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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 (programmet for elever, 

programmet for pædagogisk personale og 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, 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 metoder1. Kvalitetssikrings-procedurer 

blev fulgt både i sampling, implementering i feltforsøgene, evaluering og kvalitetssikring. Udover HAND in HAND 

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

Information om projektet og alle resultaterne er tilgængelige på http://handinhand.si. For yderligere information kan 
repræsentanter fra de nationale teams kontaktes:  

§ Ana Kozina (Slovenien),  

§ Birgitte Lund Nielsen (Danmark),  

§ Maria Rasmusson (Sverige),  

§ Iris Marušić (Kroatien)  

§ Albert Denk (Tyskland).  

 
1 Det danske team i HAND in HAND projektet har desuden særligt bidraget til området, der har med skolens pædagogiske personale og ledelsen 
at gøre. Som lead på et review over eksisterende forskning i socio-emotionelle-interkulturelle kompetencer hos det pædagogiske personale 
(Nielsen et al. 2019) og også som lead på udviklingen af programmet for det pædagogiske personale og ledelsen. 
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Introduktion til 

underviseren 
Tilpasning til lokal kontekst, fidelitet og aktive ingredienser  
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Tilpasning, fidelitet og kernekomponenter  
 

Før I starter Hand in Hand programmet på jeres skole, er der brug for nogle overvejelser om implementeringen. I dette 

afsnit beskrives nogle erfaringer omkring implementeringsprocessen, som vi har samlet fra forskningen, fra 

programudviklingen og fra implementeringen i nationale kontekster.  

Implementering defineres som den måde et givent program realiseres i praksis. Derfor er det vigtigt at starte med at 

overveje hvilke elementer af Hand in Hand programmet, som ikke er til forhandling. Denne understegning af  

vigtigheden af, at lægge vægt på kernekomponenterne i programmet, er kvalificeret af forskningslitteraturen omkring 

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

blev foretaget i starten af Hand in Hand projektet (Nielsen et al., 2019).  Ift. implementeringen af programmer med 

fokus på sociale- og emotionelle kompetencer, betoner Durlak (2015; 2016) at “we should not think about Social and 

Emotional Learning programs by themselves as being effective, it is the well-implemented programs that are effective”. 

Derfor er det ved anvendelse af HAND in HAND programmerne i nye kontekster 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. Du kan læse mere omkring implementering og disse kernekoncepter i litteratur-reviewet 

(Nielsen et al., 2019). Derudover kan du på vores hjemmeside (http://handinhand.si) læse diverse artikler omkring 

implemteringsforskningen fra Hand in Hand projektet, f.eks. kapitlet: “Implementing the HAND in HAND programme 

for school staff and students” i den videnskabelige monografi: “Social, emotional and intercultural competencies for 

inclusive school environments across Europe”. 

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 af pædagogisk personale. Vi foreslår, at 
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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. 

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 pædagogisk personale 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 del af 

programmet, sammen med program for ledelsesteam og elever. I beskrivelsen er der forslag til en tidsramme. Denne 

kan være fleksibel, og vi anbefaler at arbejde med programmet som en kontinuerlig proces.  
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Modul 1 
To dage 9.00 - 16.00 
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Eksempel: En dagsorden kunne se sådan ud. 
 

Dag 1 Indhold *Bemærkninger 
9.00 - 9.30 Introduktion  
9.30 – 10 Øvelser (Ø1.1 & Ø1.2)  
10 - 12 Teori om relationelle kompetencer, selv-

opmærksomhed og selvregulering  
15 min pause indimellem, 
eventuelt også en “energizer”, 
f.eks. “klappe-kroppen” 

12 - 13 Frokost  
13 – 14 Øvelser (Ø1.3 – Ø1.6) 

 
 

14 – 15 
 

Teori om Pentagon Modellen 
Begrebet: 60:40 

15 min pause i løbet af 
eftermiddagen 

15 - 16 Øvelser Ø1.7 – Ø1.10  
 
Dag 2 Indhold *Bemærkninger 
9 – 10 
 

Øvelser (Ø1.11 – Ø1.14) 
 

 

10 - 12 Dialog E1.15 – demonstration og arbejde I grupper 15 min pause ind imellem 
12 - 13 Frokost  
13 – 14.30 Teori   om inter/transkulturel kompetence 

 
15 min pause ind imellem  

14.30 – 16 Øvelse Ø1.16 
Øvelse Ø1.17 (Opmærksomhed på diskrimination) 
Afrunding på dagene – træffe aftaler om hvilke øvelser 
der skal øves mellem modulerne 
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Undervisernes introduktion til lærerne 
 

Introducér med en samtale om fortrolighed i gruppen, og at de øvelser, som er en del af programmet, er et 

tilbud. Et tilbud, som vi naturligvis gerne ser, at den enkelte forpligter sig på, men at det på den anden side er 

den enkelte deltagers eget ansvar at være opmærksom på personlige grænser i arbejdet. 

I det første modul er det hensigten, at teoretiske vinkler på arbejdet med SEI-kompetencer præsenteres: kerne-

ideer og begreber. Lærerens rolle i forhold til implementeringen er helt afgørende, da læreren har en helt 

afgørende betydning for læringsmiljøet i klasseværelset - både for elevernes muligheder for at lære fagstof i 

skolen, men også for muligheden for at udvikle mere ”bløde kompetencer” - herunder SEI-kompetencer.  Man 

kan tale direkte til læreren: 

I dette modul er du i fokus, og vi vil give dig mulighed for at se på dine egne kompetencer og din egen måde 

at håndtere de udfordringer, du møder i klasserummet. Dette vil for mange lærere være nyt, da vi som lærere 

ofte er optagede af eleverne og deres måde at lære og respondere på. Men dit eget velvære og viden om dine 

egne fagpersonlige kvaliteter er aspekter, der kan forstærke mulighederne for elevernes læring i din 

undervisning. For at underbygge dette vil vi introducere begrebet relationskompetence og begreberne fra 

CASEL-modellen2 : 1) selvopmærksomhed, 2) selvregulering/kontrol, 3) social opmærksomhed, 4) 

relationelle færdigheder og 5) ansvarlig beslutningstagning; såvel som inter/trans-kulturel kompetence. Hand 

in Hand programmets arbejde med elever er baseret på CASEL-modellen og Blell & Doff (2013), Deardoff 

(2006) og Stiers (2003) teorier/forskning relateret til forståelsen af SEI-kompetencer.  I arbejdet med lærere 

og pædagoger er arbejdet med begrebet relationskompetence også i fokus, og begreberne i CASEL-modellen 

og begrebet om relationskompetence er tæt relateret3. 

 

Vi vil starte dagen med små øvelser, som introduktion til arbejdet og til jer og os. Øvelserne kan ses som ”ice-

breakers”, men er også en del af træningen af SEI-kompetencerne. 

 

 
2 Udviklet af The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning og modellen (CASEL). 
3 I bilag efter referencer er en plakat med SEI-kompetencerne. Plakaten blev i den danske implementering lavet målrettet 
eleverne, til at hænge i klasserne, så de var delagtiggjort og kunne være med i refleksion over de kompetencer, der blev arbejdet 
med. Tilbagemeldingen fra deltagende lærere var dog, at de også oplevede, at plakaten gav dem et godt overblik. 
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Øvelser 
 

Ø1.1 Livshistorier - Fortæl din livshistorie på 1 minut 
 
Formål/begrundelse 
Der er flere begrundelser for denne øvelse. For det første er det en icebreaker, som giver deltagerne en 

mulighed for at lære hinanden at kende. For det andet sætter øvelsen fokus på selv-opmærksomhed ved at lade 

deltagerne reflektere over deres personlige historier: hvilke begivenheder i livet har været betydningsfulde 

glædelige samt smertefulde og hvor åbent har de lyst til at fortælle deres historie.  For det tredje træner denne 

øvelse brugen af det personlige sprog ved at lade deltagerne fortælle om personlige oplevelser. At være i stand 

til at benytte sig af personligt sprog er en central del af en god relationskompetence. For det fjerde træner 

øvelsen at lytte med interesse og opmærksom til en andens fortælling. At kunne lytte er afgørende i forhold 

til at opbygge gode relationer og det er derfor en essentiel del af social-opmærksomhed og sociale færdigheder. 

Fokus på 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og Interkulturel kompetence 

Mål 
Etablere gruppen. At reflektere over og i en kort form at fortælle sin personlige livshistorie samt at lytte til 
en andens livshistorie. Træne personligt sprog, lytning, øge selv-opmærksomhed.  

Materialer  
(Ingen materialer)  

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

A fortæller sin livshistorie fra fødslen og frem til dette øjeblik hvor vi står i dette rum. Historien skal 

fortælles på 1 minut.  

B skal bare lytte.  

A og B bytter roller og øvelsen gentages med de nye roller. 
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*Note til underviseren 
Du kan lade deltagerne skifte makker flere gange så flere kommer til at mødes. Du kan også ændre lidt på 

øvelsen ved at sige, at de skal fortælle deres livshistorie baglæns: jeg står her nu, sidste år skete… osv.  

Du kan bede deltagerne om at reflektere efter øvelsen: hvordan var det at lave øvelsen? Var der noget, som 

de blev specielt opmærksomme på? 

Ø1.2 Alle dem der… – At stå i en gruppe på hver side af linjen  
 
Formål/begrundelse 
Der er flere begrundelser for denne øvelse. Det er en icebreaker, som giver deltagerene mulighed for at lære 

hinanden lidt bedre at kende. Derudover bringer den opmærksomhed til de ligheder og forskelle der altid vil 

være i en gruppe. Nogle aspekter af livet deles af de fleste medlemmer af en gruppe og andre aspekter kan 

være enestående. 

Fokus på 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence.  

Mål 
At reflektere over og vise hvem vi er, og hvad vi står for i en gruppe.  

Materialer 
(ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 
1. Gruppen deles på baggrund af følgende udsagn: (alle der kan svare ja, går til højre og alle der kan 

svare nej, til venstre). 

Øjenfarve – brun, blå, grøn, grå. 

Dem der engang var gode til at spille fodbold. 

Dem der drikker en kop kaffe, som det første de gør, når de står op om morgenen. 

Dem der bor i det land, hvor de er født. 

Dem der tager på skiferie om vinteren. 

Dem der er blevet mere omgængelige med årene. 
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Dem der havde en besværlig skoletid (fagligt eller socialt). 

Dem der ikke gider at snakke med nogen, når de lige er vågnet. 

Dem der nyder havearbejde. 

Dem der tager arbejdet med hjem. 

Dem der er blevet kønnere med årene. 

Dem der godt kan lide at lave mad. 

Dem der synes at andre mennesker snakker lidt for meget. 

Dem der ikke altid ved, hvad de skal sige. 

Dem der godt kan lide at få andre til at grine.  

2. Efterfølgende kan gruppen reflektere over øvelsen: 

Du kan bede deltagerne om at reflektere efter øvelsen: hvordan var det at deltage i denne øvelse? Var der 
noget som overraskede dig? Var det nogle gange svært at beslutte sig for hvilken gruppe, der var den rigtige 
at være i? Hvorfor? Og hvad synes du om øvelsen? Var der noget, som de blev specielt opmærksomme på? 

*Note til underviseren 
Hvis deltagerne er lidt modstræbende i forhold til at deltage i dialogen, er det ofte hjælpsomt at lade dem 

reflektere i par før de deler erfaringer i hele gruppen.  
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Teoretisk baggrund 
Relationskompetence 
Begrebet blev for første gang anvendt i Danmark i 1998 (iflg. Klinge, 2017). Efterfølgende har det 

professionelle sprog om relationer udviklet sig i de skandinaviske lande (Bae, Waastad & Schibbye, 1992; 

Juul & Jensen, 2002).  

I Danmark har Juul og Jensen (2002:128) defineret relationskompetence som:  

Den professionelles… ”evne til at `se’ det enkelte barn på dets egne præmisser og afstemme sin egen adfærd 

herefter uden dermed at fralægge sig lederskabet, samt evnen til at være autentisk i kontakten […] og evnen 

og viljen til at påtage sig det fulde ansvar for relationens kvalitet”.  

Både empirisk forskning og filosofisk, psykologisk og pædagogisk teori understøtter, at lærerens relationelle 

kompetencer er af afgørende betydning for elevernes muligheder for at udvikle sig såvel social-emotionelt 

som kognitivt. 

Empiri, der peger på vigtigheden af relationernes kvalitet 
Dansk Clearing Houses systematiske review af 70 studier fra 2008 under ledelse af Svend Erik Nordenbo 

vedrørende ”Hvilke manifeste lærer-kompetencer påvirker elevernes akademiske præstationer?”, peger på tre 

centrale lærerkompetencer:  

1. Didaktisk kompetence – Viden om fag og fagdidaktik 

2. Klasseledelseskompetence - Evnen til at skabe klare rammer, struktur, regler og overblik 

3. Relationskompetence. 

Nordenbo (2008) formulerer det således:  

“Hvis vi ønsker at skabe gode læringsmiljøer er det vigtigt at lære lærere at skabe gode relationer: at udvise 

tolerance, respekt, interesse, empati og medfølelse til ethvert barn og appellere til barnets forståelse af en 

konflikt”.    

Også Cornelius-White’s (2007) review af 119 studier viser vigtigheden af kvaliteten af lærer-elev-relationen 

i forhold til akademisk præstation og emotionelle og adfærdsmæssige aspekter, såsom glæde/tilfredshed, 
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deltagelse og mestringsforventninger (Cornelius-White, 2007). Durlak et al. (2011: 2015) kommer til lignende 

konklusioner. 

Omsorg - Nel Noodings 
Den amerikanske filosof Nel Noddings (1984; 2012) mener, at mennesker i deres essens er omsorgsfulde. 

Behovet for at blive draget omsorg for og at drage omsorg for andre er ifølge Noddings primært. I 

omsorgsrelationen er der en grundlæggende gensidighed: Jeg tager mig af dig - du tager dig af mig.  Men som 

forældre eller i lærer-elev-relationen er forholdet karakteriseret ved en asymmetri: Den ene drager omsorg, og 

den anden modtager omsorg.  Dette er helt grundlæggende i den betydningsfulde relation mellem lærer og 

elev, som Noddings (2012) i reference til John Macmurray kalder: ” … en af de mest afgørende personlige 

relationer” (vores oversættelse). 

Noddings understreger, at omsorgspersonen bør være opmærksom på og lydhør over for den andens udtrykte 

behov. Omsorgspersonen, i dette tilfælde læreren, bør ikke handle ud fra elevens formodede behov, f.eks. ”Det 

er en god idé at du knokler med din opgave i dag, så du kan klare dig godt til testen i morgen!”, selvom eleven 

udtrykker tristhed og udmattelse. Hvis læreren er lydhør over for de udtrykte behov, vil hun derimod 

øjensynligt sige: ”Tag en lille pause. Kan jeg hjælpe dig på nogen måde? Er der noget der kan lette din tristhed 

og træthed?”. Ifølge Noddings er opmærksomhed (receptivitet og lydhørhed) og omsorg kernekvaliteter ved 

læreren.  

Takt - Van Manen 
Også den hollandsk-canadiske pædagog Max van Manen har betonet vigtigheden af relationen mellem elever 

og lærer (van Manen, 1993; 2015). Lærerens sensitivitet over for eleverne er ifølge Van Manen hjørnestenen 

i al pædagogisk praksis. Van Manen mener, at den gode lærer har “takt”. Pædagogisk takt er lærerens evne til 

at møde eleven med respekt, taktfuldhed. Begrebet “takt” er relateret til ordet “taktil” og takt konnoterer 

lærerens evne til at berøre eleverne. Men det relaterer også til lærerens evne til selv at lade sig berøre: Lade 

elevernes reaktioner og tilstand være den mest afgørende guideline for den specifikke undervisning. Takt-

begrebet er også relateret til “rytme” og henviser til lærerens sensitivitet over for undervisningens rytme: Er 

der behov for en lille pause, bør vi skifte til dagens næste tema?  Endelig er takt relateret til det at være 

“taktfuld”: at opføre sig respektfuldt og være opmærksom på, at eleverne ikke risikerer at tabe ansigt. Elever 

bør ikke skældes ud eller opfattes som nogle med ”onde intentioner”. Læreren bør altid forsøge at forstå 

elevernes adfærd, som deres bedste ”løsning” i den specifikke situation. Hvis læreren opfatter elevens adfærd 

som upassende, må han forsøge at samarbejde med eleven om en konstruktiv løsning.  
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Van Manen spørger om følgende: 

” Can sensitivity be taught or trained? We may have to admit that pedagogical development is not served 

well by  ”skill” or ”competency” training. Pedagogical sensitivities such as affects, feelings, ethical 

values, and tactfulness cannot be trained in an instrumental manner, but, if approached with openness, 

willingness, and commitment, they can be developed though phenomenological reflections and evocations, 

but only in those who are receptive to it” 

 (Van Manen, 2015)   

Van Manen advarer i dette citat imod at forsøge at udvikle relationelle kompetencer på en for instrumentel 

måde. Forskningen inden for “social-emotional-learning” (SEL) underbygger dog, at disse kompetencer kan 

øves.  Inspireret af Jennings & Greenberg (2009), Korthagen & Valsalos, (2005) and Juul & Jensen, (2002) 

kunne et forslag til at arbejde med disse kompetencer være:  

• Arbejde med viden om emotionelle reaktioner 

• Arbejde med viden om vores grundlæggende socialibilitet 

• Arbejde med viden om socio-emotionel udvikling 

• Træne færdigheder, der understøtter positive relationer 

Den danske professor Knud Illeris, der har arbejdet med læringsteori, har betonet, at læring og kognitiv 

processering er intimt forbundet til emotionelle responser. Hvis vi ønsker at forstå, hvordan og hvorfor noget 

læres, må vi være særdeles opmærksomme på den specifikke situation og anerkende at vores måde at relatere 

og kommunikere med vores elever på, påvirker eleverne og deres læring. ”Al læring er følelsesmæssigt besat”, 

som Illeris siger (Illeris, 2002; 2007). 

Relationskompetence 
Lad os vende tilbage til definitionen af relationskompetence: ”Den professionelles ”evne til at `se’ det enkelte 

barn på dets egne præmisser og afstemme sin egen adfærd herefter uden dermed at fralægge sig lederskabet, 

samt evnen til at være autentisk i kontakten […] og evnen og viljen til at påtage sig det fulde ansvar for 

relationens kvalitet”.  Vi vil nu kommentere uddybende på definitionen af begrebet ”relationskompetence”, 

som ikke er en specificeret del af CASEL-begreberne. Begrebet relationskompetence er et begreb vi knytter 

an til professionelt arbejde, idet definitionen indeholder aspektet af “uden dermed at fralægge sig lederskabet, 
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samt evnen til at være autentisk i kontakten […] og evnen og viljen til at påtage sig det fulde ansvar for 

relationens kvalitet ”. Dette er relateret til relationens asymmetri. Relationen er asymmetrisk, idet læreren som 

den professionelle part, har mere magt, flere erfaringer og viden qua sin uddannelse og position. 

Denne forståelse er en vigtig del af træningen i relationskompetence, idet læreren har det overordnede ansvar 

for atmosfæren i klassen og for implementeringen af SEI-kompetencerne i klasseværelset. Vi har ofte set, at 

børn, teenagere og til tider også forældre ses som den skyldige, som der er noget galt med. I stedet for at påstå, 

at en af parterne er skyldig (det kunne også være læreren), er det langt mere frugtbart at se læreren som en 

professionel, der har ansvaret for relationernes kvalitet. Vi ved, at det kan være svært at se og påtage sig dette 

ansvar, fordi nogle situationer i skolen kan være meget vanskelige og komplekse at håndtere. Det vil vi gerne 

vedstå.  Men hvis læreren er opmærksom på sin betydning og sit ansvar, så kan det give ham styrken til 

forandre det, som han synes der bør forandres. I undervisningen af lærere og pædagoger skal dette aspekt af 

at tage ansvar for kvaliteten af relationen gives plads, og vi vil arbejde med relationer og atmosfæren i 

klasserummet.  

I ethvert forhold mellem lærer og elever er der et indhold, der skal læres eller undervises i, hvis f.eks. faget er 

dansk, så kan indholdet være grammatik, men den atmosfære der er i undervisningen, er helt afgørende for 

hvordan grammatikken læres. Vi kan kalde dette procesdimensionen af relationen - og det betegner den måde 

hvorpå læreren skaber et godt læringsmiljø i undervisningen. Enhver situation i klasseværelset har mindst to 

dimensioner, en der omhandler hvad det er, vi har for sammen, og en der omhandler, hvordan vi gør det. Når 

vi har fokus på lærerens relationelle kompetencer, er dette hvordan det vigtigste. Hvordan kan læreren skabe 

et godt læringsmiljø - en god atmosfære - hvilket vi ved er af afgørende betydning for elevernes muligheder 

for at lære noget? (Klinge, 2017). Dette er kun muligt, hvis læreren ved, hvordan han kan arbejde med 

læringsmiljøet og tager det fulde ansvar for at skabe et godt læringsmiljø. 

I dette første modul er der fokus på lærerens personlige autoritet som lærer. Når vi sammenligner i dag med, 

hvordan det var for få generationer siden, ved vi, at autoritet ikke længere primært er relateret til rolle - eller 

til en profession. I dag må enhver lærer arbejde med sin personlige autoritet for at skabe sig lydhørhed og 

respekt fra elever og forældre. Vi ved også, at udvikling og læring er afhængig af relationens kvalitet - og at 

det kræver, at læreren kan være nærværende med såvel personlig autoritet som autenticitet. Vi vil arbejde med 

at styrke begge aspekter - ikke for at vende tilbage til den gamle autoritære undervisningspraksis, men derimod 

for at understøtte et læringsmiljø, der bygger på nærværende, empatiske og medfølende relationer. 

Nu vil vi gennemgå de første to begreber i CASEL-modellen, og den måde vi har arbejdet på at uddybe dem.  
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CASEL-modellen – Selv-opmærksomhed og Selvregulering 
I CASEL programmet bliver selv-opmærksomhed forstået som: ”the ability to recognize one´s emotions and 

thoughts and their influence on behaviour. This includes accurately assessing one´s strengths and limitations 

and possessing a well-grounded sense of confidence and optimism.”  (CASEL definition, p 5 in CASEL Guide 

2015, Middle and High School Edition). Og selvregulering bliver forstået som ”the ability to regulate one´s 

emotions, thoughts, and behaviours effectively in different situations. This includes managing stress, 

controlling impulses, motivating oneself, and setting and working toward achieving personal and academic 

goals. (CASEL definition, p 5 in CASEL Guide 2015, Middle and High School Edition). 

Baseret på de Europæiske projekter – f.eks. Relationskompetence-projektet ved læreruddannelsen i Danmark 

(Nielsen, 2017) og det specifikke mål, der også vedrører interkulturelle kompetencer – kan vi tilføje en mere 

fingrenet og dækkende definition af elementer i CASEL-modellen. I vores tidligere arbejde har vi defineret 

selv-opmærksomhed og selvregulering ved hjælp af begreberne selvværd og selvtillid. Selvværd er et begreb 

knyttet til væren – til vores eksistens – og selvtillid er et begreb knyttet til vores præstationer og kunnen (Juul 

& Jensen, 2002). 

Udviklingen af selvværd er forbundet med det basale menneskelige eksistensbehov for at føle sig værdsat i 

kontakten med andre mennesker (Sommer,1996; Stern, 1997). Med det menes ikke i den betydning at blive 

værdsat for at gøre noget godt eller rigtigt, men i betydningen at blive set og anerkendt med alle de forskellige 

følelser, kropsfornemmelser og tanker, som du har (oplever). Udviklingen af selvværd forgår I dialektiske 

relationer mellem selv og andre (Schibbye, 2002). 

Mange mennesker er i deres opvækst blevet trukket væk fra deres selvværd, fx når et barn føler smerte og 

græder og får at vide af forældrene ”Du skal ikke græde over det - stop med det!” Det får barnet til at bevæge 

sig væk fra sit selvværd, og barnet som elsker sine forældre og som ønsker at være på en måde som gør dem 

glade, vil komme til at tvivle på sine egne følelser. Hvis barnet gennem opvæksten ofte bliver talt væk fra sine 

egne følelser og kropslige fornemmelser, så vil det blive afkoblet fra følelserne og kropsfornemmelserne, fordi 

det er for smertefuldt at føle disse ofte ubehagelige følelser og kropsfornemmelser uden at blive set og have 

muligheden for at dele oplevelsen. Fx når et barn der bliver fortalt, at vrede ikke er en OK følelse, så vil det 

ofte få barnet til at vurdere denne følelse, når den opstår, uden at se den som en tilladt del af selvværdet.  
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Selvværd er en forudsætning for, at du kan være opmærksom på dig selv, det betyder at du må blive klar over 

hvilke følelser og kropsfornemmelser du har i en given situation, og også hvordan du forholder dig til dem; 

når selvværdet er lavt, føler den enkelte under pres sig måske ofte bare kaotisk indeni og ude af stand til at 

skelne mellem hvad der vrede, sorg, skam osv. Så hvis vi ønsker at øge selvværdet, så må vi blive klar over, 

hvad der faktisk sker i kroppen og følelserne. At blive klar over, hvad der sker, det kalder vi selvværdets 

kvantitative dimension af selvværdet, fordi det er forbundet med, hvor meget du ved om dine følelser og 

kropslige fornemmelser. Næste skridt er at undersøge, hvordan den enkelte forholder sig til de nyligt 

differentierede og opdagede følelser og kropsfornemmelser? Det er det vi kalder selvværdets kvalitative 

dimension. Hvis vi ser på et barn, der ikke har fået lov til at føle og udtrykke vrede, så vil vi ofte se at barnet 

bliver afkoblet fra sin følelse af vrede, og det betyder, at han ikke ser følelsen, ikke opfatter følelsen som en 

lige del af sine egne menneskelige følelser; og han vil ofte senere i livet reagere på følelsen som om den stadig 

er forbudt og altså ikke en integreret del af personen, hvilket kan gøre det svært at tage personligt ansvar for 

dens indflydelse på personens adfærd. Man kan operationalisere udviklingen af selv-opmærksomhed ved at 

arbejdet med selvværdets to dimensioner ved at tage udgangspunkt i eksempler fra hverdagslivet som lærer. 

Det vil vi gøre i dialogøvelserne.  

Vi finder den del af CASEL definitionen: ”the ability to recognize one´s emotions and thoughts and their 

influence on behaviour. This includes accurately assessing one´s strengths and limitations.”  ret dækkende 

for vores tanker, og tilføjer at vi ønsker at reflektere over termen ‘accurately’, fordi vi finder det vanskeligt at 

vurdere styrker og svagheder præcist. Vi vil gerne se det som noget man kan sigte mod: Når du vurderer 

præcist, så er du autentisk og i fuld kontrakt med dine egne følelser, kropsfornemmelser og tanker, og det er 

en tilstand, som vi kun kan være I engang imellem, alligevel en tilstand, vi sigter mod for at øge personlig 

autoritet og autenticitet (Stern, 1997).  

Vi vil også tilføje lidt til den sidste del af CASEL´s definition af selv-opmærksomhed: ”possessing a well-

grounded sense of confidence and optimism.” Vi vil tilføje at være opmærksom på sig selv også indebærer at 

være opmærksom i de perioder af livet, hvor der ikke er tillid og optimisme, hvilket måske i virkeligheden er 

de perioder, hvor det er vigtigst at være opmærksom.  

Hand-in-Hand definition – Selv-opmærksomhed 
Så vores definition på selvopmærksomhed kunne være: Evnen til at erkende sine følelser, kropsfornemmelser 

og tanker og deres indflydelse på, hvordan vi reagerer. Det indebærer en ærlig, accepterende og anerkendende 

måde at se på sig selv, og viljen og ønsket om at opbygge dette.  
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CASEL-modellen - Selvregulering 
Hvis vi går til definitionen af selvregulering i CASEL-modellen, så finder vi også den meget dækkende, vi vil 

blot operationalisere den: For at kunne være selv-regulerende er det nødvendigt, at være opmærksom på sig 

selv. Du må have en bevidst relation til dine kropsfornemmelser, følelser og tanker, for at kunne regulere dem. 

Det er et ret krævende arbejde at være nærværende og at have kontakt med sine kropsfornemmelser, følelser 

og tanker fra øjeblik til øjeblik. De fleste mennesker er ikke klar over, hvad der sker i det øjeblik de bliver 

sårede, bange eller føler sig magtesløse. De har udviklet en overlevelsesstrategi der forhindrer dem i at føle 

og mærke selv i disse situationer, eller hvis de føler og mærker sig selv, forhindrer dem i at tage det de føler 

alvorligt og reagerer på det. Årsagen findes i barndommen, hvor det ret ofte var nødvendigt at forlade disse 

smertefulde følelser, fordi de indre intellektuelle og følelsesmæssige kapaciteter ikke var udviklet nok til at 

kunne håndtere reaktionerne i situationen. Og når det er kombineret med, at der ikke er nogen ydre støtte fra 

forældrene eller professionelle til at anerkende og se barnet, så udvikles en mangle på selv-opmærksomhed 

og selvværd, og derfra en mangel på selvregulering som også er en del af personligheden i voksenlivet. 

Ved introduktionen af begrebet selvværd tidligere, nævnte vi begrebet selvtillid som knyttet til vores 

præstationer og kunnen (Juul & Jensen, 2002). Når vi arbejder med begrebet selvregulering, så vil vi knytte 

begrebet selvtillid til CASEL definitionen af selvregulering: ” This includes………. motivating oneself, and 

setting and working toward achieving personal and academic goals.” 

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at disse kompetencer både kræver selvværd – for at kunne træffe 

beslutninger i overensstemmelse med ens egne ideer om hvad målene skal være – men det kræves også 

selvtillid i betydningen at tro på egne muligheder for at kunne præstere og nå målene. Både selvværd og 

selvtillid er også vigtigt for at kunne lytte til omgivelsernes respons med åbent sind og bruge den på en 

konstruktiv måde, som betyder at kunne arbejde med kritik på en måde, der gør det muligt at forblive motiveret 

og finde sin egen vej i det professionelle liv. 

Hand-in-Hand Definition – Selvregulering 
Så vores definition på selvregulering kunne være: Evnen til at kunne regulere sine følelser, 

kropsfornemmelser, tanker og adfærd tilstrækkeligt i forskellige situationer. Det indebærer at kunne håndtere 

stress, mærke og bruge impulser på en konstruktiv måde, motivere sig selv, og opstille og arbejde med at opnå 

personlige og faglige mål. 
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Ø1.3 Groundingøvelse (tilgængelig på video på hjemmeside) 
Formål/begrundelse 
Hovedformålet med denne øvelse er at træne opmærksomheden i at vende sig indad og ned i kroppen. Det er 

træning i at have opmærksomhed på en selv og specifikt på kroppen.  Det er en opmærksomhedsøvelse eller 

en mindfulness-øvelse. 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. 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  
Følelsesmæssig kompetence, Relationskompetence og interkulturel kompetence  

Mål 
At flytte og fastholde opmærksomheden på specielt den nederste del af kroppen 

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 fx 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 

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 
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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. 

Du kan også lave denne variation nogle gange i din egen rytme. 
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Ø1.4 Stræk omkring hjertet (tilgængelig på video) 
Formål/begrundelse 
Hovedformålet med denne øvelse er at træne opmærksomheden i at fokusere og vende sig indad og ned i 

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

opmærksomhedsøvelse eller en mindfulness-øvelse. 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/transkulturel 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
Hovedformålet i denne øvelse er, som i den forrige, at flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen. I 

denne øvelse udvides opmærksomhedsfeltet til også at inkludere hvordan området omkring hjertet opleves og 

fornemmes.  

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.  

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. 
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Hvis det er muligt for dig, kan du følge rygsøjlen med din opmærksomhed helt nede fra halebenet og op til 
den sidste nakkehvirvel.  

Måske kan du mærke hvordan rygsøjlen hjælper med at holde dig oprejst?  

Placer din venstre hånd på gulvet og lad din højre arm bevæge sig i en halvcirkel mod venstre så du ender i 
et sidestræk. 

Stræk den højre arm diagonalt mod loftet. Hvis det er muligt, kan du på samme tid udvide 
opmærksomhedsfeltet så det også inkluderer den højre sædeknogle. Du kan forestille dog at højre sædeknogle 
smelter ned i gulvet.  

Måske kan du mærke hvordan kroppen strækker i to retninger.  

Bevæg nu højre hånd og arm i en halvbue tilbage mod højre og placer højre hånd på gulvet bagved den højre 
side af kroppen.  

Lad den venstre hånd følge den højre og placer den på højre knæ eller lår – der hvor det mærkes mest 
komfortabelt.   

Hvis det føles okay, kan du på en naturlig måde kigge over din højre skulder og på den måde forstærke 
kroppens vridning. 

Du kan også i denne position følge vridningen i din rygsøjle med din opmærksomhed fra halebenet og op til 
den sidste nakkehvirvel.  

Lad nu den venstre hånd blive på dit højre knæ eller ben og bevæg højre hånd/arm i en halvcirkel mod venstre 
så du ender i et sidestræk. 

Lad højre sædeknogle smelte ned I gulvet.  

Er det muligt at være opmærksom på hvordan kroppen strækkes i forskellige retninger i denne position?  

Placer nu din højre hånd på det venstre knæ og lad din hage falde ned mod brystet. 

Du kan lave små bevægelser og justeringer i denne position så du kan mærke et stræk ved den øverste del af 
ryggen - området bagved hjertet.  

Stræk begge arme mod loftet så hele overkroppen strækkes. Kig efter dine hænder.  

Hvordan mærkes det at strække kroppen?   

Er det muligt at udvide opmærksomheden så du også inkluderer følelsen af dine sædeknogler samt vægten af 
dine ben og dit bækken mod gulvet?  

Du kan også undersøge hvordan balancen er mellem højre og venstre side af din krop. Er der mere vægt på 
den ene side end på den anden? Du behøver ikke at ændre noget du kan bare undersøge hvordan det er.  
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Placer nu dine hænder bagved din krop - hvis det er muligt kan du lade fingrene pege fremad ind mod kroppen.  

Stræk forsiden af kroppen ved forsigtigt at løfte hjertet og brystbenet mod loftet.  

Placer forsigtigt hovedet, der hvor det føles komfortabelt eller der hvor udfordringen opleves passende.  

Kom tilbage til udgangspositionen.   

Du kan i denne position flytte opmærksomheden ind I kroppen. Hvordan mærkes kroppen lige nu? Hvilket 
aftryk har øvelserne sat ved de fysiske fornemmelserne i din krop? 

Du kan også undersøge hvordan balancen mellem højre og venstre side med din opmærksomhed. Er den ene 
side tydeligere end den anden? Kan du mærke lethed eller tyngde I den ene eller den anden side? Er der andre 
forskelle på din sansning af de to sider af kroppen? Er der ligheder? Ingenting skal ændres, det handler om 
at undersøge, mærke og sanse uden vurderinger og værdisætninger. 

Du kan nu flytte opmærksomheden til området omkring dit hjerte. Hvordan mærkes dette område?  

Flyt opmærksomheden til dit åndedræt og hvordan åndedrættet bevæger kroppen. 

Lav øvelsessekvensen til den modsatte side. 

Ø1.5 Bevægelse og åndedræt, Siddende (tilgængelig på video) 
Formål/begrundelse 
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 bringe opmærksomhed til åndedrættet aktiveres det parasympatiske 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
Hovedformålet i denne øvelse er som i de forrige at flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen. I denne 

øvelse trænes desuden at udvide opmærksomhedsfeltet til også at indeholde åndedrættets bevægelser og de 

fornemmelser der knyttet til åndedrættet.  

Materialer 
(Ingen materialer) 
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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.  

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 laves stående. 
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Ø1.6 Siddende krops-scanning 
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 sig selv og specifikt på kroppen.  Det er en opmærksomhedsøvelse eller 

en mindfulness-øvelse. 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. 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

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

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

Materialer 
(Ingen materiale) 

Underviseren begrunder øvelsen fx på følgende måde:  

“I denne øvelse er fokuseres på at bringe opmærksomheden ind i kroppen mens vi sidder 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 I 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.   

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.” 
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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.   

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 
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*Note til underviseren 
Deltagerne opfordres til at bruge de guidede øvelser som er tilgængelige regelmæssigt  
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Pentagonen – a kontemplativ tilgang   
 

Vi bruger forskellige redskaber i arbejdet med at fremme selv-opmærksomhed og selvregulering. Fx til at 

hjælpe en person (lærer eller elev) med at opbygge en stabil, balanceret og mere eller mindre vedvarende 

kontakt til sine kropsfornemmelser, følelser og tanker. Dette kan gøres med hjælp fra indsigt og erfaringer fra 

gamle kontemplative traditioner og teknikker (Jensen et al, 2016).  

Men der er også reference til nyere forskning fx i mindfulness (Meiklejohn, 2012; Weare, 2014). 

“Research on the neurobiology of mindfulness in adults suggests that sustained mindfulness practice can enhance 

attentional and emotional self-regulation and promote flexibility, pointing toward significant potential benefits for both 

teachers and students. Early research results on three illustrative mindfulness-based teacher training initiatives suggest 

that personal training in mindfulness skills can increase teachers’ sense of well-being and teaching self-efficacy, as well 

as their ability to manage classroom behaviour and establish and maintain supportive relationships with students.” 

(Meiklejohn, 2012). 

 

I disse traditioner er der arbejdet med udgangspunkt i de indre kompetencer, der er forbundet med krop, 

åndedræt, hjerte, kreativitet og bevidsthed. Det er meget simple kompetencer og måske endda så simple, at de 

i en stringent betydning af kompetencebegrebet, måske ikke engang kan ses som kompetencer, men mere som 

evner: 

Krop – at være i stand til at slappe af i kroppen og mærke afslapningen. 

Åndedrættet – at være i stand til at fokusere på åndedrættet og gøre det dybere.  

Hjertet – at være i stand til at føle hjertet og vise empati og medfølelse.  

Kreativitet – at være i stand til at reagere på indre og ydre impulser. 

Bevidsthed – at være i stand til at være opmærksom og vågen uden at have et bestemt mål.  

De er ikke en del af personligheden, fordi de eksisterer før udviklingen af den. De er forbundet til menneskets 

væren som sådan og ikke til hver enkelt persons individualitet. (Bertelsen, 2010, s. 73-89).  
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At være opmærksom på de indre naturlige kompetencer udvider oplevelse af ens selv på den måde at flere 

dele af menneskets væren bringes frem i bevidstheden. Det giver mulighed for at forankre sin opmærksomhed 

i en del af de menneskelige oplevelser, der ikke er påvirket at mønstre og begrænsninger i den individuelle 

personlighed.  

Det meste af tiden er vores opmærksomhed optaget med personlighedens område, som ofte er styret af 

påvirkninger fra barndommen og forskellige idiosynkrasier. Ved at flytte opmærksomheden indad til de 

naturlige kompetencer opnås en midlertidig ”afkobling” fra personligheden, en proces der skaber frihed og 

rum til at se en given situation fra et andet perspektiv.  

(Juul, Høeg, Jensen, Bertelsen, Stubberup, & Hildebrandt, 2016, s. 26-27).  

Så derfor bruger vi øvelser til at stabilisere kontakten til de iboende kompetencer, når vi arbejder på at styrke 

relationskompetence og SEI-kompetencer. Det betyder, at vi laver åndedrætsøvelser, kropsøvelser, f.eks. i 

stilhed uden bevægelse, hvor vi bare sidder eller ligger og laver en indre kropsscanning, eller laver mindfull 

bevægelse for at øge kontakten til kroppen. En øvelse med fokus på åndedrættet kan være bare at være 

opmærksom på åndedrættet; det er der altid, og du kan måske bruge åndedrættet som en slags anker, så du 

altid kan kontakte, hvis du ønske at blive rolig og i balance i en stresset situation   

Opmærksomhed på kroppen og åndedrættet hjælper også med at være nærværende og fokuseret og 

derigennem være i stand til at mærke impulser, når de opstår; ikke kun for at kontrollere dem, men også for at 

mærke energien i impulserne og at bruge den energi på kreative måder både i relationer og i den personlige 

udvikling, hvilket som nævnt tidligere begge foregår i en dialektisk proces (Schibbye, 2002). 
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Pentagrammet (femkant) - modellen 
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Konceptet 60:40 
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.  

 

Ø1.7 60:40 Øvelser – følg hånden  
 
Formål/begrundelse 
Udtrykket 60:40 refererer til en indstilling hvor man deler sin opmærksomhed i to, 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.   

Fokus på 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
Målet er at træne opmærksomheden i at være ude og inde samtidigt – på sig selv og sine omgivelser.  
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Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse  
Underviseren viser med et eksempel, hvor en af deltagerne inddrages, hvordan man laver øvelsen:  

Der er to runder i denne øvelse med den samme makker. Find sammen 2 og 2 beslut hvem der er A og hvem 
der B. 

1. runde: 

A placerer sin håndflade ca. 20 cm foran B’s ansigt.  

A bevæger nu sin hånd i forskellige retninger og i forskellige niveauer. B følger efter og har til opgave at 
sørge for at der hele tiden er den samme afstand mellem hånd og ansigt. 

Både A og B har fokus på hånden. A skal i tillæg til hånden også være opmærksom på rummet og sørge for at 
B ikke støder ind i noget. 

Lav øvelsen et par minutter og skift herefter roller og gentag øvelsen i de nye roller. 

Reflekter med din partner over øvelsen og hvad du erfarede både som den der styrede og den der fulgte. 
Reflekter ligeledes over hvor opmærksomheden var. 

2. runde: 

Øvelsen er den samme som i første runde. 

I denne runde skal både A og B udover at have opmærksomhed på hånden også have opmærksomhed på sit 
eget åndedræt. 

A skal således dele opmærksomheden på hånd, omgivelser og sit eget åndedræt. B skal dele opmærksomheden 
på hånd og åndedræt. 

Åndedrættet får funktion af et anker der holder noget af opmærksomheden hos en selv. 

Reflekter over hvordan 2 runde oplevedes. Var der forskel på hvordan du oplevede de to runder? Hvad var 
forskellen, hvis der var forskel? Var det vanskeligt at fastholde opmærksomheden på åndedrættet?  
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Ø1.8 60:40 Øvelser – Klap hinanden ud af balance  
Formål/begrundelse 
Udtrykket 60:40 refererer til en indstilling hvor man deler sin opmærksomhed i to, 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.   

Fokus på  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
At have opmærksomhed på sig selv samtidig med, at man er i relation med en anden  

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 
Underviseren viser med et eksempel, hvor en af deltagerne inddrages, hvordan man laver øvelsen:  

Find sammen to og to. 

Stil jer overfor hinanden. 

Det gælder nu om at få den anden til at flytte fødderne. 

Man må klappe på hinandens hænder og undvige når den anden sætter ind med et klap. 

Man må ikke røre hinanden andre steder end hænderne. 

Byt partner et par gange. 

Kroppen bliver i denne øvelse et anker. Det kan opleves nemmere at holde balancen når man deler sin 
opmærksomhed mellem sin egen krop og klappene mod eller med den anden. 

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

Afslut øvelsen med at stå stille et øjeblik. 

Du kan nu lukke øjnene eller sænke blikket og vende opmærksomheden indad.  
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Hvordan mærkes fødderne lige nu? Og hænderne?  

Læg mærke til hvordan dit ansigt og din hals mærkes. 

Og vend så opmærksomheden mod åndedrættet og åndedrættets bevægelse i kroppen.   

*Note til underviseren 
I denne øvelser er kroppen opmærksomhedens anker. Du må være grounded og opmærksom på kroppen for 

at kunne holde balancen.  

 

Ø1.9 60:40 Øvelser – Fortæl en historie sammen, JA…OG 

Formål/begrundelse 
Udtrykket 60:40 refererer til en indstilling hvor man deler 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.   

Fokus på  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Formål 
Fokus er på at have opmærksomhed på sig selv samtidig med at man er i relation med en anden  

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 
Underviseren beskriver øvelsen: 

Der er tre runder i denne øvelse med den samme makker. 

1. runde: 
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Find sammen to og to. 

Du skal nu fortælle en historie sammen med din makker. 

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 op 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. 

2. runde: 

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. 

3. runde: 

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

 

*Note til underviseren 
I denne øvelse er ankeret din kreativitet. Du må følge og være opmærksom på den første impuls du får, og på 

samme tid være opmærksom på din partners impulser. 

Kreativiteten bliver et anker i denne øvelse. Det handler om at opdage den første impuls der kommer og 

fortælle ud fra den og på same tid være opmærksom på din partners impulser. Hvis man planlægger historien 

og ikke lytter til den anden, bliver det svært. 
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Ø1.10 60:40 øvelser – Et hjertevarmende øjeblik 

Formål/begrundelse 
Udtrykket 60:40 refererer til en indstilling, hvor man deler 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.   

Fokus på  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
At have opmærksomhed på sig selv samtidig med, at man er i relation med en anden og at aktivere 

hjertefølelser 

Materials 
(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. 

Byt roller. 

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

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

---------- 

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 øvelser er hjertet opmærksomhedens anker.  
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Ø1.11 At ankomme 
 
Formål/begrundelse 
Formålet med denne øvelse er at bringe bevidsthed ind i gruppedynamikker og klargøre for hvert enkelt individ 

hvad de tager med sig ind i gruppen. Øvelsen skaber opmærksomhed på det faktum at livet ikke består af en 

række isolerede situationer. Mennesker influerer hinanden og hvert individ i en gruppe bringer sit humør og 

tidligere oplevelser ind i gruppen. En gruppes stemning og atmosfære bliver skabt af de nuværende betingelser 

for hvert enkelt medlem. 

Fokus på  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence.   

Mål 
At reflektere og blive opmærksom på hvad hver enkelt person bringer med ind i en gruppe. 

Materialer 
Papir og blyanter til alle. 

Øvelsesbeskrivelse 
 

1. Deltagerne sider for sig selv med et stykke papir og en blyant.    

Reflekter og skriv noter ned til de følgende tre spørgsmål. Noterne er kun til dig selv, der er ikke andre 

der skal se dem. Der behøver ikke at være en rød tråd i det du skriver, og noterne behøver ikke at give 

mening. De skal snarere ses som et redskab til at reflektere med og til at fastholde ens refleksioner.  

Der vil nu komme tre spørgsmål, og der vil være 2 minutter til refleksion og skrivning efter hvert 

spørgsmål: 

Første spørgsmål: Hvad kommer du fra? Hvordan var din morgen eller dagen før du kom her?  

Andet spørgsmål: Hvad bringer du med ind i denne sammenhæng? Ex. Det kan være, at du har haft et 

skænderi med din kæreste, og at du stadig er sur. Eller det kan være, at du har set en smuk solopgang, 

som gjorde dig glad. 
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Tredje Spørgsmål: Hvordan har du det lige nu? Hvordan er dit humør lige nu? Hvis det er muligt, kan du 

undersøge, om du mærker forskellige stemninger eller tilstande.  

2. Deltagerne finder sammen i par. 

I kan nu udveksle og dele nogen af de tanker og refleksioner, I har gjort til de tre spørgsmål (5 minutter) 

Du bestemmer selv, hvad du har lyst til at dele.  

3.  Deltagerne sidder igen for sig selv. 

Reflekter og skriv en sidste gang i denne øvelse (2 minutter). Hvordan har du det nu? Ændrede dialogen 

noget eller tilføjede nogle nye aspekter til din oplevelse af, hvordan det er lige nu?   

4. Opsamling i gruppen. 

Er der nogen der vil sige noget om enten hvordan de har det eller om hvordan det var at lave øvelsen?  

*Note til underviseren 
Brug tid på opsamling i hele gruppen. Det er en mulighed for dig som underviser til at få noget indblik i hvad 
der foregår i gruppen og hvordan gruppen har det. Du kan også selv dele, hvordan du har det.  

 

Ø1.12 Balance og groundingøvelse (tilgængelig på video) 
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 er en opmærksomhedsøvelse eller 

en mindfulness-øvelse. Det at træne opmærksomheden er en fundamental del af både selv-opmærksomhed og 

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

inter/transkulturel 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence. 
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Mål 
At flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen og de fysiske fornemmelser i kroppen. 

Materialer 
(Inge materialer) 

Øvelsesbeskrivelse    
Underviseren viser og guider: 

Stå med parallelle fødder og med en hoftebreddes afstand mellem fødderne. 

Bøj og løft det højre ben og fold hænderne om højre knæ. Du står nu på din venstre fod. 

Du kan lave små cirkler med din højre fod mens du står i denne position. Bliv stående et stykke tid og 
eksperimenter med din balance. 

Hvis det er let for dig at holde balancen, kan du prøve at lukke det ene øje eller dem begge og på den måde 
udfordre dig selv og din balance. 

Målet er ikke at være i en perfekt balance. Det er godt at komme ud af balance. Det aktiverer musklerne i den 
fod, du står på, og bringer din opmærksomhed ned til foden. Begge dele er med til at grounde dig.  

Du kan nu placere din højre fod på indersiden af dit venstre lår eller under knæet eller ved anklen. Mærk hvad 
der er en passende udfordring for dig. Målet er ikke at stå i en fin og flot balance, men at bruge stillingen til 
at få opmærksomhed ind i kroppen.  

Hvis det virker okay, kan du samle håndfladerne foran hjertet. Du kan også lukke øjnene, hvis det kunne være 
en passende udfordring.  

Herfra kan du strække højre ben bagud, så du kommer ind i en ny balance. Du kan bevæge dig lidt her og 
lege med forskellige balancer på et ben. 

Sænk så dit højre ben så det støtter mod gulvet og kom herfra tilbage til udgangspositionen med parallelle 
fødder i en hoftebreddes afstand. 

Du kan nu lukke øjnene og lade blikket hvile og vende opmærksomheden indad.  

Mærk gulvet med dine fødder. Undersøg og mærk om der er en forskel på hvordan du fornemmer den højre 
side og den venstre side af kroppen. 

Lav så sekvensen til den modsatte side. 
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Ø1.13 Stræk omkring hjertet (tilgængelig på video) 
Formål/begrundelse 
Hovedformålet med denne øvelse er at træne opmærksomheden i at fokusere og vende sig indad og ned i 

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

opmærksomhedsøvelse eller en mindfulness-øvelse. 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. 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence.  

Mål 
Hovedformålet i denne øvelse er som i den forrige at flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen. I denne 

øvelse udvides opmærksomhedsfeltet til også at inkludere, hvordan området omkring hjertet opleves og 

fornemmes.  

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse  
Underviseren kan introducere øvelsen på følgende måde:  

“I de næste øvelser er der fokus på at bringe opmærksomheden hen til de sansninger og følelser vi har for 

andre mennesker. Det er at blive opmærksom på hvad der foregår, og det er at skabe et miljø, hvor der kan 

være plads til mere empatiske følelser. Vi skal træne at blive opmærksomme på, hvordan vores stemning eller 

humør er lige nu. Ved at lave den øvelse regelmæssigt i fredstid skabes en vane eller et mønster der kan 

bruges, når man står i en situation, hvor man er presset. Det at vende opmærksomheden indad kan skabe en 

pause og en lille distance til situationen, som giver en mulighed for at finde en bedre og mere bevidst måde 

at reagere på i situationen.” 

Underviseren sidder sammen med deltagerne, viser øvelserne og guider:  
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Sæt dig så godt til rette som det er muligt lige nu.  

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.  

Måske kan du mærke, hvordan rygsøjlen hjælper med at holde dig oprejst?  

Placer din venstre hånd på gulvet og lad din højre arm bevæge sig i en halvcirkel mod venstre, så du ender i 

et sidestræk. 

Stræk den højre arm diagonalt mod loftet. Hvis det er muligt, kan du på samme tid udvide 

opmærksomhedsfeltet, så det også inkluderer den højre sædeknogle. Du kan forestille dig, at højre sædeknogle 

smelter ned i gulvet. 

Måske kan du mærke, hvordan kroppen strækker i to retninger.  

Bevæg nu højre hånd og arm i en halvbue tilbage mod højre og placer højre hånd på gulvet bagved den højre 

side af kroppen.  

Lad den venstre hånd følge den højre og placer den på højre knæ eller lår – der hvor det mærkes mest 

komfortabelt.   

Hvis det føles okay, kan du på en naturlig måde kigge over din højre skulder, og på den måde forstærke 

kroppens vridning. 

Du kan også i denne position følge vridningen i din rygsøjle med din opmærksomhed fra halebenet og op til 

den sidste nakkehvirvel.  
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Lad nu den venstre hånd blive på dit højre knæ eller ben og bevæg højre hånd/arm i en halvcirkel mod venstre, 

så du ender i et sidestræk. 

Lad højre sædeknogle smelte ned i gulvet.  

Er det muligt at være opmærksom på, hvordan kroppen strækkes i forskellige retninger i denne position?  

Placer nu din højre hånd på det venstre knæ og lad din hage falde ned mod brystet. 

Du kan lave små bevægelser og justeringer i denne position, så du kan mærke et stræk ved den øverste del af 

ryggen - området bagved hjertet.  

Stræk begge arme mod loftet så hele overkroppen strækkes. Kig efter dine hænder.  

Hvordan mærkes det at strække kroppen?   

Er det muligt at udvide opmærksomheden, så du også inkluderer følelsen af dine sædeknogler samt vægten af 

dine ben og dit bækken mod gulvet?  

Du kan også undersøge hvordan balancen er mellem højre og venstre side af din krop. Er der mere vægt på 

den ene side end på den anden? Du behøver ikke at ændre noget du kan bare undersøge hvordan det er.  

Placer nu dine hænder bagved din krop - hvis det er muligt kan du lade fingrene pege fremad ind mod kroppen.  

Stræk forsiden af kroppen ved forsigtigt at løfte hjertet og brystbenet mod loftet.  

Placer forsigtigt hovedet, der hvor det føles komfortabelt eller der hvor udfordringen opleves passende.  

Kom tilbage til udgangspositionen.   

Du kan i denne position flytte opmærksomheden ind i kroppen. Hvordan mærkes kroppen lige nu? Hvilket 

aftryk har øvelserne sat ved de fysiske fornemmelserne i din krop? 

Du kan også undersøge, hvordan balancen er mellem højre og venstre side. Er den ene side tydeligere end 

den anden? Kan du mærke lethed eller tyngde i den ene eller den anden side? Er der andre forskelle på din 

sansning af de to sider af kroppen? Er der ligheder? Ingenting skal ændres, det handler om at undersøge, 

mærke og sanse uden vurderinger og værdisætninger. 

Du kan nu flytte opmærksomheden til området omkring dit hjerte. Hvordan mærkes dette område?  
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Flyt opmærksomheden til dit åndedræt, og hvordan åndedrættet bevæger kroppen. 

Lav øvelsessekvensen til den modsatte side. 

 

Ø1.14 Siddende krops- og åndedræts-scanning  

Formål/beskrivelse 
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 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. 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 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence.   

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

at træne opmærksomheden i at fastholde sit fokus - i denne øvelse på kroppen og på åndedrættet. 

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse  
Underviseren sidder sammen med deltagerne 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 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. 
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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.   

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. 
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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. 

 
 

Ø1.15 Dialogøvelse – en udfordrende situation 
Formål/begrundelse 
Dialoger er et redskab hvormed man kan træne selv-opmærksomhed, selvregulering, relationelle færdigheder 

såvel som inter/trans-kulturel kompetence. I dialogen kan man afdække de øjeblikke, hvor den professionelle 

mister kontakten til sig selv, og undersøge og blive opmærksomme på de forskellige perspektiver, der vil være 

i specifikke situationer. En opmærksomhed, der er afgørende i udviklingen af ens egen pædagogiske praksis. 

Fokus på 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
At opnå større indsigt gennem dialog i de situationer som lærere oplever som udfordrende. 

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 
Underviseren starter med at beskrive øvelsen dvs. den dialogform, der benyttes i denne øvelse: 

Øvelsen har tre roller: 
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En fokusperson, en dialogpartner og en hjælper. 

Fokuspersonen skal finde en situation fra det daglige arbejdsliv hvor han eller hun følte sig udfordret eller 

under pres. 

Dialogpartneren leder dialogen, stiller spørgsmål og responderer på den historie som fokuspersonen 

fortæller. 

Hjælperen er dialogpartnerens hjælper og dialogpartneren kan gennem dialogen vende sig mod hjælperen og 

bede om feedback. Hjælperen siger kun hvad han eller hun observerer uden at give gode råd eller fortolke. 

Derudover taler hjælperen direkte og kun til dialogpartneren. Ikke til fokuspersonen. 

Når hjælperen og dialogpartneren taler sammen, lytter fokuspersonen og kan bagefter tale med 

dialogpartneren om det der blev sagt. Hvis det giver mening for fokuspersonen.  

Fokuspersonen bestemmer hvad der skal tales om. Hun har altid ret til ikke at besvare et spørgsmål eller sige 

at det har hun ikke lyst til at tale om. Det er en vigtig spilleregel i dialogøvelserne. 

Dialogens form er at gå i detaljer og dissekere fokuspersonens eksempel i mikro-øjeblikke. Der bliver spurgt 

ind til hvilke følelser, fysiske fornemmelser og tanker der var i øjeblikket. På denne måde bliver der etableret 

et nærvær i eksemplet som giver fokuspersonen mulighed for at komme i kontakt med hvad der egentlig skete 

for hende og hvad der ubevidst førte til et bestemt reaktionsmønster. Dette kan hjælpe til at reagere mere 

adækvat i lignende situationer i fremtiden. 

Form: grupper på 3-4 personer. En fokusperson, en dialogpartner og 1-2 hjælpere i hver gruppe. 

Fokuspersonen fortæller eksemplet til dialogpartneren og dialogen foregår mellem de to. Hjælperen 

inddrages på følgende måde:  

Mindst hvert 10. minut laver dialogpartneren en timeout i kontakten til fokuspersonen og vender sig mod 

hjælperen. Hjælperen fortæller hvad han har observeret. Dialogpartneren kan også spørge hjælperen om han 

har nogle ideer til hvad dialogpartneren skal spørge om eller reflektere over, når dialogen med fokuspersonen 

fortsætter. Dialogpartneren er velkommen til at lave flere timeouts, hvis hun har brug for hjælp.   

Det kan være hjælpsomt for dialogpartneren at benytte disse spørgsmål som en guideline:  

- ”Beskriv en udfordrende situation eller en situation hvor du var under pres” 

- “Hvornår skete det?” (det skal være et konkret eksempel) 
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- ”Hvordan mærkede du det i kroppen?” 

- “Hvad skete der med dit åndedræt?” 

- “Hvordan var din empati og din medfølelse?”  

o ”Overfor de involverede og dig selv?” 

- ”Hvordan var din evne til at anerkende dig selv og andre?” 

- ”Hvad tænkte du, hvordan vil du beskrive dine tanker?”  

- ”Hvordan var din evne til at have overblik i situationen?” 

- ”Hvordan var din kreativitet og din evne til at få ideer til hvordan du kunne fortsætte 

- ”Hvornår blev du klar over det du ved nu? Under situationen eller lige nu?”  

----- 

Opsamling i den store gruppe: Hvad fik I ud af øvelsen? Lav en runde hvor deltagerne fortæller om deres 

oplevelse af dialogøvelsen. Både hvad potentialerne er og hvad der er svært.  

*Note til underviseren  
Start med en demonstration hvor du som underviser leder den første dialog. Derefter laves grupper af 3-4 

deltagere. 

 

Interkulturel/Transkulturel Kompetence 
Interkulturelle kompetencer er tæt knyttet til sociale og emotionelle kompetencer, og er ofte defineret som en 

del af at være interkulturel kompetent. Jensen (2013) definerer interkulturelle kompetencer som indeholdende 

tre dele:  

1) Sociale-emotionelle kompetencer. 

2) Viden om kulturer (ens egen og andres). 

3) Viden om diskrimination og kulturelle konflikter.  

En tilsvarende forståelse findes hos Nel Noddings, 2012 og Helle Jensen et al., 2016. Også Stier (2003) 

understreger den store vigtighed af generelle sociale-emotionelle kompetencer i hans opsummering af centrale 

dele af interkulturel kompetence. 

Vi vil derfor hævde, at SE+I kompetencer er særdeles vigtige set i lyset af den “globale tilstand” med 

forurening, krige, fjendtligheder – som terror eller aggression over for flygtninge eller andre grupper, med 
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mange børn og unge der lever i fattigdom. Dette fordrer, at mennesker har mod til at tage kontakt til deres 

venlighed og medfølelse.  

Det er oplagt at inkludere både interkulturelle og transkulturelle kompetencer i vores arbejde. Blell & Doff 

(2014) har seks udsagn, der beskriver hvordan man kan igangsætte forandring: 

1. Dialog er konstitutiv for både inter- og transkulturel læring 

2. Perspektiv bevidsthed er en central kompetence til at forhandle mellem “flydende identiteter” 

3. Transkulturel læring kræver søgning efter både fælles grund og forskelle 

4. Transkulturel læring indebærer diskurser om magt 

5. Transkulturel læring har stor tilknytning til global dannelse (Global Education).  

6. Transkulturel læring kræver udvikling af grænsekrydsnings-faglighed (border literacies)(Blell & Doff, 

2014).  

Modellen er baseret på Byram´s model over interkulturel kommunikativ kompetence (Byram, 1997), men 

bevæger delvist ud over den med et særligt fokus på at komme over det der kaldes ”the self/other binary”. 

Dette omfatter følgende fem kernedimensioner: 

1. Færdigheder i at fortolke og relatere: en evne til at fortolke et dokument eller en begivenhed fra 

forskellige kulturer, at forklare og relatere det til kendte dokumenter eller begivenheder.  

2. Viden: om sociale grupper og deres produkter og praksis i kendte og nye kulturelle kontekster, og de 

generelle processer i samfundsmæssig og individuel interaktion. 

plus ►Global viden om sociale grupper og deres produkter og praksis ud over selv/andre, og viden 

om asymmetriske og omstridte globale kulturelle   

plus ►Multiple fagligheder: f.eks. basal viden om flere sprog / medier/ visuel viden til at fortolke 

forskellige former for præsentation.  

3. Uddannelse: Kritisk kulturel bevidsthed/ politisk uddannelse: en evne to at vurdere kritisk og på basis 

af eksplicitte kriterier, perspektiver, praksis og produkter i kendte og nye kulturer og lande 

Plus ►Kritisk transkulturel bevidsthed: evnen til kritisk og fleksibelt at kunne vurdere på basis af 

mange forskellige perspektiver og perspektivskift, praksis og produkter ud over os/dem; at være 

opmærksom på kulturelle synergier og uoverensstemmelser. perspektivbevidsthed  
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plus ► Grænsekrydsnings-faglighed (Border literacies): evnen til at fortolke kulturelle processer, 

hvor dem og os opdelingen (insider/outsider)  er udskiftet med en opblødning af grænserne og en 

erkendelse af mangfoldighed eller identitet og gruppetilknytning.  

Holdninger: Nysgerrighed og åbenhed, parathed til at suspendere mistro overfor forskellige kulturer 

og dynamiske eller bevægelige kulturelle situationer og velkendte overbevisninger (måske ”flyde” i 

mellem).  

5. Opdagelses- og interaktionsfærdigheder: en evne til at opnå ny viden om en kultur og kulturel 

praksis og evne til at bruge viden, holdninger og færdigheder i real-time kommunikation og 

interaktion. (lytte omhyggeligt, stille spørgsmål/ stille opklarende spørgsmål, moderere, forklare, 

mægle osv.)  

(Blell & Doff, 2014). 

 

Ø1.16 At integrere sig i en anden kultur – at genkende tegnene 
Formål/begrundelse 
Interkulturel kompetence bliver eksemplificeret i dette enkle boldspil, hvor grupper på 4-6 personer kaster en 

bold til hinanden ud fra et bestemt mønster som de har fundet på sammen. Efter et stykke tid roterer et medlem 

i hver gruppe til en ny gruppe. Øvelsen illustrerer hvor svært det kan være at blive integreret i en gruppe, hvor 

man ikke kender ”spillets regler”. 

Fokus på  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
Øvelsens mål er at gøre deltagerne opmærksomme på hvor svært det er at blive integreret i en gruppe hvor 

man ikke kender spillets regler. Og hvor svært det ligeledes kan være at integrere nogen som ikke kender 

spillets regler. 

Materialer 
(4-6 tennisbolde – afhængig af gruppens størrelse. 1 bold til hver lille gruppe) 

Øvelsesbeskrivelse 
Find sammen i grupper på mellem 4 og 6 personer. 
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Spil den udleverede tennisbold til hinanden. Sørg for at alle får bolden i en runde. 

Gentag et bestemt mønster flere gangen. Et mønter som i som grupper beslutter jer for.   

Et medlem af hver gruppe skifter til en ny gruppe. Gruppen bliver ved med at spille efter gruppens oprindelige 

mønster.  

Gentag ved at lave flere rokeringer af gruppemedlemmer.  

---- 

Reflekter over hvordan det var at være i de forskellige positioner. Hvordan var det at være et stabilt 

gruppemedlem som ikke skiftede gruppe? Hvordan var det at være den første i en ny gruppe? Den anden? 

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

*Note til underviseren  
- og yderligere begrundelse for øvelsen 
 

Denne øvelse fokuserer på den interkulturelle kompetence. Den viser, hvordan vi forstår vores omgivelser 

forskelligt, hvordan vores virkelighed ikke kan blive defineret af én sandhed, fordi vi ser virkeligheden fra 

forskellige perspektiver. 

Hildebrandt & Stubberup (2012) beskriver hvordan hjernen laver mentale modeller. Mentale modeller er 

generaliseringer, det er mønstre baseret på gentagende ensartede erfaringer. De er således tæt forbundne med 

vores hukommelse. Modellerne hjælper os med at organisere alle de impulser vi får fra vores sanser. Men de 

diskriminerer også i impulserne ved at vælge de impulser der passer ind i den model eller mønster som allerede 

er konstrueret. Det bliver kaldt for mønstergenkendelse. Det betyder, at alle impulser bliver organiseret i 

specifikke, individuelle mønstre skabt af det unikke liv og de erfaringer som hvert individ har. Vi oplever 

verden gennem et individuelt formet par briller. Hildebrandt & Stubberup argumenter på den baggrund for at 

virkeligheden bliver skabt i den individuelle, biologiske enhed - “virkeligheden afhænger af beskueren” 

(s.127). 

Når man træner sin interkulturelle kompetence, handler det i høj grad om at blive bevidst om sin egen 

virkelighed. På den ene side bevidstgøre, men samtidigt også forstå at vi er forskellige. At træne interkulturel 

kompetence er at tage den andens perspektiv og rumme forskellighederne – bare et øjeblik. Ifølge Hildebrandt 

& Stubberup (2012) kræver der evnen til at informere og kommunikere samt evne til at sanse det andet 
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menneske. Det er i denne sammenhæng vigtig at forstå at mentale modeller er konstruerede, det betyder at de 

kan ændres og forandres. 

 
 

Dagen rundes af - deltagerne beslutter sig for hvad de vil træne indtil det næste modul. 
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Modul 2 
To dage  
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Eksempel: En dagsorden kunne se sådan ud. 
 

Dag 1 Indhold *Bemærkninger 
9 – 10 Introduktion  

Øvelser (Ø 2.1, vælg enten Ø 2.2 eller Ø 2.3, Ø 2.5, og 
vælge enten Ø 2.4 eller Ø 2.6. I kan afslutte med Ø 2.7 
eller du kan bruge denne senere, hvis der er behov for 
gearskifte 

 

10 – 12 Teoretisk baggrund. Social opmærksomhed, 
relationskompetence, ansvarlig beslutningstagen   
SEI-kompetencer 

15 minutters pause ind imellem 

12 – 13 Frokost  
13 – 14.30  Dialog øvelse: Ø2.8  

Demonstration og gruppearbejde  
 

14.30 – 16 Ø 2.10, Ø 2.11 & Ø 2.12:  
Hvordan ser klasserummet ud fra mit perspektiv  

 

 
Dag 2 Indhold *Bemærkninger 
9 – 10 Morgenøvelser, Ø.2.11, Ø 2.12, Ø 2.13, Ø 2.14  
10 – 12 Teori: Relationskompetence i praksis & Demonstration 

relationskompetence dialogøvelse Ø2.15 
15 minutters pause ind imellem 

12 – 13 Frokost  
13 – 13.20 
13.20 – 15 
15 - 16 
 

Ekstra øvelse: Fx kopidans eller fingerklap  
Gruppearbejde med øvelse Ø 2.16. 
Afslutning på dagen – hvad vil jeg arbejde med i eget 
klasserum Ø 2.16 

15 minutters pause ind imellem 
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Introduktion til dagene 
*Note til underviseren 
Du kan introducere med følgende:  

Velkommen - 

Programmet for modulet -Teori: Vi vil arbejde os gennem de resterende 3 CASEL-begreber, som vi ikke 

gennemgik i det første modul, og vi vil give HIH definitioner af alle 5 begreber. Fra nu af skal lærerne bruge 

øvelserne i klasseværelset – og nu vil vi finde ud af hvilke og hvordan? Der vil også være mere arbejde med 

relationskompetence i en anden dialogøvelse, hvor fokus ikke kun er på læreren, men også på eleverne og 

relationen. Her vil vi også arbejde med en udfordrende situation fra klasseværelset.  

Du vil også få mulighed for at give og modtage feedback på arbejdet med de forskellige øvelser: I bevægelse, 

indre øvelser, gruppe øvelser (interkulturel kompetence), dialog øvelser.   

Vi vil begynde dagen med at arbejde med de samme øvelser, som du blev introduceret til sidste gang og som 

du måske have praktiseret i mellemtiden. 

Vi træner selv-opmærksomhed og selvregulering. 

At træne selv-opmærksomhed er på en eller anden måde at dirigere opmærksomheden fra at være fokuseret 

på det ydre til at være fokuseret på det indre: på kropsfornemmelserne, følelserne og tankerne, ideerne osv. 

Det er at være opmærksom på, hvordan du opfatter og fortolker alle de impulser, som du modtager hvert 

øjeblik.  

Den første øvelse fokuserer opmærksomheden på kroppen. Det kan være nemmere at mærke kroppen, når den 

bevæger sig, så det vil vi gøre. Øvelsen er også en ”grounding” øvelse, og den del hjælper til at skabe selv-

opmærksomhed, men det er også en måde at træne selvregulering på. 
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Øvelser 
 

Ø2.1 Groundingøvelse (tilgængelig på video) 
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 er en opmærksomhedsøvelse eller 

en mindfulness-øvelse. 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. 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence  

Mål 
At flytte og fastholde opmærksomheden på specielt den nederste del af kroppen 

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 fx 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. 



  
 
 
 

 
61 

 
www.handinhand.si 

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 

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 træner 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. 
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Sænk hælene, knæene er stadig bøjede. 

Og stræk knæene så kommer tilbage til udgangspositionen. 

Du kan også lave denne variation nogle gange i din egen rytme. 

 

Ø2.2 Bevægelse og åndedræt, stående  
Formål/begrundelse 
Fokus i denne øvelse er igen på kroppen og de fysiske fornemmelser i kroppen. I denne øvelse udvides 

opmærksomhedsfeltet til også at inkludere åndedrættets bevægelser. Ved at bringe opmærksomhed til 

åndedrættet aktiveres det parasympatiske 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence. 

Mål 
Målet er at træne at fastholde og bringe opmærksomheden ind i kroppen og undersøge de fysiske fornemmelser 

der er i kroppen. Dertil kommer der i denne øvelse et fokus på at udvide opmærksomhedsfeltet til også at 

indeholde åndedrættets bevægelser og de fornemmelser der er knyttet til åndedrættet.  

Materialer 
(Ingen materialer) 

Procedure   
Underviseren viser og guider: 

Stil dig på gulvet med parallelle fødder og en hoftebreddes afstand mellem fødderne. 

Mærk hvordan du står, mærk gulvet med fødderne og undersøg balancen og din vægtfordeling mellem højre 
og venstre side. 

Bøj nu knæene så meget du kan uden at løfte hælene fra gulvet. 

Stå lidt i denne position og kom så tilbage til den stående udgangsposition. 

Bøj nu knæene og løft dine strakte arme til skulderhøjde samtidig med at du ånder ind. 

Saml hænderne foran dit hjerte og ånd ud, knæene er stadig bøjede. 
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I pausen mellem udånding og indånding bevæger du hagen ned mod brystet samtidig med at du bevæger de 

samlede hænder om på nakken. 

Stræk arme og ben og stræk hele kroppen igennem og ånd ind.   

Ånd ud og kom tilbage til udgangsposition. 

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. 

 

Ø2.3 Bevægelse og åndedræt, Siddende (findes på video) 
Formål/begrundelse 
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 bringe opmærksomhed til åndedrættet aktiveres det parasympatiske 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
Hovedformålet i denne øvelse er som i de forrige at flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen. I denne 

øvelse trænes desuden 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? 
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Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Du er den eneste, der ved hvordan det mærkes i din krop så dette er 

en mulighed for 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.  

Måske kan du mærke hvordan rygsøjlen hjælper med at holde dig oprejst?  

Hvis du sidder på gulvet, kan du placere dine 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?    
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Ø2.4 Siddende krops- og åndedræts-scanning  

Formål/beskrivelse 
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 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. 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 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

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

at træne opmærksomheden i at fastholde sit fokus - i denne øvelse på kroppen og på åndedrættet. 

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse  
Underviseren sidder sammen med deltagerne 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 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. 
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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.   

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?  
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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. 

Ø2.5 Stræk omkring hjertet (findes på video) 
Formål/begrundelse 
Hovedformålet med denne øvelse er at træne opmærksomheden i at fokusere og vende sig indad og ned i 

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

opmærksomhedsøvelse eller en mindfulness-øvelse. 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. 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence.  

Mål 
Hovedformålet i denne øvelse er som i den forrige at flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen. I denne 

øvelse udvides opmærksomhedsfeltet til også at inkludere, hvordan området omkring hjertet opleves og 

fornemmes.  

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse  
Underviseren kan introducere øvelsen på følgende måde:  

“I de næste øvelser er der fokus på at bringe opmærksomheden hen til de sansninger og følelser vi har for 

andre mennesker. Det er at blive opmærksom på hvad der foregår, og det er at skabe et miljø, hvor der kan 
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være plads til mere empatiske følelser. Vi skal træne at blive opmærksomme på, hvordan vores stemning eller 

humør er lige nu. Ved at lave den øvelse regelmæssigt i fredstid skabes en vane eller et mønster der kan 

bruges, når man står i en situation, hvor man er presset. Det at vende opmærksomheden indad kan skabe en 

pause og en lille distance til situationen, som giver en mulighed for at finde en bedre og mere 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 lige nu.  

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.  

Måske kan du mærke, hvordan rygsøjlen hjælper med at holde dig oprejst?  

Placer din venstre hånd på gulvet og lad din højre arm bevæge sig i en halvcirkel mod venstre, så du ender i 

et sidestræk. 

Stræk den højre arm diagonalt mod loftet. Hvis det er muligt, kan du på samme tid udvide 

opmærksomhedsfeltet, så det også inkluderer den højre sædeknogle. Du kan forestille dig, at højre sædeknogle 

smelter ned i gulvet. 

Måske kan du mærke, hvordan kroppen strækker i to retninger.  

Bevæg nu højre hånd og arm i en halvbue tilbage mod højre og placer højre hånd på gulvet bagved den højre 

side af kroppen.  

Lad den venstre hånd følge den højre og placer den på højre knæ eller lår – der hvor det mærkes mest 

komfortabelt.   
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Hvis det føles okay, kan du på en naturlig måde kigge over din højre skulder, og på den måde forstærke 

kroppens vridning. 

Du kan også i denne position følge vridningen i din rygsøjle med din opmærksomhed fra halebenet og op til 

den sidste nakkehvirvel.  

Lad nu den venstre hånd blive på dit højre knæ eller ben og bevæg højre hånd/arm i en halvcirkel mod venstre, 

så du ender i et sidestræk. 

Lad højre sædeknogle smelte ned i gulvet.  

Er det muligt at være opmærksom på, hvordan kroppen strækkes i forskellige retninger i denne position?  

Placer nu din højre hånd på det venstre knæ og lad din hage falde ned mod brystet. 

Du kan lave små bevægelser og justeringer i denne position, så du kan mærke et stræk ved den øverste del af 

ryggen - området bagved hjertet.  

Stræk begge arme mod loftet så hele overkroppen strækkes. Kig efter dine hænder.  

Hvordan mærkes det at strække kroppen?   

Er det muligt at udvide opmærksomheden, så du også inkluderer følelsen af dine sædeknogler samt vægten af 

dine ben og dit bækken mod gulvet?  

Du kan også undersøge hvordan balancen er mellem højre og venstre side af din krop. Er der mere vægt på 

den ene side end på den anden? Du behøver ikke at ændre noget du kan bare undersøge hvordan det er.  

Placer nu dine hænder bagved din krop - hvis det er muligt, kan du lade fingrene pege fremad ind mod 

kroppen.  

Stræk forsiden af kroppen ved forsigtigt at løfte hjertet og brystbenet mod loftet.  

Placer forsigtigt hovedet, der hvor det føles komfortabelt eller der hvor udfordringen opleves passende.  

Kom tilbage til udgangspositionen.   

Du kan i denne position flytte opmærksomheden ind i kroppen. Hvordan mærkes kroppen lige nu? Hvilket 

aftryk har øvelserne sat ved de fysiske fornemmelserne i din krop? 
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Du kan også undersøge, hvordan balancen er mellem højre og venstre side. Er den ene side tydeligere end 

den anden? Kan du mærke lethed eller tyngde i den ene eller den anden side? Er der andre forskelle på din 

sansning af de to sider af kroppen? Er der ligheder? Ingenting skal ændres, det handler om at undersøge, 

mærke og sanse uden vurderinger og værdisætninger. 

Du kan nu flytte opmærksomheden til området omkring dit hjerte. Hvordan mærkes dette område?  

Flyt opmærksomheden til dit åndedræt, og hvordan åndedrættet bevæger kroppen. 

Lav øvelsessekvensen til den modsatte side. 

 

Ø2.6 Krop- og hjerte-scanning – 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 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. 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 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

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. 

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 
Underviseren guider: 

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

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.  
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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. 

 

Ø2.7 Skuldermassage 
Formål/begrundelse 
Det er en vigtig del af SEI-kompetencerne at være bevidst om sine egne grænser og opleve, at det er i orden 

at tale frit om sine behov. Dette bliver illustreret på enkel måde i denne øvelse, hvor deltagerne laver en 

skuldermassage med hinanden i par. 

Fokus på 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og Interkulturel kompetence   

Mål 
Målet med denne øvelse er på den ene side at øve evnen til at modtage og give omsorg til et andet menneske. 

På den anden side at nyde opmærksomheden og omsorgen fra at andet menneske og være i stand til at give 

omsorg og opmærksomhed til en anden. Samtidig er det også en øvelse der opfordrer den enkelte til at mærke 

sine egne grænser. Har jeg lyst til at få massage? Er det ok at give massage? Kan jeg finde ud at sige nej?   

Materialer 
(Ingen materialer) 
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Øvelsesbeskrivelse 
Før massagen går i gang opfordres deltagerne til at mærke efter om de har lyst til at få massage. Det er altid 

ok ikke at være med. Det kan være, at man gerne vil give, men ikke modtage, og det kan være, at man bare 

sidder med sig selv mens resten af gruppen laver øvelsen. 

Underviseren guider: 

Find sammen to og to. Den ene sidder på en stol den anden står bagved. 

Stå/sid et øjeblik uden at der er kontakt. Vend opmærksomheden indad og mærk gulvet med dine fødder. Du 

kan også mærke dit åndedræt. 

Placer så dine hænder på din makkers skuldre. 

Mærk kontakten mellem dig og din makker og mærk samtidig kontakten til dit eget åndedræt eller dine fødder.  

Du kan nu massere din makkers skuldre og skulderblade i de næste 5-10 minutter 

Slut massagen af ved at placere dine hænder på din makkers skuldre. Bliv her en stund, hvor du mærker 

kontakten mellem hænder og skuldre og kontakten til dit eget åndedræt eller dine fødder. 

Flyt dine hænder og stå et øjeblik, hvor der ikke er nogen fysisk kontakt. 

----- 

 Byt roller. 
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Teoretisk baggrund 
 

CASEL-modellen - Social opmærksomhed 
Social opmærksomhed er i CASEL-modellen defineret som” The ability to take the perspective of and 

empathize with others from diverse backgrounds and cultures, to understand social and ethical norms for 

behaviour, and to recognize family, school and community resources and supports.” (CASEL definition, p 5 

in CASEL Guide 2015, Middle and High School Edition). Vi er helt enige i den første del vedrørende at tage 

andres perspektiv og have empati for dem fra andre kulturer og baggrunde. Det kan relateres til den del af 

definitionen på relationskompetence, hvor vi taler om lærerens evne til at ”se” barnet/børnene, hvilket også 

vedrører evnen til at ændre perspektiv og møde den anden med empati og medfølelse.   

Vi vil gerne udfolde begreberne empati og medfølelse lidt. For at udvikle disse kvaliteter må den enkelte ikke 

kun være i stand til at forstå en anden person, men må også have viljen og evnen til at anerkende den anden 

person, som han eller hun er.  Den enkelte må også have nysgerrighed og interesse i andre menneskers måde 

at leve på for at kunne udvikle disse færdigheder. 

I forhold til vigtigheden af at forstå sociale og etiske normer for adfærd, vil vi tilføje vigtigheden af at acceptere 

og anerkende sociale og etiske normer og adfærd og samtidig med, at man er åben og fleksibel, ikke svigter 

egne sociale og etiske normer; det betyder at skabe plads til forskellige synspunkter og at være åben og 

undersøgende i forhold til, hvordan vi kan være sammen, leve sammen, handle og lære sammen med vores 

måske meget forskellige måder at se på livet og verden på.  

Delen der omhandler to recognize family, school and community resources and supports, vil vi også tilføje 

lidt til: Det handler helt sikkert om at se, få øje på, men hvis det var nok, så ville der sikkert ikke være så 

mange problemer i at leve sammen i forskellige samfund. Det handler også om at se eller anerkende underskud 

/mangler og de destruktive dele af familier, skoler og fællesskaber og finde konstruktive måder at håndtere 

dem på, også når vilkåret er, at dét en gruppe opfatter som underskud og mangler bliver opfattet som ressourcer 

af en anden gruppe. Det er her vores empati og medfølelse virkelig bliver udfordret, og når vi ønsker at udvikle 

SEI kompetencer hos elever og lærere og relationskompetence hos lærere, må vi gøre det på en måde der 

sikrer, at indsigten i forskellige sociale og etiske normer er forankret i individerne, og det kræver mere end 

intellektuel forståelse at gøre det.  
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De redskaber vi bruger til at forankre indsigten i individet er igen dialog og igen med udgangspunkt i konkrete 

eksempler fra lærerens professionelle liv. Eksemplet kan måske være et møde med et udfordrende barn eller 

en gruppe udfordrende børn. Og denne gang vil vi have fokus på at forstå og anerkende både barn/børnene i 

situationen og læreren. Det betyder at empati og medfølelse er nødt til at gå i begge retninger: mod barn/børn 

og mod læreren selv. Dialogpartneren viser gennem hendes feedback empati for begge parter og giver plads 

til, at lærerens følelser også bliver taget alvorlig og anerkendt, som hendes følelser i situationen. 

Anerkendelsen, empatien og medfølelsen som dialogpartneren viser, hjælper ofte læreren i en form for parallel 

proces til at anerkende og møde ikke bare sig selv men også børnene med de samme kvaliteter.  

De andre øvelser til at øge den sociale opmærksomhed er knyttet til arbejde med den iboende kompetence 

hjertet – at være i stand til at føle hjertet og at vise empati og medfølelse. Denne kompetence er dybt forbundet 

med det vilkår, at mennesket er sociale individer fra fødslen. Især Stern (1997) og Broden (1991) danner basis 

for senere teorier om barnets rolle i begyndelsen af udviklingen af barn-forældre relationen. Barnet har 

kapaciteten til at respondere på den voksnes omsorg, og det kan faktisk ikke udvikle sig hverken fysisk eller 

psykisk uden at være end del af en relation eller et fællesskab; vi har behov for at føle os værdsat i de relationer, 

vi er en del af. Det betyder, at vi har behov for at blive anerkendt, som de individer vi er, med alt hvad det 

indebærer. Men selvom vi har denne iboende kompetence til at føle empati og medfølelse så behøver den 

støtte gennem livet for at udvikle sig og forblive en ressource for personen og fællesskabet. Følelserne 

forbundet med hjertet er de følelser der tillader os at opfatte og anerkende andre mennesker; og denne 

erkendelse og anerkendelse er virkelig fremmende for både vores mentale og fysiske sundhed, og når vi taler 

om skole og læring, så er disse kvaliteter netop en del af det der kan skabe et godt læringsmiljø og 

klasserumsklima.  

 

Hand-in-Hand definition af social-opmærksomhed 
Vores definition af social-opmærksomhed kunne være: Evnen til at tage andres perspektiv og have empati og 

medfølelse for andre fra forskellige baggrunde og kulturer og at forstå, acceptere og anerkende sociale og 

etiske normer for adfærd   og at skabe plads til forskellige opfattelser og erkende indflydelsen og vigtigheden 

af familie, skole og fællesskaber.  

Øvelserne forbundet med hjertet er både indre øvelser, hvor personen føler hjertet og følelserne forbundet med 

hjertet og prøver at holde kontakten til disse følelser – også når personen er under pres, og det er også øvelser 

udført sammen med andre for at øge opmærksomheden på, hvordan man kan skabe et godt klima i klassen.  
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CASEL-modellen - relationelle færdigheder.  
CASEL definitionen af relationelle færdigheder er: The ability to establish and maintain a healthy and 

rewarding relationship with diverse individuals and groups. This includes communicating clearly, listening 

actively, cooperating, resisting inappropriate social pressure, negotiating conflict constructively, and seeking 

and offering help when needed. (CASEL definition, p 6 in CASEL Guide 2015, Middle and High School 

Edition.). 

Når vi ser på den første sætning: “The ability to establish and maintain a healthy and rewarding relationship 

with diverse individuals and groups”, vil vi gerne tilføje “og viljen til at arbejde på det, når det ikke er muligt 

at opretholde en givende relation”, fordi der er så meget ekstra på spil, når alt er nedbrudt og du stadig er nødt 

til at finde en måde, hvorpå du kan blive i relationen – om det så er i klasseværelset eller i samfundet som 

sådan. Så hvordan kan vi arbejde med disse kvaliteter i træningen? 

Vi vil blot nævne nogle få ord om den psykologiske baggrund for interaktionen mellem individer og mellem 

individet og gruppen. Da vi som individer er sociale i vores væren fra fødslen har vi behov for kontakt med 

andre mennesker lige fra begyndelsen for at kunne udvikle os, og gennem livet lever vi i en eksistentiel 

sammenhæng mellem vores behov for at samarbejde med omgivelserne og vores behov for at drage omsorg 

for vores personlige integritet, og herunder det vilkår at vores personlige integritet udvikles sig i et dialektisk 

samspil med omgivelserne.  (Juul & Jensen, 2002; Schibbye, 2002).  Så vi har behov for et miljø der kan 

styrke denne form for synergi mellem samarbejde og integritet, hvor der både er plads til det enkelte individ 

og plads til fællesskabet.  

Hvis vi tager med i betragtning, hvad børn normalt kan gøre helt fra begyndelsen, kan vi se, at det kan mærke 

sine egne behov og udtrykke dem, f.eks. grænserne for kontakt; selv et spædbarn kan vise, når det ønsker 

kontakt eller ikke (Brodén, 1991). Når menneskene omkring barnet ikke forstår dets måde at vise behov og 

grænser på bliver det ofte vanskeligt for barnet at bevare kontakten til egne behov og grænser, fordi det gør 

for ondt at blive i kontakten, når det ikke bliver set, som det menneske det er. Når barnet på den måde mister 

sin integritet, bliver det meget ofte svært for barnet at se og anerkende andre menneskers behov og grænser, 

og dette gør det endnu vigtigere at arbejde med relationelle færdigheder senere i livet.  

For at opretholde synergien mellem integritet og samarbejde – med andre ord muligheder for både at 

medtænke individet og fællesskabet, må individerne arbejde på at tage for forskellige former for ansvar, her 

kaldt henholdsvis socialt og personligt ansvar (Juul & Jensen, 2002). De må være i stand til at tage eget 

perspektiv og andres perspektiv for at kunne kommunikere klart og lytte aktivt, og til at skifte mellem de to 
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perspektiver i deres væren, arbejde og læring sammen. Denne evne til at tage disse to former for ansvar er 

basis for at kunne modstå upassende socialt pres – og også for at have en fornemmelse af, hvad der er 

upassende for den enkelte – og det giver også mulighed for at forhandle konflikter konstruktivt og at vide, 

hvornår hjælp bør søges, og hvornår den bør tilbydes.  

Hvordan man kan arbejde på at styrke personlig og social ansvarlighed er delvist illustreret i dialogarbejdet 

nævnt oven for. Nå du går ind i detaljer med, hvad det sker i din krop, følelser og tanker under pres eller i 

udfordrende situationer for at styrke din selv-opmærksomhed, selvregulering, sociale-opmærksomhed og 

relationnelle færdigheder, har du behov for et sprog til udtrykke, hvad der sker, fordi det at udtrykke det klart 

er en vigtig del af at styrke disse kvaliteter. Dette sprog kalder vi det personlige sprog (Juul & Jensen, 2002). 

Det personlige sprog indebærer at kunne finde passende ord for det enkelte individ til at udtrykke, hvad det 

er, der sker i personen. Og dette står i modsætning til, hvad der ofte sker, når der er en udfordring eller en 

konflikt mellem mennesker: I disse situationer taler begge parter ofte om, hvad den anden part i konflikten 

eller relationen gør, i stedet for at tage ansvar for ens eget bidrag til konflikten.  

Det personlige sprog er forskelligt fra det akademiske og analyserende sprog, som de fleste af os er trænet i, 

og som meget mere går i retning af at analysere f.eks. en konflikt, og denne analyse leder sjældent til en 

løsning, fordi der ofte i analysen er et aspekt af et definere den anden, og de fleste mennesker sætter sig imod 

at blive defineret og analyseret af andre, og det gør det svært at forhandle konstruktivt. (Bae et al., 1992). 

Vi ser personlig ansvarlighed som udgangspunktet for at udvikle social ansvarlighed – du er nødt til at være i 

kontakt med dig selv for at kunne gå ind i kontakten med andre mennesker og for at få en fornemmelse af 

deres behov og ønsker. Derfra kan du arbejde med den empati, forståelse og medfølelse der er nødvendig for 

at få gruppen til at fungere. Lærerne er helt centrale i denne proces, fordi det er deres måde at tage lederskab 

og i at løse konflikter i klassen, der kan inspirere og bidrage til at styrke den personlige og sociale ansvarlighed 

hos de enkelte elever og dermed deres relationelle færdigheder.  

 

Hand-in-Hand definition – relationelle færdigheder 
Vores definition på relationelle færdigheder kunne være: Evnen til at etablere og opretholde konstruktive 

relationer og viljen til at blive ved, når det virker umuligt at opretholde konstruktive relationer. Dette indebærer 

evnen til at tage både personligt og socialt ansvar, og at gå ind i relationen med personligt nærvær og 
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bevidsthed om at konstruktive relationer forudsætter, at de involverede individer kan skabe synergi mellem at 

drage omsorg for deres integritet og drage omsorg for fællesskabet/gruppen. 

  

CASEL-modellen – ansvarlig beslutningstagning  
CASEL definitionen af ansvarlig beslutningstagning er: The ability to make constructive and respectful 

choices about personal behaviour and social interactions based on consideration of ethical standards, safety 

concerns, social norms, the realistic evaluation of consequences of various actions, and the well-being of self 

and others. Oversat: “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.” 

Arbejdet med ansvarlig beslutningstagning kræver gode dialog-kompetencer og et åbent sind i forhold til de 

ideer og værdier der adskiller sig fra ens egne, så her kommer man også ind på området, der er en del af 

interkulturelle kompetencer.  

 

Interkulturel/transkulturel kompetence 

Det kunne være meget anvendeligt, hvis man kunne finde en måde at inddrage temaerne i interkulturel 

kompetence i de kategorier, som vi allerede anvender, og det ser ud til at være muligt, hvis man forlader den 

essentielle forståelse af begrebet kultur, for så kan man se, at de spørgsmål der adresseres i de tidligere 

udviklede kategorier, også er centrale for den interkulturelle kompetence, og vi vil derfor foreslå følgende 

definition af SEI kompetencerne: 

Social – emotionel – interkulturelle/transkulturelle kompetencer. 

Selv-opmærksomhed: Evnen til at genkende sine følelser, kropsfornemmelser og tanker og deres indflydelse 

på, hvordan vi reagerer. Det indebærer en ærlig, accepterende og anerkendende måde at se på sig selv, og 

viljen og ønsket om at opbygge dette.  

Selvregulering: Evnen til at kunne regulere sine følelser, kropsfornemmelser, tanker og adfærd tilstrækkeligt 

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

måde, motivere sig selv, og opstille og arbejde med at opnå personlige og faglige mål. 
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Social/transkulturel – opmærksomhed: Evnen til at tage andres perspektiv og have empati og medfølelse for 

andre fra forskellige baggrunde og evnen til at vurdere fleksibelt på basis af mangfoldige perspektiver og 

perspektivskift, praksisser og produkter og kulturer udover os/dem opfattelser (the self-other binary) – 

perspektivbevidsthed - at være opmærksom på kulturelle synergier og uenigheder/perspektivbevidsthed  og at 

forstå, acceptere og anerkende sociale og etiske normer for adfærd og at skabe plads til forskellige opfattelser 

og erkende indflydelsen og vigtigheden af familie, skole og fællesskaber.  

Relationelle færdigheder: Evnen til at etablere og opretholde konstruktive relationer og viljen til at blive ved, 

når det virker umuligt at opretholde konstruktive relationer. Dette indebærer evnen til at tage både personligt 

og socialt ansvar, og at gå ind i relationen med personligt nærvær og bevidsthed om at konstruktive relationer 

forudsætter, at de involverede individer kan skabe synergi mellem at drage omsorg for deres integritet og 

drage omsorg for fællesskabet/gruppen. 

Ansvarlig beslutningstagning: På basis af viden om sociale grupper og deres produkter og praksisser udover 

selv/andre, og viden om asymmetriske og omstridte globale kulturelle processer repræsenterer det evnen til at 

foretage konstruktive og respektfulde valg vedrørende personlig adfærd og sociale interaktioner baseret på 

overvejelser over etiske standarder, sikkerheds spørgsmål, sociale normer, en realistisk vurdering af 

konsekvenser af forskellige handlinger, og trivslen for sig selv og andre. 

Det er de områder, som vi ønsker at fremme med henblik på at styrke SEI kompetencer både for ansatte på 

skolen og eleverne. 

Ø2.8 Dialogøvelse – erfaring med uretfærdig behandling af studerende 
Formål/begrundelse 
Dialoger er et redskab, hvormed man kan træne selvopmærksomhed, selvregulering/kontrol, relationelle 

færdigheder såvel som inter/transkulturel kompetence. I dialogen kan vi afdække de øjeblikke, hvor den 

professionelle mister kontakten til sig selv og undersøge og blive opmærksomme på de forskellige 

perspektiver, der vil være i specifikke situationer. En opmærksomhed der er afgørende i udviklingen af ens 

egen pædagogiske praksis. 

Fokus på 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
At opnå større indsigt gennem dialog i de situationer som lærere oplever som udfordrende. 
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Materialer 
(Tavle/poster og tusch) 

Øvelsesbeskrivelse 
Underviseren starter med at beskrive øvelsen dvs. den dialogform der benyttes i denne øvelse: 

Grupper med 3-4 deltagere i hver gruppe  

Øvelsen har tre roller: 

En fokusperson, en dialogpartner og en hjælper. 

Fokuspersonen skal finde en situation fra det daglige arbejdsliv, hvor han eller hun følte sig udfordret eller 

under pres. 

Dialogpartneren leder dialogen, stiller spørgsmål og responderer på den historie som fokuspersonen 

fortæller. 

Hjælperen er dialogpartnerens hjælper og dialogpartneren kan gennem dialogen vende sig mod hjælperen og 

bede om feedback. Hjælperen siger kun, hvad han eller hun observerer uden at give gode råd eller fortolke. 

Derudover taler hjælperen direkte og kun til dialogpartnere - ikke til fokuspersonen. 

Når hjælperen og dialogpartneren taler sammen, lytter fokuspersonen og kan bagefter tale med 

dialogpartneren om det der blev sagt, hvis det giver mening for fokuspersonen.  

Fokuspersonen bestemmer, hvad der skal tales om. Hun har altid ret til ikke at besvare et spørgsmål eller 

sige, at det har hun ikke lyst til at tale om. Det er en vigtig spilleregel i dialogøvelserne. 

Dialogens form er at gå i detaljer og dissekere fokuspersonens eksempel i mikro-øjeblikke. Der bliver spurgt 

ind til hvilke følelser, fysiske fornemmelser og tanker der var i øjeblikket. På denne måde bliver der etableret 

et nærvær i eksemplet, som giver fokuspersonen mulighed for at komme i kontakt med, hvad der egentlig skete 

for hende, og hvad der ubevidst førte til et bestemt reaktionsmønster. Dette kan hjælpe til at reagere mere 

hensigtsmæssig i lignende situationer i fremtiden. 

Dialog: (30 minutter) 

I første runde er det gruppelederen der er dialogpartner. 

Indhold: 
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Dialogpartneren inviterer og lægger op til at dialogen kan starte. De følgende spørgsmål er ment som 
eksempler som dialogpartneren kan stille fokuspersonen for at få en samtale i gang:  

Har du nogensinde oplevet en situation i dit professionelle virke, hvor du behandlede en eller flere 
elever/studerende uretfærdigt på baggrund af vedkommende tilhørsforhold til en bestemt gruppe?  

Hvornår var det den situation? Spørg efter et specifikt og detaljeret eksempel.  

Du kan være gavnligt at hjælpe fokuspersonens erindring om situationen.  

I den sammenhæng kan det være hjælpsomt for dialogpartneren at benytte disse spørgsmål som en guideline:   

- ”Hvordan mærkede du det i kroppen?” 
- “Hvad skete der med dit åndedræt?” 
- “Hvordan var din empati og din medfølelse?”  

o ”Overfor de involverede og dig selv?” 
- ”Hvordan var din evne til at anerkende dig selv og andre?” 
- ”Hvad tænkte du, hvordan vil du beskrive dine tanker?”  
- ”Hvordan var din evne til at have overblik i situationen?” 
- ”Hvordan var din kreativitet og din evne til at få ideer til, hvordan du kunne fortsætte?” 
- ”Hvornår blev du klar over det, du ved nu? Under situationen eller lige nu?”  

----- 

Efterfølgende dannes grupper på 3-4 lærere, som laver en runde med dialogøvelsen, hvor de fordeler roller 
imellem sig.  

Form: grupper på 3-4 personer. En fokusperson, en dialogpartner og 1-2 hjælpere i hver gruppe. 
Fokuspersonen fortæller eksemplet til dialogpartneren og dialogen foregår mellem de to. Hjælperen 
inddrages på følgende måde:  

Mindst hvert 10. minut laver dialogpartneren en timeout i kontakten til fokuspersonen og vender sig mod 
hjælperen. Hjælperen fortæller, hvad han har observeret. Dialogpartneren kan også spørge hjælperen om 
han har nogle ideer til, hvad dialogpartneren skal spørge om eller reflektere over, når dialogen med 
fokuspersonen fortsætter. Dialogpartneren er velkommen til at lave flere timeouts, hvis hun har brug for hjælp.   

----- 

Opsamling i den store gruppe: Hvad fik I ud af øvelsen? Lav en runde hvor deltagerne fortæller om deres 
oplevelse af dialogøvelsen. Både hvad potentialerne er og hvad der er svært.  

*Note til underviseren 
Start med en demonstration hvor du som underviser leder den første dialog. Derefter laves grupper af 3-4 

deltagere. 
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Hvordan er klasserumskulturen set fra min synsvinkel?  
Underviseren kan introducere de næste øvelser på følgende måde: 

Nu skal vi tilbage til klasselokalet og undersøge, hvordan vi oplever kulturen i klasserummet på baggrund af 

de kompetencer vi arbejder med her. 

Hildebrandt og Stubberup (2012) beskriver, hvordan hjernen laver mentale modeller. Mentale modeller er 

generaliseringer, det er mønstre baseret på gentagende ensartede erfaringer. De er således tæt forbundne 

med vores hukommelse. Modellerne hjælper os med at organisere alle de impulser vi får fra vores sanser. 

Men de diskriminerer også i impulserne ved at vælge de impulser der passer ind i den model eller mønster, 

som allerede er konstrueret. Det bliver kaldt for mønstergenkendelse. Det betyder, at alle impulser bliver 

organiseret i specifikke, individuelle mønstre skabt af det unikke liv og de erfaringer, som hvert individ har. 

Vi oplever verden gennem et individuelt formet par briller. Hildebrandt og Stubberup argumenter på den 

baggrund for, at virkeligheden bliver skabt i den individuelle, biologiske enhed: “virkeligheden afhænger af 

beskueren” (p.127). 

Når man træner SEI kompetencer handler det i høj grad om at blive bevidst om sin egen virkelighed. På den 

ene side bevidstgøre men samtidigt også forstå, at vi er forskellige. At træne interkulturel kompetence er at 

tage den andens perspektiv og rumme forskellighederne – bare et øjeblik. Ifølge Hildebrandt og Stubberup 

(2012) kræver det evnen til at informere og kommunikere samt evnen til at sanse det andet menneske. Det er 

i denne sammenhæng vigtig at forstå, at mentale modeller er konstruerede, hvilket betyder at de kan ændres 

og forandres. 

Det kræver bevidsthed og opmærksomhed at forandre noget. Man er nødt til at bevidstgøre sine mentale 

modeller, før de kan forandres. I de næste øvelser er træningen at synliggøre de mentale modeller for bedre 

at forstå, hvad der er på spil i de forskellige kontekster, vi bevæger os i – fx klasserummet. Øvelserne 

kortlægger de ressourcer og udfordringer der vil være i enhver kontekst i forhold til SEI-kompetencerne. De 

bevidstgør strukturerne, mønstrene og vanerne i den måde, hvorpå vi forstår kulturen i en given kontekst. 

Øvelserne har til formål at vise at vores måde at vurdere, hvad der er positivt og negativt, er farvet og 

forudbestemt af vores mentale modeller. Modellerne kan ændres og en del af træningen er at blive opmærksom 

på denne mulighed for forandring og at træne evnen til at rumme positive og negative billeder på en gang.  
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Ø2.9 Humørbarometer 
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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
At vende opmærksomheden indad og bevidstgøre ens humør eller stemning.  

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 
Underviseren guider: 

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.  
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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. 

 

Ø2.10 Refleksioner i forhold til din klasserumskultur 
Formål/begrundelser 
Formålet med denne øvelse er at blive opmærksom på dine egne mentale modeller/mentale skemaer, og 

hvordan de påvirker dine oplevelser af dine omgivelser. Det er således også at blive opmærksom på den unikke 

kultur der karakteriserer din arbejdsplads og dit klasserum og udvide forståelsen af, hvad der er normalt. 

Fokus på  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
Individuelle refleksioner over positive og negative aspekter ved den skolekultur, hvor man er ansat og kaste 

nyt lys over den kultur i dialog med andre. 

Materialer 
Papir og blyanter 



  
 
 
 

 
85 

 
www.handinhand.si 

Øvelsesbeskrivelse 
Skriv på et stykke papir alle de ting der karakteriserer den skole du arbejder på. Man kan også vælge at bruge 

ens egen klasse og klasserumskultur.   

Skriv alt ned hvad du kan komme tanke om. Ting der fungerer godt og ting der fungerer mindre godt, hvad du 

godt kan lide og hvad du ikke lide, positive og negative ting, stort og småt. Du får 5 minutter til denne del. 

---- 
Gruppér udsagnene i negative og positive udsagn. Det får du to minutter til.  

---- 
Vælg et negativt og et positivt udsagn. Vælg de to der har den stærkeste følelsesmæssige valens.  

Tegn en linje på et stykke papir og placer dine udsagn på denne linje. 

---- 
Reflekter over de to udsagn. Fokuser på først det ene og så det andet udsagn. Hvad betyder de for dig? Hvad 

er kernen i problemet eller ressourcen? Hvordan genkender du problemet eller ressourcen? 

Find og vælg to specifikke konkrete situationer, hvor disse to aspekter viser sig. Der opstod en eller anden 

situation i dine omgivelser, som fik dig til at føle på en bestemt måde. Hvad var det? 

Tænk tilbage på situationen. Hvad er aktivt I dig? Hvilke følelser mærker du? Hvordan mærker du din krop, 

dit åndedræt og dine tanker i situationen? Hvad er de tegn fra omgivelserne, som får dig til at opleve at 

situationen er enten et problem eller en ressource? 

---- 
Find sammen i grupper på 3 eller 4. Hver person har 5 minutter til at fortælle om sine refleksioner over den 

positive og den negative situation. 

---- 
Reflekter til sidst individuelt. Du er velkommen til at skrive noter. Gav grupperefleksionen dig en anden 

forståelse?  

Opsamling i plenum. 
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Ø2.11 Groundingøvelse (tilgængelig på video) 
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 er en opmærksomhedsøvelse eller 

en mindfulness-øvelse. 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. Øvelserne har fokus på at være opmærksom på, hvad der sker 

i øjeblikket, og 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
At flytte og fastholde opmærksomheden på specielt den nederste del af kroppen 

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 fx 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, tankerne, ideer osv. Det er at 

flytte opmærksomheden til og være fokuseret på, hvordan du oplever, mærker og fortolker alle de impulser, 

du modtager hvert øjeblik.  
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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 træner 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 at 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 nogle gange 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. 

Du kan også lave denne variation nogle gange i din egen rytme. 
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Ø2.12 Balance- og groundingøvelse (tilgængelig på video) 
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 er en opmærksomhedsøvelse eller 

en mindfulness-øvelse. 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. 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
At flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen og de fysiske fornemmelser i kroppen 

Materialer 
(Inge materialer) 

Øvelsesbeskrivelse    
Underviseren viser og guider: 

Stå med parallelle fødder og med en hoftebreddes afstand mellem fødderne. 

Bøj og løft det højre ben og fold hænderne om højre knæ. Du står nu på din venstre fod. 

Du kan lave små cirkler med din højre fod, mens du står i denne position. 

Bliv stående et stykke tid og eksperimenter med din balance. 

Hvis det er let for dig at holde balancen, kan du prøve at lukke det ene øje eller dem begge og på den måde 
udfordre dig selv og din balance. 

Målet er ikke at være i en perfekt balance. Det er godt at komme ud af balance. Det aktiverer musklerne i den 
fod du står på og bringer din opmærksomhed ned til foden. Begge dele er med til at grounde dig.  

Du kan nu placere din højre fod på indersiden af dit venstre lår eller under knæet eller ved anklen. Mærk hvad 
der er en passende udfordring for dig. Målet er ikke at stå i en fin og flot balance, men at bruge stillingen til 
at få opmærksomhed ind i kroppen.  
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Hvis det virker okay, kan du samle håndfladerne foran hjertet.  

Du kan også lukke øjnene hvis det kunne være en passende udfordring.  

Herfra kan du strække højre ben bagud, så du kommer ind i en ny balance. Du kan bevæge dig lidt her og 
lege med forskellige balancer på et ben. 

Sænk så dit højre ben så det støtter mod gulvet og kom herfra tilbage til udgangspositionen, med parallelle 
fødder i en hoftebreddes afstand. 

Du kan nu lukke øjnene og lade blikket hvile og vende opmærksomheden indad.  

Mærk gulvet med dine fødder. 

Undersøg og mærk om der er en forskel på hvordan du fornemmer den højre side og den venstre side af 
kroppen. 

Lav så sekvensen til den modsatte side.  

 

Ø2.13 Bevægelse og åndedræt, siddende (tilgængelig på video) 
Formål/begrundelse 
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 bringe opmærksomhed til åndedrættet aktiveres det parasympatiske 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
Hovedformålet i denne øvelse er, som i de forrige, at flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen. I denne 

øvelse trænes desuden at udvide opmærksomhedsfeltet til også at indeholde åndedrættets bevægelser og de 

fornemmelser der knyttet til åndedrættet.  

Materialer 
(Ingen materialer) 



  
 
 
 

 
90 

 
www.handinhand.si 

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.  

Måske kan du mærke, hvordan rygsøjlen hjælper med at holde dig oprejst?  

Hvis du sidder på gulvet, kan du placere dine hænder på gulvet ved siden af dig. Hvis du sidder på en stol, 
kan du lade armene hænge ned 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 du 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?    
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Ø2.14 Siddende krops- og åndedræts-scanning  

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 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. Øvelserne har fokus 

på at være opmærksom på, hvad der sker i øjeblikket, og at acceptere hvordan det er lige nu uden 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 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

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

at træne opmærksomheden i at fastholde sit fokus - i denne øvelse på kroppen og på åndedrættet. 

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse  
Underviseren sidder sammen med deltagerne 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 lårene, 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 mod 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? 
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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 hoppe op til dine hænder. Hvordan mærkes dine hænder 

lige nu? Kan du overhovedet mærke dem? 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.   

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

bevidsthed og opmærksomhed og en ikke-dømmende indstilling til åndedrættet.  

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

og indånding? Og et kort øjeblik der er helt stille?  

Ånd ind – pause – ånd ud – pause. Sid et par minutter i din egen rytme. 

----- 

Det er vigtigt at slutte denne øvelsesrække med en runde, hvor deltagerne får mulighed for at give en 

tilbagemelding på, hvordan de har det. Er der noget der skal samles på fra i går? Alle i gruppen skal have 

mulighed for at udtrykke sig. 

Relationskompetence i praksis  
Vi vil gå tilbage til at bruge dialogen som et redskab til at styrke relationskompetencen. 

Vi genkalder os derfor definitionen af relationskompetence:  

Den professionelles ”evne til at “se” det enkelte barn på dets egne præmisser og afstemme sin egen adfærd 

herefter uden dermed at fralægge sig lederskabet, samt evnen til at være autentisk i kontakten med barnet…. 

Og som den professionelles evne og vilje til at påtage det fulde ansvar for relationens kvalitet.” (Juul & 

Jensen, 2002, s. 128). 

Og lad os arbejde os gennem definitionen, ved hjælp af et eksempel, før vi gennemfører dialogøvelsen. Hvis 

du selv har et eksempel du kan bruge, er det fint – hvis ikke kan du bruge Helle Jensens eksempel herunder. 

Eksemplet handler om en erfaren lærer der underviser I 5. klasse. Hun kender børnene rigtig godt, 

fordi hun har været deres lærer siden 1. klasse, og jeg kom til at kende eksemplet, fordi jeg kom til 

skolen på den dag, hvor læreren oplevede hændelsen. Jeg kom for at undervise personalet i, hvordan 

de kunne støtte hinanden i kollegial refleksion og supervisions grupper, og da jeg havde brug for en 

person til at vise hele personalet, hvordan dialogen kunne bruges til at styrke lærerens klasseledelse 

og relationskompetence, så gav hun mig følgende eksempel, som vi gik igennem foran hele personalet, 

og vi fik muligheden for at vise, hvordan der kunne arbejdes med hendes og lignende vanskeligheder.  

Tilbage til timen med 5. klasse: Netop denne dag ville hun have børnene til at arbejde i grupper. I 

klassen er der en dreng, der hedder Niclas, og han har vanskeligheder med at fokusere sin 
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opmærksomhed, med koncentration og med det sociale liv sammen med de andre børn. Børnene 

arbejder i grupper og gennem timen har læreren kontakt til Niclas mange gange, som i ”Niclas kom 

nu i gang – vil du gerne lave tingene hjemme, for det er konsekvensen, hvis ikke du laver det her” eller 

”Niclas lad være med at forstyrre de andre!”, når han går rundt for at låne et viskelæder eller en 

blyantspidser. Han går også til vasken for at få noget at drikke, og hver gang han bevæger sig eller 

ikke koncentrerer sig om sit arbejde, irettesætter læreren ham for på den måde at få ham tilbage på 

sporet. Det hjælper ikke, og da der kun er nogle få minutter tilbage af timen, er Niclas er på vej mod 

døren. Det er for meget for læreren, der stiller sig i vejen og spørger, ”hvor tror du, at du er på vej 

hen?”, og han svarer ”til toilettet”, og hun svarer tilbage ”nej, du kan vente til timen er forbi om to 

minutter”, og Niclas ligger hånden på hendes skuldre, skubber hende til side og løber ud ad døren.  

Alle de andre elever har nu deres opmærksomhed på hændelsen mellem Niclas og læreren, og hun er 

frustreret og også chokeret, fordi han skubbede hende fysisk, og hun føler, at hun er gjort det dårligt 

som lærer i den time. Hun vil tale det igennem om eftermiddagen – for at få noget brugbart ud af 

hændelsen, som hun kan drage nytte af i lignende situationer i fremtiden.   

Hun fortæller mig eksemplet i detaljer, og vi taler om, hvordan det var for hende igennem timen? Det 

er spørgsmål det er svært at svare på for mange lærere, fordi de ikke er vant til at have fokus på sig 

selv men på undervisningen og eleverne. Men det er nødvendigt også at have fokus på sig selv, fordi 

læreren er nødt til at være i kontakt med sig selv for at kunne skabe et klima, hvor det er muligt at 

drage omsorg for hinanden med empati, interesse og medfølelse, hvilket er basis for et godt 

læringsmiljø. 

Da hun fortæller, føler hun min empati og medfølelse for hende, og hvad der er endnu mere vigtigt, så 

føler hun empati og medfølelse fra hendes kolleger, der sidder i rummet som vidner, og som alle har 

tilsvarende oplevelser med en gang i mellem at føle sig utilstrækkelig på deres arbejde. Og denne 

anerkendelse kan bringe hende til det sted, hvor hun kommer i kontakt med de naturlige kompetencer 

og føler empati og medfølelse for sig selv. Det er et rigtig godt udgangspunkt for at få empati og 

medfølelse ind i relationen til drengen og til børnene og andre mennesker i almindelighed.  

Efter dette retter vi vores opmærksomhed mod Niclas i relationen. Hvordan kan læreren se ham og 

forstå ham og tage det seriøst, som han prøver at kommunikere med hans adfærd? Gennem timen viste 

læreren ikke meget empati for Niclas. Hun korrigerede ham og gav ham ordrer, men da hun taler om 

ham bagefter, så viser hun en masse forståelse, empati og medfølelse for ham – hun siger, at hun ved, 
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han har svært ved at koncentrere sig og ved at arbejde i grupper, og at der lige nu er en masse 

problemer derhjemme i familien mellem forældrene. Og oveni det så leger børnene nogle lege i 

pauserne, som er virkelig svære for Niclas at deltage i, fordi han har svært ved at forstå og følge 

reglerne i legene. 

Det er det jeg ofte oplever: Når jeg taler med lærere, når de ikke er under direkte pres, viser de en 

masse empati og medfølelse og det er vidunderligt at opleve – præcis som det er her i eksemplet, hvor 

vi nu bringer dialogen til det punkt, hvor det handler om at hjælpe læreren med at vise empati og 

medfølelse for drengen: Gennem vores dialog har hun erkendt, at hun lagde et stort pres på Niclas 

gennem timen uden at vise ham, at hun havde set ham og hans udfordringer; og da hun sidder om 

eftermiddagen og roligt fortæller om timen, kommer hun også i kontakt med sin kreativitet, og hun får 

en idé til, hvad hun kan gøre den næste morgen, når hun møder Niclas igen, og også hvad hun kan 

gøre i lignende situationer i klassen.  

Hendes idé er, at hun næste morgen tager det fulde ansvar for det pres, hun lagde på Niclas ved at 

sige undskyld og fortælle ham, at hun nu kan se, at hun lagde unødigt pres på ham, uden at anerkende 

ham i hans udfordringer gennem timen. Hun ser også, at hun i stedet for at korrigere ham og give ham 

ordrer gennem timen kan fortælle ham – med empati og medfølelse – at hun ved, det er svært for ham 

at arbejde i grupper, og at hun kan bede ham om at overveje, hvordan hun kan hjælpe ham? 

Børn har ret ofte ikke et svar i situationer som disse, men det gør ikke noget; det der er vigtigt er, at 

læreren hjælper Niclas med at rette hans opmærksomhed indad for bedre at komme i kontakt med ham 

selv, fordi det også er udgangspunktet for Niclas og andre børn for at kunne vise genuin empati og 

medfølelse for andre mennesker.  

Dialogen den eftermiddag hjalp læreren med at komme i kontakt med hendes iboende kapacitet til at 

vise empati og medfølelse, og hun blev også opmærksom på, hvad der afholder hende fra det – ret 

beset hendes basale eksistentielle behov for at føle sig værdifuld som lærer – og det betyder at sikre at 

alle børn inklusiv Nicklas – lærer det de skal lære i timen, og det fører hende ud i spekulationer om 

ikke at være god nok og blive irriteret på børnene, hvilket forhindrer hende i at udføre undervisningen. 

Hun er ramt på hendes behov for at føle sig værdifuld, hvilket får hende til at bruge hendes gamle 

forsvarsmekanismer, som måske hjælper kortvarigt i situationen, men som også sårer barnet. Når hun 

er i stand til at se det, bliver det måske muligt at reagere på den følelse på en mere konstruktiv måde 

– som vist i eksemplet – uden at såre barnet ved at bruge gamle forsvarsmekanismer.  
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Ø2.15 Relationskompetenceøvelsen – dialogøvelse 

Formål/begrundelse 
Ved at lave dialogøvelser trænes CASEL-kompetencerne og vores fortolkning af definitionerne. 

Dialogøvelser indeholder aspekter af selvopmærksomhed, selvregulering/kontrol, social opmærksomhed, 

relationelle færdigheder og ansvarlig beslutningstagning.  

Fokus på  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
Målet med øvelsen er at opnå yderligere indsigt i situationer som opleves udfordrende gennem dialog. 

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse       
Underviseren introducerer øvelsen: 

Vi skal nu lave en dialog af den type der blev nævnt tidligere. 

Ved at gøre det trænes CASEL-kompetencerne eller rettere vores fortolkning af definitionerne. Dialogøvelsen 

indeholder aspekter af selv-opmærksomhed, selvregulering, relationelle færdigheder og ansvarlig 

beslutningstagen. 

Underviseren beskriver dialogformen og øvelsen og starter med at lave en introduktion, hvor underviseren 

selv er dialogpartner. 

Denne dialogøvelse har en fokusperson, en dialogpartner og 1-3 personer i et reflekterende team. 

Dialogpartneren stiller spørgsmål og hjælper med at styrke lærerens kontakt til sig selv ved at få ham/hende 

til at fortælle detaljeret og i et personligt sprog om den udfordrende hændelse. 

Trin 1: Beskriv situation 

Fokuspersonen beskriver en fagligt udfordrende situation, hvor relationen til en eller flere personer har været 

udfordrende. Det er vigtigt, at fokuspersonen fortæller detaljeret og finder et konkret eksempel som 

udgangspunkt, og blot beskriver det skete uden at analysere eller for samtalepartnerens vedkommende at 
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komme med gode råd. Da det er vigtigt med detaljer, er det nødvendigt at sørge for, at der bliver taget 

udgangspunkt i en konkret situation. Hvis der bliver talt i generelle vendinger, er det ikke muligt for 

fokuspersonen at komme så præcist i kontakt med sine egne reaktioner, som der er brug for, når der skal 

skabes bevidsthed om hans/hendes adfærd  i en udfordrende situation. 

Trin 2: Hvad gør det ved dig? 

I dette trin vendes blikket mod fokuspersonen og hans/hendes oplevelse af situationen. 

Dialogpartenerens opgave er at fast holde fokus på fokuspersonen. Følgende spørgsmål kan være guideline:  

Hvilke tanker, følelser og fornemmelser mærkede du kroppen i situationen? Hvordan reagerede du? 

(selvopmærksomhed) 

Hvordan står det til med kontakten til de naturlige kompetencer i situationen?  

Til din empati, din opmærksomhed, dine tanker, din krop, dit åndedræt, din kreativitet? 

Spørg ind til hvor fokuspersonen bevarer en god kontakt, og hvor han/hun mister den. 

Spørg eventuelt ind til, hvordan fokuspersonen kan arbejde på at genetablere kontakten, hvor han/hun har 

mistet den, eller find ud af, om du skal koncentrere dig om at styrke kontakten der, hvor den i forvejen er god. 

Trin 3: Hvordan kan du forstå barnet (eller den/de andre personer)? 

Vend så igen din opmærksomhed mod barnet (personen) i situationen: Nu må der gerne analyseres! 

Hvordan kan du forstå barnet (personen) og hans/hendes reaktioner? (social opmærksomhed) 

Hvis du ser situationen fra barnets (personen) perspektiv, hvad er det så, der driver barnet (personen) til den 

udfordrende adfærd? 

Hvad er det barnet (personen) savner i situationen? Har du en ide om, hvilke behov hos barnet, der ikke er 

blevet set og anerkendt? 

Kan du se, hvad det er for naturlige kompetencer, barnet (personen) har mistet kontakten til, og kan du 

derudfra lave øvelser med barnet (personen) og de øvrige børn i klassen, som kan styrke netop disse naturlige 

kompetencer? 

Trin 4: Hvordan kommer du videre herfra? 
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Hvad kan du gøre for at bruge situationen, så den bliver god og udviklende for alle parter? 

(Selvopmærksomhed, selvregulering/kontrol, relationelle færdigheder og ansvarlig beslutningstagning.) 

Hvad skal du selv træne for at agere mere konstruktivt i situationen? 

Hvordan kan du afstemme din ageren i forhold til barnet (personen) i situationen… 

- så du kommer barnet (personen) i møde med autenticitet?  

- og inkluderer og anerkender det, du ser og hører? 

- og samtidig får dit budskab igennem? 

Dialogparteneren leder dialogen. Man kan bruge mellem 10 og 15 minutter til hvert trin inklusiv feedback fra 

det reflekterende team.  

Det reflekterende team taler kun til dialogpartneren. De diskuterer ikke med hinanden, de giver kun den 

feedback, som dialogpartneren beder om. Feedbacken inkluderer IKKE gode råd. I de to første trin er deres 

hovedopgave at gentage hvad de har set og hørt uden at analysere eller fortolke. De kan, hvis de bliver bedt 

om det af dialogpartneren, komme med forslag til spørgsmål til fokuspersonen.  

Observationerne kan både handle om, hvad de har set og hørt hos fokuspersonen, og også hvordan 

fokuspersonen responderer på dialogpartneren. Hvornår gør eller siger dialogpartneren noget, som virker til 

at være hjælpsomt for fokuspersonen, og hvornår sker det ikke? 

Dialogpartneren bestemmer, hvornår der er givet nok feedback. Dialogpartneren bestemmer også, hvad der 

bliver bragt med ind i dialogen med fokuspersonen. Fokuspersonen har altid lov til at vælge, hvad han/hun 

vil svare på og kan også stoppe dialogen. 

I trin 3 har det reflekterende team lov til at analysere og give deres vinkel på, hvordan barnet (personen) kan 

forstås. 

Det vigtige i øvelsen er at blive bevidst om sin egen indflydelse på situationens udvikling. Selv om det 

naturligvis i udgangspunktet er barnets uhensigtsmæssige adfærd, der udløser lærerens reaktion, så er det 

lærerens ansvar at reagere på en måde, så situationen, der måske ovenikøbet er en konflikt, kan vendes fra at 

være destruktiv til at blive konstruktiv. Når man har udviklet sin egen evne til at forblive nærværende og 

empatisk, også i konfliktsituationer, så er disse ikke længere så skræmmende, og man kan lære at se det store 

udviklingspotentiale, der for alle parter ligger i en konflikt. 
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Det er vigtigt at understrege, at der altid er tavshedspligt, når man laver dialogøvelser. Det er kun 

fokuspersonen, som har lov til at bringe indholdet af dialogen op ved en senere lejlighed. 

----- 

Feedback i plenum: hvad er mine erfaringer med øvelsen. Hvad fik jeg ud af øvelsen, og hvad var vanskeligt? 

Refleksioner fra alle roller. 

 

Ø2.16 Hvad vil jeg implementere i min klasse i den kommende måned?  

Individuelt:  

Reflekter over følgende spørgsmål: 

• Hvad vil jeg implementere i min klasse i den kommende måned? 

• Hvilke øvelser vil jeg lave med eleverne?  

• Hvad vil jeg forandre i min egen måde at være sammen med eleverne på?  

• Hvilke øvelser vil jeg selv lave? 

Find sammen i grupper på 3:   

• Udveksl med hinanden om hvad hver enkelt deltager har besluttet. 

• Hvordan kan man støtte hinanden i klasseteamet eller i gruppen i et opnå sine mål. 

 

Opsamling på modulet. 
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Modul 3 
En dag,  9.00 - 16.00 
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Eksempel: En dagsorden kunne se sådan ud. 
 

 Indhold Bemærkninger 
9 – 10.30 Introduktion, dagsorden for dagen. Ø 3.1 - Ø 3.6  

Ø 3.7 Refleksioner over øvelserne (svar på Ø 2.16) 
 

10.30 - 12 Arbejde med udfordringerne, med brug af Ø 2.16  
12 - 13 Frokost  
13 - 13.30 Ø 3.8 – Ø 3.9  
13.30-15.30 
15.30-16.00 

Ø 3.10: At leve sig ind i sociale roller og positioner 
Afslutning på dagen  
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Introduktion: Deltagernes øvelser  
Morgenprogrammet indeholder de øvelser som deltagerne har trænet hjemme mellem modulerne. 

Vi vil denne gang starte med nogle grounding-øvelser. Vi er ofte eller det meste af vores vågne liv beskæftiget 

med mentale aktiviteter eller med hvad der foregår omkring os. Grounding-øvelser hjælper med at få 

opmærksomheden ind og ned i kroppen.   

Øvelser 
Ø3.1 Legende grounding 1 – stå på et ben 
 
Formål/begrundelse 
Denne øvelse er egentlig en del af en sekvens på tre øvelser. Hovedformålet er at grounde opmærksomheden 

i kroppen på en legende måde. Det er også et mål at træne selvopmærksomheden i kroppen samtidig med, at 

man træner social - og relationel opmærksomhed. Når man kombinerer fysiske øvelser med 

opmærksomhedstræning, er det en måde at guide opmærksomheden indad, mens man er aktiv. Dette er en 

60:40 øvelse, som tilføjer et niveau af relationel opmærksomhed, fordi den indeholder dele, hvor deltagerne 

skal arbejde i par. Et andet element i denne sekvens er gearskifte. De forskellige øvelser skifter mellem at øge 

og sænke arousal-niveauet – dette er en måde, hvorpå man kan regulere nervesystemet. 

Fokus på  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
At blive grounded fysisk og mentalt i kroppen ved at hoppe på et ben. 

Materialer 
Musikanlæg, et musiknummer som giver deltagerne lyst til bevægelse. 

Øvelsesbeskrivelse 
Alle deltagere stiller sig i en cirkel.  

Stå på et ben og hink/bevæg dig på et ben. 

Skift ben når det ikke længere er muligt at stå på det første ben. 
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Fortsæt med at skifte ben og bevæg dig til musikken, når det passer dig. Bliv ved til musikken stopper. 

Stil dig med parallelle fødder og med en hoftebreddes afstand mellem fødderne. Mærk kontakten mellem dine 

fødder og gulvet. 

Hvordan og hvor kan du mærke aftrykket fra denne øvelse? 

Hvad mærker du i dine ben og dine fødder lige nu?  

*Note til underviseren  
Vælg din yndlingsmusik. Du kan lade deltagerne undersøge, hvad det er muligt at gøre på et ben, mens de 
bevæger sig til musikken. 

Ø3.2 Legende grounding 2 – Stræk ryggen to og to 
Formål/begrundelse 
Denne øvelse er del af en sekvens på 3 øvelser. Denne del af sekvensen har et fokus på balance og tillid. Som 

i den første øvelse er der derudover fokus på: 1) at vende opmærksomheden indad på en selv og på at træne i 

at blive tryg ved sig selv og sin egen krop 2) at vende opmærksomheden udad mod ens makker, på relationen 

og på at træne samarbejde. 

Fokus på 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
Formålet er at bringe opmærksomhed til ryggen og ens egen krop samtidig med, at man samarbejder med en 

makker.  

Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 
Find sammen to og to. 

Stå overfor din makker og tag din makkers hånd ligesom hvis I skulle give hånd.  

Hold godt fat i din makkers hånd og læn jer begge tilbage, så I kan mærke et stræk henover ryggen.  

Undersøg og prøv forskellige positioner og balancer. Hvor føles det godt at blive strækket lige nu. 
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I kan også undersøge, hvordan det er at skifte hånd, at holde i begge hænder, hvordan det er, hvis den ene 

vender sig væk fra den anden, så strækket flytter sig til brystmuskulaturen og andre positioner. 

Giv slip på hinandens hænder og stå et øjeblik for jer selv. 

Hvordan mærkes kroppen lige nu efter, at du har lavet denne øvelse?  

Hvordan mærkes ryggen?  

*Note til underviseren 
Når du introducerer øvelsen, kan du vise øvelsen sammen med en frivillig deltager. Du kan vise forskellige 

positioner og måder at strække sig på. Du kan opfordre deltagerne til at være kreative og undersøgende. 

 Det er altid i orden at sige, at man ikke har lyst til at deltage. Du kan opfordre deltagerne til at være 

opmærksomme på deres grænser og på deres viden om, hvad der er godt for dem og deres krop. 

Ø3.3 Legende grounding 3 – Bjørnemassage 
Formål/begrundelse 
Denne øvelse er egentlig en del af en sekvens på tre øvelser. Hovedformålet er at grounde opmærksomheden 

i kroppen på en legende måde. Det er også et mål at træne selvopmærksomheden i kroppen samtidig med, at 

man træner social- og relationel opmærksomhed. Når man kombinerer fysiske øvelser med 

opmærksomhedstræning, er det en måde at guide opmærksomheden indad, mens man er aktiv. Dette er også 

en 60:40 øvelse, som tilføjer et niveau af relationel opmærksomhed, fordi den indeholder dele, hvor deltagerne 

skal arbejde i par. Et andet element i denne sekvens er gearskifte. De forskellige øvelser skifter mellem at øge 

og sænke arousal-niveauet – dette er en måde, hvorpå man kan regulere nervesystemet. 

Fokus på  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
Formålet er at bringe opmærksomhed til ryggen og ens egen krop samtidig med, at man samarbejder med en 

makker.  

Materialer 
(Ingen materialer) 
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Øvelsesbeskrivelse 
Find sammen to og to – gerne den samme som i den foregående øvelse. 

Den ene stiller sig foran den anden.  

Den der står forrest, forestiller sig nu, at han/hun er en bjørn, og at makkeren der står bagved, er et træ. 

Træet giver dig mulighed for at få gnubbet og kløet ryggen.  

Den person der står bagerst – træet – gnubber, klør, masserer sin makker – bjørnen. Det er den person, der 

bliver masseret, der bestemmer, hvor vedkommende ønsker at blive masseret, hvilke dele af ryggen der har 

brug for at blive gnubbet. 

Hvis det er okay for begge parter, kan det fungere godt at lægge en del vægt ind bjørnemassagen, så det bliver 

ligesom en bjørn der gnubber sig op ad et træ. 

Byt roller.  

5-7 minutter til hver roller (eller hvad der passer til situationen). 

Slut bjørnemassagen og placer jer for jer selv.  

Hvordan mærkes ryggen og kroppen lige nu efter denne øvelse? 

Flyt opmærksomheden ned til dine fødder og mærk kontakten med gulvet med dine fødder. 

Mærk dit åndedræt, hvordan du ånder ind og ånder ud – lige nu. 

Og hvordan er dit humør eller din stemning lige nu? 

*Note til underviseren 
Når du introducerer øvelsen, kan du vise øvelsen sammen med en frivillig deltager. Du kan opfordre 

deltagerne til at være kreative og undersøgende. 

 Det er altid i orden at sige, at man ikke har lyst til at deltage. Du kan opfordre deltagerne til at være 

opmærksomme på deres grænser og på deres viden om, hvad der er godt for dem og deres krop. 
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Ø3.4 Bevægelse og åndedræt, stående  
Formål/begrundelse 
Fokus i denne øvelse er igen på kroppen og de fysiske fornemmelser i kroppen. I denne øvelse udvides 

opmærksomhedsfeltet til også at inkludere åndedrættets bevægelser. Ved at bringe opmærksomhed til 

åndedrættet aktiveres det parasympatiske 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
Målet er at træne at fastholde og bringe opmærksomheden ind i kroppen og undersøge de fysiske 

fornemmelser, der er i kroppen. Dertil kommer at der i denne øvelse er fokus på at udvide 

opmærksomhedsfeltet til også at indeholde åndedrættets bevægelser og de fornemmelser, der er knyttet til 

åndedrættet.  

Materialer 
(Ingen materialer) 

Procedure   
Underviseren viser og guider: 

Stil dig på gulvet med parallelle fødder og en hoftebreddes afstand mellem fødderne. 

Mærk hvordan du står, mærk gulvet med fødderne og undersøg balancen og din vægtfordeling mellem højre 
og venstre side. 

Bøj nu knæene så meget du kan uden at løfte hælene fra gulvet. 

Stå lidt i denne position og kom så tilbage til den stående udgangsposition. 

Bøj nu knæene og løft dine strakte arme til skulderhøjde samtidig med, at du ånder ind. 

Saml hænderne foran dit hjerte og ånd ud - knæene er stadig bøjede. 

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

Stræk arme og ben og stræk hele kroppen igennem og ånd ind.   
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Ånd ud og kom tilbage til udgangsposition. 

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

Ø3.5 Stræk omkring hjertet (tilgængelig på video) 
Formål/begrundelse 
Hovedformålet med denne øvelse er at træne opmærksomheden i at fokusere og vende sig indad og ned i 

kroppen. Det er at træne i at have opmærksomhed på sig selv og specifikt på kroppen.  Det er en 

opmærksomhedsøvelse eller en mindfulness-øvelse. 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. Øvelserne har fokus 

på at være opmærksom på, hvad der sker i øjeblikket og 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
Hovedformålet i denne øvelse er som i den forrige at flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen. I denne 

øvelse udvides opmærksomhedsfeltet til også at inkludere, hvordan området omkring hjertet opleves og 

fornemmes.  

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.  

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. 
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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.  

Måske kan du mærke, hvordan rygsøjlen hjælper med at holde dig oprejst?  

Placer din venstre hånd på gulvet og lad din højre arm bevæge sig i en halvcirkel mod venstre side, så du 
ender i et sidestræk. 

Stræk den højre arm diagonalt mod loftet. Hvis det er muligt, kan du på samme tid udvide 
opmærksomhedsfeltet, så det også inkluderer den højre sædeknogle. Du kan forestille dig, at højre sædeknogle 
smelter ned i gulvet.  

Måske kan du mærke, hvordan kroppen strækker i to retninger?  

Bevæg nu højre hånd og arm i en halvbue tilbage mod højre og placer højre hånd på gulvet bagved den højre 
side af kroppen.  

Lad den venstre hånd følge den højre og placer den på højre knæ eller lår – der hvor det mærkes mest 
komfortabelt.   

Hvis det føles okay, kan du på en naturlig måde kigge over din højre skulder og på den måde forstærke 
kroppens vridning. 

Du kan også i denne position følge vridningen i din rygsøjle med din opmærksomhed fra halebenet og op til 
den sidste nakkehvirvel. 

Lad nu den venstre hånd blive på dit højre knæ eller ben og bevæg højre hånd/arm i en halvcirkel mod venstre, 
så du ender i et sidestræk. 

Lad højre sædeknogle smelte ned i gulvet.  

Er det muligt at være opmærksom på, hvordan kroppen strækkes i forskellige retninger i denne position?  

Placer nu din højre hånd på det venstre knæ og lad din hage falde ned mod brystet. 

Du kan lave små bevægelser og justeringer i denne position så du kan mærke et stræk ved den øverste del af 
ryggen - området bagved hjertet. 

Stræk begge arme mod loftet så hele overkroppen strækkes. Kig efter dine hænder.  

Hvordan mærkes det at strække kroppen?   

Er det muligt at udvide opmærksomheden, så du også inkluderer følelsen af dine sædeknogler samt vægten af 
dine ben og dit bækken mod gulvet?  
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Du kan også undersøge, hvordan balancen er mellem højre og venstre side af din krop. Er der mere vægt på 
den ene side end på den anden? Du behøver ikke at ændre noget, du kan bare undersøge, hvordan det er lige 
nu.  

Placer nu dine hænder bagved din krop - hvis det er muligt kan du lade fingrene pege fremad ind mod kroppen.  

Stræk forsiden af kroppen ved forsigtigt at løfte hjertet og brystbenet mod loftet.  

Placer forsigtigt hovedet der, hvor det føles komfortabelt eller der, hvor udfordringen opleves passende.  

Kom tilbage til udgangspositionen.   

Du kan i denne position flytte opmærksomheden ind i kroppen. Hvordan mærkes kroppen lige nu? Hvilket 
aftryk har øvelserne sat ved de fysiske fornemmelser i din krop? 

Du kan også undersøge, hvordan balancen er mellem højre og venstre side med din opmærksomhed. Er den 
ene side tydeligere end den anden? Kan du mærke lethed eller tyngde i den ene eller den anden side? Er der 
andre forskelle på din sansning af de to sider af kroppen? Er der ligheder? Ingenting skal ændres, det handler 
om at undersøge, mærke og sanse uden vurderinger og værdisætninger, hvordan det er lige nu. 

Du kan nu flytte opmærksomheden til området omkring dit hjerte. Hvordan mærkes dette område?  

Flyt opmærksomheden til dit åndedræt, og hvordan åndedrættet bevæger kroppen. 

Lav øvelsessekvensen til den modsatte side. 

Ø3.6 Krop- og hjerte-scanning – 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 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. Øvelserne har fokus 

på at være opmærksom på, hvad der sker i øjeblikket og 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 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

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 
(Ingen materialer) 

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, så 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 lægge mærke til, 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 stadig ingen krav til, at man skal føle noget specifikt eller, at man 

skal føle rigtig meget. Det er en undersøgelse af. hvad sker der, når jeg tænker på en, som 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. 

Ø3.7 Refleksioner over øvelserne og dialogøvelse 
*Note til underviseren 
“find sammen tre og tre og lave en kort udveksling over jeres erfaringer med øvelser i klassen. I kan tage 

udgangspunkt i spørgsmålene fra sidste modul (Ø 2.16): 

• Hvad vil jeg implementere i min klasse i den kommende måned? 

• Hvilke øvelser vil jeg lave med eleverne?  

• Hvad vil jeg forandre i min egen måde at være sammen med eleverne på?  

• Hvad var udfordrende? 

Brug nogle af eksemplerne i plenum i dialogøvelsen relationskompetence. Det er underviseren der leder 

dialogen som dialogpartner i den store gruppe. Du kan som underviser vælge, om du vil lade deltagerne blive 

i den store gruppe, eller om du vil lave mindre grupper, hvor de træner dialogøvelsen.  
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Ø3.8 Balance- og groundingøvelse (tilgængelig på video) 
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 sig selv og specifikt på kroppen.  Det er en opmærksomhedsøvelse eller 

en mindfulness-øvelse. 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. Øvelserne har fokus på at være opmærksom på, hvad der sker 

i øjeblikket og at acceptere, hvordan det er lige nu uden at 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
At flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen og de fysiske fornemmelser i kroppen. 

Materialer 
(Inge materialer) 

Øvelsesbeskrivelse    
Underviseren viser og guider: 

Stå med parallelle fødder og med en hoftebreddes afstand mellem fødderne. 

Bøj og løft det højre ben og fold hænderne om højre knæ. Du står nu på din venstre fod. 

Du kan lave små cirkler med din højre fod, mens du står i denne position. 

Bliv stående et stykke tid og eksperimenter med din balance. 

Hvis det er let for dig at holde balance, kan du prøve at lukke det ene øje eller dem begge og på den måde 
udfordre dig selv og din balance. 

Målet er ikke at være i en perfekt balance. Det er godt at komme ud af balance, det aktiverer musklerne i den 
fod, som du står på, og bringer din opmærksomhed ned til foden. Begge dele er med til at grounde dig.  
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Du kan nu placere din højre fod på indersiden af dit venstre lår eller under knæet eller ved anklen. Mærk hvad 
der er en passende udfordring for dig. Målet er ikke at stå I en fin og flot balance, men at bruge stillingen til 
at få opmærksomhed ind i kroppen.  

Hvis det virker okay, kan du samle håndfladerne foran hjertet.  

Du kan også lukke øjnene, hvis det kunne være en passende udfordring  

Herfra kan du strække højre ben bagud, så du kommer ind i en ny balance. Du kan bevæge dig lidt her og 
lege med forskellige balancer på et ben. 

Sænk så dit højre ben, så det støtter mod gulvet og kom herfra tilbage til udgangspositionen - parallelle fødder 
i en hoftebreddes afstand. 

Du kan nu lukke øjnene og lade blikket hvile og vende opmærksomheden indad.  

Mærk gulvet med dine fødder. 

Undersøg og mærk om der er en forskel på, hvordan du fornemmer den højre side og den venstre side af 
kroppen. 

Lav så sekvensen til den modsatte side.   

Ø3.9 Fire-minutters-øvelse  
Formål og 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 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. Øvelserne har fokus 

på at være opmærksom på, hvad der sker i øjeblikket og at acceptere hvordan det er lige nu uden at 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 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
Målet er, at man punktvis på forskellige tidspunkter af dagen med denne korte indre øvelse kan bringe 

opmærksomheden ind i kroppen og på de fysiske fornemmelser i kroppen.  
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Materialer 
(Ingen materialer) 

Øvelsesbeskrivelse 
Sæt dig så godt tilrette som det nu er muligt lige nu i hvad der måtte være til rådighed at sidde på. 

Læg mærke til hvilket humør eller hvilken stemning du er i lige nu.  

Du skal ikke andet end at observere, og hvis det er muligt anerkende, at det er som det er lige nu. 

Herfra kan du kontakte dit åndedræt med din opmærksomhed. 

For at fastholde opmærksomheden på åndedrættet kan det være en hjælp at sige inde i sig selv: 

Indånding, pause, udånding, pause. 

Gør det ca. 10 gange.  

Flyt så din opmærksomhed til periferien af din krop.  

Du kan starte med at mærke fødderne. 

Bevæg fødderne hvis det føles godt og undersøg, hvordan fødderne mærkes indefra.  

Flyt herfra opmærksomheden til dine hænder. 

Du kan bøje og strække fingrene et par gange, hvis det føles godt. 

Og undersøge hvordan hænderne mærkes indefra lige nu.  

Flyt så opmærksomheden op til din hals, din nakke og dit hoved. 

Læg mærke til hvordan disse områder mærkes. 

Du behøver ikke at ændre noget. 

Du kan bare undersøge og mærke dit åndedræt og de fysiske fornemmelser i dine fødder, dine hænder og dit 

hoved. Og hvis det er muligt så anerkende, at det er, som det er lige nu. 

Som afslutning på øvelsen kan du vende tilbage til at bemærke, hvordan dit humør er lige nu. 

Er det lige som i starten af øvelsen? Eller har det ændret sig? 
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Efter den næste udånding kan du slutte øvelsen og fortsætte din dag. 

 

Ø3.10 At leve sig ind i forskellige sociale roller og positioner 
Formål og begrundelse 
Denne gruppeøvelse handler om hierarkier. Den handler om hvilken effekt hierarkiet i samfundet eller i en 

organisation/gruppe har på individets liv og muligheder. Øvelsen bevidstgør den sociale og kulturelle kapital 

i en organisation og klargør hvilke karakteristika der udløser magt.   

Fokus på 
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence   

Mål 
Målet med denne øvelse er både at skabe opmærksomhed på, hvilken betydning hierarkiske strukturer generelt 

og i en bred forstand har for en gruppe, og at skabe opmærksomhed på ens egne fordomme ved at undersøge 

bevidstgøre fordomme overfor de elever, man har i sin klasse. 

Materialer 
(Papir og blyanter) 

Øvelsesbeskrivelse   
Underviseren kan starte introduktionen af øvelsen med følgende argumenter: 

 “Denne øvelse øger opmærksomheden på den effekt, som hierarkier har på menneskers liv og muligheder i 

samfundet og i organisationer (herunder skoler og klasser). Øvelsen viser den sociale og kulturelle kapital i 

en organisation og tydeliggør, hvilke egenskaber der udløser magt. 

Enhver organisation og ethvert klasselokale har et værdisæt. Nogle egenskaber bliver værdsat mere end andre 

og giver mere magt. Nogle af disse egenskaber er eksplicitte, mens andre er skjulte og implicitte. Stubberup 

og Hildebrandt (2012) argumenterer for at den eksplicitte viden kan kommunikeres og dokumenteres 

sprogligt, hvorimod den implicitte viden skal erfares og ofte ikke bliver delt.  

Derudover er værdierne knyttede til forskellige dele eller niveauer i organisationen. Der vil være nogle 

værdier som er knyttet til selve organisationen. En skole er f.eks. struktureret og legitimeret på en specifik 

måde, der også er knyttet til lovgivningen, den økonomiske situation – hvor kommer pengene fra – og til 

skolens historie og egenart. Det er et niveau. Et anden niveau er skolens leder, der har en personlig fortolkning 



  
 
 
 

 
116 

 
www.handinhand.si 

af skolens værdier og derudover også sit eget værdisæt. Det samme gælder for skolens andre ansatte. Det 

bliver et tredje niveau. De har en forståelse af de værdier skolen står for, og de har deres egne værdier.  

Både de eksplicitte og de implicitte værdier er vigtige for, hvordan hierarkiet ser ud. Hvis du kender og kan 

forbinde med skolelederens værdisæt, vil du typisk have en højere social position, bl.a. fordi det er lettere for 

dig at gennemskue og vide, hvad der bliver set som vigtigt og nødvendigt.  

Denne øvelse har som mål at belyse og eksplicitere værdierne i dit klasserum (eller skole). Det er at lave en 

proces, hvor de implicitte værdier bliver ekspliciteret. Øvelsen kaster samtidig lys på de magtstrukturer der 

vil være i enhver gruppe og viser, hvordan det føles meget bedre at være i centrum fremfor periferien. Og 

hvordan det kan være meget svært at se, at der er et hierarki i det hele taget, når man står i centrum eller er 

placeret højt i hierarkiet.   

---- 

Som underviser kan du altid tilføje relevant teori til at understøtte processen med at få mere bevidsthed og 

klarhed i arbejdet i klasseværelset for læreren.  

---- 

Denne øvelse er bygget op omkring rollekort og spørgsmål til de forskellige roller angående deres forestillede 

adfærd.  

For at gøre denne øvelse mest muligt relevant for hver enkelt lærer og deres specifikke klasse eller 

organisationskultur, bliver de oprindelige rollekort og spørgsmål justeret, så de spejler de reelle udfordringer 

og strukturer, hver enkelt klasse og skole har.  

Deltagerne stiller sig i en cirkel. Der er brug for både deltagere og observatører i denne øvelse. Når det er 

besluttet, hvem der er observatører, deles rollekortene tilfældigt ud til dem der deltager i øvelsen. 

Observatørerne stiller sig uden for cirklen.  

Det er vigtigt at sige til observatørerne at de skal observere og ikke analysere eller fortolke. Følgende er ideer 

til, hvad de kan være opmærksomme på: 

• Energiniveau i gruppen – forandrer det sig undervejs eller forbliver det samme niveau? 

• Opstår der grupperinger? 

• Er der forskellig adfærd i de forskellige grupperinger? 
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• Er der nogen der ”melder sig ud” af øvelsen? 

• Andet? 

I den originale version af denne øvelser er rollerne: 

• En elev fra en lavindkomst familie 

• Lokalpolitikers søn eller datter 

• En elev i rullestol  

• Enebarn fra en familie hvor der kun er en forældre 

• En elev der er ordblind 

• En elev med en flygtningebaggrund 

• En elev der er homoseksuel 

• Skoleinspektørens søn eller datter  

• En elev der ikke er religiøs  

• En elev der er muslim  

Når alle har fået en rolle, bliver der læst nogle spørgsmål højt. Hvis man, på baggrund af den rolle man har 

fået tildelt, kan svare ja til spørgsmålet, tager man et skridt ind mod midten. Hvis svaret er nej, bliver man 

stående.   

Eksempler på spørgsmål:  

Er du sikker på, at du har mulighed for at tage med på hver gang der er ekskursioner med skolen? 

Kan du gå rundt på skolen uden at være bange for, at du bliver overfaldet verbalt eller fysisk?   

Kan du være sikker på, at du kan komme på universitetet, hvis du gerne vil? 

Kan du fejre din fødselsdag, som du gerne vil?  

Har du dit eget værelse? 

Etc. 

Det er reglerne og øvelsen! 

----- 
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Hvem er minoritetsgruppe eller har lav status i din klasse, og hvordan behandler du dem? Hvad er 

magtstrukturerne, de forskellige kulturer og måske også de uudtalte værdier og normer i din klasse? 

Første skridt er at gøre implicitte værdier ekspliciterede. 

Skriv på et stykke papir hvilke store og små problematikker du oplever i din klasse. Skriv overskrifter. Skriv 

derudover, stadig i overskrifter, hvad du sætter du pris på og respekterer ved dine elever, og hvad du synes 

er irriterende eller provokerende. Skriv hvad du umiddelbart kommer til at tænke på stort og småt, plusser og 

minusser. Skriv i 5 minutter. 

------ 

Herefter beslutter du dig for og udvælger de to vigtigste plusser og de to vigtigste minusser. Tegn en firkant 

og placer de 4 udsagn i hvert hjørne af firkanten (Stupperup & Hildebrandt: 2012, p. 126). 

Du har nu arbejdet med at afdække, hvad du værdsætter og ikke bryder dig om i din klasse. Hvilke værdier 

og normer du har. 

Næste skridt er at lave rollekort på baggrund af den afdækning, du lige har lavet.  

Find sammen i grupper på tre til fire.  

Hver gruppe laver to roller og et spørgsmål. 

Skab en karakter:   

Rollekortene skal opbygges omkring karaktertræk, medfødte omstændigheder som køn eller race eller 

socioøkonomiske omstændigheder. Det betyder at karaktererne skal opbygges således at de både indeholder 

privilegerede og ikke-privilegerede elementer, træk eller omstændigheder. Fordi det er sådan de fleste elever 

(og mennesker) er. Brug de positive og negative elementer du afdækkede i den forrige øvelse. Det er vigtigt, 

at rollen kunne være en rigtig elev i din klasse selvfølgelig uden, at det bliver en kopi af en specifik elev. De 

skal ikke kunne genkende sig selv eller andre. 

Du kan bruge følgende spørge som udgangspunkt til at udarbejde en karakter: 

Hvordan er personens relationer til andre elever og mennesker i det hele taget? 

Hvilke interesser har denne person?  
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Hvad er let/svært for denne person? 

Er personen dårligt stillet fysisk, psykisk eller socioøkonomisk? 

Spørgsmål til de forskellige karakterer.  

Spørgsmålet skal udformes således, at når man svarer ja, er det et rigtigt svar i forhold til, hvad der i denne 

klasse bliver set på som privilegeret af dig. Spørgsmål hvor et ja afspejler dine værdier og normer. 

Spørgsmålene skal formuleres således, at dem der svarer ja er en slags rollemodeller i dit klasselokale. Det 

vil sikkert være elever, der er i den højere ende af hierarkiet. Spørgsmålene skal også formuleres sådan, at de 

belyser de implicitte faktorer der danner de hierarkiske strukturer. 

 De følgende kategorier og spørgsmål kan bruges som eksempler. Du kan vælge at bruge nogle af 

spørgsmålene og nogle af dem der bliver lavet i grupperne. 

Kategorier og spørgsmål. 

Religion:  

På min religions helligdage har vi fri fra skole?  

Statsborgerskab/nationalitet:  

Mine forældre blev født i Danmark?  

Sprog: 

Jeg forstår alt, hvad der bliver sagt i klassen, og jeg kan sige, hvad jeg vil og blive forstået? 

Køn: 

Jeg har aldrig følt mig begrænset af mit køn? Jeg har aldrig følt, at der er ting jeg ikke kan gøre på grund af 

mit køn? 

Seksuel orientering: 

Jeg kan holde i hånd/kysse/udtrykke min kærlighed til min kæreste i offentligheden uden, at det tiltrækker 

ekstra opmærksomhed? 

Hudfarve:  
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Jeg har oplevet at blive behandlet bedre pga. af min hudfarve?  

Handicap: 

Jeg kan bevæge mig hvor som helst uden at behøve at tænke på forhindringer? 

Socioøkonomisk status:  

Jeg tænker ikke på, om jeg har råd til at komme til sociale arrangementer? 

Uddel rollerne tilfældigt. Hvis du arbejder med en større gruppe, kan du vælge at have observatører. De kan 

kigge efter ændring af adfærd gennem øvelsen, karakteristika ved dem der står i midten, og dem der står i 

periferien, og om der er andet, de lægger mærker til. Det er vigtigt, at observatørerne er specifikke i deres 

beskrivelser af observationerne, og at de ikke analyserer og fortolker, hvad de ser. De skal bare beskrive.   

Start øvelsen som beskrevet ovenfor.  

Når øvelsen slutter, kan det være en god ide at lade deltagerne gætte på, hvilke roller de forskellige har haft 

og bagefter læse rollekortene op. 

----- 

Plads til refleksion: Den sidste men meget vigtige del af denne øvelse er at reflektere over erfaringer og 

oplevelser med øvelsen. Det er nu, at observatørerne kommer med deres observationer. Hvad lagde de mærke 

til? Bed dem om at være så objektive som muligt og ikke fortolke på, hvad de så. Spørg derefter deltagerne 

hvordan det var for dem at deltage i øvelsen. Hvordan var det at være i midten? I periferien? Hvad synes de 

om øvelsen? Opdagede/erfarede de noget, som de ikke var opmærksomme på før?  
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Modul 4 
En dag, 9.00 - 16.00 
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Eksempel: En dagsorden kunne se sådan ud. 
 

 Indhold *Bemærkninger 
9 - 10 Opsamling på dagen og programmet   

Runde: Udfordringer der skal arbejdes med i dag? 
 

10 - 12 Opsummering på teori, små øvelser (ekstra materiale) 
ind imellem 

 

12 - 13 Frokost  
13 - 15 Øvelse – interkulturel kompetence?  
15 - 16 Evaluering – afrunding på programmet  

 
 

Afrunding på dagen og programmet  
Opsummering på den centrale teori  

Plenum: Ud fra dette perspektiv: Hvad giver det mening at arbejde med i dag, når det drejer sig om 

implementering af arbejdet med SEI-kompetencer i klasserummet? 

Ud fra feedback besluttes det, hvad der er mest vigtigt at arbejde med resten af dagen, for bedst muligt at 

understøtte implementering af arbejdet med SEI-kompetencer i de forskellige klasserum. 

Det kunne for eksempel være at bruge dialogøvelse i relation til relationskompetence og/eller lade 

deltagerne være dem, der instruerer de forskellige øvelser.  

Måske skal der introduceres endnu en øvelse relateret til interkulturel kompetence? 
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Ø4.1 Groundingøvelse (tilgængelig på video) 
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 er en opmærksomhedsøvelse eller 

en mindfulness-øvelse. 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. Øvelserne har fokus på at være opmærksom på hvad der sker i 

øjeblikket og 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
At flytte og fastholde opmærksomheden på specielt den nederste del af kroppen 

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 fx 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 

flytte opmærksomheden til hvordan du oplever, mærker og fortolker alle de impulser, du modtager hvert 

øjeblik.  
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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 nogle gange 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. 

Du kan også lave denne variation nogle gange i din egen rytme. 
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Ø4.2 Balance- og groundingøvelse (tilgængelig på video) 
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 er en opmærksomhedsøvelse eller 

en mindfulness-øvelse. 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. Øvelserne har fokus på at være opmærksom på, hvad der sker 

i øjeblikket og 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
At flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen og de fysiske fornemmelser i kroppen 

Materialer 
(Inge materialer) 

Øvelsesbeskrivelse    
Underviseren viser og guider: 

Stå med parallelle fødder og med en hoftebreddes afstand mellem fødderne. 

Bøj og løft det højre ben og fold hænderne om højre knæ. Du står nu på din venstre fod. 

Du kan lave små cirkler med din højre fod, mens du står i denne position. 

Bliv stående et stykke tid og eksperimenter med din balance. 

Hvis det er let for dig at holde balancen, kan du prøve at lukke det ene øje eller dem begge og på den måde 
udfordre dig selv og din balance. 

Målet er ikke at være i en perfekt balance. Det er godt at komme ud af balance. Det aktiverer musklerne i den 
fod du står på og bringer din opmærksomhed ned til foden. Begge dele er med til at grounde dig.  

Du kan nu placere din højre fod på indersiden af dit venstre lår eller under knæet eller ved anklen. Mærk hvad 
der er en passende udfordring for dig. Målet er ikke at stå i en fin og flot balance, men at bruge stillingen til 
at få opmærksomhed ind i kroppen.  
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Hvis det virker okay, kan du samle håndfladerne foran hjertet.  

Du kan også lukke øjnene, hvis det kunne være en passende udfordring.  

Herfra kan du strække højre ben bagud, så du kommer ind i en ny balance. Du kan bevæge dig lidt her og 
lege med forskellige balancer på et ben. 

Sænk så dit højre ben så det støtter mod gulvet og kom herfra tilbage til udgangspositionen med parallelle 
fødder i en hoftebreddes afstand. 

Du kan nu lukke øjnene og lade blikket hvile og vende opmærksomheden indad.  

Mærk gulvet med dine fødder. 

Undersøg og mærk om der er en forskel på, hvordan du fornemmer den højre side og den venstre side af 
kroppen. 

Lav så sekvensen til den modsatte side.   

 

Ø4.3 Bevægelse og åndedræt, siddende (tilgængelig på video) 
Formål/begrundelse 
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 bringe opmærksomhed til åndedrættet aktiveres det parasympatiske 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  
Følelsesmæssig kompetence, relationskompetence og interkulturel kompetence 

Mål 
Hovedformålet i denne øvelse er som i de forrige at flytte og fastholde opmærksomheden på kroppen. I denne 

øvelse trænes desuden at udvide opmærksomhedsfeltet til også at indeholde åndedrættets bevægelser og de 

fornemmelser, der er knyttet til åndedrættet.  

Materialer 
(Ingen materialer) 
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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 for 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.  

Måske kan du mærke, hvordan rygsøjlen hjælper med at holde dig oprejst?  

Hvis du sidder på gulvet, kan du placere dine hænder på gulvet ved siden af dig. Hvis du sidder på en stol, 
kan lade armene hænge ned 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 du 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 laves stående. 
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Ø4.4 Evaluering 
Evaluering af træningen. 

Hvad var inspirerende?  

Hvad var udfordrende?  

Hvad har du lært?  

Eller andre spørgsmål som du som underviser finder relevante….  
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Ekstra øvelser 
Gearskifte og pauser  
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Tæl til 20 sammen 
Alle deltagere stiller sig eller sidder i en cirkel 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. 

  

 

Kopi dans 
Find forskelligt musik – genre, tempo, rytme, energi. 

Find sammen to og to.   

Sæt musik på og dans. Den ene bestemmer hvilke dansebevægelser I skal lave, og den anden kopierer 

bevægelserne.   

Når musikken stopper, er det et tegn til, at I bytter roller, når musikken starter igen. 

Sæt et nyt musiknummer på. Når musikken skifter bytter man makker og gentager ovenstående. Den ene 
bestemmer, den anden kopierer, musikken pauser og man bytter roller. 

Den sidste sang skal være en rolig sang. 

Når musikken starter, lægger alle deltagere sig ned på gulvet og rører helt let ved hinanden: en hånd, en fod, 
toppen af hovedet. 

Når du ligger her kan du lægge mærke til kontakten til gulvet og til dit eget åndedræt. Mærk åndedrættet i 
kroppen. Og mærk kontakten til resten af gruppen. 

Og så kan du bare ligge stille og lytte til musikken. 
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Fingerklap 
Stå i en rundkreds skulder ved skulder. 

Følg den person der leder øvelsen. 

Klap pegefinger mod pegefinger. 

2 fingre mod 2 fingre. 

3 fingre mod 3 fingre. 

4 fingre mod 4 fingre. 

Klap hænder – hurtigere og hurtigere, højere og højere. 

Klap hænderne mod lårene. 

Tramp i gulvet, hurtigere og hurtigere, hårdere og hårdere. 

Klap hænderne mod lårene igen. 

Klap hænderne mod lårene på den der står til højre, 

på dig selv, 

til venstre. 

Klap på skulderbladene af den der står til højre, 

på egne lår, 

på skulderbladene af den der står til venstre. 

Fortsæt så længe som ønsket. 

Stop sekvensen med at klappe på egne lår. 

Klap hænderne mod hinanden. 

Klap 4 fingre. 

Klap 3 fingre. 

Klap 2 fingre. 

Klap 1 finger. 

Stå stille og mærk kroppen: Fødderne, hænderne, lårene, åndedrættet. 
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Klap kroppen 
Alle deltagere stiller sig i en cirkel med lidt plads mellem 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. 

 

Lyt til lyden fra klokken  
Start med at lukke øjnene. Hvis du synes, det er ubehageligt at have lukkede øjne så lad blikket hvile mod 
gulvet. 

Lederen af øvelsen laver en lyd med en klokke. 

Lyt til lyden fra klokken.  

Når du ikke længere kan høre lyden så ræk hånden i vejret. 

Dette gentages tre gange. 
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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).


