog være baseret
på lighed og gensidig respekt for individets integritet.

Narrativer kan bestemme vores position i gruppen
En anden central tanke i den narrative tilgang er at vi – børn såvel som voksne – skaber mening i vores liv
gennem de historier – narrativer – vi fortæller hinanden om hændelserne i vores liv. De narrative vi fortæller
om os selv, skaber vores relationer til andre. De former vores identitetsfølelse, vores selvbillede, vores opfattelse af verden rundt om os osv. Disse narrativer har også stor indflydelse på hvordan vi oplever vores muligheder og begrænsninger i livet. De påvirker vores oplevelse af at have – eller ikke have – mulighed for handling
og kontrol i vores daglige liv.
Den narrative psykologi anvender et centralt begreb omkring såkaldte dominante narrativer. Det er de historier vi for det meste fortæller os selv – og de historier der også fortælles om os. For eksempel, for nogle
mennesker kan narrativer om sygdom være så fremtrædende at disse narrativer faktisk forhindrer personen
fra at overkomme sygdommen, mens narrativet overskygger alle andre mulige narrativer i personens liv, for
eksempel tidligere sportspræstationer og resourcer osv.

Yngre børn skaber også narrativer om deres liv
For yngre børn kan narrativer spille en vigtig rolle for deres individuelle position i gruppen. Der kan, i både
børnehaver og folkeskoler, forekomme situationer hvor indvandrer børn med sproglige udfordringer bliver
associeret med et dominerende og begrænsende narrativ om at de, tilsvarende, er akademisk og intellektuelt
svage. På trods af at sprog og kompetence ikke nødvendigvis er forbundne, skabes der et narrativ hvor disse
børn klarer sig dårligt i skolen, at de ikke er i stand til at opnå gode profesionelle evner, og at de tilsvarende
ikke forventes at tilføre til gruppearbejdet i læringssammenhæng. Dermed fanges de i et ekskluderende narrativ, som kan have forstærkende effekt for dem selv, for de andre elever og for lærerne.

Eksternalisering af negative narrativer
En af de centrale metoder indenfor narrativ terapi er dekonstruktion a negative og hæmmende narrativer.
Selvom træning og læringsprocesser blandt yngre børn i børnehaver og folkeskoler ikke kan sammenlignes
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med terapi, så er det faktisk muligt i en læringssammenhæng at dekonstruere negative narrativer, som forhindrer det individuelle barn fra at blive fuldt inkluderet og respekteret i gruppen.
Narrative terapeuter anvender en metode der kaldes externalisering til at dekonstruere de negative narrativer.
Eksternalisering handler om at afdække og klargøre hvordan og hvorfor det negative narrativ – og den negative selv-forståelse – er opstået. I eksemplet om indvandrer børn, kan det handle om at frigøre børnene fra
myten om at indvandrer børn ikke har de samme evner eller resourcer som andre børn. Endvidere kan det at
afdække andre positive narrativer hjælpe det enkelte barn såvel som hele gruppen til at indse at der ikke er
en sammenhæng mellem indvandrer status og intellektuel formåen. Et positivt narrativ kan være at indvandrer børn kan tale adskillige sprog, og dermed faktisk er bedre stillet sprogligt end de fleste andre børn i
gruppen. Det kan også være positive narrativer om sociale, følelsesmæssige og relationelle kompetencer der
lægges vægt på i børnenes fællesskab. Dermed er ideen om eksternalisering brugbar selv for yngre børn til at
forstå at de har flere narrativer der kan udtrykke deres personligheder og deres værdi for gruppen.

Narrativer og dialogisk læsning
Konceptet om dialogisk læsning er også relateret til den narrative tilgang. Dialogisk læsning handler om at
udvide det sædvanlige koncept om historiefortælling og læreres højtlæsning for børnene. I stedet for at være
centreret om læreren, ved at fortælle historien og læse højt – fokuseres dialogisk læsning på børnene som
deltager aktivt i historiefortællingen og ikke længere er passive lyttere.
I den traditionelle læsningsform, tager børn historien for givet. Den er ikke til diskussion, og børnenes oplevelser af historien er afhængige af hvorvidt de kan koncentrere sig om at lytte, og også af hvordan læseren
fortæller historien. Med den dialogiske læsning ændres perspektivet, hvor børnene nu er aktivt involverede i
historiefortællingen. Læreren konsulterer konstant børnene på hvordan man kan fortolke, beskrive og fortsætte historien. Dermed giver den dialogiske læsning udfordring og forbedring til børnenes sproglige, narrative og kommunikative kompetencer. I dialogen bringer læreren børnenes egne erfaringer og domæner ind,
såsom familier, antal søskende, oplevelser af glæde, frygt, overraskelse osv. Alt er baseret på historien, som
hermed inkluderer alle børnenes egne narrativer.

Narrativer – hvad er relevansen for Stronger Children?
Mange mennesker forbinder den narrative tilgang med en terapeutisk praksis og anser dermed ikke narrativer som et lærings og undervisningsredskab. Den narrative metodologi kan tilpasses til en undervisningssammenhæng, hvor narrativer bruges til at skabe positive fælles historier om børnegruppen og dermed
forbedrer deres fællesskab, gensidige anderkendelse, omsorg og tillid. Mange af aktiviteterne i STRONGER
CHILDREN SAMLINGEN håndterer faktisk historiefortælling, hvor børnene får mulighed for at fremstille nye,
resourcefulde og hidtil usete narrativer fra deres liv, i nogle tilfælde som et alternativ til mere negative og
ikke-anerkendende narrativer.
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KORT INTRODUKTION TIL EVALUERING AF FOR INKLUSIV LÆRING

Som Neus Agut påpeger, så vil det at reagere på de opstående krav i vores uddannelsessystemer kræve
fremgang i lederskab og organisering af skoler, således at det sikres at uddannelsesprocessen møder
behovene hos hvert eneste barn. Inklusion er en livsfilosofi der deles af alle medlemmer af et uddannelsesmiljø som arbejder for at sikre fælles goder uden undtagelse.
Ifølge europæiske reglementer om inkluderende uddannelse i forhold til at have fokus på diversitet, kan det
bekræftes at inkluderende skoler skal være bevidste om at en sådan tilgang kræver nødvendige ændringer i
organiseringen og lederskabet af skoler og uddannelsesinstitutioner, inklusiv på metodologisk niveau, orginatorisk niveau, pensum og vurderingstilgang.
For at fokusere på vurdering i inklusiv læring, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i fokuseringen på at
opbygge kompetencer og evner, da dette er den mest udbredte og accepterede læringstilgang. Dermed tager
vi som reference modellen for den inklusive skole som opstillet, blandt andre, af forfattere som Ainscow eller
Porter (NB: kilder behøves her). Det er en model der forsøger at tilpasse sig til alle de læringsmæssige
behov for samtlige elever i vores skoler for at gøre dem til aktive deltagere i det størst mulige antal
opgaver og aktiviteter, generelt, i konteksten af den almindelige skole.
Det overordnede formål med uddannelse er baseret på at fremme udviklingen af børns autonomi på det personlige og sociale plan først, og i professional sammenhæng senere. Derfor foreslår forfatterne en forpligtelse
til at rette sig imod parametre som succes og retfærdighed.
Taktisk, vil det at rette sig imod success sige en mulighed for at tilbyde læringsmæssige situationer der kan
sikre løsning af opgaver med positive resultater. Med retfærdighed menes at give hvert barn hvad de behøver
afhængigt af deres læringsmæssige behov. Dette involverer fleksibilitet i opstillingen af pensum for at det kan
tilpasses til kendetegn og behov for alle studerende i skolen. Kun fra en sådan tilgang kan inkluderende regler
udvikles, der muliggør ledelse af klassearbejde der involverer metoder centreret om at fremme forståelse af
diversitet.
Vurdering vil sige at man har redskaber til at justere uddannelsesplanlægning og forbedringstilgange, baseret
på de opstående behov hos eleverne, relateret til de specifikke kendetegn ved hver sag.

Elementer ved inklusiv vurdering
A) Anbefalinger for indledende evaluering:
•

Det er vigtigt at præsentere segmenterede aktivititer gradvist: fra det mere konkrete til det mere abstrakte, fra de mere pædagogiske til de der involverer mindre pædagogisk støtte, og grdavist øge
sværhedsgraden ved at løse opgaverne.

•

At fremme aktiv deltagelse og forbedre den personlige og sociale autonomi hos eleven gennem selvforståelse og selv-regulering af processen med undervisning/læring, deres læringsbehov og deres udfordringer.

•

At give eleverne mulighed for at øve sig mange gange og gennem forskellige slags opgaver.
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B)

•

At præsentere aktiviteter I forskellige formatter, for at fremme diversitet i evalueringen.

•

Eleverne skal have en klar ide om formålene der skal opnås i forhold til indhold, enver og kompetencer
der vil blive vurderet.

•

At skifte mellem individuelle og gruppeaktiviteter for at fremme samarbjde og facilitere opmærksomhed på forskelle mellem ligeværdige.

•

Læreren har rollen af mentor og guide gennem processen.

•

Elever og lærere er generelt opmærksomme på at vurderingskriterier skal kunne tilpasses til de læringsbehov der præsenteres hos eleverne. Lige sådan skal evalueringskritetier være kommunikeret til
og delt med alle deltagere i processen (elever og lærere).

Anbefalinger for evaluering under læringsprocessen:

Evalueringsaktiviteter skal kendetegnes ved åbenhed og fleksibilitet:
•

At fremme den aktive deltagelse og personlig autonomi hos elevner, og skifte mellem individuelle og
gruppe opgaver.

•

At fremme bevidsthed om læringsprocessen.

•

At planlægge forskellige niveauer af deltagelse og løsning af opgaver, for at sikre succes og retfærdighed for alle eleverne.

•

At involvere brug af forskellige materialer og resourcer til opgaveløsning i læring og vurdering.

•

At planlægge aktiviteter der anvender forskellige sprog (grafisk, symbolsk, verbalt, gestikulering, manipulering, pictogrammer osv.).

•

Tiden for opgaverne skal være fleksibel for hver elev, og give plads til, om muligt, at løse opgaven i
segmenter.

•

At anvende indikatorer til at vurdere både undervisningen, og dermed justere den anvendte undervisningspraksis, såvel som udviklingen hos eleven.

C)

Anbefalinger for videre evaluering efter læringsprocessen:
•

At evaluere både processen og resultaterne opnået af eleverne. Dette kan gøres individuelt eller i
grupper. Udførelse af rettelser skal foregå i interaktion mellem lærer og elev.

•

Vurdering skal altid udgøre en samling af information med formål at forbedre undervisning og læringsplan (planlægge, handle, forbedre).

•

Kriteriet for at producere de rapporter der leveres til familierne skal lægges tæt op af evalueringskriterierne og de foreslåede kompetencer for hver elev. Der skal også være ensartethed mellem evaluering og anerkendelse baseret på fremskridt og læring hos den enkelte elev.
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•

At give, hvorend det er muligt, den samme rapporteringsform for elever med særlige behov som for resten. Der skal opstilles videre information om det arbejde og de præstationer som eleverne har opnået, i
relation til deres evner og de målsætninger der er opstillet i deres individuelle planer.

•

For elever med markante særlige behov, anbefales det at lave en evaluering af rammer snarere end områder, og at tilpasse rapporten til deres kendetegn og behov.
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