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Baggrunden for HAND in HAND programmet  
Foran dig ligger en beskrivelse af ét af de tre koblede HAND in HAND programmer (HAND in HAND programmet for 

elever, HAND in HAND programmet for pædagogisk personale og HAND in HAND programmet for ledelsesteamet). 

HAND in HAND programmerne er hovedresultatet af ’the HAND in HAND: Erasmus K3 policy-experimentation 

project’ (EACEA/34/2015; Promoting fundamental values through education and training adressing diversity in the 

learning environment  (oversat: At fremme fundamentale værdier gennem uddannelse og undervisning, som adresserer 

diversitet i læringsmiljøet). HAND in HAND projektet har involveret otte institutioner på tværs af fem lande 

[Educational Research Institute – projekt leder (ERI) og the Ministry of Education, Science and Sport (MESS), 

Slovenien; the Institute for Social Research Zagreb (ISRZ), Kroatien; Mid Sweden University (MIUN), Sverige; the 

Technical University of Munich (TUM) og the Leibniz Institute for Research and Information in Education (DIPF), 

Tyskland; VIA University College, Danmark; og the Network of Education Policy Centres (NEPC), netværk]. 

Institutionerne har arbejdet ud fra det fælles mål om at hjælpe med at skabe inkluderende fællesskaber (på skoler og i 

klasseværelser), ved at fremme de sociale, emotionelle og interkulturelle (SEI) kompetencer hos elever og pædagogisk 

personale – i en helskole tilgang.  

HAND in HAND projektet startede med en dybdegående og systematisk analyse af den aktuelle forskning i relation til 

SEI kompetence måling og SEI programudvikling, med systematiske søgninger i litteraturen  både nationalt 

(partnerlandene) og bredere (EU og internationalt). Dette resulterede i tre omfattende SEI kataloger (SEI evaluerings 

katalog, SEI pædagogisk personale program-katalog, og SEI elev-program katalog). Projektet fortsatte med at udvælge 

og udvikle en valid og pålidelig SEI vurdering (kvantitativ og kvalitativ) som supplement til den summative og formative 

evaluering af HAND in HAND programmerne, foretaget som randomiserede kontrollerede forsøg, med kontrolgrupper 

på tværs af landene (Slovenien, Kroatien, Sverige). Yderligere er gennemført en intervention med en årgang elever og 

et lærerteam på en dansk skole, med brug af samme forskningsværktøjer og supplerende multiple kvalitative metoder. 

Kvalitetssikrings-procedurer blev fulgt både i sampling, implementering i feltforsøgene, evaluering og kvalitetssikring. 

Udover HAND in HAND programmerne (programmet for elever, programmet for pædagogisk personale og programmet 

for ledelsesteamet) udgives også, som et resultat af projektet, HAND in HAND retningslinjer for policy og praksis.  

For yderligere information kan repræsentanter fra følgende nationale teams kontaktes:  

§ Ana Kozina (Slovenien),  

§ Birgitte Lund Nielsen (Danmark),  

§ Maria Rasmusson (Sverige),  

§ Iris Marušić (Kroatien)  

§ Albert Denk (Tyskland).  

Yderligere information om projektet og alle resultaterne er tilgængelige på http://handinhand.si. 
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Tilpasning, fidelitet og kernekomponenter  
 

Vi har i den internationale projektgruppe løbende, under implementeringen af projektet, diskuteret: ”Hvilke elementer i 

HAND in HAND programmet er ikke til forhandling?”. Diskussionen har taget afsæt i forskningslitteraturen vedrørende 

implementering og et litteratur-review med fokus på sociale, emotionelle og interkulturelle (SEI) kompetencer. 

Implementering defineres som den måde et givent program realiseres i praksis, og Durlak (2015; 2016) betoner, at “we 

should not think about SEL programmes by themselves as being effective, it is the well implemented programmes that 

are effective”. Derfor er det ved anvendelse af HAND in HAND programmerne afgørende at overveje nøje, hvordan 

implementeringen kan understøttes med øje for de mange faktorer, som vi fra forskningen ved kan have afgørende 

betydning for kvaliteten af implementeringen, fx. 1) fidelitet, dvs. "loyalitet" mod kerneelementer, 2) mængde/længde 

af aktiviteter, 3) kvaliteten af programmets aktiviteter, 4) deltagerrespons, 5) program differentiering, 6) monitorering 

af kontrol- eller sammenlignings-gruppe, 7) programmets spændvidde, og 8) tilpasning til den lokale kontekst (Durlak, 

2015, s. 397). 

Vi vil særligt henlede opmærksomheden på, at både tilpasning og fidelitet er nævnt på denne liste. Fidelitet i forhold til 

et program, handler om pålideligt og loyalt at holde sig til at arbejde med kernekomponenterne/de aktive ingredienser i 

programmet - dvs. de elementer, der er afgørende for at opnå de ønskede effekter. Mens tilpasning til den lokale kontekst 

handler om, at programmet kan realiseres og tilpasses den specifikke skole og skolekultur. Det betyder, at lærere og 

elevers værdier og tidligere erfaringer må inddrages, og ses som nødvendige og afgørende for at implementeringen kan 

lykkes. 

Hver skole og klasse er unik hvilket betyder, at oplevelserne med de forskellige øvelser kan variere væsentligt fra en 

kontekst til en anden. Derfor kræver det viden og forståelse for kernekomponenterne at implementere programmet, man 

bør kende til den teoretiske baggrund, samt have erfaring med undervisning og med at lede workshops med elevgrupper. 

Skoler og klasser bør være forberedte før starten på programmet, især må de forberedes på, og inddrages i diskussion 

af, at mange af øvelserne i programmet kan opleves meget anderledes end hvad de er vant til. Hvis underviseren ikke er 

fra den konkrete skolen, vil samarbejde med lokalt pædagogisk personale, som kender eleverne, være helt afgørende.  

Vi foreslår, at programmets undervisere følger beskrivelsen af programmet ret tæt, men vi vil gerne understrege, at 

underviserens sensitivitet i forhold til den specifikke gruppe og opmærksomheden på specifikke behov eller udfordringer 

i gruppen, er essentielle faktorer i succesfuld program-implementering. Ligeledes er underviserens villighed til at gå i 

dialog med deltagerne en helt afgørende aktiv ingrediens. Selvom programmet, som det fremstår her, er opdelt i moduler, 
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med en bestemt rækkefølge af en række øvelser, anbefaler vi, at man i forbindelse med lokal tilpasning tænker i en 

fleksibel tidsramme, og meget gerne i en vedvarende proces, så det ikke ’bare’ bliver et enkeltstående program.  

Både dialogøvelser, fysiske øvelser og indre øvelser er meget afgørende for processen, men underviseren kan naturligvis 

bytte øvelser i manualen ud, f.eks. med øvelser fra afsnittet “ekstra øvelser”, som findes i slutningen af manualen. Dette 

giver mulighed for at finjustere balancen mellem de forskellige typer af øvelser. Det er blot vigtigt at holde sig for øje, 

at eleverne bliver fortrolige med såvel dialog som indre og fysiske øvelser. Det er desuden afgørende, at underviseren 

er opmærksom på vigtigheden af at gentage nogle af nøgleøvelserne flere gange, for at understøtte øvelse og 

dybdekendskab.  

Vi anbefaler, at iværksætte HAND in HAND programmet som et program for hele skolen, ved at bruge denne manual 

samt manualerne for pædagogisk personale. En helskole tilgang er i vores forståelse en afgærende forudsætning for at 

udvikle SEI kompetencer blandt alle som tager del i elevernes skolegang.    
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Vigtigheden af at udvikle sociale og emotionelle kompetencer 
Social og emotionel læring (SEL) kan beskrives som en proces, hvor man tilegner sig kernekompetencerne til 

at genkende og håndtere følelser, sætte og opnå positive mål, værdsætte andres perspektiv, opbygge og 

vedligeholde positive relationer, træffe ansvarlige valg, og håndtere interpersonelle situationer 

hensigtsmæssigt (Elias et al., 1997).  I SEL-programmer fremmes udviklingen af fem sammenkoblede sæt af 

kognitive, følelses- og adfærdsmæssige kompetencer: selv- opmærksomhed, selvregulering, social-

opmærksomhed, relationelle færdigheder og ansvarlig beslutningstagning (Collaborative for Academic, 

Social, and Emotional Learning, 2005). Disse kompetencer giver til gengæld et fundament for bedre tilpasning 

og akademiske præstationer, som reflekteres i en mere positiv social adfærd, færre adfærdsproblemer, mindre 

følelsesmæssig smerte og forbedrede resultater i skolen (Greenberg et al., 2003). Over tid resulterer 

beherskelse af SEL-kompetencer i en progression i udviklingen, der fører til skifte fra hovedsageligt at være 

styret af eksterne faktorer, til at agere mere i harmoni med internaliserede overbevisninger og værdier, omsorg 

for andre, at træffe gode valg og tage ansvar for ens egne valg og egen opførsel (Bear & Watkins, 2006). 

 

CASEL har identificeret fem sammenhængende kognitive-, følelsesmæssige- og adfærdsmæssige 

kompetencer.  

 
 

Figur 1. Dimensionerne af sociale- og emotionelle kompetencer (tilpasset fra Bridgeland, Bruce, & Hariharan, 

2013). 

 



 
 
 
 

 
10 

 
www.handinhand.si 

Her følger definitioner på de fem kompetence-klynger (se også beskrivelse tilpasset elever i appendix på sidste 

side):  

• Selv-opmærksomhed: Evnen til så præcist som muligt at kunne genkende egne følelser og tanker og deres 

indflydelse på egen adfærd. Dette indebærer præcist at kunne vurdere ens styrker og begrænsninger samt at 

have en velfunderet følelse af selvtillid og optimisme.  

• Selvregulering: Evnen til at kunne regulere sine følelser, tanker og adfærd tilstrækkeligt i forskellige 

situationer. Det indebærer at kunne håndtere stress, mærke og bruge sine impulser på en konstruktiv måde, 

motivere sig selv, og opstille og arbejde med at opnå personlige og faglige mål.   

• Social-opmærksomhed: Evnen til at kunne tage andres perspektiv og have empati for andre fra forskellige 

baggrunde og kulturer. At forstå sociale og etiske normer for adfærd og genkende ressourcer og støtte hos 

familie, skole og fællesskaber. 

• Relationelle færdigheder: Evnen til at etablere og opretholde konstruktive relationer med forskellige 

individer og grupper. Dette indebærer at kunne kommunikere klart, lytte aktivt, samarbejde, modstå upassende 

socialt pres, mægle i konflikter på en konstruktiv måde, og søge efter eller give hjælp, når der er behov.   

• Ansvarlig beslutningstagning: Evnen til at foretage konstruktive og respektfulde valg om personlig adfærd 

og sociale interaktioner baseret på overvejelser over etiske standarder, sikkerhedsspørgsmål, sociale normer, 

en realistisk vurdering af konsekvenser af forskellige handlinger og trivsel for sig  selv og andre (Bridgeland, 

Bruce, & Hariharan, 2013). 

To store meta-analyser har bidraget med evidens for  den positive effekt af programmer for social- og 

emotionel læring på elevernes social-emotionelle kompetencer og holdninger til dem selv, andre og skolen. 

Meta-analysernes resultater fra Durlak et al. (2011) viste, at elever som var inkluderet i 

interventionsprogrammer for social og emotionel læring, der var skolebaserede og universelle, viste 

forstærkede SEL-kompetencer, og positiv udvikling i social adfærd som følge af interventionen, sammenlignet 

med elever, der ikke var inkluderede i sådanne programmer.  Elever der deltog i SEL interventionsprogrammer 

viste også færre adfærdsproblemer og havde lavere niveau af følelsesmæssig smerte. Desuden blev elevernes 

faglige præstationer også signifikant forbedret. En nyere meta-analyse (Taylor et al., 2017), viste derudover 

at elever, der deltog i SEL programmer havde bedre resultater, sammenlignet med elever i en kontrol gruppe, 

ift. socio-emotionelle færdigheder, opførsel, og indikatorer for trivsel, også i noget tid efter interventionen (i 

opfølgende målinger 6 måneder til 18 år efter interventionen). Fordelene var ens på tværs af elevernes race, 

socioøkonomiske baggrund og skolens lokalisering.  
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I programmet har seks hovedøvelser særligt fokus på at udvikle elevernes sociale og emotionelle kompetencer. 

At udtrykke følelser aktiviteten (s. 26) kan hjælpe eleverne ved at lede opmærksomheden hen på deres følelser, 

dem de let udtrykker, men også dem de kan have svært ved at udtrykke. Eleverne identificerer først måder, de 

kan opnå opmærksomhed omkring deres følelser, og derefter reflekterer de over deres oplevelser med at 

udtrykke følelser. Denne øvelse sigter således mod at udvikle både selv-opmærksomhed og selvregulering. 

Denne opmærksomhed kan hjælpe eleverne med at indse, hvordan det at udtrykke følelser eller at holde 

følelserne tilbage, har indflydelse på deres trivsel og relationer til andre. I Empatiøvelsen (s.32), lærer eleverne 

hvordan de kan vise empati, som er "evnen til at forstå en anden persons følelser og forstå situationen fra 

deres perspektiv". Eleverne bliver ansporet til at lytte aktivt og forstå en anden persons situation ud fra deres 

perspektiv. Dertil opnår de også en opmærksomhed på andre personers følelser og på deres egne følelser, 

mens de lytter til andre. Et yderligere fokus i aktiviteten er, at eleverne får mulighed for at opleve en anden 

person, som udviser empati, men også at personen får empatisk omsorg. Målet i Fortæl en historie sammen 

aktiviteten (s. 46) er at styrke opmærksomheden på en selv, mens man er i en relation med en anden person. I 

hverdagen er mennesker ofte mere bevidst opmærksomme på, hvad der sker i deres omgivelser, og ikke så 

meget på deres egne reaktioner. Med viden om denne diskrepans, kan aktiviteten hjælpe eleverne med at 

balancere fokus på omgivelser (f.eks. en anden person) med dem selv, imens de holder kontakt. Denne øvelse 

understøtter samarbejde og positive relationer med andre personer, fordi eleverne skaber en historie sammen, 

ved at acceptere ideer fra en anden person og tilføje deres egne. På den måde bidrager aktiviteten til 

udviklingen af relationelle færdigheder. Aktiviteten At skabe effektive jeg-beskeder (s. 58) er også målrettet 

mod, at udvikle elevernes relationelle færdigheder. Den sigter mod at hjælpe eleverne med at udøve effektiv 

kommunikation, ved at bruge jeg-beskeder, til at udtrykke ens behov på en klar og rolig måde samt tage 

ejerskab over egne følelser og behov. Jeg-beskeder kan, når de bliver brugt korrekt, støtte en positiv 

kommunikation i relationer og hjælpe med at forstærke relationer, fordi det, ærligt at dele følelser og tanker 

kan hjælpe mennesker føle sig tætte og mere relateret til hinanden. Målet med Positiv selv-tale aktiviteten 

(s.71) er at opnå opmærksomhed på ens egen dialog med sig selv og lære nye tilpasningsdygtige og positive 

måder at rammesætte ens tanker om sig selv. Selvtale refererer til vores forståelse og fortolkning af situationer 

vi er i, hvordan vi bliver behandlet og hvordan vi har det med os selv. Denne aktivitet hjælper os med at blive 

bevidst om vores egne negative tanker om os selv, og understøtte udviklingen af positiv selvtale, som er 

realistisk, motiverende og dermed får os til at føle os bedre. Fokus i Ansvarlig beslutningstagning (s. 82) er, 

at hjælpe eleverne med at mestre en strategi til at træffe beslutninger, som vil give mulighed for at overveje 

flere muligheder og konsekvenserne af disse muligheder. Da børn med dårlige færdigheder ift. at træffe 

beslutninger har større risiko for forskellige emotionelle, adfærdsmæssige og interpersonelle problemer, er det 
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vigtigt at støtte udviklingen af effektive færdigheder ift. at træffe beslutninger hos børn og unge. Denne 

aktivitet hjælper eleverne med at øve at træffe beslutninger med at dele processen op i enkle skridt: at definere 

problemet, identificere muligheder, identificere mulige konsekvenser, afklare konsekvenser ift. ens værdier 

og følelser, søge hjælp når der er behov og til sidst at træffe en beslutning.  

Vigtigheden af at udvikle interkulturel kompetence og interkulturel 
forståelse 
 
Interkulturel kompetence, bygger på generelle sociale og emotionelle kompetencer, men kan ikke reduceres 

kun til det. Hovedårsagen til dette ligger i det faktum, at relationen mellem sociale og kulturelle grupper 

generelt bliver influeret af magtforskelle, social status og kollektiv erfaring (Leiprecht, 2001; Auernheimer, 

2003). I denne forstand, forudsætter det at opbygge relationer med "andre" mennesker, at man har øje for dybt 

rodfæstede barrierer i kommunikationen mellem grupper, så som stereotypisering, fordomme og 

diskrimination.  

Fra et uddannelsesmæssigt synspunkt, indebærer udvikling af elevernes interkulturelle kompetence, at 

identiteter fra mindre privilegerede sociale og kulturelle grupper bliver mere anerkendte blandt eleverne, og 

at de unges etnocentriske holdninger bliver undermineret. Det forventede resultat af fokus på interkulturel 

kompetence, set i dette perspektiv, burde blive en reduktion af fremmedhad og diskriminering (Katunarić, 

1994), så vel som en mere generel forberedelse af de unge mennesker til at kunne leve i kulturelt diverse 

samfund (Luchtenberg, 2005).  

Det at forberede eleverne på at leve i samfund med diversitet, kan ses som en proces, hvor deres interkulturelle 

sensitivitet skal udvikles (Bennett, 2004). Udviklingen af interkulturel kompetence og forståelse kan også 

beskrives som "en vedvarende kritisk refleksiv proces", som handler den progressive udvikling af viden, 

færdigheder og holdninger, der kan bruges i interaktionen på tværs af sociale og kulturelle grupper (Walton, 

Priest & Paradies, 2013: 181). Denne teoretiske position er i overensstemmelse med CASEL-modellen, da 

den involverer udviklingen af kognitive, emotionelle og interpersonelle færdigheder, så vel som en kritisk- 

social- og kulturel-opmærksomhed samt selv-opmærksomhed.  

En central pointe i udviklingen af interkulturel kompetence er, at en bedre forståelse af "andre" mennesker 

forstærker forståelsen af ens egen kultur og identitet. Med andre ord, kritisk interkulturel forståelse medfører 

en vedvarende proces af selv-refleksion, hvor opfattelsen af en egen identitet konstant bliver (re)defineret i 

relation til "andre" (Gundara, 2000). 
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På baggrund af dette, er det oplagt, at udviklingen af interkulturel -kompetence og -forståelse bygger på 

elementerne i CASEL modellen, såsom selv-opmærksomhed og selvregulering (som at være opmærksom på 

og kunne regulere egne følelse/f.eks. fordomme, tanker/f.eks. stereotyper og adfærd/f.eks. diskrimination) og 

social-opmærksomhed (som at tage en andens perspektiv og have medfølelse med andre fra forskellige 

baggrunde), men også andre dimensioner af modellen. Det er ligeså vigtigt at notere, at disse elementer af 

interkulturel kompetence skal suppleres med en kritisk dimension, der anerkender, hvordan etablerede sociale 

og mentale strukturer (Bourdieu, 1984) former vores nuværende adfærd.  

Et review-studie af skolebaserede tilgange til at udvikle elevernes interkulturelle forståelse viser vigtigheden 

af en kritisk dimension (Walton, Priest & Paradies, 2013). Denne retning i forskningen (Zirkel, 2008) viser, 

at langsigtede forandringer i holdninger og adfærd, kræver at elever og lærere adresserer og diskuterer 

forskellige positioner ift. kulturel diversitet på en eksplicit måde, dette inkluderer at undersøge elevernes 

holdninger ift. etnicitet, race og kultur. I denne proces har eleverne brug for at udvikle en kritisk ramme til at 

tænke over forskelle, og kritisk at reflektere over ens egen kulturelle identitet. Uden udviklingen af en sådan 

ramme, vil tilgange til at udvikle elevernes interkulturelle forståelse have tendens til at blive mindre effektive, 

da eleverne fastholder deres egen kulturelle gruppes holdninger og ser bort fra alternative oplevelser.  

I dette program vil fire hovedøvelser sigte mod at udvikle elleverens interkulturelle kompetence. Alle dem 

der…går derover aktiviteten (s. 20) handler om at skærpe eleveres opmærksomhed på ligheder og forskelle i 

deres egen og andres identitet, samt danne basis for anerkendelsen af, at vi alle har mangfoldige identiteter. 

Ved at bekræfte forskellige elementer af identitet, opdager eleverne denne mangfoldighed, og at 

ligheder/forskelle ikke kun bør tilskrives til en bestemt social eller kulturel identitet (f.eks. national eller 

etnisk). Ved at deltage i denne aktivitet, kan eleverne erfare, at deres egne mangfoldige 

tilhørsforhold/valg/holdninger/præferencer er ligeså legitime og værdifulde som andres. Aktiviteten At leve 

sig ind i forskellige sociale roller og positioner (s. 37) kan hjælpe eleverne med at blive opmærksomme på 

strukturelle og sociale barrierer, der kan påvirke sociale forhold, muligheder og fremtidige resultater. Nogle 

gange har de mennesker, som er ekstra privilegerede ikke øje for at andre ikke er, og man tænker måske heller 

ikke over, hvorfor der kan være en forskel. Denne aktivitet påpeger strukturelle forhindringer og belyser at 

ansvaret for ens chancer i livet og resultater ikke kun kan blive reduceret til individuelle karakteristika.  

Aktiviteten Omkring stereotyper og kategorier (s. 51) sigter mod at introducere eleverne for konceptet 

stereotyper, dvs. opfattelsen af at alle medlemmer af en bestemt gruppe besidder ens karakteristika og adfærd, 

uden at se den aktuelle variation mellem medlemmer af den bestemte gruppe. Eleverne opdager at negativ 

stereotypisering ofte resulterer i kategorisering, der kan være skadelig for grupper og individuelle og som kan 
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resultere i begrænsninger for deres potentiale og diskriminering.  I aktiviteten Omkring diskriminering (s. 66), 

kan eleverne lære om stereotyper og fordomme dvs. negative holdninger overfor en person på grund af 

hans/hendes medlemskab i en gruppe. Stereotyper og fordomme kan lede til diskriminering, som er en 

handling hvor man behandler en mindre gunstigt på baggrund af alder, religion, race, nationalitet, køn osv. De 

lærer om former og mulige konsekvenser af diskriminering og diskuterer måderne man kan bekæmpe 

fordomme.    

 

Underviserens introduktion til eleverne 

Det er vigtigt at eleverne forstår strukturen, målene og kerneideerne i programmet i starten. Derudover er det 

også vigtigt for implementeringen af programmet og resultaterne, at eleverne lærer underviseren at kende og 

etablerer en relation bygget på tillid, respekt og støtte.  

Under din første kontakt med eleverne er det vigtigt at fremhæve, at der er fortrolighed i gruppen og at 

øvelserne som vi introducerer ikke er obligatoriske. Mens det er værdifuldt at alle elever deltager i 

aktiviteterne, er det nødvendigt at respektere deres grænser og tillade dem at trække sig ud af aktiviteter hvis 

de føles ubehagelige for dem. 

Et eksempel på en introduktion til elever:  

“I undervisningen vil vi introducere jer for nogle teorier bag det vi arbejder med sammen, heriblandt 

kerneideerne og koncepter i programmet.  

Fokus i undervisningen vil være på jer og give jer mulighed for at kigge på jeres egne kompetencer og jeres 

egen måde at håndtere udfordringer i skolen i hverdagen.  

Vi vil starte dagen med at lave nogle små øvelser, som en introduktion til hinanden og til os. Øvelserne bliver 

brugt som icebreakers, men er også en del af programmet for sociale-, emotionelle- og interkulturelle 

kompetencer. Der vil måske være nogle øvelser som I vil synes er mærkelige eller sjove. Det er fint og naturligt 

at føle sig lidt akavet under nogle af øvelserne, men giv dem noget tid, for i vil måske finde ud af at de er 

brugbare og interessante til sidst. " 

Efter introduktionen, foreslår vi at give eleverne nogle klistermærker, som de kan skrive deres navn på (bed 

dem om at sætte dem et synligt sted). 



 
 
 
 

 
15 

 
www.handinhand.si 

Derudover foreslår vi, at underviseren følger dagsorden så vidt muligt. Dagsordenen har en pause på 5 

minutter, som vil passer ind i nogle skemaer, ellers tilpasses til den aktuelle skole. Det er meget vigtigt at 

pausen ikke afbryder nogen af øvelserne, især kropsscanninger og indre øvelser, som bør udføres i fred og ro. 

Underviseren bør også sørge for at modulerne kun indeholder en kort 5-minutters pause, i stedet for længere 

pauser (15-20 minutter alt efter skoles politik), da længere pauser afbryder læringsprocessen.  

 

OBS: I forbindelse med introduktionen kan en plakat, men de forskellige kompetencer, introduceres og måske 

hænges op i klassen. Det vil kunne hjælpe eleverne til at tænke med ift. de kompetencer, der arbejdes med. 

Se bilag med plakat til slut i denne udgivelse.  
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Modul 1 
Selv-opmærksomhed & interkulturel kompetence 
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Eksempel på dagsorden 
 

Varighed Aktivitet Kategori 
5 min. Introduktion til programmet og til underviseren Introduktion 

5 min. 
Eleverne præsenterer klassen for underviserne 
eller  
To stjerner og et ønske 

Icebreaker  

10 min. Fødselsdagscirkel Icebreaker 
25 min. Alle dem der…. Går derover Interkulturel kompetence 
5 min. Pause  

15 min. Siddende kropsscanning Selv-opmærksomhed 

30 min. At udtrykke følelser Selv-opmærksomhed 
Selvregulering 

5 min. Refleksion over øvelserne i dette modul Afsluttende aktivitet 
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Øvelser 
Ø1.1.1 Eleverne præsenterer klassen for underviseren  
Formål/begrundelse 

Icebreaker aktivitet med det formål at gøre eleverne mere afslappede og at lære dem at kende samt få en 
fornemmelse af klassen som helhed.  

Materialer 

(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse  

Eleverne deles ind i grupper af 5.  

Bed dem om kort at snakke om deres klasse som helhed.  

Bed grupperne om at komme på tre ord, der beskriver deres klasse og dele disse med underviseren.  

Underviseren opsummerer ordene, som karakteriserer klassen.  

Ø1.1.2 To stjerner og et ønske 
Formål/begrundelse 

Icebreaker aktivitet for at gøre eleverne mere afslappede og for at lære dem at kende og få en fornemmelse 
af klassen.  

Materialer 

(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse  

Elevernes deles ind i grupper på fem og bliver bedt om at give deres klasse “stjerner og ønsker”.  

Eleverne identificerer to positive aspekter eller karakteristika for klassen (stjerner) og diskuterer hvorfor de 

har valgt dem.  
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Derudover skal eleverne finde frem til et ønske for klassen, altså hvad de synes klassen kan forbedre eller 

hvad de ønsker at gøre bedre.  

Bed dem om at dele stjernerne og ønskerne med underviserne og efterfølgende opsummeres der.  

Ø1.2 Fødselsdagscirklen 
Formål/begrundelse 

Icebreaker aktivitet, hvor kommunikation og samarbejde øves.  

Materialer 

Musikafspiller 

Øvelsesbeskrivelse   

Underviseren kunne introducere øvelsen ved at sige: I øvelsen skal i øve samarbejde. Jeres opgave er at stille 

jer i en rundkreds ordnet efter måneden og dagen for jeres fødselsdag (nemmere version: alfabetisk efter 

efternavn), men i skal gøre dette uden at tale.  I har indtil sangen er slut til at løse opgaven.  

Underviseren kan give eleverne hints: for eksempel kan de vise tallet for måneden de har fødselsdag på 

fingrene. Når de har tænker at de nogenlunde har fundet deres plads i cirklen, kan de gå videre til at vise dato-

nummeret med deres fingre (eller finde på andre måder at vise større numre, eksempelvis ved at trampe en 

gang for 10 og to gange for 20) for a finde deres endelige plads i cirklen.  

Bed eleverne om at reflektere over opgaven, når sangen er slut. Du kan f.eks. bruge følgende spørgsmål:  

Var opgaven nem eller svær? 

Hvilke strategier brugte I til at løse opgaven?  

Hvordan var det ikke at måtte sige noget? 
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Ø1.3 Alle dem der…går derover 
Formål/begrundelse 

Identitet kan anskues som en vedvarende proces, hvor ens egen opfattelse af sig selv defineres i relation til 

andre, dvs. medlemmer af en bestemt social gruppe (f.eks. familie, jævnaldrende, musik, sport, religiøst 

fællesskab, regionalt eller nationalt fællesskab). En positiv og afbalanceret identitet er vigtig for udviklingen 

af har harmoniske sociale- og interkulturelle relationer. Når selvet bliver truet, kan folk nedvurdere andre for 

at bekræfte deres egen identitet.  Men hvis ens egen identitet er bekræftet og værdsat, kan det forbygge at man 

nedvurderer andre. 

Fokus på 

Interkulturel kompetence - At værdsætte andres selv/identitet. 

Mål 

At identificere ligheder og forskelle i gruppen og vise de mulige krydsninger af forskellige dele af identiteten.  

Materialer 

(Ingen materialer) 

Resultater 

- At identificere forskelle og ligheder hos mennesker 

- Opmærksomhed på der hvor forskellige elementer af identiteten krydser 

- Opmærksomhed på muligheden for at andres identitet kan være kvalitativt forskellig fra ens egen og at 

forskelle i karakteren af identitetens elementer ikke betyder at ens identitet/præferencer/skikke/valg er mere 

korrekte end andres.  

Øvelsesbeskrivelse 

1. Alle elever står i midten af rummet.  

Forklar at der løber en linje gennem midten af rummet. Forklar eleverne at du vil læse forskellige 

udsagn op og hvis udsagnet passer på dem, skal gå over og stå til højre for linjen; dem som udsagnet 

ikke passer på går over og står til vestre for linjen. Måske vil det hjælpe med at mindske forvirring, 
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hvis du skriver reglerne op på tavlen. (Ja – højre; nej – venstre). Vær sikker på at læse udsagnene 

langsomt nok til, at eleverne kan stå på den valgte side af linjen et stykke tid og få øje på hvem der er 

på samme/modsatte side af linjen. 

 

2. Eleverne skal gå til højre side af linjen hvis de:  

a) Har en yngre bror eller søster.  

b) Godt kan lide at stå tidligt op. 

c) Tømmer opvasken. 

d) Ved hvad de vil være, når de bliver voksne. 

e) Spiller fodbold. 

f) Let bliver vred eller sur. 

g) Kan lide at synge. 

h) Har briller på. 

i) Gerne vil på gymnasiet. 

j) Gerne vil på erhvervsuddannelse. 

k) Godt kan lide at gå sent i seng. 

l) Går med ur. 

m) Træner mindst to gange om ugen. 

n) Blev født i et andet land end hvor de bor. 

o) Nogle gange føler sig ensomme. 

p) Godt kan lide at møde nye mennesker. 

q) Spiller på et instrument. 

r) Godt kan lide pizza. 

s) Synes matematik er svært. 

t) Nogle gange føler at deres venner ikke forstår dem. 

u) Godt kan lide katte. 

v) Godt kan lide hunde.  

w) Bliver urolige når de skal holde oplæg. 

x) Bedst kan lide morgenmad, frokost, aftensmad. 

Osv. 
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Refleksion (i slutningen af øvelsen)   

- Var de samme elever altid på den samme side af linjen? Hvorfor ikke? 

- Hvad gør mennesker forskellige? 

- Hvad kan vi have til fælles med andre mennesker? 

- Hvordan er alle i jeres klasse ens? 

- Hvordan er alle i jeres klasse forskellige? 

- Hvordan er alle mennesker i vores land ens? 

- Hvordan er alle mennesker i vores land forskellige? 

- Hvorfor er det forkert at sige at nogle bestemte mennesker ikke er ligeså gode som andre? 

 

Øvelsen er delvist tilpasset fra: 

Shapiro, D. (2004). Conflict and Communication: A Guide Trough the Labyrinth of Conflict Management. 
New York, NY: Idea Press Books. 
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Ø1.4 Siddende kropsscanning 
Formål/begrundelse 
Hovedformålet med denne øvelse er at træne opmærksomheden, fordi den er en fundamental del af både selv-

opmærksomhed og social-opmærksomhed, som igen er basis for selvregulering, relationskompetence samt for 

interkulturel kompetence. Mindfulness-øvelser både i bevægelse og i ro spiller en stor rolle, når det drejer sig 

om udvikling af venlighed, empati og medfølelse. Øvelserne har fokus på at være opmærksom på, hvad der 

sker i øjeblikket, at acceptere hvordan det er lige nu uden værdisætte eller dømme oplevelsen. Denne måde at 

træne en venlig, inkluderende indstilling over sig selv har betydning for, hvordan man forholder sig til andre. 

Fokus på 

Selv-opmærksomhed 

Mål 

At bringe opmærksomheden ind i kroppen og på de fysiske fornemmelser i kroppen.  

Materialer 

Musik afspiller og afslappende musik (valgfrit) 

Øvelsesbeskrivelse 

Instruktion til underviseren: Underviseren bør sidde mellem eleverne under øvelsen (på gulvet eller en stol) 

og bede eleverne om at lukke øjnene. Afslappende musik kan bruges under øvelsen.  

Underviseren forklarer: “ I denne øvelse er fokus på at bringe opmærksomheden ind i kroppen mens du sidder 

stille. Dette forstærker evnen til at genkende kroppens signaler i øjeblikket og hvordan vi fortolker og 

kategoriserer disse signaler. Øvelsen hjælper både på udviklingen af selv-opmærksomhed og selvregulering. 

Vi kan ofte reagere impulsivt og uden virkeligt at vide hvad der fik os til at handle eller sige som vi gør, når 

vi er i pressede situationer. Bagefter kan vi se på situationen og ønske vi havde reageret anderledes.   

Hvis man laver denne øvelse regelmæssigt og i ro, kan vi skabe en vane eller et mønster, som kan blive husket 

i en presset situation.  Det at vende opmærksomheden indad, skaber en lille pause og en lille afstand til 

situationen, som kan tilbyde muligheden for at finde på en bedre og mere bevist reaktion på situationen”.  

Underviseren sidder sammen med deltagerne og guider: 
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Sæt dig så godt til rette som det er muligt for dig på en stol. 

Du kan starte med at lægge mærke til hvordan du sidder. Læg mærke til din krops kontakt til stolen: bagsiden 

af lårene, bagdelen, evt. ryggen. Måske giver det en fornemmelse af at stolen støtter dig.  

Du kan nu, hvis det er muligt for dig, placere din opmærksomhed ved bækkenet og lægge mærke til kroppens 

vægt på stolen. 

Herfra kan du følge din rygsøjle med opmærksomheden hele vejen fra halebenet og op til den øverste 

nakkehvirvel. Det kan være du bemærker rygsøjlens kurver og hvordan rygsøjlen hjælper dig til at være i en 

oprejst position. 

Du kan nu flytte din opmærksomhed ned i dine fødder. Du kan bevæge dem lidt hvis det føles godt. Læg mærke 

til hvor dine fødder er placeret. Hvis de rører gulvet så mærk kontakten mellem fødder og gulv. Hvordan 

mærkes gulvet? Du kan også lægge mærke til temperaturen i dine fødder, er de kolde eller varme? Lægger du 

mærke til andre ting, når du fastholder din opmærksomhed ved fødderne? 

Hvis det er muligt kan du lade opmærksomheden flytte op til dine hænder. Hvordan mærkes dine hænder lige 

nu? Kan du mærke dem overhovedet? Hvor har du dem placeret? Og hvordan mærker du kontakten mellem 

dine hænder og det hænderne hviler på – kontaktfladen? Du kan måske mærke hændernes vægt og hvordan 

de bliver mødt af noget andet?   

Lad opmærksomheden flytte sig igen. Denne gang op til hovedet.  

Hvordan mærker du hovedet og ansigtet? Panden, tindingerne, området omkring øjnene, kæberne, læber og 

nakke. 

Måske kan du få en fornemmelse af hvordan hovedet er placeret på toppen af rygsøjlen nærmest som en bold 

eller en kugle. Hvis det føles godt, kan du bevæge dit hoved lidt og justere hovedets placering til du finder en 

god position på toppen af rygsøjlen.   

Du kan nu se om det er muligt at sprede din opmærksomhed så den inkluderer dit hoved, dine fødder, dine 

hænder og din rygsøjle. På denne måde vil både kroppens periferi og dets centrum være i 

opmærksomhedsfeltet på samme tid. ”   
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Ø1.5 At udtrykke følelser 
Formål/begrundelse  

Selv-opmærksomhed er evnen til præcist at genkende ens følelser og tanker samt deres indflydelse på ens 

adfærd, mens selvregulering er evnen til effektivt at regulere ens følelser, tanker og adfærd i forskellige 

situationer. Dette inkluderer at håndtere stress, kontrollere impulser, motivere sig selv etc. (Bridgeland, Bruce, 

& Hariharan, 2013). Selv-opmærksomhed er generelt forbundet med en positiv psykisk trivsel (Sutton, 2016), 

hvorimod lav følelsesmæssig selvregulering er forbundet med psykosociale og følelsesmæssige 

problematikker (Bandura et al., 2003). 

Fokus på  

Selv-opmærksomhed og selvregulering 

Mål 

At identificere de måder eleverne kan opnå opmærksomhed på deres følelser (f.eks. via fornemmelser I 

kroppen), og at identificere de udfordringer unge mennesker kan møde, når de udtrykker følelser, heriblandt 

konsekvenserne af disse udfordringer for deres trivsel og deres relationer.  

Materialer 

Whiteboard, tusser; et stykke papir og blyant til hver deltager og kort med følelser skrevet på. 

Øvelsesbeskrivelse 

1. Fortæl eleverne at denne øvelse handler om følelser og bed dem om at tænke over deres egne erfaringer 

med forskellige følelser. Underviseren kan give følgende instruktion: 

• Til at starte med, kan du prøve at tænke på en situation hvor du følte dig glad, ked af det eller vred. 

Hvordan genkendte du at du følte lige præcis de følelser? Hvordan ved du hvad du føler? (Det er okay, 

hvis der er nogle af følelserne du ikke kan huske, eller hvis du ikke helt er klar over hvordan du genkendte 

dem) (2 minutter) 

• Nu kan du prøve at huske tilbage på en gang du har set en anden være glad, ked af det eller vred. 

Hvordan genkendte du hvad den anden person følte? Hvilken slags information kan hjælpe dig med at 
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identificere andres følelser? Hvad kigger eller lytter du efter? Hvordan ved du hvad den anden person 

føler? (2 minutter) 

2. Diskuter i hele klassen, hvordan man kan genkende følelser i 5-10 minutter. Du kan stille følgende 

spørgsmål til eleverne: 

• Var det nemt eller svært at afgøre, hvordan du genkender dine og andres følelser? (Fortæl at det 

er okay, hvis de ikke kan huske nogle af følelserne eller hvordan de blev opmærksomme på dem. 

Nogle gange tager det mere tid og det kan udvikles ved at øve sig).  

• Hvad kan du huske, hvilken information hjælper med at genkende om andre føler sig glade, ked af 

det eller vrede (eller er bange, tilfredse, forelskede)? (Du kan snakke om følelserne en efter en 

eller alle på same tid, alt efter hvordan eleverne reagerer på øvelse. Hvis de ikke kan huske, kan 

du spørge dem om de er opmærksomme på de følelser eller tanker de har lige nu. Derefter kan du 

forklare, at følelser kan blive genkendt på fornemmelser i kroppen og kropssprog, for eksempel 

kan vores mave gøre ondt, når vi er bange eller vi kan knytte vores hænde og trække været hurtigere 

når vi er vrede, og når vi er glade kan vi have føle os lettede eller afslappede i kroppen).  

• Er det nemmere for dig at genkende dine egne eller andres følelser? Er der nogle følelser, som er 

nemmere at genkende end andre? Hvilke? 

• Måske er du først opmærksom på dine følelser efter du allerede har reageret? 

3. Bed eleverne om hurtigt at tænke og huske på hvad de gør når de føler forskellige følelser, f.eks.: glæde, 

frygt, vrede, sorg, tilfredshed. Du kan spørge eleverne om:  

• Hvilke følelser er nemmest at udtrykke og hvilke er sværere at udtrykke? Brug kort med følelser 

skrevet på, til at rangere dem fra dem du har nemmest ved at udtrykke til dem der er sværere at 

udtrykke. (Giv kort med følelser til alle eleverne. Se yderligere materiale). (2 minutter) 

4. Bed eleverne om at diskutere parvis: 

• Diskuter i par, hvilke følelser du har nemmest ved at udtrykke og hvilke der er sværere og hvor 

ens eller forskellige i er ift. at udtrykke følelser. (5 minutter) 

5. Efter elevernes diskussion i par, kan du bede dem om at dele deres indsigter i hele gruppen. Du kan bruge 

følgende spørgsmål til at starte en diskussion:  
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• Kom i frem til nogle ligheder eller forskelle i jeres diskussion, som i har lyst til at dele ift. at 

udtrykke følelser?  

• Hvordan føles det når du ikke udtrykker en følelse, når du oplever den? Som eksempel, hvis du 

sjældent viser vrede, frygt eller hvis du er ked af det? Hvad kan konsekvenserne være, hvis man 

gemmer/undertrykker nogle følelser? 

• Hvordan tror du det at udtrykke følelser kan påvirke din trivsel og dine relationer til andre (f.eks. 

venner, søskende, forældre)? 

• Hvorfor er følelser vigtige? (Giv gerne eksempler, hvis der er behov for det: frygt hjælper os i 

farlige situationer, vrede kan hjælpe os med at beskytte os selv osv.). Bed eleverne om at finde på 

nogle eksempler og dele dem med gruppen. 

• Kan du finde på en god og konstruktiv made at vise disse følelser på? 

Man kan opsummerende sige at det er vigtigt at pointere forskellen mellem følelsen og at reagere på følelsen 

ift. at finde på måder af udtrykke følelser på, som ikke skader os selv eller andre.  

Yderligere materialer 
 
Disse kort deles ud til alle eleverne. 

Glad 

 

Ked af det 

 

Vred 
 

Bange 

 

Tilfreds 
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Modul 2 
Social-opmærksomhed & interkulturel kompetence 
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Eksempel på dagsorden 
 

Varighed Aktivitet Kategori 
10 min. Tælle til 20 sammen Icebreaker 
35 min. Empatiøvelse Social-opmærksomhed 
5 min. Pause  

10 min. Siddende krops- og åndedræts-scanning Selv-opmærksomhed 

35 min. At leve sig ind i forskellige sociale roller og 
positioner 

Interkulturel kompetence 

5 min. Refleksion over øvelserne i dette modul  Afsluttende aktivitet 
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Øvelser 
Ø2.1 Tæl til 20 sammen 
Øvelsesbeskrivelse 

Instruktioner: 

Alle stiller sig i en rundkreds med lukkede øjne. 

Opgaven er nu at tælle til 20 sammen. Men der er nogle regler. Der er kun én der må sige et tal ad gangen, og 

hvis der er to eller flere, der siger et tal samtidigt, starter man forfra. Man må også kun sige et tal ad gangen, 

men gerne byde ind flere gange.  
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Ø2.2 Empatiøvelse 
Formål/begrundelse 

Empati er evnen til at forstå en anden persons følelser og situationen fra deres perspektiv. Dette inkluderer 

“identifying, acknowledging, and acting upon the experiences, feelings, and viewpoints of others, whether by 

placing oneself in another’s situation or through vicariously experiencing another’s emotions” (Jones et al., 

2017).  Evnen til at se en andens perspektiv og føle empati for andre fra forskellige baggrunde er en del af den 

sociale-opmærksomhedskompetence (CASEL; Bridgeland, Bruce, & Hariharan, 2013).   

Fokus på 

Social-opmærksomhed 

Mål 

At øve empati 

Materialer 

Klokke, papirer med spørgsmål på. 

Øvelsesbeskrivelse 

1. Instruktion til underviseren: Det er en god ide at være striks omkring tiden, du kan eventuelt bruge en 

klokke til at markere overgangen fra en del af øvelsen til en anden.  

Denne øvelse foregår parvis. Du kan lade eleverne lave grupperne selv og bede dem om at sidde ansigt 

mod ansigt. Fortæl at de i dag skal dele en historie om en situation hvor de følte sig bekymrede, bange 

eller kede af det (fortæl dem gerne at det ikke skal være meget foruroligende, men heller ikke for banalt 

f.eks. en ben-skade). Du kan give dem et minut til at finde frem til en historie, som de har lyst til at dele 

med partneren.  

• Lad dem vælge hvem der fortæller først. Fortællerne har 5 minutter til at dele deres historie. Imens 

må lytterne ikke afbryde fortælleren med spørgsmål eller kommentarer, derudover skal de huske 

at sidde stille med kroppen, og bare lytte, søge øjenkontakt og være opmærksomme på hvad 

partneren siger. Underviseren kan instruere eleverne i at de ikke skal bytte roller endnu! 

2. Fortælleren deler sin historie, imens lytteren lytter i 5 minutter. Hvis fortælleren er færdig med sin historie 

før tiden er gået, skal de bare sidde i stilhed og vente. Hvis fortælleren husker på mere, må han/hun gerne 
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dele dette, men lytteren må ikke tale og de må ikke bytte roller. Når de 5 minutter er slut, vil underviseren 

ringe med klokken og sige at tiden er gået. 

3. At øve empati 

a. Efter dette, kan du bede lytteren om at reflektere over partnerens historie og dele med partneren. 

Lad dem med deres egne ord, beskrive den situation partneren håndterede (5 minutter). 

Du kunne f.eks. sige til eleverne: 

Nu er det tid til at lytterne skal reflektere over hvad du har hørt fra din parter og dele din oplevelse 

af historien (brug dine egne ord til at beskrive situationen). Hvilket tidspunkt i historien, tror du, 

at din partner følte sig med bekymret eller bange? 

b. Bagefter kan du bede fortællerne om at reflektere over lytternes genfortælling af historien. Bed 

dem om at give lytteren respons efter disse spørgsmål (2 minutter):  

• Beskrev din lytter historien korrekt? Forstod lytteren hvordan du følte på det tidspunkt du 

beskrev? 

• Forstod din lytter de detaljer, som gjorde at situationen føltes skræmmende for dig eller fik 

dig til at føle dig bekymret eller ked af det? Hvis ikke, så kan du afklare misforståelserne med 

din partner.  

c. Få bekræftet at alle par har diskuteret og forstået situationen.  

4. Byt roller og gentag! 

 

Refleksion  
Når parrene er færdige med øvelsen, kan i gå tilbage til rundkredsen og reflektere over aktiviteten. Du kan 

stille eleverne følgende spørgsmål:  

1. Hvordan var din oplevelse af øvelsen? Hvad lagde du mærke til undervejs?  

2. Var det lettere at lytte end at tale eller omvendt? Hvorfor? 

3. Var det okay for dig at lytte til historien uden at kommentere eller at tale? Hvordan eller hvorfor?  

4. Kan du komme i tanker om situationer, hvor der er vigtigt at lytte til andre?  
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Ø2.3 Siddende krops- og åndedræts-scanning 
Formål/begrundelse 

Fokus er i denne øvelse igen på kroppen og fysiske fornemmelser i kroppen. Med denne øvelse udvides 

omfanget af opmærksomheden til også at indeholde bevægelserne omkring åndedrættet. Det at være 

opmærksom på ens eget åndedræt, aktiverer det para-sympatiske nervesystem og regulerer stressniveauet. 

Dette betyder, at opmærksomhed på åndedrættet er en vigtig bestanddel af at udvikle selvregulering.  

Fokus på 

Selv-opmærksomhed 

Mål 

Denne øvelses fokus er på kroppen og fysiske fornemmelser i kroppen. Men i denne øvelse, udvider vi 

opmærksomheden så den også indeholder bevægelser omkring åndedrættet og fornemmelserne i relation til 

dette.  

Materialer 

Højtalere til afslappende musik (valgfrit)  

Øvelsesbeskrivelse  

Instruktion til underviseren: Det er en god ide at side sammen med eleverne under denne øvelse (på gulvet 

eller en stol). Underviseren kan bede eleverne om at lukke øjnene og afslappende musik kan blive afspillet i 

løbet af øvelsen (valgfrit).  

Instruktioner til eleverne: 

“I denne øvelse, fokuserer vi på at bringe opmærksomheden ind i kroppen og på åndedrættet, mens vi sidder 

stille. Dette forstærker evnen til at genkende de impulser fra kroppen, som vi modtager og hvordan vi kan 

fortolke og kategorisere disse impulser. Denne øvelse hjælper både udviklingen af selv-opmærksomhed og 

selvregulering. Når vi i stressede situationer ofte reagerer impulsivt, uden rigtigt at vide hvad, der får os til 

at handle eller sige som vi gør. Bagefter kan vi se på situationen og ønske at vi havde reageret anderledes.   
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At øve denne øvelse regelmæssigt, når du er afslappet, kan det skabe en vane eller et mønster, som kan blive 

husket når vi er i en presset situation. Når man vender opmærksomheden indad, skaber det en lille pause fra 

og en lille afstand til situationen, som kan give en mulighed for at finde en bedre og mere bevidst måde at 

reagere på i situationen." 

Øvelsen: 

Sæt dig så godt til rette som det er muligt for dig på en stol. 

Du kan starte med at lægge mærke til hvordan du sidder. Læg mærke til din krops kontakt til stolen: bagsiden 

af lårene, bagdelen, evt. ryggen. Måske giver det en fornemmelse af at stolen støtter dig.  

Du kan nu, hvis det er muligt for dig, placere din opmærksomhed ved bækkenet og lægge mærke til kroppens 

vægt på stolen. 

Herfra kan du følge din rygsøjle med opmærksomheden hele vejen fra halebenet og op til den øverste 

nakkehvirvel. Det kan være, du bemærker rygsøjlens kurver og hvordan rygsøjlen hjælper dig til at være i en 

oprejst position. 

Du kan nu flytte din opmærksomhed ned i dine fødder. Du kan bevæge dem lidt hvis det føles godt. Læg mærke 

til hvor dine fødder er placeret. Hvis de rører gulvet så mærk kontakten mellem fødder og gulv. Hvordan 

mærkes gulvet? Du kan også lægge mærke til temperaturen i dine fødder, er de kolde eller varme? Lægger du 

mærke til andre ting, når du fastholder din opmærksomhed ved fødderne? 

Hvis det er muligt, kan du lade opmærksomheden flytte op til dine hænder. Hvordan mærkes dine hænder lige 

nu? Kan du mærke dem overhovedet? Hvor har du dem placeret? Og hvordan mærker du kontakten mellem 

dine hænder og det hænderne hviler på – kontaktfladen? Du kan måske mærke hændernes vægt og hvordan 

de bliver mødt af noget andet?   

Lad opmærksomheden flytte sig igen. Denne gang op til hovedet.  

Hvordan mærker du hovedet og ansigtet? Panden, tindingerne, området omkring øjnene, kæberne, læber og 

nakke. 

Måske kan du få en fornemmelse af hvordan hovedet er placeret på toppen af rygsøjlen nærmest som en bold 

eller en kugle. Hvis det føles godt, kan du bevæge dit hoved lidt og justere hovedets placering til du finder en 

god position på toppen af rygsøjlen.   
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Du kan nu se om det er muligt at sprede din opmærksomhed så den inkluderer dit hoved, dine fødder, dine 

hænder og din rygsøjle. På denne måde vil både kroppens periferi og dets centrum være i 

opmærksomhedsfeltet på samme tid.   

Det skal ikke blive anstrengende. Så hvis du oplever, at du skal anstrenge dig for at holde alle kropsdele i 

opmærksomhedsfeltet, kan du bare give slip på øvelsen. Du kan enten fokusere på en kropsdel af gangen: 

fødder, hænder, hoved, rygsøjle og skifte mellem dem. Eller du kan sidde og mærke kroppen som en helhed. 

Læg mærke til hvordan du trækker vejret. Hvordan du ånder ind og ånder ud.   

Du kan lægge mærke til hvor kroppen bliver bevæget af åndedrættet: maven, brystet, diafragmaen eller andre 

steder 

Du kan også lægge mærke til åndedrættets rytme. Er det hurtigt eller langsomt? Er det regelmæssigt eller 

uregelmæssigt?  

Læg også mærke til om åndedrættet er anderledes nu end da øvelsen startede? Hvis det har forandret sig 

hvordan er det så nu? Hvad er forskellen?  

Der er ikke nogen rigtig eller forkert made at trække vejret på. Dit åndedræt er som det er. Vi bringer blot 

bevidsthed og opmærksomhed til åndedrættet.  

Det kan også være at du opdager at der er en pause mellem indånding og udånding? Og mellem udånding og 

indånding? Og kort øjeblik der er helt stille  

Ånd ind – pause – ånd ud – pause. Sid et par minutter med denne rytme." 
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Ø2.4 At leve sig ind i forskellige sociale roller og positioner  
Formål/begrundelse 
Denne øvelse sætter fokus på social ulighed ift. integration. Gennem denne øvelse får eleverne fokus på, 

hvordan det er at skifte gruppe, når alle andre end en selv deler implicitte handlemønstre. Øvelsen styrker 

dermed den interkulturelle kompetence og sætter fokus på hvordan handlemønstre kan omdannes til bevidst 

adfærd. Derudover reflekteres der i øvelsen over, hvordan dette kan udmønte sig i diskrimination, og hvordan 

denne sociale ulighed kan afhjælpes. 

I det engelsksprogede Hand in Hand  materiale findes en anden udgave af denne øvelse, men øvelsen er her 

tilpasset en dansk kontekst.   

Fokus på 

Interkulturel kompetence – kritisk, social og kulturel opmærksomhed.  

Mål 

- Opmærksomhed på udfordringer i det at integrere sig i en anden kultur.  

- At lære hvordan samfundet kan hjælpe med at adressere social ulighed.  

Materialer 

Tennisbolde, eventuelt "Diskriminationshjulet" som er tilgængeligt på: 

https://prezi.com/p/yemsehfrbfnw/wheel-of-discrimination/ 

Øvelsesbeskrivelse 
Eleverne finder sammen i grupper på mellem 4 og 6. Alle grupperne for udleveret en tennisbold, som de skal 
spille til hinanden i et bestemt mønster. Gruppen bestemmer selv hvordan mønsteret skal være, men alle skal 
have bolden hver runde.  

Gentag de samme mønster flere gange. Når underviseren siger til, skifter en person fra hver gruppe til en ny 
gruppe. Gruppen bliver ved med at spille efter det oprindelige mønster, men må ikke forklare den 
nytilkomne hvordan mønsteret ser ud.  

Gentag ved at lave flere rokeringer af gruppemedlemmer.  

---- 
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Efter øvelsen reflekterer i samlet i gruppen over, hvordan det var at være i de forskellige positioner. Du kan 
eksempelvis stille følgende spørgsmål:  

Hvordan var det at være et stabilt gruppemedlem, som ikke skiftede gruppe?  

Hvordan var det at være den første i en ny gruppe? Eller den anden?  

Kan denne øvelse bruges til at forstå de udfordringer vi møder, når vi møder en ny eller anderledes kultur?  

Har I oplevet situationer hvor I ikke vidste, hvordan man skulle opføre sig for at være en del af en bestemt 
gruppe? 

Refleksion  
Dette kan lede til en refleksion over, hvordan øvelsen kan være et billede på diskrimination. Du kan 
eventuelt bede eleverne om at diskutere spørgsmålene gruppevis og skrive nogle punkter op på tavlen. 
"Diskriminationshjulet" kan bruges som inspiration. Du kan bruge følgende spørgsmål:  

Hvad er diskrimination? Hvad betyder det? Hvorfor er det er problem? 

Hvem bliver diskrimineret ud fra jeres opfattelse og hvorfor? 

Hvad vil det sige at være privilegeret?  

Hvem er privilegerede ud fra jeres opfattelse og hvorfor? 

Hvad viser "Diskriminationshulet"? 

Hvad kan samfundet gøre hvor at hjælpe de mindre privilegerede? 

Hvad har du lært her, som du kan bruge i dit eget liv til at afhjælpe social ulighed? 

 

Øvelse og præsentationen er delvist inspireret fra: 

McConnochie, K., Hollinsworth, D. & Pettman, J. (1998). Race and Racism in Australia. Wentworth Falls: 

Social Science Press. 

Racism. No Way! Copyright by State of NSW, NSW Department of Education and Communities 

(http://www.racismnoway.com.au/) 
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Figur 2: Præsentation – Diskriminations-hjulet 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
40 

 
www.handinhand.si 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 3 
Relationelle færdigheder & interkulturel kompetence 
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Eksempel på dagsorden 
 

Varighed Aktivitet Kategori 

5 min. Introducerende øvelse: en-to-tre-fire eller  
Aflever bolden fra hoved til hoved Icebreaker 

15 min.  60:40 øvelse – Fortæl en historie sammen ("ja, 
og…") 

Selv-opmærksomhed 
Relationelle færdigheder 

15 min.  Siddende kropsscanning Selv-opmærksomhed 

10 min. At rejse sig i par med øjnene lukkede  Selv-opmærksomhed 
Relationskompetence 

5 min.  Pause  
45 min.  Omkring stereotyper og kategorisering Interkulturel kompetence 
5 min.  Refleksioner over dette modul Afsluttende aktivitet 
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Øvelser 
Ø3.1.1 En-to-tre-fire 
Fokus på  

Selv-opmærksomhed 

Mål 

At få gruppen til at være mere afslappede og at løfte energiniveauet i gruppen.  

Materialer 

(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 

Eleverne bliver bedt om at så i en rundkreds.  

Underviseren kan introducere denne øvelse som en udfordring, der kræver og forbedrer koncentrations- og 

koordinationsevnen.  

Underviseren gennemgår øvelsen på forhånd, da den inkluderer hurtige ændringer i bevægelser.   

Stå med begge fødder solidt plantet på gulvet.  

Løft din højre arm og ryst din hånd. Kig på din hånd mens du ryster den og observer bevægelsen.  

Gentag med din venstre hånd. 

Løft nu dit højre ben fra gulvet og ryst det. Kig på dit ben og observer bevægelsen. 

Gentag med dit venstre ben. 

Ryst hele kroppen bagefter. 

Denne øvelse består af fire runder. Under den første runde, skal eleverne ryste hver kropsdel 4 gange i den 

førnævnte rækkefølge. Underviseren guider deres bevægelser og demonstrerer imens han/hun tæller til fire 

for hver krops del, der rystes.  

Under anden runde, skal eleverne ryste hver kropsdel 3 gange (underviseren tæller til 3 for hver kropsdel). 



 
 
 
 

 
43 

 
www.handinhand.si 

Under tredje runde, skal eleverne ryste hver kropsdel 2 gange (underviseren tæller til 2 for hver kropsdel). 

Under den sidste runde, skal eleverne kun ryste hver kropsdel en gang (underviseren tæller til 1 for hver 

kropsdel).  

Gentag øvelsen 3 gange, hver gang en lille smule hurtigere.  

Refleksion  

Underviseren kan bruge følgende instruktioner til hurtigt at reflektere over øvelsen, stadig stående i 
rundkredsen: 

Stå med parallelle fødder med hoftebreddes afstand. Prøv at føle forbindelsen mellem dine fødder og 

gulvet.  

Hvordan føles virkningen fra øvelsen? 

Hvordan fornemmes dine arme og ben nu? 
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Ø3.1.2 Aflever bolden fra hoved til hoved 
Formål/begrundelse 

Hovedformålet i denne aktivitet er, at eleverne bliver opmærksomme på dem selv og på vigtigheden af 

samarbejde. Selv-opmærksomhed er evnen til præcist at kunne genkende egne følelser og tanker samt deres 

indvirkning på adfærd (Bridgeland, Bruce, & Hariharan, 2013). Selv-opmærksomhed er generelt associeret 

med trivsel (Sutton, 2016). 

Fokus på 

Selv-opmærksomhed og relationskompetence 
 
Mål 

At gøre gruppen mere afslappet og løfte energiniveauet i gruppen.  

At give opmærksomhed til kroppen og styrke relationer i gruppen.  
 
Materialer 

End bold, der er skåret over i to halve og med toppene limet sammen (ligesom to kasketter, der er limet 
sammen på toppen) 
 

Øvelsesbeskrivelse  

1. Få hele kroppen til at stå i en rundkreds og introducer øvelsen. Fortæl eleverne at de skal holde hinanden 

i hånden, imens de sender kasketten (bolden) videre fra hoved til hoved, uden af røre kasketten med deres 

hænder. De må bevæge sig, stå på tæer, bøje sig; hvad end der hjælper dem med at sende kasketten videre 

til næste person i rundkredsen. Vis dem hvordan det kan gøres med en af deltagerne.  

2. Nu starter aktiviteten og kasketten sendes videre til den er nået hele vejen rundt og ender på hovedet af 

den første person (ofte underviseren). 

Nu, kan du bede dem om at sende kasketten rundt med lukkede øjne. Hvor de må snakke, men ingen må 

kigge. Aktiviteten er slut når kasketten er nået hele vejen rundt.  

Refleksion  

Du kan bruge de følgende spørgsmål til at kort at reflektere over øvelsen, mens I stadig star i en rundkreds: 
 
Hvordan var denne aktivitet for dig? Var det nemt? Hvilken del af øvelsen var svær? 
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Ø3.2 60:40 Øvelse –Fortæl en historie sammen (“Ja, og…”) 
Formål/begrundelse 
Det følgende kan bruges som en introduktion til 60:40 begrebet: 

"60:40 handler om opmærksomhed, og hvordan man retter sin opmærksomhed i relationer med andre 

mennesker og på omgivelserne i det hele taget. 60:40 er en vending, der refererer til en måde hvor man 

fastholder 60% af sin opmærksomhed på sig selv og de naturlige kompetencer og 40% på sine opgivelser og 

hvad der foregår omkring en. Som regel har vi langt det meste af vores opmærksomhed rettet mod 

omgivelserne og ikke mod vores egne reaktioner og sansninger på forskellige situationer. Vi har indtil nu 

arbejdet med øvelser, som kan bruges som et anker når vi er i pressede eller stressede situationer. Det har 

været øvelser, hvor vi har forsøgt at rette opmærksomheden 100% mod os selv. Virkeligheden er nok en anden. 

Når man er sammen med andre mennesker, vil noget af ens opmærksomhed være hos de andre. Men disse 

øvelser kan være hjælpsomme til at fastholde en del af opmærksomheden på sig selv. 

Gennem træning er det muligt at bringe opmærksomheden i en slags balance, hvor den kan være ude og inde 

samtidigt. De følgende øvelser er måder at arbejde med 60:40 princippet. " 

Fokus på  

Selv-opmærksomhed, relationskompetence 

Mål 

Fokus er på opmærksomhed på sig selv i en situation hvor vi relaterer os til andre – at være opmærksom på 

din egen oplevelse, men også andres oplevelse.  

Materialer 

(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 

Underviseren forklarer: 

"Find sammen to og to. 

Du skal nu fortælle en historie sammen med din makker.  
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Den ene af jer starter historien stopper når som helst fx efter et par sætninger. 

Den anden fortsætter historien ved at sige JA... OG. 

Det betyder, at man siger ja til hvad end ens makker finder på og fortsætter historien hvor makkeren sluttede. 

Og sådan fortsætter øvelsen. Den ene fortæller og stopper, den anden tager over og starter med at sige JA… 
OG. 

Forsøg så godt som muligt ikke at dømme dig selv. Bare sig det første der falder dig ind. 

Det er ikke vigtigt hvad historien handler om. Den behøver overhovedet ikke at have en rød tråd. Der er ingen 
krav til dramaturgi eller kvalitet. 

 --------- 

Samme øvelse, men sørg for at lav skiftene så hurtigt som muligt. Så der ikke er en pause, når der er et 
fortællerskift. Dette giver mindre mulighed for at tænke og vurdere. 

------- 

Samme øvelse men nu skal I kigge hinanden i øjnene imens i fortæller historien. 

Refleksion  

Når øvelsen i par er færdig, kan i gå tilbage i rundkredsen og reflektere over aktiviteten. Du kan for eksempel 
stille følgende spørgsmål: 

1. Hvad var nødvendigt for at kunne fortælle historien? 
2. Havde du en næsten færdig historie i hovedet, da du startede med at fortælle? 
3. Hvordan var det, når din makker fortalte noget andet end du havde forestillet dig? 
4. Hvad var nemt eller svært i øvelsen?   
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Ø3.3 Siddende kropsscanning 
Formål/baggrund 

Hovedformålet i denne øvelse er at træne opmærksomheden, der er en fundamental del af selv- og social-

opmærksomhed, som danner base for selvregulering og relationskompetencer, så vel som interkulturelle 

kompetencer. Mindfulness både i bevægelse og ro, spiller en stor rolle, når det drejer sig om udvikling af 

empati, venlighed og medfølelse. Øvelserne har fokus på at være opmærksom på, hvad der sker i øjeblikket 

og at acceptere hvordan det ser ud lige nu uden at værdisætte eller dømme oplevelsen. Denne måde at træne 

en venlig, inkluderende indstilling over for sig selv, har betydning for hvordan man forholder sig til andre.  

Fokus på 

Selv-opmærksomhed 

Mål 

Fokus i denne øvelse er igen på kroppen og fysiske fornemmelser i kroppen.  

Materialer 

Musikafspiller og afslappende musik (valgfrit) 

Øvelsesbeskrivelse 

Instruktion til underviseren: Underviseren bør sidde mellem eleverne under øvelsen (på gulvet eller en stol). 

Underviseren kan bede eleverne lukke øjnene og afslappende musik kan bruges (valgfrit).  

Underviseren begrunder øvelsen f.eks. på følgende måde:  

“I denne øvelse er fokus på at bringe opmærksomheden ind i kroppen imens vi side stille. Det udvider eller 

forstørrer evnen til at opdage, hvordan vi hele tiden modtager impulser fra omverdenen og fra os selv – vores 

krop, følelser, tanker – og hvordan vi fortolker og kategoriserer disse impulser.  Øvelsen er virksom både i 

forhold til at udvikle selv-opmærksomhed og selvregulering. Når vi er o pressede situationer, reagerer vi ofte 

impulsivt uden at vi egentlig er klar over, hvad der fik os til at handle som vi gjorde eller sige det vi sagde. 

Og nogle gange når vi kigger tilbage på en sådan situation, opstår der fortrydelse og vi ville ønske at vi havde 

reageret anderledes.   
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Ved at træne denne øvelse kontinuerligt i ro, kan vi træne et mønster og en vane som kan bruges når vi er i en 

presset situation. Ved at vende opmærksomheden indad skabes en lille pause og en lille distance til situationen. 

Det kan hjælpe til at opdage en bedre og bevidst måde at reagere på i situationen” 

Underviseren sidder sammen med deltagerne, viser øvelserne og guider:  

Sæt dig så godt til rette som det er muligt for dig på en stol.  

Du kan starte med at lægge mærke til hvordan du sidder. Læg mærke til din krops kontakt til stolen: bagsiden 
af lærerne, bagdelen, evt. Ryggen. Måske kan det give en fornemmelse af at stolen støtter dig.  

Du kan nu, hvis det er muligt for dig, placere din opmærksomhed ved bækkenet og lægge mærke til kroppens 
vægt med stolen. 

Herfra kan du følge din rygsøjle med opmærksomheden hele vejen fra halebenet og op til den øverste 
nakkehvirvel. 

Det kan være du bemærker rygsøjlens kurver og hvordan rygsøjlen hjælper dig til at være i en oprejst position. 

Når du er klar, kan du flytte opmærksomheden til dit hoved.  

Hvordan mærkes ansigtet? Hvilke fysiske fornemmelser kan du mærke i panden? Ved tindingerne? Området 
omkring øjnene? Kæberne? Munden og læberne? Og hvordan mærkes nakken?  

Måske kan du få en fornemmelse af hovedet, hvordan hovedet er placeret på toppen af rygsøjlen nærmest som 
en bold eller en kugle. Hvis det føles godt, kan du bevæge dit hoved lidt og justere hovedets placering til du 
finder en god position på toppen af rygsøjlen.   

Lad nu opmærksomheden falde eller flyde ned igennem kroppen ned til bækkenet.  

Og videre herfra ned gennem benene og hele vejen ned til fødderne. 

Du kan med din opmærksomhed nede ved fødderne lægge mærke til kontakten mellem dine fødder og gulvet, 
mærke hvordan gulvet møder dine fødder og hvordan dine fødder presser ned mod gulvet.  

Hvis det føles okay, kan du flytte opmærksomheden op gennem kroppen til skulderområdet. Og herfra lade 
opmærksomheden flyde ned gennem armene og hele vejen ud til hænderne og fingrene.  

Hvordan mærker du kontakten mellem dine hænder og det hænderne hviler på?  

Mærk hændernes vægt og hvordan hænderne bliver mødt af noget andet: stolen, dine lår, den anden hånd 
eller måske luften eller noget helt andet.  

Du kan nu se om det er muligt at sprede din opmærksomhed så den inkluderer dit hoved, dine fødder, dine 
hænder og din rygsøjle. På denne måde vil både kroppens periferi og dets centrum være i 
opmærksomhedsfeltet på same tid.   
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Det skal ikke blive anstrengende. Så hvis du oplever, at du skal anstrenge dig for at holde alle kropsdele i 
opmærksomhedsfeltet, kan du bare give slip på øvelsen. Du kan enten fokusere på en kropsdel af gangen: 
fødder, hænder, hoved, rygsøjle og skifte mellem dem. Eller du kan sidde og mærke kroppen som en helhed 

  

Ø3.4 At rejse sig parvis med lukkede øjne 
Fokus på  

Selv-opmærksomhed, relationskompetence 

Materialer 

Højtalere, musik, måtter (hvis det er muligt at ligge på gulvet), reb (valgfrit) 

Øvelsesbeskrivelse  

Eleverne finder sammen to og to. 

Underviseren forklarer: 

Læg jer ned på gulvet to og to med måtterne ved siden af hinanden eller sid på gulvet eller sid på hug ved 

siden af din partner.  

I løbet af de næste to minutter, skal du bevæge dig fra liggende (siddende/siddende på hug) til stående 

position.  

Du skal bevæge dig mens du holder øjnene lukkede. Dette betyder at du skal bevæge jer meget langsomt. 

Hvis du synes det er ubehageligt med lukkede øjne, kan du åbne øjnene en gang i mellem. Men prøv, hvis 

muligt, at holde øjnene lukkede.  

Jeg fortæller, når der er gået et minut.  

Når du er nået op i stående position, bliv der og hold øjnene lukkede.  

Underviser: 

Lig jer ned på måtten igen, ved siden af din partner, eller siddende / siddende på hug ved siden af din 

partner.  
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Gør det samme som før: at rejse jer på 2 minutter, med lukkede øjne og hele tiden i bevægelse. Denne gang 

er der en ekstra opgave og det er at holde din partner i hånden mens i rejser jer. (I kan også bruge et reb 

hvis det er ubehageligt at holde hinanden i hånden.)  

Refleksion og evaluering 

Bed eleverne om at reflektere over aktiviteten med deres partner. 

Du kan f.eks. bruge følgende spørgsmål: 

Hvordan har du det efter denne aktivitet? 

Var det let for dig? Hvilken del af det var svær? 

Var det nemmest at rejse sig alene eller i par? Hvorfor?  

 

Ø3.5 Om stereotyper og kategorisering 
Formål/begrundelse  

Stereotyper udtrykker opfattelsen, at alle medlemmer af en gruppe af mennesker besidder ens karakteristika 

og adfærd, uden øje for den faktiske variation mellem medlemmer af den bestemte gruppe. Stereotyper er ofte 

associeret med at sætte en person i en kategori. I samspil med andre, kan mennesker blive kategoriseret i 

bestemte stereotyper og som konsekvens deraf, måske identificere sig med og opføre sig på måde, som 

reflekterer hvordan andre kategoriserer dem (for eksempel, via den selvopfyldende profeti mekanismen). 

Stereotypiske opfattelser og kategorier kan relateres til køn, race, etnicitet, religion eller andre personlige og 

sociale karakteristika. Negative stereotyper og kategorier kan være skadelige for grupper og individer og kan 

resultere i diskriminerende adfærd.   

Internationalt findes en anden udgave af denne øvelse, men for at tilpasse den en dansk kontekst har vi her 

valgt at sætte fokus på den adfærd, stereotypisering kan lede til, frem for konkrete identiteter.  

Fokus på 

Interkulturel kompetence – kritisk-, social-, og kulturel-opmærksomhed.  
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Mål  

At være kritisk over for stereotyper og kategorier, samt at genkende hvordan disse kan begrænse det 

individuelle potentiale og have indflydelse på relationer mellem individer og forskellige grupper i samfundet.  

At identificere fordele og farer ved at bruge stereotyper og kategorier.  

At lære hvordan man kan undgå at anvende skadelige stereotyper og kategoriseringer. 

Materialer 

Sedler eller klistermærker med roller skrevet på f.eks.: Jeg har ret, ros mig, respekter mig, jeg tager fejl, ignorer 

mig, gør mig til grin, lyt til mig, jeg er sjov, jeg er klog, jeg ved ikke så meget, jeg er kedelig osv.  

- Eventuelt tape til at sætte sedlerne fast i panden 

Øvelsesbeskrivelse 

1. Inden aktiviteten starter, kan du forklare hvad stereotyper er.  Spørg eleverne om de kender nogle positive 

og negative stereotyper, og hvilken betydning disse kan have på hvordan vi opfører os overfor hinanden. 

I denne aktivitet bliver 6-7 elever, som gerne vil deltage i en diskussion omkring et bestemt emne til 

"diskussionsgruppen".  Resten af eleverne vil få rollen som kritiske observatører. Observatørerne deles ind i 

små grupper af 2-3 elever (antallet af observatørgrupper, bør være det samme som antallet af elever i 

diskussionsgruppen).  

2. Alle i diskussionsgruppen samles i midten af rummet og danner en indre cirkel, mens de kritiske 

observatører sidder i en ydre cirkel rundt om dem. Sæt sedlerne med roller fast i panderne på alle debattørerne. 

Her er det vigtigt, at de ikke selv ser rollen de har fået; mens de skal kunne se alle de andre debattørers sedler 

med roller (de bør over tid kunne gætte hvad deres egen rolle er, ud fra de andre elevers adfærd). Fortæl 

debattørerne at uddelingen af roller er helt tilfældig.  

3. Bed debattørerne om at udtrykke deres holdning til nogle bestemte emner i grupperne. Under diskussionen, 

skal de reagere på hinanden efter rollerne på sedlerne. De skal ikke overdrive deres reaktioner, men forsøge 

at reagere som om det ikke var en øvelse men en normal diskussion. Forsøg at moderere diskussionen så alle 

debattørerne kommer til at deltage lige meget.  
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4. Hver kritisk observatørgruppe får en debattør at fokusere på. Observatørerne skal holde øje med, hvordan 

de andre debattører opfører sig overfor deres debattør. De tager noter over deres observationer f.eks. 

følelsesmæssige reaktioner, verbal og non-verbal adfærd osv. Sørg for, at hver observatørgruppe ved præcis 

hvilken debattør de skal fokusere på, så alle ved hvad deres rolle i diskussionen er.  

5. Nu startes diskussionen ved at stille spørgsmål til bestemte emner. Du/I kan vælge fra listen nedenfor eller 

selv finde på emner. Du/I kan vælge et eller flere emner. Når debattørerne løber tør for argumenter på et emne, 

kan I skifte til et andet. Du kan give yderligere forklaringer/baggrundshistorier til emnerne eller stille flere 

spørgsmål, hvis der er behov for det. Diskussionen fortsætter i ca. 15 minutter (på det tidspunkt bør det være 

klart for debattørerne hvilke roller de selv har fået). 

Første emne: Klassen skal på ekskursion/studietur   

- Hvor vil I hen? Et sted i Danmark eller udenlands? I naturen eller til en by?  

- Hvor lang tid vil I være væk?  

- Hvad vil I lave på studieturen?  

- Hvad må turen koste?  

- Hvem skal bo på værelse sammen? 

 

Andet emne: Klassen skal købe en gave til en klassekammerat som skal forlade klassen  

- Hvad vil I købe?  

- Hvem skal købe den? 

- Hvad skal gaven koste?  

- Hvem skal give gaven til klassekammeraten? 

 

Tredje emne: deltagelse I en sportskonkurrence  

- Hvem skal spille?  

- Hvem skal være holdleder?  

- Hvem skal bestemme udvælgelsen af spillerne?  
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 4. Bed hver af debattørerne om at gætte på, hvad der står på deres seddel, baseret på de andres adfærd overfor 

dem. Bagefter kan I reflektere sammen og diskutere følgende spørgsmål (eleverne bør beholde deres pladser 

under diskussionen: altså debattører i den indre cirkel og kritiske observatører i den ydre): 

- Hvad har hjulpet dig med at gætte din rolle? 

- Hvordan føltes det, når du blev behandlet efter din rolle? 

- Hvordan føltes det at behandle andre ift. deres rolle? 

5. Bed de kritiske observatører om at dele deres observationer. Bed dem om at kommentere på debattørernes 
reaktioner. Med særlig opmærksomhed på følelsesmæssige reaktioner, verbal og non-verbal adfærd, osv. 
Spørg de kritiske observatører om der var noget de gerne ville have tilføjet til diskussionen, hvis de havde 
været debattører.  

6. Åben diskussionen op for hele klassen. Du kan f.eks. bruge følgende spørgsmål til refleksion.  

Refleksion  

-Hvordan hænger denne øvelse med at behandle andre efter nogle roller, sammen med det vi snakkede om 

med stereotyper og kategorier?  

- Bliver stereotyper/kategoriseringer tit brugt af eleverne på skolen eller af andre du kender?  

- Hvorfor bruger mennesker stereotyper/kategoriseringer på andre?  

- Hvad tror I konsekvenserne kan være af at stereotypisere/kategorisere andre? Hvordan påvirker det relationer 

mellem grupper i samfundet? 

- På hvilke måder kan stereotyper/kategorier være skadelige for dem der bliver stereotypiseret/kategoriseret? 

- Hvad har du lært her, som du kan bruge i din egen hverdag og tage med ud i dine omgivelser?  

- Hvordan kan man undgå skadelige stereotypisering/kategorisering af andre?  

 

Øvelsen er delvist tilpasset fra: 

CARE International (2011). Manual: A Training Manual. A Training Manual for Educators 
and Youth Workers. Banja Luka, BiH: CARE International. 
 
Racism. No Way! Copyright by State of NSW, NSW Department of Education and Communities 
(http://www.racismnoway.com.au/) 
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Shapiro, D. (2004). Conflict and Communication: A Guide Trough the Labyrinth of Conflict Management. 
New York, NY: Idea Press Books. 
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Modul 4 
Relations- & interkulturel kompetence 
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Eksempel på dagsorden 
 

Varighed Aktivitet Kategori 
5 min. Lyt til lyden fra klokken Icebreaker 

25 min. At skabe effektive jeg-beskeder Relationelle færdigheder 

15 min. 
Krops og hjerte-scanning – En du holder af 
60:40 
Øvelse - Et hjertevarmende øjeblik 

Selv-opmærksomhed 
Relationskompetence 

5 min. Pause  
40 min. Om diskriminering  Interkulturel kompetence 
5 min. Refleksioner over øvelserne i dette modul Afsluttende aktivitet 
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Øvelser 
 

Ø4.1 Lyt til lyden fra klokken 
Materialer 

Klokke 

Øvelsesbeskrivelse 

Eleverne sidder afslappet og lukker øjnene. Hvis det er ubehageligt med lukkede øjne, kan man lade blikket 
hvile mod gulvet.  

Underviseren laver en lyd med klokken, og alle lytter til lyden.  

Når eleverne ikke længere kan høre lyden, rækker de hånden i vejret.  

Dette gentages 3-5 gange, mens klokken flyttes gennem klasseværelse og ringer et forskelligt sted hver gang.  

 

Ø4.2 At skabe effektive jeg-beskeder 
Formål/baggrund 

Jeg-beskeder eller jeg-udsagn er et grundlæggende redskab for social og emotionel læring. De opmuntrer os 

til at tale ud fra vores egen erfaring og holde fokus på vores egne følelser eller holdninger, frem for at tillægge 

personen vi taler til negativ adfærd eller intentioner. Ved at bruge jeg-beskeder, kan vi udtrykke vores 

følelsesmæssige behov på en klar og fredelig måde. Når det bliver brugt rigtigt, kan jeg-beskeder understøtte 

en positiv kommunikation i relationer og hjælpe dem med at blive stærkere, da det at dele tanker og følelser 

ærligt og åbent kan hjælpe med at gøre relationer tættere.  

(http://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/sel-tip-creating-effective-i-messages; 

https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/i-message)   

Fokus på 

Relationelle færdigheder 
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Mål 

At øve effektiv kommunikation ved at bruge jeg-beskeder, for bedre at kunne udtrykke ens følelser og behov 

på en klar og fredelig måde.  

Materialer 

Whiteboard, tusser, papirer med eksempler med situationer for at øve jeg-beskeder.  

Øvelsesbeskrivelse  

1. Forklar hvad jeg-beskeder er og brug gerne lidt eksempler. Derefter kan du bede dem om forestille sig 
at de skulle lave gruppearbejde med en person, der altid afbryder dem, når de prøver at fortælle deres 
ideer.  

Hvilken måde at kommunikere på er mest effektiv, til at forklare din frustration overfor din 
klassekammerat? 

A. “Du afbryder mig altid! Du tror din mening er vigtigere end alle andres." 

B. “Jeg føler mig frustreret når du afbryder mig, fordi det jeg virkelig gerne vil have at du 
hører hvad jeg har at sige.” 

(Hvis du valgte B, valgte du "jeg-beskeden".) 

Du kan skrive beskederne på tavlen eller et slide i PowerPoint.  

Spørg eleverne om hvad konsekvenserne af at bruge besked A eller B kunne være, og hvordan de tror 
den anden person vil reagere på beskederne.  

2. Forklar eleverne at jeg-beskeder består af tre dele og skriv dem op på whiteboardet, så alle kan se: 

1. Jeg føler... (indsæt et ord for en følelse) 

2. Når... (fortæl hvad der var baggrund for følelsen, beskriv situationen) 

3. Jeg ville gerne... (fortæl hvad du ønsker, skal ske i stedet). 

3. Lad eleverne arbejde sammen to og to, og giv dem papirerne med eksempler på situationer som øver 
jeg-beskeder (se yderligere materiale). Lad dem selv komme på eksempler på jeg-beskeder til 
situationen i 5 minutter.  

4. Når de er færdige, kan i arbejde i en rundkreds. Bed først eleverne om at reflektere over aktiviteten, 
f.eks. var det svært for dem at komme op med jeg-beskeder, hvis ja, hvad var svært? Efter dette kan i 
snakke om deres eksempler.  

5. Nu skal eleverne øve sig i jeg-beskeder ved at tænke på situationer fra deres eget liv:  
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“Tænk på en situation fra dit eget liv hvor du har været irriteret eller såret af en anden. Hvordan følte du 
dengang? Hvad var baggrunden for følelsen? Hvad ville du have ønsket, at der var sket i stedet for? Prøv 
at udtrykke disse følelser og behov ved at bruge en jeg-besked.”   

Refleksion  

Du kan f.eks. buge de følgende spørgsmål til at starte en diskussion:  

1. Bruger I normalt jeg-beskeder, når du taler? Eller ikke? 

2. Hvordan føltes det, da I øvede dig jer i at bruge jeg-beskeder? 

3. Hvordan ville du have det, hvis nogen talte til dig på den måde, som beskrives som det "typiske svar"? 
Hvad hvis de brugte jeg-beskeder? 

Instruktion til underviseren: Når i snakker om jeg-beskeder er det en god ide at forklare, at det ikke altid er 
nemt at bruge med det samme. Det er vigtigt for dem at de forstår logikken bag jeg-beskeder, reflekterer over 
deres egne følelser og fortæller andre hvordan de føler. På den måde kan de forstå at det aldrig er for sent at 
bruge jeg-beskeder og at de ikke behøver at følge reglerne for deres konstruktion fuldstændigt.  

Yderligere materialer 

Eksempler på situationer hvor man kan øve jeg-beskeder: 

1. Situation  

En af eleverne i klassen laver sjov af dig i idræt, fordi der er en øvelse du ikke kan udføre.  

Typisk svar: “Stop det, din idiot! 

Jeg-besked: 

 

 

 

2. Situation  

Din bror eller søster låner din yndlingstrøje og den er ødelagt og beskidt, når du får den 

tilbage.  

Typisk svar: “ Du ødelagde min trøje!  Hvor er du barnlig?!” 

Jeg-besked: 
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3.Situation  

Dine forældre spørger dig flere gange hver aften om du har lavet dine lektier.  

Typisk svar: “Lad mig være i fred!” 

Jeg-besked: 

 

 

Jeg-beskeder (dette bør først afsløres, når eleverne er færdige med øvelsen) 

1.Situation: 

Jeg besked: "Jeg føler mig ked af det, når du laver sjov af mig fordi jeg ikke kan lave øvelsen. Jeg vil gerne 

have at du viser mig hvordan jeg laver øvelsen." 

2.Situation  

Jeg-besked: "Jeg bliver ked af det fordi min trøje er ødelagt. Jeg vil gerne have at ting jeg låner ud bliver 

passet på.” 

3.Situation  

Jeg-besked: " Jeg føler mig frustreret og irriteret, når jeg bliver mindet om at lave mine lektier. Jeg er gammel 

nok til at lave mine lektier uden at blive mindet om det." 

Ø4.3.1 Krops- og hjertescanning- En du holder af 
Formål/begrundelse 
Hovedformålet med denne øvelse er at træne opmærksomheden, fordi den er en fundamental del af både 

selvopmærksomhed og social opmærksomhed, som igen er basis for selvregulering/kontrol, 

relationskompetence samt for interkulturel kompetence. Mindfulness-øvelser, både i bevægelse og i ro, spiller 

en stor rolle, når det drejer sig om udvikling af venlighed, empati og medfølelse. Øvelserne har fokus på at 

være opmærksom på, hvad der sker i øjeblikket, at acceptere hvordan det er lige nu uden værdisætte eller 

dømme oplevelsen. Denne måde at træne en venlig, inkluderende indstilling over sig selv har betydning for, 

hvordan man forholder sig til andre. 

Fokus på 

Selv-opmærksomhed, relationskompetence  

Mål  
At bringe opmærksomheden ind i kroppen og på de fysiske fornemmelser i kroppen. Derudover er det mål at 

træne opmærksomheden i at fastholde sit fokus i denne øvelse på kroppen og i hjerteområdet. 
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Materialer 

Højtalere til afslappende musik (valgfrit) 

Øvelsesbeskrivelse 
Underviseren guider: 

Sæt dig så godt til rette som det er muligt lige nu. 

Du kan lægge mærke til, hvordan kroppen er i denne position ved kort at scanne kroppen igennem med din 

opmærksomhed.   

Du kan lægge mærke til, hvordan kontakten er med stolen, og hvor du har kontakt med stolen.  

Lad opmærksomheden fordele sig i bækkenområdet og mærk din krops tyngde og vægt. 

Herfra kan du følge din rygsøjle med opmærksomheden. Hele vejen fra dit haleben, gennem rygsøjlens kurver 

og op til den øverste halshvirvel. 

Fra centrum af kroppen kan du flytte opmærksomheden til kroppens periferi: dine fødder, dine hænder og dit 

hoved.  

Hvis det er muligt for dig, kan nu fordele din opmærksomhed mellem centrum og periferi. Det vil sige, at du 

har fødder, hænder, hoved, bækken og rygsøjle i dit opmærksomhedsfelt på en gang. 

Det skal ikke forceres eller være anstrengende. Hvis du mærker, at det bliver presset, slipper du øvelsen. Du 

kan evt. lade opmærksomheden hvile ved den kropslige fornemmelse der er tydeligst lige nu.  

Flyt så opmærksomheden til åndedrættet.  

Er det muligt at hvile med åndedrættet? – indånding og udånding. 

Lad din opmærksomhed dvæle ved åndedrættet i et stykke tid. 

Fra åndedrættet kan du guide opmærksomheden hen til området omkring dit hjerte. 

Hvad mærker du her? Måske kan mærke dit hjerte slå? Eller høre det? – og måske kan du ikke?  

Lad din opmærksomhed blive ved hjertet og undersøg, hvad du registrerer her. 

Lægger du mærke til nogen følelser? Eller en specifik stemning? Hvordan mærker du dit humør lige nu?  
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Du behøver ikke at gøre andet end registrere, hvordan det er lige nu. Hvad er de fysiske fornemmelser ved 

hjerteområdet? Og hvilke følelser eller stemninger registrerer du? Det skal ikke være på nogen speciel måde. 

Der er ikke rigtige eller forkerte sansninger eller følelser. 

Det kan være, at du slet ikke mærker noget, og det er også helt fint – så kan du lægge mærke til, hvordan det 

er ikke at mærke noget.  

Det vigtige i denne øvelse er, at din opmærksomhed er rettet mod hjertet. 

Vi skal nu lave en lille hjerteøvelse. Du kan starte med at tænke på en, som du holder af. Det kan være en 

forælder, ægtefælle, kæreste, ven eller et barn. En som betyder noget for dig og som du holder af.  

Læg mærke til hvilke følelser eller stemninger der opstår, når du tænker på personen. Hvor kan du mærke de 

følelser? Og hvordan mærkes de? Der er ingen krav til, at man skal føle noget specifikt eller at man skal føle 

rigtig meget. Det er en undersøgelse. Hvad sker der, når jeg tænker på en, jeg holder af.  

Hvis det føles okay for dig, kan du forestille dig, at de sansninger du måske har mærket omkring hjertet, 

spreder sig ud i hele kroppen, ned til fødderne og ud i fingerspidserne og op til hårrødderne. 

Hvordan mærkes det? Sid et øjeblik i denne stemning, hvad end den måtte være. 
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Ø4.3.2 60:40 Øvelse – Et hjertevarmende øjeblik 
Formål/begrundelse 

Som introduktion til 60:40 konceptet kan du fortælle følgende til eleverne:  

“Udtrykket 60:40 refererer til en indstilling man laver med sin opmærksomhed, hvor 60% er 

opmærksomheden vendes indad på én selv ved en eller flere af de naturlige kompetencer: kroppen, hjertet 

eller åndedrættet og 40% af opmærksomheden vendes udad på hvad der foregår uden for en selv. Gennem 

øvelse og træning er det muligt at praktisere denne balance mellem inde og ude, hvor man simultant er 

opmærksom på, hvad der foregår inden i en selv og på de forandringer der sker og samtidigt er helt tilstede i 

hvad der foregår uden for en selv. Dette giver en mulighed for at opdage, hvordan man reagerer i bestemte 

situationer og det giver, gennem træning, en mulighed for at ændre ens automatiske reaktionsmønstre.  

Følgende øvelse er en made at arbejde med 60:40 princippet. " 

Fokus på  

Selv-opmærksomhed, relationskompetence 

Mål 

At have opmærksomhed på en selv i en situation hvor man er relation til andre – at være opmærksom på ens 

egen oplevelse, men også en anden persons oplevelse.  

Materialer 

(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse  
Underviseren beskriver.  

Find sammen 2 og 2 beslut hvem der er A og hvem der B. 

A fortæller B om en situation indenfor de sidste par dage hvor nogen eller noget gjorde dig glad eller i godt 

humør – et hjertevarmende øjeblik. 

Det behøver ikke at være noget kæmpestort, det kan bare være en lille ting som gjorde dig glad i øjeblikket. 

B Lytter og har samtidig en del af sin opmærksomhed placeret ved området omkring hjertet. 
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Byt roller. 

------------- 

Find en ny makker og beslut hvem der er A og hvem der er B. 

A fortæller nu B om en situation indenfor de sidste par dage hvor du selv gjorde en anden glad eller i godt 

humør – hvor du skabte et hjertevarmende øjeblik for en anden. 

B Lytter og har samtidig en del af sin opmærksomhed placeret ved området omkring hjertet. 

Byt roller. 

---------- 

Bagefter taler i sammen om oplevelsen af øvelsen. Du kan f.eks. stille følgende spørgsmål:  

Hvordan var det, som den der lyttede, at holde et indre og et ydre fokus på samme tid?  

Var det svært? Hvordan? Hvorfor? 

Havde det betydning for den måde du lyttede på? For din opmærksomhed på din makker? 

Hvordan var det at fortælle om et hjertevarmende øjeblik? Hos dig selv? Hos en anden?  

 

*Note til underviseren 

I denne øvelse er opmærksomhedens anker hjertet. Du kan arbejde videre med denne øvelse ved i en rundkreds 

at opmuntre eleverne til at dele de gode historier de har hørt fra andre.  
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Ø4.4 Omkring diskriminering 
Formål/baggrund 

Diskriminering er, at behandle en anden mindre gunstigt end andre personer i en lignende situation på basis 

af alder, religion, race, nationalitet, køn osv. Fordi diskriminering kan ekskludere bestemte grupper og 

individer fra aktiviteter, rettigheder og muligheder, kan disse grupper eller individer føle sig sårede eller vrede. 

Hvis du ikke selv oplever diskriminering, kan det være svært at genkende det.  

Fokus på 

Interkulturel kompetence – kritisk-, social- og kulturel-opmærksomhed. 
 
Mål  

At være kritisk over for diskriminering, genkende forskellige måder som diskriminering kan begrænse 

individuelt potentiale og påvirke relationer mellem individer og grupper i samfundet, samt at identificere 

følelser som er koblet sammen med diskriminerende adfærd.  

 
Materialer 
Videoen fra linket:  https://www.youtube.com/watch?v=BO6PQHGXnIk 
 
 
Øvelsesbeskrivelse 

1.  Forklar hvad diskriminering er og giv eleverne nogle eksempler, før du starter aktiviteten. Prøv at opmuntre 

eleverne til selv at komme på forskellige typer af diskrimination (f.eks. religiøs, etnisk, køn, økonomisk eller 

diskriminering på baggrund af handikap). 

 

2. Eleverne vil se en lille video og reflektere over hvordan det forstod den. Hold diskussionen til videoens 

plot (i slutningen af aktiviteten, vil der være en general diskussion over diskriminering).    

 
Afspil videoen fra linket:  https://www.youtube.com/watch?v=BO6PQHGXnIk 
 
Mulige spørgsmål til en diskussion på klassen:  
 

1. Hvad tror du kvinden med den lille pige tænkte, mens de gik ved siden af manden med den 
store taske? 
 

2. Hvilke følelser tror du hun havde ud fra hendes adfærd? 
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3. Hvorfor tror du kviden havde det på den måde? 
 

4. Hvordan forestillede du dig at situationen ville udvikle sig? 
 

5. Var du overrasket over at manden med kufferten var den, der var involveret i den kriminelle 
handling? 
 

6. Hvad tror du kvinden tænkte da hun fandt ud af hvad der var i mandens store taske? 
 

 
 
Refleksion  

- Hvordan tror i denne øvelse hænger sammen med det vi har snakket om med diskriminering? 

- Hvad kan effekten af diskriminering være for individet? Hvad kan effekten være i forholdene mellem grupper 

i samfundet? 

- Hvordan kan diskriminering bekæmpes i skolen og i samfundet?  

 

Øvelsen er delvist tilpasset fra: 

Racism. No Way! Copyright by State of NSW, NSW Department of Education and Communities 
(http://www.racismnoway.com.au/) 
 
Shapiro, D. (2004). Conflict and Communication: A Guide Trough the Labyrinth of Conflict Management. 
New York, NY: Idea Press Books.  
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Modul 5 
Selvregulering & beslutningstagning 
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Eksempel på dagsorden 
 

Varighed Aktivitet Kategori 
5 min. Stole-øvelse Icebreaker 

35 min. Positiv selv-tale Selvregulering 

5 min. Bevægelse og åndedræt, siddende eller 
Groundingøvelse Selv-opmærksomhed 

5 min. Pause  
30 min. Beslutningshjulet Beslutningstagning 
10 min. Kropsscanning  Selv-opmærksomhed 

5 min. Opsummering af og refleksion over 
programmet Afsluttende aktivitet 
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Øvelser 
Ø5.1 Stole-øvelse 
Øvelsesbeskrivelse   

Sæt dig foran en stol. 

Stil dig op på stolen og gå derefter ned på gulvet igen så mange gange som muligt inden for det næste minut. 

Så gør du det EN gang – stå oppe på stolen og gå tilbage ned på gulvet - inden for et minut, hvilket vil sige at 
du skal bevæge dig langsomt og bevæge dig hele tiden.  

Nu kan du gentage dette med lukkede øjne, igen skal du bruge hele minuttet på en runde.  

Afslut øvelsen ved at sætte dig på stolen.  

Prøv at rette opmærksomheden mod din krop.  

Hvordan føles dine fødder, dine hænder, dit ansigt og din nakke? 

Prøv at rette opmærksomheden mod dit åndedræt.  

Prøv at rette opmærksomheden mod dit hjerte.  

Prøv at rette opmærksomheden mod din krop, dit åndedræt og dit hjerte på samme tid.  
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Ø5.2 Den indre stemme 
Formål/baggrund  

I vores hverdag, lægger vi konstant mærke til og fortolker de situationer vi er i, dette inkluderer vores tanker, 

følelser og handlinger. Overs fortolkninger af verden omkring os har indflydelse på hvordan vi føler om en 

given situation, og hvordan vi synes om os selv. Psykologer kalder denne indre stemme "selv-tale" og den 

inkluderer vores bevidste tanker såvel som vores ubevidste antagelser og overbevisninger.  

Nogle gange er den indre stemme realistisk, positiv, motiverende og får os til at få det bedre (f.eks. "Jeg glæder 

mig virkeligt til at møde mine venner i eftermiddag"). Nogle gange er vores indre stemme negativ, urealistisk 

eller selvudslettende, og det får os ofte til at få det værre ( f.eks. "Jeg vil få dårlige karakterer næste gang", 

"Mine kolleger kan ikke lide mig".)  

Heldigvis, kan man med øvelse lære at være opmærksom på vores egen negative inde stemme, når det sker 

og vi kan ændre det bevidst. Denne øvelse understøtter udviklingen af en positiv indre stemme.  

Fokus på  

Selvregulering 

Mål 

At øve positive selv-tale – den positive indre stemme. 

At øge opmærksomheden på ens egen indre stemme og lære nye tilpasningsdygtige og positive måder at 

rammesætte tanker omkring en selv.  

Materialer 

Whiteboard og tusser. 

Øvelsesbeskrivelse  

1. Forklar eleverne hvad selv-tale/den indre stemme er ("Selv-tale: handlingen eller udøvelsen at tale til sig 

selv, enten højt eller stille og mentalt"). Fortæl dem at vi alle oplever en indre stemme i vores hoveder i 

vores hverdag, men at vi ofte ikke er opmærksomme på det. Nogle af os har måske en indre stemme lige 

nu der siger "Dette er ikke spændende", "Jeg er træt", "Hvad skal jeg efter skole?".  
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2. Få eleverne til at sætte sig i en rundkreds og instruer dem i at vi vil sidde stille i to minutter med lukkede 

øjne.  Bed dem om at observere deres indre stemme, deres indre tanker og hvad end der går igennem deres 

bevidsthed. Fortæl at der ingen forventninger er til hvad de skal tænke på, men at de bare skal observere 

hvad der sker i deres bevidsthed, at observere tankerne.  

3. Efter de to minutter i stilhed, bed eleverne åbne deres øjne og dele den indre stemme, som de observerede 

med en partner. Efter en kort diskussion i par, kan du spørge om der er nogen der vil dele deres indre 

stemme med gruppen. Gentag at der ikke er sande eller forkerte svar. Skriv deres svar op på whiteboardet.  

4. Fortæl eleverne af nogle gange er vores indre stemme positiv eller neutral, hvilket normalt får os til at få 

det bedre, mens den også kan være negativ, som normalt får os til at føle os værre. Bed eleverne om at 

kategorisere svarere fra før i dem der måske får en person til at få det bedre eller værre.  

5. Nogle gange er vores tanker fokuseret på en rigtig fejl eller et problem, som har brug for at blive løst. En 

negativ indre stemme omkring dette, betyder måske at vi kritiserer os selv. En positiv indre stemme kunne 

fortælle om hvordan vi kan løse problemet eller minde os selv om at det er menneskeligt at fejle og at det 

ikke gør os "dårlige". 

6. Fortæl eleverne at de har mulighed for selv at ændre deres indre stemme, hvis den får dem til at føle sig 

dårligere tilpas. En måde at gøre dette på er ved at ændre deres fortolkning af en situation fra negativ, til 

positiv eller neutral.  

7. Introducer en brainstorming aktivitet, hvor eleverne hver får et udpint med eksempler på situationer, hvor 

de kan brainstorme positive og negative svar fra den indre stemme. Lad eleverne arbejde i grupper på tre 

i 5-10 minutter – en person læser situationen, en person finder på eksempler på en positiv indre stemme 

og en finder på svar fra den negative indre stemme (de bør dele deres svar i de små grupper). Efter dette, 

kan i diskutere svarerne i en større gruppe.  

Yderligere materiale 
Situation #1 
Du kigger efter et sted hvor du kan sidde i et frikvarter og nærmer dig en gruppe af elever fra din klasse. 
Eleverne har en uvelkommen attitude og én af dem siger ”der er ikke plads til dig” – selvom der faktisk er 
plads. 

• Den negative indre stemme 
• Den positive indre stemme 
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Situation #2 
Du har et vigtig spørgsmål til din lærer, men din lærer siger at hun/han ikke har tid til at svare på det.   

• Den negative indre stemme 
• Den positive indre stemme 

Situation #3 
Du og dine søskende er kommet op at skændes/slås over hvilken musik i skal høre i jeres fælles værelse. 
Dine forældre kommer ind og skælder dig ud selvom det var dine søskende, der startede skænderiet. 

• Den negative indre stemme 
• Den positive indre stemme 

Situation #4 
Du har ikke præsteret lige så godt som du plejer og som du forventer af dig selv i en 
sportskamp/gymnastikopvisning/koncert/skolefremlæggelse eller andet. 

• Den negative indre stemme 
• Den positive indre stemme 

 

Refleksion  
1. Du kan afslutte sessionen ved at spørge eleverne, om der er nogle der vil dele nogle positive indre 

stemmer som i bruger til at få jer selv til at få det bedre når i er bekymrede, bange, kede af det eller 
vrede? 
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Ø5.3.1 Bevægelse og åndedræt, siddende 
Formål/baggrund 

Fokus i denne øvelse er igen på at flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen og de fysiske 

fornemmelser i kroppen. I denne øvelse udvides opmærksomhedsfeltet til også at inkludere åndedrættets 

bevægelser. Ved at rette opmærksomhed på åndedrættet, aktiveres det para-sympatiske nervesystem, som er 

med til at regulere stressniveauet. En systematisk træning af opmærksomhed på åndedrættet er således en 

vigtig komponent i træningen af selvregulering/kontrol.  

Fokus på 

Selv-opmærksomhed 

Mål 

I denne øvelse trænes det at udvide opmærksomhedsfeltet til også at indeholde åndedrættets bevægelser og de 

fornemmelser der knyttet til åndedrættet.  

Materialer 

(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse  
Underviseren sidder sammen med deltagerne, viser øvelserne og guider:  

Sæt dig så godt til rette som det er muligt lige nu på gulvet eller på en stol. 

Du kan placere opmærksomheden ved dine sædeknogler. Er det muligt at mærke sædeknoglerne i det hele 
taget?  Hvordan er vægtfordelingen eller balancen mellem den højre og den venstre side af kroppen? 

Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Du er den eneste, der ved hvordan det mærkes i din krop så dette er 
en mulighed til at undersøge hvordan kroppen mærkes lige nu. 

Mærk vægten af dine ben og bækkenområdet mod gulvet.  

Hvis du sidder på en stol så mærk kroppens vægt mod stolesædet og føddernes kontakt med gulvet. 

Hvis det er muligt for dig, kan du følge rygsøjlen med din opmærksomhed helt nede fra halebenet og op til 
den sidste nakkehvirvel.  
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Måske kan du mærke hvordan rygsøjlen hjælper med at holde dig oprejst?  

Hvis du sidder på gulvet, kan du placere du hænder på gulvet ved siden af dig. Hvis du sidder på en stol, kan 
lade armene hænge ved siden af stolen. 

Løft dine strakte arme til skulderhøjde samtidig med at du ånder ind. 

Saml hænderne foran dit hjerte og ånd ud. 

I pausen mellem udånding og indånding bevæger du hagen ned mod brystet samtidig med at du bevæger de 
samlede hænder om på nakken. 

Stræk armene mod loftet, kig efter hænderne og ånd ind.   

Ånd ud og bevæg hænderne tilbage til udgangspositionen. 

Du kan nu lave den lille sekvens nogle gange hvor er opmærksom på at koordinere åndedræt og bevægelse 
og følger rytmen i dit eget åndedræt. 

Når du er færdig med den fysiske del af øvelsen, kan du sidde et øjeblik og mærke hvilke aftryk øvelsen har 
efterladt i din krop og i dit åndedræt. 

Hvordan mærkes kroppen lige nu? Hvilke områder i kroppen mærker du tydeligst? Er der områder du ikke 
kan mærke eller som er vanskelige at mærke?  

Hvordan mærkes dit åndedræt? Hvor i kroppen kan du mærke dit åndedræt? Har du oplevet nogle 
forandringer i dit åndedræt?    

*Note til underviseren 

Denne øvelse kan også lavet stående. 
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Ø5.3.2 Groundingøvelse 
Formål/begrundelse 
Hovedformålet med denne øvelse er at træne opmærksomheden i at vende sig indad og ned i kroppen. Det er 

at træne at have opmærksomhed på en selv og specifikt på kroppen. Det at træne opmærksomheden, er en 

fundamental del af både selv-opmærksomhed og social-opmærksomhed, som igen er basis for 

selvregulering/kontrol, relationskompetence samt inter/trans-kulturel kompetence. Mindfulness-øvelser, både 

i bevægelse og i ro, spiller en stor rolle, når det drejer sig om udvikling af venlighed, empati og medfølelse. 

Øvelsernes fokus er at være opmærksom på hvad der sker i øjeblikket, at acceptere, hvordan det er lige nu 

uden værdisætte eller dømme oplevelsen. Denne måde at træne en venlig, inkluderende indstilling over sig 

selv, har betydning for hvordan man forholder sig til andre. 

Fokus på   

Selv-opmærksomhed 

Mål 

At flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen i stående position 

Materialer 

(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 
Underviseren kan begynde med begrunde øvelsen på følgende måde:   

Vi skal nu arbejde praktisk med selv-opmærksomhed og selvregulering. Vi skal træne evnen til at registrere 

og genkende forskellige områder af os selv. Selv-opmærksomhed er et bredt begreb der dækker forskellige 

niveauer og funktioner af vores selvopfattelse. Det kan f.eks. være en opmærksomhed på hvordan og hvad vi 

fornemmer og mærker i kroppen, hvordan vi mærker vores emotioner og hvordan tilstanden er i vores sind – 

er der mange tanker? Eller er det mere roligt? Pentagrammet kan være en nyttig model, som på en meget 

konkret måde adresserer forskellige   områder og funktioner af os selv. Den vil blive brugt som en basismodel 

for øvelserne. 

At træne selv-opmærksomhed er, hvordan man end gør det, en måde en vende opmærksomheden fra at være 

fokuseret på det ydre til at fokusere på det indre liv: på det sansede, følelserne, tanker, ideer osv. Det er at 
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flytte opmærksomheden til hvordan du oplever, mærker og fortolker alle de impulser, du modtager hvert 

øjeblik. Den første øvelse fokuserer på at have opmærksomheden placeret i kroppen. Det kan for mange være 

lettere at mærke kroppen når man bevæger sig – og det er det vi skal gøre. Øvelsen bliver kaldt en grounding-

øvelse. Det at grounde kroppen hjælper med at fastholde opmærksomheden på en selv og samtidig trænet det 

også selvregulering.  

Underviseren viser og guider:  

Stil dig på gulvet med parallelle fødder og en hoftebreddes afstand mellem fødderne så godt som det nu er 
muligt.  

Du kan i denne position flytte opmærksomheden ned til fødderne og undersøge hvordan det er stå her lige nu. 
Hvordan mærkes fødderne? Hvordan er vægtfordelingen mellem højre og venstre fod? Er der andre ting du 
lægger mærke til?   

Bøj nu knæene så meget som det er muligt uden at løfte dine hæle.  

Bliv stående her et øjeblik og undersøg med din opmærksomhed hvordan det er at stå her. Hvad lægger du 
mærke til?  

Du kan altid gå ud af øvelsen, hvis du kan mærke at det er noget som ikke er godt for dig. Denne øvelse 
handler ikke om at præstere noget, men om at undersøge kroppen med din opmærksomhed. Det handler om 
at bringe opmærksomhed ind i kroppen. 

Fra denne position kan du nu løfte hælene så du står på tæerne. Dine knæ er stadig bøjede. 

Stræk benene så du står på tæer med strakte ben. Stå her et øjeblik. Hvordan er det at stå her? Hvordan er 
det med balancen? Det er ikke et mål i sig selv at kunne stå perfekt og i balance. Målet er at mærke kroppen 
i forskellige positioner. 

Når du er klar, kan du sænke hælene. Du er nu tilbage til udgangspositionen. 

Mærk gulvet og kontakten mellem gulvet og dine fødder. 

Du kan lave denne lille sekvens nogle gange i din egen rytme. 

Når du har gjort det nogen gang kan du lave sekvensen den anden vej rundt. 

Løft hælene så du står på tæer. 

Bøj knæene uden at sætte hælene i gulvet så du stadig står på tæer. 

Sænk hælene, knæene er stadig bøjede. 

Og stræk knæene så kommer tilbage til udgangspositionen. 
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Du kan også lave denne variation nogle gange i din egen rytme. 

  



 
 
 
 

 
78 

 
www.handinhand.si 

Ø5.4 Ansvarlig beslutningstagning  
Formål/baggrund 

Udviklingen af effektive beslutningstagnings-færdigheder er af afgørende betydning for børn og unge. Evnen 

til at træffe informerede beslutninger og rationelle valg omkring ens liv, sociale interaktioner, uddannelse og 

sundhed, baseret på værdier og etiske standarder, en realistisk evaluering af konsekvenser, heriblandt 

sikkerhedshensyn er en vigtig forudsætning for ens egen og andres trivsel. Børn med dårlige færdigheder 

inden for beslutningstagning, er i risiko for at udvikle flere emotionelle, adfærdsmæssige og interpersonelle 

problemer, mens dem med forbedrede beslutningstagnings-færdigheder demonstrerer mere prosocial adfærd 

(Weller, Moholy, Bossard & Levin, 2015). Forsknings-studier viser, at programmer der muliggør aktiv 

deltagelse i fokuserede beslutningstagnings-aktiviteter, kan forbedre børns beslutningstagnings færdigheder 

signifikant (Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki, Taylor, Schellinger, & Pachan, 2008).  

Fokus på  

Beslutningstagning 

 

Mål 

At mestre en beslutningstagnings-strategi vil muliggøre, at eleverne kan overveje forskellige muligheder og 

konsekvenserne af disse valg og i lyset heraf vælge den bedste mulighed.  

 
Materialer 

Et ark med "Beslutningstagnings hjulet" 

Papir og blyant 

 
Øvelsesbeskrivelse 

1. Stil eleverne spørgsmålet: Hvad er den vigtigste beslutning, som I har taget inden for den seneste tid? 

Hvordan traf du beslutningen? Hvilke strategier benyttede du dig af? Overvejede du forskellige 

muligheder og konsekvenser? Var der nogen der hjalp dig? Spurgte du nogen til råds? Hvis du stadig 

ikke har besluttet dig, hvorfor tror du det er? Har du nogensinde truffet en beslutning med uventede 

konsekvenser?  
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2. Uddel aktivitetsarket: Beslutningstagnings hjulet. Følg trinene på hjulet i beslutningstagnings-

processen: at definere problemet, identificere mulige valg, identificere mulige konsekvenser, afklare 

de mulige konsekvenser i lyset af ens følelser, søge hjælp hvis der er behov og til slut, træffe en 

beslutning. 

Læs følgende scenarie op for eleverne. Du kan enten dele en kopi ud eller skrive det op på tavlen:  

I frikvarteret opdager du at tre elever fra klassen driller en anden elever (kalder ham grimme navne, 

laver sjov med ham, skubber ham rundt og kaster hans skoletaske rundt).  

Diskuter følgende spørgsmål med eleverne, med baggrund i beslutningstagnings-hjulet og skriv deres 

svar op på tavlen: 

1. Vil du hjælpe eleven, der bliver drillet? 

2. Hvad kan du gøre? 

3. Hvad tror du er de mulige konsekvenser af disse valg, for dig og for andre? 

4. Hvordan har du det med situationen? Hvad føler du? 

5. Vil du spørge nogen om råd? Er der nogen, der kan hjælpe? 

6. Hvad er din beslutning? 

7. Hvorfor er det den bedste mulighed? Hvorfor er det det rigtige valg for dig? 

Refleksion 

Du kan f.eks. stille følgende spørgsmål:  

Hvad har i lært omkring beslutningstagnings-processen?  

Prøv at tænke på en beslutning i har taget eller skal til at tage:  

Er der noget i ikke har overvejet i beslutningstagningsprocessen? Hvad vil du måske have gjort anderledes? 

Hvad gjorde du godt?  

 

Øvelse tilpasset fra: Thinking Wisely - Decision Making Wheel - Australian Blueprint for Career 
Development (2008). Department of Education  
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Yderligere materiale 
 

AKTIVITETS ARK 

Beslutningstagnings-hjulet 

 

Dette hjul kan være en hjælp til at træffe bedre beslutninger i dit liv. Når du skal træffe en vigtig beslutning, 
kan du starte med at angive problemet i midten af hjulet. Bagefter kan du gå igennem de 7 trin, et efter et. Du 
kan bruge hjulet til at skrive dine valg, mulige konsekvenser og følelser ned, som kan hjælpe dig igennem at 
træffe den rigtige beslutning for dig.   

 

 

Beslutning 

konsekvenser 

Følelser 

Hvem kan 
hjælpe? 

Beslutning 

Udfør 
beslutningen 
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Ø5.5 Siddende krops- og åndedræts-scanning 
Formål/baggrund  

Fokus i denne øvelse er igen på kroppen og fornemmelser i kroppen. Med denne øvelse udvides 

opmærksomheden til også at indeholde åndedrættets bevægelser. At være opmærksom på åndedrættet, 

aktiverer vores parasympatiske nervesystem og regulerer stres niveauet. Dette betyder at opmærksomhed på 

ændredrættet er en vigtig bestanddel af opøvelsen af selvregulering.  

Fokus på  

Selv-opmærksomhed 

Mål 

I denne øvelse trænes det at udvide opmærksomhedsfeltet til også at indeholde åndedrættets bevægelser og de 

fornemmelser der knyttet til åndedrættet.  

Materialer 

Højtalere til afslappende musik (valgfrit) 

Øvelsesbeskrivelse 

Instruktion til underviseren: Underviseren sidder mellem eleverne (på gulvet eller på en stol).  Underviseren 

beder eleverne om at lukke øjnene og afslappende musik kan blive brugt under øvelsen.  

Instruktioner til eleverne: 

“I denne øvelse fokuserer vi på at bringe opmærksomheden ind i kroppen og på åndedrættet, mens vi sidder 

stille. Dette forstærker evnen til at genkende de impulser fra kroppen, som vi modtager og hvordan vi kan 

fortolke og kategorisere disse impulser. Denne øvelse hjælper både udviklingen af selv-opmærksomhed og 

selvregulering. I stressede situationer kan vi ofte reagere impulsivt, uden rigtigt at vide hvad der får os til at 

handle eller sige som vi gør. Bagefter kan vi se på situationen og ønske at vi havde reageret anderledes.   

At øve sig med denne øvelse regelmæssigt, når du er afslappet, kan det skabe en vane eller et mønster, som 

kan blive husket når vi er i en stresset situation. Når man vender opmærksomheden indad skaber det en lille 
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pause fra og en lille afstand til situationen, som kan give en mulighed for at finde en bedre og mere bevidst 

måde at reagere på i situationen." 

Øvelsen: 

Sæt dig så godt til rette som det er muligt for dig på en stol. 

Du kan starte med at lægge mærke til hvordan du sidder. Læg mærke til din krops kontakt til stolen: bagsiden 

af lårene, bagdelen, evt. ryggen. Måske giver det en fornemmelse af at stolen støtter dig.  

Du kan nu, hvis det er muligt for dig, placere din opmærksomhed ved bækkenet og lægge mærke til kroppens 

vægt på stolen. 

Herfra kan du følge din rygsøjle med opmærksomheden hele vejen fra halebenet og op til den øverste 

nakkehvirvel. Det kan være du bemærker rygsøjlens kurver og hvordan rygsøjlen hjælper dig til at være i en 

oprejst position. 

Du kan nu flytte din opmærksomhed ned i dine fødder. Du kan bevæge dem lidt hvis det føles godt. Læg mærke 

til hvor dine fødder er placeret. Hvis de rører gulvet så mærk kontakten mellem fødder og gulv. Hvordan 

mærkes gulvet? Du kan også lægge mærke til temperaturen i dine fødder, er de kolde eller varme? Lægger du 

mærke til andre ting, når du fastholder din opmærksomhed ved fødderne? 

Hvis det er muligt, kan du lade opmærksomheden flytte op til dine hænder. Hvordan mærkes dine hænder lige 

nu? Kan du mærke dem overhovedet? Hvor har du dem placeret? Og hvordan mærker du kontakten mellem 

dine hænder og det hænderne hviler på – kontaktfladen? Du kan måske mærke hændernes vægt og hvordan 

de bliver mødt af noget andet?   

Lad opmærksomheden flytte sig igen. Denne gang op til hovedet.  

Hvordan mærker du hovedet og ansigtet? Panden, tindingerne, området omkring øjnene, kæberne, læber og 

nakke. 

Måske kan du få en fornemmelse af hvordan hovedet er placeret på toppen af rygsøjlen nærmest som en bold 

eller en kugle. Hvis det føles godt, kan du bevæge dit hoved lidt og justere hovedets placering til du finder en 

god position på toppen af rygsøjlen.   
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Du kan nu se om det er muligt at sprede din opmærksomhed så den inkluderer dit hoved, dine fødder, dine 

hænder og din rygsøjle. På denne måde vil både kroppens periferi og dets centrum være i 

opmærksomhedsfeltet på samme tid.   

Det skal ikke blive anstrengende. Så hvis du oplever, at du skal anstrenge dig for at holde alle kropsdele i 

opmærksomhedsfeltet, kan du bare give slip på øvelsen. Du kan enten fokusere på en kropsdel af gangen: 

fødder, hænder, hoved, rygsøjle og skifte mellem dem. Eller du kan sidde og mærke kroppen som en helhed. 

Læg mærke til hvordan du trækker vejret. Hvordan du ånder ind og ånder ud.   

Du kan lægge mærke til hvor kroppen bliver bevæget af åndedrættet: maven, brystet, diafragmaen eller andre 

steder. 

Du kan også lægge mærke til åndedrættets rytme. Er det hurtigt eller langsomt? Er det regelmæssigt eller 

uregelmæssigt?  

Læg også mærke til om åndedrættet er anderledes nu end da øvelsen startede? Hvis det har forandret sig 

hvordan er det så nu? Hvad er forskellen?  

Der er ikke nogen rigtig eller forkert made at trække vejret på. Dit åndedræt er som det er. Vi bringer blot 

bevidsthed og opmærksomhed til åndedrættet.  

Det kan også være at du opdager at der er en pause mellem indånding og udånding? Og mellem udånding og 

indånding? Og kort øjeblik der er helt stille.  

Ånd ind – pause – ånd ud – pause. Sid et par minutter med denne rytme. 

Ø5.6 Evaluering 
Evaluering af hele programmet:  

Hvad har været inspirerende/givende?  

Hvad har været udfordrende?  

Hvad har du lært? 

Eller måske nogle andre spørgsmål, som du som underviser finder mere relevant i konteksten.  
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Ekstra øvelser 
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Klap kroppen 
Alle deltagere stiller sig i en cirkel med lidt plads imellem hver person. 

Start med at klappe på ydersiden af benene med hænderne. Start nede ved anklerne og klap op til hofterne. 

Herfra klapper du nedad på indersiden af benene. 

Gør det flere gange. Du kan variere hastigheden. 

Når du synes det er nok så klap ballerne. Du kan prøve at klappe med knyttede hænder. 

Klap herefter forsigtigt på maven. 

Klap brystet. 

Armene - klap venstre arm med højre hånd, skift hånd ved brystet og klap højre arm med højre hånd. Gør det 
nogle gange 

Klap skuldrene.  

Klap eller dup dit ansigt med spidsen af fingrene og slut af på toppen af hovedet. 

 

Humørbarometeret 
Formål/begrundelse 
Målet med denne øvelse er at blive opmærksom på ens eget perspektiv og adfærdsmønster. Det er at få en 

indre opmærksomhed på hvilken stemning vi er i, og hvad vi bringer med ind i kontakten til andre. 

Fokus på 

Selv-opmærksomhed 

Mål 

En kort indre øvelse som fokuserer på din sindsstemning 

Materialer 

(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 
Underviseren guider: 
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Sæt dig så godt tilrette som det er muligt lige nu. 

Du kan nu vende opmærksomheden indad ved at lukke øjnene eller lade blikke hvile. 

Læg så mærke til hvilken stemning du er i lige nu – hvordan er humøret? 

Det skal ikke være på en bestemt måde – du kan bare observere, hvordan humøret er og måske også anerkende, 

at det er sådan det er lige nu. 

Når du har siddet og undersøgt stemningen lidt, kan du kontakte åndedrættet med din opmærksomhed.  

For at fastholde opmærksomheden ved åndedrættet kan det være en hjælp at sige inde i hovedet: 

Indånding…..pause…...udånding……pause…... 

Du kan prøve at gøre det omkring 10 gange. 

Flyt så opmærksomheden til periferien af din krop. 

Du kan starte med at mærke din fødder. 

Du kan bevæge dem lidt og måske lægge mærke til, hvordan de føles indefra.  

Flyt opmærksomheden til dine hænder. 

Du kan bøje og strække fingrene et par gange.  

Og lægge mærke til om det er muligt at mærke hænderne indefra, og hvordan det mærkes. 

Flyt til sidst opmærksomheden til din hals, din nakke og dit hoved. 

Hvordan mærkes disse områder af kroppen? 

Du behøver ikke at lave noget om. 

Du kan bare observere åndedrættet og de fysiske fornemmelser i fødder, hænder, hals og hoved.  

Flyt nu igen din opmærksomhed hen på, hvordan dit humør er lige nu. 

Er det ligesom da vi startede øvelsen? Eller har det forandret sig? 

Efter næste udånding er øvelsen slut.  
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På sidste side følger: 

Appendix med beskrivelse af de fem kompetencer, tilpasset elevniveau.  

Denne kan trykkes som poster til at hænge op i klassen og på lærerværelset. 
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=

Foreningen 
Børns 

Livskundskab

Selvregulering
§ At kunne regulere og styre sine 

følelser, tanker og adfærd i forskellige 
situationer

§ Klare stress
§ Kontrollere impulser
§ Motivere sig selv
§ Sætte og gå efter personlige og 

faglige mål.

Selv-opmærksomhed
§ At mærke kroppens signaler
§ Kende sine egne 

reaktionsmønstre
§ Vide af sine følelser
§ Kende egne styrker og svagheder

Ansvarlig beslutningstagning
Træffe gode beslutninger for sig 
selv, og med respekt for andre, 
også:
§ når vi mener noget forskelligt
§ når der er konflikt
§ når jeg ikke kan forstå de 

andre
§ når de andre ikke forstår mig.
Gode beslutninger er baseret på 
viden og værdier.

Social- og interkulturel opmærksomhed  
§ At kunne tage en andens perspektiv 
§ At have empati for og medfølelse med andre 
§ Forstå, acceptere og genkende forskellige 

normer og former for adfærd
§ Give plads til forskellige meninger og holdninger
§ Være klar over forenklede ”os/dem opfattelser”

Relationelle færdigheder
§ At kunne snakke med de fleste
§ At kunne være i gruppe sammen
§ Fortælle hvad jeg mener
§ Lytte til, hvad de andre mener
§ Kunne løse konflikter
§ Drage omsorg for mig selv og andre

Fem dimensioner af 
social, emotionel, og 
interkulturel kompetence 
i overskrifter. 
Baseret på forskning i 
interkulturel kompetence, 
og ”social and emotional
learning” (CASEL 2017).


