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”Der var nogle af børnene, som udviklede sig under arbejdet 
med LEGE SAMMEN. Det er dejligt, at børnene kan udvikle 
deres kompetencer gennem sjove aktiviteter.” 

- Pædagog
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Et læringsforløb til mellemtrinnet, der styrker 

klassefællesskabet og det enkelte barn.

STÆRKE SAMMEN

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker 
dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi er Save the Children – verdens førende uafhængige organisation 
for børn. 

Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer 
skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for positive foran-
dringer for udsatte børn og skaber debat om børns livsvilkår.

Red Barnet er en demokratisk organisation med engagerede frivillige, der er organiseret i 65 lokalfor-
eninger. De frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen og i lokale fællesskaber. De driver 
genbrugsbutikker og træder til ved Red Barnets indsamlinger.

BESØG RED BARNETS SKOLESITE 
Red Barnet tilbyder gratis undervisningsmaterialer til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen om bl.a. 
mobning, vold og seksuelle overgreb, børn i katastrofer samt børns rettigheder og stærke fællesskaber.

Find alle materialerne og undervisningsvejledninger på Red Barnets skolesite www.redbarnet.dk/skole

RED BARNET
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STÆRKE SAMMEN er et struktureret materiale til 
4.-6. klassetrin, der kan anvendes i en læringsmålstyret under-
visning. Gennem otte moduler bliver tematikker såsom 
fællesskab og trivsel, børns rettigheder, styrker, grænser og 
netværk samt alderssvarende viden om vold og seksuelle 
overgreb berørt. Derudover er der mulighed for at arbejde 
med tematikker som konflikter og samarbejde eller mobning 
og mod i de to supplerende moduler.

STÆRKE SAMMEN er gratis tilgængeligt på Red Barnets 
skolesite www.redbarnet.dk/skole under ’Fagpersoner’.

 

Et læringsforløb til mellemtrinnet, der styrker 
klassefællesskabet og det enkelte barn.

STÆRKE SAMMEN

I LEGE SAMMEN (0.-6. klasse) har Red Barnet samlet 35 strukturerede legeaktiviteter, der under sjove, 
trygge og inkluderende rammer kan styrke fællesskaber og øge børns robusthed samt trivsel.

De 35 legeaktiviteter kan bruges i mange forskellige sammenhænge, fx i skolen, fritidstilbuddet eller den 
lokale fritidsklub. LEGE SAMMEN kan også anvendes i andre sammenhænge, fx i grupper bestående af 
børn og forældre sammen.

I skolen kan LEGE SAMMEN bruges fra 0.-6. klasse, og mange af legeaktiviteterne kan også tilpasses ud-
skolingstrinnet. På mellemtrinnet kan legeaktiviteterne enten bruges selvstændigt eller som et supplement 
til Red Barnets undervisningsmateriale STÆRKE SAMMEN. Derudover kan legeaktiviteterne bruges som 
inspiration til voksenstyrede aktiviteter i skolens frikvarterer eller som mindre ’hjernepauser’ i løbet af 
dagen, hvor børn og voksne sammen kan få mulighed for bevægelse, sjove oplevelser og ny energi.

I fritidstilbuddet kan LEGE SAMMEN enten indgå i et tilrettelagt arbejde med en bestemt børnegruppe 
over tid eller som enkeltstående åbne tilbud til børnegrupper, hvor gruppesammensætningen er ny fra 
gang til gang. 

Hvis man i fritidstilbuddet samtidig ønsker at inddrage bestemte tematikker i det pædagogiske arbejde 
med børnene, er der god inspiration at hente i undervisningsmaterialet STÆRKE SAMMEN.

Red Barnets materialer LEGE SAMMEN (0.-6. klasse) og STÆRKE SAMMEN (4.-6. klasse) er begge fun-
deret i den nyeste viden inden for resiliensforskningen – herunder viden om, hvad der fremmer stærke 
fællesskaber og samtidig styrker hvert enkelt barn.

LEGE SAMMEN
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1) Jacobsen, I.S. (2014).
2) Berliner, P. (2014).
3) Berliner, P. & Månsson, H. (2016).
4) Luthar S. S & Cicchetti, D. (2000) + Rutter, M. (1999).

Resiliens og børn i ’udsatte positioner’
Forskning viser, at resiliensfremmende fællesskaber generelt er vigtige for alle børns udvikling 
og trivsel. Samtidig kan de virke som en afgørende ’buffer’ for børn, der gennem en kortere 
eller længere periode oplever udfordrende livsomstændigheder. Trygge og autentiske relati-
oner mellem børn og voksne spiller ofte en afgørende rolle for et barn i en ’udsat position’. 
Mange voksne fortæller, at de husker et familiemedlem eller en dygtig fagperson, såsom en 
tillidsvækkende lærer eller pædagog, der i deres barndom spillede en afgørende rolle for, at de 
kom styrket gennem udfordrende livsomstændigheder4.

ET RESILIENSFREMMENDE FÆLLESSKAB
LEGE SAMMEN giver inspiration til et pædagogisk arbejde med at sikre, at så mange børn som muligt 
trives og oplever, at de er med i fællesskaber, hvor de bliver set og værdsat for det, de er og kan.

Resiliens eller resilient adfærd skabes gennem de samspil, børn har med deres omgivelser – både med 
familien, med jævnaldrende og med voksne i skolen, fritidstilbuddet og andre steder, hvor børnene til-
bringer deres tid1. Forskning i resiliensfremmende fællesskaber og resiliensprocesser samt den nyere 
udviklingspsykologiske viden peger på, at børns trivsel og udvikling i høj grad er afhængig af, hvilken slags 
fællesskaber de tager del i – og hvordan deres muligheder for deltagelse er i disse fællesskaber 2.

Resiliensfremmende fællesskaber kendetegnes bl.a. ved, at der er muligheder for 3:

 • Trygge relationer præget af indlevelse, omsorg og samhørighed.

 • Retfærdighed, herunder respekt for alles rettigheder samt bevidsthed om det ansvar, 
der følger med rettighederne.

 • Anerkendelse af ressourcer og styrker hos børn og voksne i fællesskabet.

 • Tillid til sig selv og andre.

 • Oplevelse af livsglæde, meningsfuldhed og medbestemmelse.

 • Støtte, samarbejde og selvstændighed.

Jo mere voksne og børn kan være med til at fremme ovenstående kendetegn ved et fællesskab, desto 
højere er sandsynligheden for, at man er medskaber af et resiliensfremmende miljø. Det samme gør sig 
gældende for voksne – fx i de kollegiale eller hierarkiske relationer på arbejdspladsen.
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5) Fonagy, P., Target, M. & Gergely, G (2007) + Kulturministeriet (2011).
6) Friedrickson, B. L. (2001).

LEGEAKTIVITETERNES FORMÅL
Der er dokumentation for, at leg og bevægelse kan styrke børns almene udvikling og læring5. I forhold til 
udvikling og læring har forskning bl.a. vist, at man kan blive mere socialt ansvarlig, huske bedre, lære hur-
tigere og være mere kreativ, når man har det godt og føler sig tryg6. Gennem strukturerede legeaktivite-
ter kan man styrke resiliensfremmende relationer og fællesskaber med henblik på at øge børns trivsel og 
modstandsdygtighed.

Der er mange former for leg, og legeaktiviteterne i LEGE SAMMEN er en særlig form for voksenstyrede 
og strukturerede lege. Legeaktiviteterne kan bruges til at give børn og voksne erfaringer med andre måder 
at være sammen på og kan fx medføre:

 • En direkte erfaring med og fælles oplevelse af indbyrdes samhørighed

 • En oplevelse af at være værdsat, vigtig og betydningsfuld for andre

 • Mulighed for at få energifyldte eller omsorgsfulde oplevelser sammen

 • Mulighed for at afprøve eller ændre indbyrdes positioner i fællesskabet

I legeaktiviteterne er der brug for forskellige og anderledes kompetencer, der giver børn mulighed for at 
vise nye sider af sig selv, og det kan føre til en følelse af styrke og mestring. Legeaktiviteterne kan være 
med til at styrke børns erfaringer med tillid, omsorg, empati, samarbejde, turtagning og øjenkontakt, som 
alle er vigtige sociale kompetencer. Derudover kan det fælles opmærksomhedsfokus, som indgår i lege-
aktiviteterne, understøtte og styrke børns opmærksomheds- og koncentrationsevne. Ud over at under-
støtte eller styrke samhørighed og sociale kompetencer kan legeaktiviteterne give børn mulighed for at 
mærke sig selv gennem legen – både i aktive/energifyldte situationer og i mere rolige situationer.

Når børn og voksne deler oplevelser omkring legeaktiviteterne, kan kontakten blive styrket, hvilket kan 
gøre det lettere for børn, der oplever udfordringer eller vanskeligheder i deres liv, at henvende sig til og 
hente hjælp og støtte fra voksne. På den måde bliver børnenes sikkerhedsnet mere finmasket.
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”The music is not in the guitar.” 

(Steven Gross)

SJOVT

INKLUDERENDETRYGT

DEN VOKSNE SOM ROLLEMODEL 
OG FACILITATOR

I forhold til ovenstående citat kan de forskellige legeaktiviteter i LEGE SAMMEN ses som selve guitaren, 
men hvis legeaktiviteterne skal have den ønskede effekt, er der brug for en god facilitering af legene. I 
dette afsnit giver vi i Red Barnet vores bud på vigtige opmærksomhedspunkter og principper for at få 
faciliteringen til at spille.

Når man faciliterer legeaktiviteterne i dette hæfte, handler det i stor udstrækning om, at man:

 • møder de enkelte børn i gruppen

 • selv fungerer som rollemodel

 • påtager sig det overordnede ansvar for en god stemning og kommunikation i gruppen

Derfor er der under faciliteringen et gennemgående fokus på relationer ; både mellem voksne og børn 
samt børnene indbyrdes. Vi ved fra udviklingspsykologien, at det er de gentagne mellemmenneskelige 
mødeøjeblikke præget af indlevelse, forståelse og tilpas støtte, der særligt har betydning for børns udvik-
ling af selvfølelse og handlekompetence.

At facilitere kan sammenlignes med at danse: Jo bedre en facilitator kender en dans på forhånd, desto 
bedre kan han/hun improvisere. Den gode dans har energi og nærvær og bliver aldrig mekanisk eller 
instrumentel. Det samme gælder for faciliteringen. At facilitere handler i høj grad om at være til stede 
med det, der er lige nu og her, og at kunne tilpasse sig fleksibelt afhængigt af situationen.

Principperne sjovt, trygt og inkluderende
Red Barnet tager udgangspunkt i tre principper for den 
faciliterende tilgang med det formål, at legeaktiviteterne 
skal være en god oplevelse for alle. De tre principper er :
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Eksempler på aftaler

 • Deltagelse er altid frivillig (alle kan deltage – ingen skal deltage).

 • Man skal respektere hinanden og hinandens grænser.

 • Alle skal passe på hinanden – ingen må komme til skade.

Sjovt
Legene har bl.a. til formål at være sjove og bringe glæde ind i gruppen. Når man som facilitator viser glæ-
de og oprigtig interesse i øvelserne og legeaktiviteterne, smitter det af på børnene, og der bliver skabt 
et godt udgangspunkt for positivt samvær.

Når man griner sammen, bliver hormonerne dopamin og serotonin udløst. Disse hormoner kaldes po-
pulært for ’glædeshormoner’ og har en række positive virkninger. Glædeshormoner kan bl.a. medvirke til, 
at man føler sig mindre stresset samt mere afslappet og tryg. Ud over at få én til at føle sig bedre tilpas 
kan dét at have det sjovt og glædes sammen med andre øge ens oplevelse af at være betydningsfuld for 
andre samt styrke de gensidige relationer og samhørighedsfølelsen.

Hvilke legeaktiviteter der fører til sjov og glæde, kan variere fra gruppe til gruppe og fra dag til dag. Der-
for er det op til den voksne at vurdere, hvad der virker, og tilpasse undervejs.

Trygt
Det skal være trygt for alle at deltage i de strukturerede legeaktiviteter. Tryghed handler bl.a. om, at alle 
børn oplever, at de kan deltage, som de er, og at deres grænser bliver respekteret. Det kan i den for-
bindelse være en god idé sammen med børnene at blive enige om nogle enkle aftaler, der gælder, når I 
leger sammen.

Tryghed handler også om, at børnene oplever, at de trygt kan sige deres meninger højt, og at deres ytringer 
bliver respekteret. Eller omvendt, at det bliver respekteret, hvis et barn ikke har lyst til at udtrykke sig.

Struktur og en vis grad af forudsigelighed er ofte med til at øge børns tryghed. Det indebærer fx, at 
facilitator er velforberedt, selv kender legeaktiviteterne godt samt skaber en forudsigelig og genkendelig 
struktur. Det er samtidig vigtigt at vise, at det er menneskeligt at fejle, og at det er tilladt.

Facilitator har det overordnede ansvar for atmosfæren og graden af tryghed i gruppen. Derfor er facili-
tator gennem sin egen ro, følelsesmæssige balance, venlighed og respektfulde tilgang en vigtig rollemodel 
for børnegruppen.
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Inkluderende
Det inkluderende aspekt handler om, at facilitator tilrettelægger eller tilpasser legeaktiviteterne, så alle 
har mulighed for at deltage i legen ud fra deres egne præmisser. Det handler i stor udstrækning om at 
skabe succeser for børn, så de opnår en følelse af kompetence og mestring – både under legeaktiviteten 
og evt. i den efterfølgende dialog. Derfor har facilitator en særlig opmærksomhed på, at legeaktiviteterne 
ikke er med til, at nogle børn oplever, at de ikke kan være med, og at de måske føler sig ’udenfor’.

Deltagelse er altid et åbent tilbud. Alle kan deltage, men ingen skal deltage – og observation er også en 
form for deltagelse. Det kan være en god idé at lave et særligt område, hvor man kan iagttage legeaktivi-
teten, indtil man er parat til at deltage direkte i legen.

Det inkluderende aspekt handler også om at sørge for, at alle har forstået legen, før den begynder, fx 
ved selv at demonstrere legen først. Hvis nogle børn ikke har forstået rammerne for legeaktiviteten, 
påtager facilitator sig ansvaret og forklarer/demonstrerer rammerne igen. Samtidig kan facilitator finde 
en passende balance mellem struktur og fleksibilitet og være åben for, at legeaktiviteten kan udvikle sig i 
andre retninger end planlagt, hvis det fungerer godt for gruppen.

Gruppestørrelse
Det er en balance at finde den rette gruppestørrelse. Hvis LEGE SAMMEN skal anvendes i en klasse-
sammenhæng eller andre steder, hvor gruppens størrelse er givet på forhånd, kan man overveje, om den 
store gruppe skal deles op i mindre grupper, eller om legeaktiviteterne skal tilpasses den store gruppe-
sammenhæng. Generelt gælder den tommelfingerregel, at der skal være plads til, at de voksne kan se og 
skabe kontakt til de enkelte børn i gruppen.
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Dialog efter legeaktiviteterne og aktiv lytning
I slutningen af hver legeaktivitet kan den voksne vælge at facilitere en dialog med udgangspunkt i legen 
samt i børnenes oplevelser og erfaringer under legen. Det er op til den voksne at vurdere, om en dialog 
efter en legeaktivitet er meningsfuld for børnegruppen. Nogle gange giver børnene selv udtryk for at 
ville dele oplevelser eller erfaringer fra legen.

Dialog efter en legeaktivitet kan tage udgangspunkt i åbne spørgsmål såsom:
 • Hvad synes I om legen?

 • Hvad var en hjælp i legen?

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver god og sjov for alle? 

 • Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er budskabet?

Efter hver beskrivelse af legeaktiviteterne er der en boks med forslag til spørgsmål om den givne lege-
aktivitet. I kan også finde på jeres egne spørgsmål undervejs eller relatere de forskellige legeaktiviteter til 
hinanden.

I dialogen efter legeaktiviteterne spiller den aktive lytning en særlig rolle. Den voksne giver gennem 
nærvær og aktiv lytning børnene mulighed for at reflektere og udtrykke sig, så børnene oplever, at de 
bliver hørt og taget seriøst. Sammen får børnene mulighed for at reflektere over deres oplevelser i lege-
aktiviteten, og hvad man kan lære af den. Det er ikke hensigten, at alle skal blive enige eller finde frem til 
rigtige eller forkerte holdninger. Alle bidrag er værdifulde, og det er en vigtig læring for børn, at de nogle 
gange kan mene eller opleve det samme og andre gange noget forskelligt – og at det er ok, så længe 
man behandler hinanden med respekt.

I forbindelse med dialogen efter en legeaktivitet kan nogle børn associere legen med oplevelser fra de-
res hverdag. Dette er selvfølgelig okay, men den voksne facilitator har samtidig et overordnet ansvar for 
at sikre, at børnene ikke kommer til at dele for private historier i den store gruppe, da det ikke er for-
målet med legeaktiviteterne i denne sammenhæng. Sker det, at et barn fortæller en historie, der er for 
privat, i dialogen efter en legeaktivitet, kan den voksne anerkende barnets historie og samtidig generali-
sere indholdet til et mere alment niveau. Den voksne kan følge op med barnet uden for den store grup-
pesammenhæng og vise barnet, at der altid er en åben invitation til samtale, når barnet har brug for det.

At arbejde med skift i tempo og energiniveau
Legeaktiviteterne kan enten være stille eller mere vilde, enkle eller med mere udfordring. Den voksne 
kan bevidst arbejde med at styre tempo og energiniveau op og ned, igen som metode til, at børnene på 
en sjov måde lærer at håndtere deres energi- og koncentrationsniveau. Fx kan man starte legen roligt, 
efterfølgende øge tempoet lidt, og når man så er oppe på et højt energiniveau, kan man sænke tempoet 
igen. På den måde får børnene erfaringer med at opleve spænding og engagement samt at komme i ro 
efter at have været i høj aktivitet. Hvis en legeaktivitet bliver for vild i en gruppe, kan man sænke grup-
pens energiniveau ved fx at gøre legen roligere eller skifte til en legeaktivitet med højere grad af struktur
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Red Barnets tips om facilitering:

 • Start gerne med de lege, du selv kender og føler dig tryg ved – trygheden smitter.

 • Alle kan deltage – ingen skal deltage.

 • Tilpas legeaktiviteterne, så de passer til den specifikke gruppe.

 • Forsøg så vidt muligt at få alle til at føle sig set og mødt.

 • Deltag selv i så mange aktiviteter som muligt.

 • Vær opmærksom på dit eget og børnenes kropssprog, mimik og toneleje.

 • Vis, at det er ok at fejle alting behøver ikke at være perfekt.

 • Lad alle komme til orde – alles ytringer er lige betydningsfulde.

 • Brug aktiv lytning uden at afbryde med henblik på at forstå. 

 • Undgå at dømme eller udfordre det, børnene siger.

 • Tag ansvar for, at atmosfæren og kommunikationen i gruppen er tryg og positiv.
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7) Hart, S. (red.) (2015).. 

De 35 legeaktiviteter er aktiviteter, som Red Barnet bruger i psykosociale indsatser for børn – både 
nationalt og internationalt. Red Barnet er bl.a. inspireret af den neuroaffektive udviklingsforståelse7 og de 
strukturerede legetilgange, såsom Joyful Playing og Sunshine Circles. Mange af legeaktiviteterne kommer 
fra universelle og klassiske lege. Til de legeaktiviteter, hvor Red Barnet har fundet inspiration fra andre 
organisationer, står der kildehenvisninger.

De fleste af de strukturerede legeaktiviteter i LEGE SAMMEN ligner hinanden i den forstand, at de er 
enkle og ikke behøver lange instrukser, samt at de har en tydelig struktur. Legeaktiviteterne vægter gem-
nemgående samarbejde højere end konkurrence og fokuserer primært på her og nu. De er baseret på 
naturlige interaktionsmønstre og giver en struktureret ramme for øjenkontakt, omsorg og tæthed samt 
glæde og engagement.

For overskuelighedens skyld er legeaktiviteterne blevet inddelt i seks overordnede kategorier, ud fra hvad 
der primært kendetegner legeaktiviteterne. Dog passer flere af legeaktiviteterne ind i flere kategorier på 
samme tid, og mange af legeaktiviteterne har potentiale til at styrke deltagernes opmærksomheds- og 
koncentrationsevne, hukommelse, samhørighedsfølelse samt følelse af kompetence og selvværd, samtidig 
med at de kan give deltagerne ny energi og understøtte efterfølgende læringsprocesser.

LEGEAKTIVITETER
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Fællesskabsopbyggende 
LEGEAKTIVITETER

Energigivende 
LEGEAKTIVITETER

Samarbejdsstyrkende 
LEGEAKTIVITETER

Koncentrationsstyrkende
LEGEAKTIVITETER

Beroligende 
LEGEAKTIVITETER

LEGEAKTIVITETER 
vedrørende beskyttelse
og fællesskab

Formål:De seks kategorier er:

at styrke gruppens samhørighedsfølelse. Legeaktiviteterne 
stimulerer bl.a. øjenkontakt og gensidig opmærksomhed 
på hinanden. Mange af legeaktiviteterne styrker gruppens 
fællesskabsfølelse gennem rytme og struktur.

at aktivere deltagerne og give dem mulighed for at grine, 
bruge kroppen samt få ny energi og en ’hjernepause’.

at styrke deltagernes samarbejdsevner, hjælpsomhed, tillid 
og sociale kompetencer. Nogle af legeaktiviteterne giver 
også deltagerne mulighed for at udforske, hvordan de er 
ens og forskellige fra hinanden.

at styrke deltagernes opmærksomheds- og koncentrations-
evne. Mange af legeaktiviteterne styrker deltagernes evne 
til impulshæmning og skærper deres opmærksomhed på 
dem selv og andre. 

at berolige og nedregulere deltagerne. Legeaktiviteterne 
giver mulighed for rolige, omsorgsfulde og afspændende 
gruppeaktiviteter, der kan være med til at styrke deltager-
nes krops- og grænsefornemmelse. 

at illustrere vigtigheden af et stærkt fællesskab, hvor alle er 
med, og ingen er udenfor. Legeaktiviteterne formidler et 
budskab om at hjælpe og støtte hinanden, og de lægger op 
til refleksion og dialog over tematikker som tillid, beskyt-
telse, fællesskab, omsorg og respekt.
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10 minutterBYTTE PLADS8

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvordan var det at søge øjenkontakt 
med de andre i gruppen?

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, 
så legen bliver god og sjov for alle?

 •  …

De fællesskabsopbyggende legeaktiviteter har til formål at styrke gruppens samhørighedsfølelse. Lege-
aktiviteterne stimulerer bl.a. øjenkontakt og gensidig opmærksomhed på hinanden. Mange af legeaktivite-
terne styrker gruppens fællesskabsfølelse gennem rytme og struktur.

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel og kigger rundt.

2. Når man får øjenkontakt med en anden, skifter man plads.

3. Vær opmærksom på, at alle børn når at få øjenkontakt med nogen.

Variationer: 
Variér, hvad man skal gøre, når man bytter plads med en anden, 
fx give hinanden et håndtryk, når man går forbi hinanden eller :
 • Tommelfinger mod tommelfinger og sige ”yes”

 • Highfive

 • Håndtryk – svinge rundt og gå tilbage til egen plads i cirklen

Afslutning: 
Slut legen af på en rolig måde, fx ved at alle i den sidste runde bytter plads i slowmotion.

Fællesskabsopbyggende  
LEGEAKTIVITETER
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10 minutterMAGNET

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Oplevede I en forskel på at være tæt på 
hinanden og langt fra hinanden i legen?

 •  Hvad er vigtigt at være opmærksom på, 
så legen bliver god og sjov for alle?

 •  …

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel med god plads imellem sig.

2. Den voksne siger ”magnet”, og alle rykker tættere og tættere sammen mod midten, 
indtil alle står helt tæt.

3. Den voksne siger ”tilbage”, og alle rykker tilbage og danner en cirkel.

4. Ovenstående gentages et par gange.

Variationer: 
Den voksne siger ”tre magneter”, og alle skal fordele sig i grupper på tre – variér antallet. Den voksne 
kan også udfordre ved at sige ord, der minder om ’magneter’ (fx ’magnum’, ’magnolie’, ’magi’ – det virker 
bedst, hvis man trækker på m-lyden). Børnene skal først reagere, når den voksne siger det rigtige ord: 
”Magnet.”
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10 minutterKLAPPELEG9

Forslag til efterfølgende dialog

 •  Hvad synes I om legen?

 • Var legen udfordrende?

 • Var der noget, I oplevede som rart eller 
ubehageligt?

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, 
så legen bliver god og sjov for alle?

 •  …

9) Inspireret af Sunshine Circles/Joyful Playing.

! OBS.! Gør børnene opmærksomme på, at de skal klappe blidt, så klappene udgør en slags massage. 
Børnene skal blive ved med at klappe, til der kommer en ny ’kommando’. Sørg for at gøre det enkelt, så 
alle kan følge med – fx ved at tage mange runder i kronologisk rækkefølge og klappe i et roligt tempo.

Beskrivelse:
1. Alle står tæt i en cirkel – skulder mod skulder.

2. Den voksne forklarer og demonstrerer samtidig, at når han/hun siger :

 • ”et” – skal alle klappe med begge hænder på sine knæ

 • ”to” – skal alle klappe blidt på knæet på den person, der står til venstre for en

 • ”tre” – skal alle klappe blidt på knæet på den person, der står til højre for en

 • ”fire” – skal alle klappe blidt på skulderen på den, der står til venstre for en

 • ”fem” – skal alle klappe blidt på skulderen på den, der står til højre for en

3. Den voksne styrer tempoet og siger et, to, tre, fire, fem i kronologisk rækkefølge et par gange. 
Giv gerne god tid til, at børnene kan nå at klappe et givent sted.

4. Sørg for at slutte af med en rolig runde, hvor I klapper helt stille og roligt.

Variationer: 
For at øge udfordringen kan man sige rækkefølgen baglæns eller undlade at nævne tallene i kronologisk 
rækkefølge samt variere i rytmen og intervallerne. Hvis der skal være mindre udfordring, kan I nøjes 
med at bruge sekvens et-tre.

Du kan se ’Klappeleg’ demonstreret på www.redbarnet.dk/skole/fagpersoner under 'STÆRKE SAMMEN'. 
I filmen får du også tips til, hvordan du kan facilitere legen.
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10 minutterDANS I CIRKLEN 

Forslag til efterfølgende dialog
 • Hvad synes I om legen?

 • Hvordan føltes det, da rytmen fungerede, 
og vi alle ’dansede’ i takt?

 •  …

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Den voksne demonstrerer nogle enkle trin, som alle efterfølgende laver sammen, fx: 

 • Trekant: begge fødder samlet – venstre fod et skridt frem og lidt mod venstre – højre 
fod et skridt frem og lidt mod højre – venstre fod tilbage til udgangspunkt – højre fod 
tilbage til udgangspunkt.

 • Blomst: tre trin ind mod midten – et trin på stedet – tre trin tilbage til udgangspunkt.
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10 minutterKOP-LEG10

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?
 • Var der noget, der var udfordrende i legen?
 • Hvad var en hjælp i legen?
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver 

god og sjov for alle?
 • Hvordan føltes det, da rytmen fungerede, og vi alle lavede 

rytmen i takt?
 • Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er budskabet?
 •  …

10) Inspireret af klassiske ‘cup songs’ fra YouTube.

Materialer: Papkrus til alle deltagere.

Beskrivelse:
1. Alle sidder i en stor cirkel på gulvet med hver deres papkrus vendt på hovedet foran sig.

2. Den voksne forklarer og demonstrerer samtidig, hvordan I sammen skal skabe en enkel rytme med 
papkrusene. Understreg, at det ikke handler om at være hurtig, men at skabe en rytme sammen.

3. Start med at øve jer på en enkelt rytme, hvor I slår toppen af papkruset blidt mod gulvet (tap). Gør 
det i et roligt tempo, indtil alle er med, og I har en fælles rytme.

4. Overbygning på rytmen er at ’tappe’ papkruset i gulvet to gange og efterfølgende klappe en gang i 
hænderne (tap tap – klap).

5. Når rytmen fungerer, så lav ovenstående rytme, og efter klappet sender alle deres papkrus en gang 
til venstre (tap tap – klap – send videre).

6. Hvis rytmen fungerer, kan I selv bygge oven på sekvensen, fx med knips, for at øge udfordringen.

Du kan se ’Kop-leg’ demonstreret på www.redbarnet.dk/skole/fagpersoner under 'STÆRKE SAMMEN'.
I filmen får du også tips til, hvordan du kan facilitere legen.
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5-10 minutterREGNVEJR11

Forslag til efterfølgende dialog

 •  Hvordan oplevede I det at lave regnvejr sammen?

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvad lagde I mærke til i jeres krop, efter at vi havde lavet regnvejr sammen?

 • Lagde I mærke til nogle ændringer i jeres krop før og efter legen?

 •  …

11) Inspireret af World Vision.

De energigivende legeaktiviteter har til formål at aktivere deltagerne og give dem mulighed for at grine, 
bruge kroppen samt få ny energi og en ’hjernepause’.

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Forklar børnene, at de skal gøre 
det samme som dig: 

 • Gnid hænderne sammen

 • Bank med højre finger på 
venstre håndflade

 • Bank med to fingre

 • Bank med tre fingre

 • Klap i hænderne

 • Stamp med fødderne i gulvet

 • Stamp hurtigere – regnen tager til

 • Regnen tager af – stamp langsomt

 • Klap i hænderne

 • Bank med tre fingre – to – en

 • Gnid hænderne sammen

 • Stå stille, og mærk hele kroppen (10-15 sekunder)

Du kan se ’Regnvejr’ demonstreret på www.redbarnet.dk/skole/fagpersoner under 'STÆRKE SAMMEN'. 
I filmen får du også tips til, hvordan du kan facilitere legen.

Energigivende  
LEGEAKTIVITETER
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10 minutterZIP ZAP SPOIIING 

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, 
så legen bliver god og sjov for alle?

 •  Hvordan var det, når en i gruppen sagde 
”SPOIIING”?

 •  …

”SPOIING” 

Beskrivelse:
1. Stil jer i en cirkel.

2. Fortæl, at I nu skal lege, at I har en usynlig bold, som skal rundt i gruppen.

3. Alle står med håndfladerne samlet foran brystet. 

4. Én starter med ’at have’ den usynlige bold på fingerspidserne. Når den sendes afsted, kigger afsende-
ren på sin modtager og siger ”ZIP”, mens hænderne med håndfladerne samlet ’sender’ bolden afsted.

5. Modtageren kan nu vælge enten:

 • At ’gribe’ bolden med fingerspidserne, sige ”ZAP” og sende den videre til den næste i cirklen.

 • At ’sende’ bolden retur til afsenderen ved at splitte hænderne og sige ”SPOIIING”. Afsenderen 
må så ’sende’ bolden til den anden sidemakker.

6. Start legen med at lege et par runder kun med ’ZIP’ og ’ZAP’ og sæt så ’SPOIIING’ på senere.

7. I kan skabe mere udfordring ved at øge tempoet. Men sørg samtidig for, at tempoet er tilpas, så alle 
kan være med.
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10 minutterGAKKEDE GANGARTER  

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvordan var det at være leder?

 • Hvordan var det at følge lederen? 

 •  …

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Bed alle om at vende sig mod højre.

3. Bryd cirklen, så der er en start og en slutning.

4. Bed barnet, der stå forrest og derfor er ’lederen’, om at starte med at gå på en fjollet måde.

5. Barnet bag ’lederen’ kopierer ’lederen’ og så fremdeles. På den måde kopierer børnene kun den, der 
står lige foran dem.

6. Efter ca. 30 sekunder går ’lederen’ hen bagerst i rækken, og det er det næste barn i rækken, der bliver 
’leder’.

7. Fortsæt, indtil alle har været ’leder’.
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10 minutterACTIONNAVNE12 

! OBS.! Hvis gruppen er stor, kan det være for udfordrende at huske alle bevægelserne i en sekvens. Hvis 
det er tilfældet, kan I udføre legeaktiviteten sådan, at man kun imiterer den pågældende bevægelse og siger 
navnet på vedkommende tre gange uden at bygge videre på en sekvens, eller I kan lave mindre grupper.

12) Inspireret af Association of Volunteers in International Service (2003).

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvad var en hjælp i legen?

 •  …

”SMILENDE SARA” 

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Forklar, at I nu skal skiftes til at sige jeres navn sammen med en bevægelse, og at I hele tiden skal 
bygge oven på den andens navn og bevægelse. Start med at sige dit navn, og lav en bevægelse.

3. De andre deltagere skal efterfølgende kopiere bevægelsen, mens de i kor siger dit navn.

4. Bagefter er det barnet til din venstre side, der skal sige sit navn sammen med en bevægelse.

5. Nu skal hele gruppen på samme tid først gentage dit navn og din bevægelse og derefter barnets 
navn og bevægelse – så der hele tiden bliver bygget videre på en sekvens.

6. Fortsæt, til I har været cirklen rundt.

Variationer: 
Hvis legeaktiviteten skal gøres mere udfordrende, så bed børnene om at finde på en bevægelse, 
der starter med samme bogstav som deres navn (fx jeg er hoppende Hans, smilende Sara, malende 
Mohamed, twistende Tina, råbende Ronja osv.).
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10-15 minutterFISK I VAND13

!OBS.! Denne legeaktivitet kræver ekstra meget plads.

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 •  Hvordan var det at være fisk?

 •  Var der nogen, der blev befriet af en anden?

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver god og sjov for alle?

 •  …

13) Inspireret af Save the Children (2012).

Materialer:
 • Små Post-it-sedler

 • Farvet tape

Beskrivelse: 
1. Forbered to baser over for hinanden i hver ende af lokalet eller i udeområdet – markér baserne 

med farvet tape eller andet.

2. Et af børnene kan melde sig frivilligt til at være ’haj’. Hajen kan fange de andre børn ved at give dem 
en Post-it-seddel på ryggen.

3. Forklar, at baserne er fiskegrotter, hvor fiskene (børnene) er i sikkerhed fra ’hajen’. Børnene er ’fisk’, 
der skal svømme fra grotte til grotte uden at få en Post-it-seddel på ryggen.

4. Hvis børnene får en Post-it seddel på ryggen, skal de sætte sig på hug, indtil et andet barn ’befrier’ 
dem ved at tage Post-it-sedlen af deres ryg.

5. Fortsæt legen, indtil alle er fanget eller efter eget skøn.
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20-25 minutterLØVEN ER LØS14

! OBS.! Denne legeaktivitet kræver ekstra meget plads.

Forslag til efterfølgende dialog

 •  Hvad synes I om legen?

 • Hvordan var det, når man fandt ud af, hvem der var løve, men man ikke 
måtte fortælle det til andre?

 •  Hvordan var det, når man opdagede, at man var en løve?

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver god og sjov for alle?

 •  …

14) Inspireret af Save the Children (2012).

”LØVEN ER LØS” 

Materialer: Farvet tape/Post-it-sedler.

Beskrivelse: 
1. Der laves et helleområde, som markeres med farvet tape eller andet.

2. Et barn melder sig til at være ’dyrepasser’.

3. Alle står i en cirkel og kigger væk fra cirklens midte – ’dyrepasseren’ står i midten.

4. ’Dyrepasseren’ får et stykke farvet tape eller en Post-it-seddel og løber rundt og lader, som om han/
hun sætter et stykke tape på alles ryg – tapestykket bliver kun sat på et af børnene – og dette barn 
er nu uden at vide det blevet ’løven’.

5. Når ’dyrepasseren’ har været hele vejen rundt, siger han højt: ”Løven er løs.”

6. Alle løber nu rundt for at finde ud af, hvem ’løven’ er.

7. Når man finder ud af, hvem der er ’løven’, skynder man sig ind på helleområdet – uden at fortælle 
nogen, hvem det er.

8. Når ’løven’ selv finder ud af, at han/hun er løve, skal han/hun brøle højt som en løve, og legen slutter.
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5-10 minutterBALLONLEG15

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvad var en hjælp i legen?

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver god og sjov for alle? 

 • Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er budskabet?

 •  …

15) Save the Children (2012).

Samarbejdsstyrkende
LEGEAKTIVITETER

!OBS.! Denne legeaktivitet kræver ekstra meget plads.

De samarbejdsstyrkende legeaktiviteter har til formål at styrke deltagernes samarbejdsevner, hjælpsomhed, 
tillid og sociale kompetencer. Nogle af legeaktiviteterne giver også deltagerne mulighed for at udforske, 
hvordan de er ens og forskellige fra hinanden.

Materialer:  Tre-fem balloner afhængigt af antal børn.

Beskrivelse: 
1. Forklar børnene, at I skal lave en øvelse, der kræver samarbejde og opmærksomhed.

2. Alle stiller sig op i en cirkel, så de næsten står skulder mod skulder.

3. I kan evt. holde i hånd.

4. Forklar, at der nu vil blive spillet tre-fem balloner ind i rundkredsen. Det er alles opgave i fællesskab 
at holde ballonerne i spil. Ballonerne må ikke røre jorden.

5. Mens I spiller, skal I passe på hinanden og være opmærksomme på hinanden. Det gælder nu om at 
se, hvor lang tid I kan holde alle balloner i luften, samtidig med at I passer godt på hinanden og hjælper 
hinanden i legen. 

Variation: 
Alle står i en samlet gruppe helt tæt og skal i fællesskab forsøge at holde én stor ballon i luften, mens 
man er opmærksom på at stå tæt på hinanden og samtidig passe på hinanden.
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10 minutterRÆKKEFØLGE 

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Fandt I ud af noget om de andre, som I ikke vidste i forvejen?

 • Hvad kan man lære gennem legen?

 •  …

Beskrivelse: 
Børnene får til opgave at stille sig i række efter et bestemt tema, fx:

 • Højde

 • Alder

 • Farve på blusen

 • Skostørrelse

 • Øjenfarve

 • Hårfarve

 • Håndfladens temperatur

 • Længde fra fingerspids til albue

 • Hårlængde

 • …

Variation: 
Legeaktiviteten laves, hvor børnene kun må bruge ikkesproglig kommunikation såsom fagter.
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10 minutterSLANGEN16

!OBS.! Denne legeaktivitet kræver ekstra meget plads.Vær opmærksom på, at børnene ikke holder for 
hårdt om hinanden eller giver slip på hinanden, så de falder. Målet med legen er først og fremmest at 
styrke samarbejde i gruppen.

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvad var en hjælp i legen?

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så 
legen bliver god og sjov for alle? 

 •  Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er 
budskabet? 

 • …

16) Inspireret af Terre des Hommes (2007).

Beskrivelse:
1. Del børnene op i grupper på fem.

2. Bed børnene i hver gruppe om at stå på en række og holde på hinandens skuldre (frem for i tøjet), 
så de danner en ’slange’.

3. Fortæl, at det gælder om, at slangens ’hoved’ skal fange sin ’hale’. Det sker ved, at den, der står for-
rest, skal røre den, der står bagerst (I kan evt. sætte et tørklæde fast som hale på det bagerste barn, 
så det er tørklædet, som ’hovedet’ skal få fat i).

4. Samtidig er slangens ’hoved’ ansvarlig for ikke at miste sin ’krop’. Hvis de andre ikke kan følge med, 
må han/hun sætte farten ned.

5. Slangens ’hale’ skal holde sig væk fra slangens hoved, men må ikke give slip på ’kroppen’.

6. Hjælp børnene med at sætte tempoet ned, hvis legen bliver for vild.

7. Sørg for, at børnene får mulighed for at stå forskellige steder : ’hoved’, ’krop’, ’hale’. 

8. Når I har prøvet legen et par gange, kan I eksperimentere med at lave ’slangen’ længere – højst otte 
deltagere.
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17) Inspireret af Catholic Aids Action Namibia (2003).

10-15 minutterHULAHOPRING RUNDT I RING17 

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvordan føltes det i starten, da I ikke vidste, hvordan man 
skulle komme igennem hulahopringen?

 • Hvad hjalp jer med at komme igennem hulahopringen? 

 • Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er budskabet?

 •  …

Materialer: En hulahopring (eller et langt stykke reb bundet sammen i en ring).

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel og holder hinanden i hånden.

2. Start med at forklare, at I nu skal hjælpe hinanden med at sende en hulahopring rundt i cirklen, 
og at alle hele tiden skal holde hinanden i hånden uden at give slip.

3. Lad to børn slippe deres greb, anbring hulahopringen mellem dem, og lad børnene tage hinanden 
i hånden igen igennem hulahopringens hul.

4. Hulahopringen sendes rundt ved, at alle børn kravler igennem den uden at give slip på hinandens 
hænder.
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10 minutterMENNESKEKNUDEN18

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvordan lykkedes det jer at løsne menneskeknuden?

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver 
god og sjov for alle? 

 • Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er budskabet?

 •  …

Beskrivelse:
1. Denne leg minder om ’kluddermor’.

2. Bed børnene om at danne en cirkel i grupper af max ti.

3. Forklar, at børnene skal lave en ’menneskeknude’ og derefter samarbejde om at løsne knuden igen.

4. Alle børnene skal tage hinanden i hænderne.

5. De skal nu vikle cirklen sammen til en knude ved at blande sig mellem hinanden, kravle over eller 
under hinandens arme, dreje rundt osv. uden at slippe hinandens hænder.

6. Når børnene har lavet en menneskeknude, skal de samarbejde om at løsne knuden, så den bliver til 
en cirkel igen. De må stadig ikke slippe hinandens hænder.

18) Inspireret af Save the Children (2006).
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19) Dansk Røde Kors (2008).

10 minutterØ-HOP19

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvordan var det, da der blev færre øer, man kunne hoppe til?

 • Hvordan kunne I hjælpe hinanden?

 •  …

Materialer: Hulahopringe (alternativt kan man bruge reb eller sjippetov, der er bundet sammen, 
så de danner cirkler på størrelse med en hulahopring).

Beskrivelse:
1. Læg et antal hulahopringe ud på gulvet (næsten lige så mange, som der er børn).

2. Fortæl børnene, at I leger, at gulvet er havet, og at hulahopringene er små øer. Det gælder om at 
hjælpe hinanden med at blive på øerne, så ingen skal være i havet.

3. Bed nu børnene om at fordele sig på øerne. Fortæl dem, at når du siger ”flyt til en ny ø”, så skal 
alle børnene flytte sig til en ny ø, mens de er opmærksomme på at hjælpe hinanden, så alle finder 
plads på en ø.

4. Sig: ”Flyt til en ny ø”, og tag samtidig en eller to hulahopringe væk.

5. Fortsæt sådan et par gange, så udfordringen stiger, i takt med at der bliver færre ’øer’.
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10-15 minutterBALLONER I KASSE 

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvordan samarbejdede I om at klare udfordringen?

 • Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er budskabet? (Fx samarbejde, 
ikkesproglig kommunikation, at tilpasse sig de andre i gruppen, så gruppen 
kan fungere som en helhed).

 •  …

Materialer: 
 • Papkasser

 • Balloner

Beskrivelse:
1. Inddel deltagerne i grupper med tre-fire i hver.

2. Giv hver gruppe en papkasse og én ballon pr. deltager.

3. Legen går ud på, at deltagerne i hver gruppe, uden at tale med hinanden, skal puste ballonerne 
op og samtidig sørge for, at alle ballonerne kan være i papkassen, så den kan lukkes. For at det kan 
lykkes, skal gruppedeltagerne være opmærksomme på hinanden og forsøge at tilpasse ballonerne 
efter hinanden.

4. Ikkesproglig kommunikation såsom fagter er tilladt.
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10-15 minutterKUGLEPEN I KOP  

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvordan samarbejdede I om at klare udfordringen?

 • Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er budskabet?

 •  …

Materialer: 
 • Kuglepenne med snore bundet fast (antal snore = antal gruppedeltagere)

 • Papkrus eller flaske (et/en til hver gruppe)

Beskrivelse:
1. Forbered en kuglepen med snore bundet fast (antal snore = antal gruppedeltagere). 

2. Fortæl børnene, at I nu skal lave en øvelse, der handler om samarbejde. Et godt samarbejde kan ofte 
forebygge, at konflikter opstår. Opgaven går ud på i samarbejde at få kuglepennen i koppen.

3. Del børnene i grupper med ca. otte børn i hver.

4. Hver gruppe får en kop + en kuglepen med snore bundet i.

5. Gruppen sætter deres kop på gulvet og stiller sig i en cirkel rundt om koppen. (Den voksne vurderer 
den rette distance – så opgaven hverken bliver for let eller for svær).

6. Hvert barn holder i en af de snore, der er bundet fast til kuglepennen.

7. Børnene skal i grupperne samarbejde om at få kuglepennen ned i koppen ved at justere deres snore 
i forhold til hinanden. 

8. Sværhedsgraden kan varieres, afhængigt af hvor lange snorene er (distancen), eller hvorvidt børnene 
må tale sammen eller ej.

Variation: 
Hvis I vil gøre øvelsen mere udfordrede, 
så bed børnene om at lukke øjnene. 
En person i gruppen har åbne øjne og 
skal nu dirigere de andre, så kulepennen 
havner i koppen/flasken.
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5-10 minutterSEND ET HÅNDTRYK RUNDT20

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvad skete der, da der blev sendt flere håndtryk afsted?

 • Oplevede I en forskel på, da det gik langsomt, og da det gik hurtigt?

 •  …

20) Inspireret af Sunshine Circles/Joyful Playing.

Koncentrationsstyrkende
LEGEAKTIVITETER
De koncentrationsstyrkende legeaktiviteter har til formål at styrke deltagernes opmærksomheds- og 
koncentrationsevne. Mange af legeaktiviteterne kan også styrke deltagernes evne til impulshæmning 
samt give ny energi.

Beskrivelse: 
1. Alle holder hinanden i hånden og står i en cirkel.

2. Den voksne vender sig mod venstre og får øjenkontakt med barnet ved siden af, samtidig med at 
han/hun giver barnet et håndtryk. Barnet sender håndtrykket videre ved at få øjenkontakt til den 
person, der står til venstre for ham/hende, og give vedkommende et håndtryk. Håndtrykket skal sen-
des hele vejen rundt i cirklen.

3. Efter en runde kan I udvide legen med at sende et par håndtryk afsted i samme retning og evt. et 
håndtryk i modsat retning og variere tempo og energi i gruppen. 

4. Husk at slutte legen af i et stille og roligt tempo.

Variation: 
I stedet for et håndtryk kan I sende et ansigtsudtryk rundt, der illustrerer en bestemt følelse (fx glad, 
bange, vred, overrasket, trist, spændt, afslappet). Øvelsen kan udvides med at være både ansigtsudtryk og 
kropsholdning, der sendes rundt. Eller man kan sende et ansigtsudtryk hele vejen rundt uden at benæv-
ne følelsen bag. Når ansigtsudtrykket er nået hele vejen rundt, skal børnene gætte, hvilket udtryk det var 
(fx glæde, sorg, vrede osv.). Slut af med enten at sende et positivt ansigtsudtryk rundt eller med, at alle 
på samme tid skal vise et positivt ansigtsudtryk.
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5-10 minutterFANG MIN FINGER21

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvad var en udfordring?

 •  …

21) Inspireret af Save the Children (2012).

Beskrivelse: 
1. Alle står i en stor cirkel.

2. Forklar, at I nu skal lave en kort leg, der styrker koncentrationsevne og hurtige reaktioner.

3. Bed alle om at tage deres arme ud til siden. Med højre hånd skal de vende deres tommelfinger ned, 
og med deres venstre hånd skal de vende deres håndflade op mod loftet. 

4. Bed nu alle om at sætte deres højre tommelfinger oven på sidemandens venstre håndflade.

5. Tjek efter, om alle står rigtigt.

6. Forklar, at når du siger et signalord (fx rød, sol, fem osv.), så skal alle forsøge at fange sidemandens 
tommelfinger, mens de selv undgår at få deres tommelfinger fanget.

7. Sig forskellige ord, inden du siger signalordet (hvis signalordet fx er rød, så siger man forskelige andre 
farver eller ord, der starter med rød – inden selve signalordet).

8. Afslut med, at alle holder hinanden i hånden og sætter sig ned i en cirkel på samme tid.
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10 minutterKASTE BOLD I MØNSTER22  

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvad skete der, da der var flere bolde i spil?

 • Hvad var en hjælp?

 • Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er budskabet?

 •  …

Materialer:  To bløde bolde

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Introducér legen med at fortælle, at legen går ud på, at man skal kaste en bold rundt til de andre i 
cirklen. Samtidig med at man kaster en bold til en anden i cirklen, siger man vedkommendes navn. 
Man skal kaste til en, der ikke har haft bolden endnu, og huske, hvem man kastede til. Alle skal kun 
have bolden én gang.

3. Start med at kaste bolden til en i gruppen, og sig personens navn … personen kaster nu bolden 
videre til en anden i gruppen og siger vedkommendes navn.

4. Når bolden har været hele vejen rundt, starter man forfra og kaster til den samme, som man kastede 
til i første runde.

5. Hvis spændingsniveauet skal øges, kan I skabe udfordring ved at introducere to bolde efter et par 
runder. Når den første bold er halvvejs, så kast den anden bold ind i cirklen. Den anden bold skal 
kastes i samme mønster som den første.

6. En anden mulighed for udfordring er at kaste bolden i omvendt mønster, sådan at man kaster bolden 
til den, man oprindeligt modtog bolden af.

Afslutning:
Slut af med en runde, hvor I kun kaster én bold og kaster meget langsomt (fx leger, at bolden er meget 
tung) og hvisker hinandens navn, når I kaster, for at sænke spændingsniveauet i gruppen.

22) Inspireret af Dansk Røde Kors (2008).
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10 minutterFIND KLAPPEMESTEREN23  

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvordan var det at være ’detektiven’?

 • Hvordan var det at være ’klappemesteren’?

 • Hvordan var det at følge ’klappemesteren’, uden at ’detek-
tiven’ måtte opdage, hvem det var?

 •  …

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Et barn melder sig til at være ’detektiv’ og forlader lokalet kortvarigt.

3. Et andet barn melder sig til at være ’klappemester’.

4. Deltagerne i cirklen begynder at klappe i samme takt som ’klappemesteren’, og ’detektiven’ hentes 
ind i midten af cirklen.

5. Deltagerne i cirklen skal uden at kigge direkte på ’klappemesteren’ hele tiden følge det, som ’klappe-
mesteren’ finder på, fx klappe hurtigt/langsomt, på lårene, på hovedet, på armene, i hænderne, knipse 
osv.

6. ’Detektiven’ skal holde godt øje med deltagerne og gætte, hvem der er klappemesteren.

Variation:
Man kan lave samme øvelse med fx høje/lave toner.

23) Inspireret af Terre des Hommes (2007).
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10 minutterGØR LIGESOM MIG24 

24) Inspireret af Save the Childrens activities in Kyrgyzstan. 

10 minutterGØR LIGESOM MIG24

!OBS.! Hvis I er en stor gruppe, kan det være en god idé at dele jer op i mindre grupper.

Beskrivelse: 
1. Alle står i en cirkel.

2. Vis en bevægelse (fx klap med hænderne to gange), og bed de andre om at gøre det samme som dig.

3. Bed barnet ved siden af dig om at finde på en ny bevægelse.

4. Nu skal alle i gruppen lave både den første og den anden bevægelse (alle i gruppen hjælper hinanden 
med at huske rækkefølgen).

5. Sådan fortsætter I med at bygge videre på en sekvens.

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvad kunne hjælpe jer med at huske 
bevægelserne?

 •  …
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25) Inspireret af World Vision.

10 minutterTRICKBOLD25

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvad kan legen være god til?

 • Hvad var en udfordring?

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver 
god og sjov for alle?

 •  …

Materialer: En blød bold (alternativt en rispose)

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Et barn melder sig til at være ’lederen’ og stiller sig i midten af cirklen med en blød bold.

3. Den voksne beder alle i cirklen tage deres hænder om bag ryggen og forklarer, at man kun må tage 
hænderne frem, hvis bolden bliver kastet til en.

4. ’Lederen’ kan nu enten kaste bolden eller lade, som om han/hun kaster bolden.

5. Hvis ’lederen’ lader, som om bolden bliver kastet, og deltageren i cirklen alligevel tager hænderne 
frem, så skal vedkommende ind i midten og være ’leder’.
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10 minutterMÆRK KROPPEN

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvordan var det at skulle fokusere på sin krop (fødderne, 
benene, maven, ryggen, armene, hænderne og hovedet)?

 •  …

De beroligende legeaktiviteter har til formål at berolige og nedregulere deltagerne. Legeaktiviteterne 
giver mulighed for rolige, omsorgsfulde og afspændende gruppeaktiviteter, der kan være med til at styrke 
deltagernes krops- og grænsefornemmelse. 

Beroligende
LEGEAKTIVITETER

Beskrivelse: 
1. Alle står i rundkreds med god plads til, at man kan bevæge sig. 

2. Lav nu en serie af bevægelser, som børnene skal gentage, fx

 • Englehop

 • Ned på maven

 • Ud i bredstående stilling

 • Englehop igen

3. Bed nu børnene om at stå oprejste i cirklen med lukkede øjne og mærke deres krop indefra. Den 
voksne kan evt. guide børnene ved med en rolig stemmeføring at sige, hvor de skal fokusere: Start fx 
med fødderne, og gå kroppen igennem op til toppen af hovedet.
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10 minutterMASSAGE26

! OBS.! Husk, at det altid er frivilligt, om man vil deltage.

Forslag til efterfølgende dialog

 •  Hvordan var det at give massage?

 • Hvordan var det at modtage massage?

 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så massagen er rar for den, der modtager?

 •  …

26) Læs mere om massage, og find inspiration i Fri for Mobberi-programmet eller på www.taktilrygmassage.dk.

Beskrivelse: 
1. Alle sidder i en cirkel og vender sig mod højre.

2. Alle lægger venstre hånd oven på venstre skulder på den, der sidder foran dem, og bruger deres 
højre hånd til at massere/tegne forsigtigt på vedkommendes ryg.

3. Fortæl eleverne, at I skal tage jer tid til at gøre noget venligt for hinanden. I skal på samme tid både 
modtage og give massage. Fortæl eleverne, at man kun skal massere hinanden på ryggen, men ikke 
lige oven på rygsøjlen. Understreg, at massagen skal være rar for alle.

4. Massagen kan tage udgangspunkt i en historie, som fagpersonen fortæller (fx en historie om vejret: 
Solen skinner, det regner, det blæser osv.), mens fagpersonen demonstrerer for eleverne, hvordan de 
skal massere hinanden.

5. Lav seks-otte forskellige massagebevægelser i løbet af ca. fem minutter, fx:

 • Lange strøg med håndfladen (regn)

 • Cirkelbevægelse med håndfladen (sol)

 • Små bløde prikker med fingerspidserne (sne)

 • Zigzagbevægelser med håndfladen (lyn)

 • Let klappen med håndfladen (hagl)

 • …

6. Slut af med lange strøg med håndfladen.
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Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Blev I overraskede, da I så jer selv?

 • Hvad er budskabet i legen (fx at vi alle er værdifulde og vigtige; 
at vi alle fortjener at blive respekteret og behandlet godt)?

 •  …

27) Inspireret af Save the Children (2012).

10-15 minutterEN VIGTIG PERSON27 

Materialer: Kasse med et låg med et spejl limet fast på bunden af kassen (fx en skotøjsæske)

Beskrivelse:
1. Bed børnene om at sidde i en halvcirkel. Sæt dig foran halvcirklen med kassen foran dig.

2. Fortæl børnene, at kassen indeholder et billede af en, der er meget værdifuld og vigtig. En, som 
altid fortjener at blive respekteret og behandlet godt.

3. Bed børnene om på skift at gå op og se i boksen uden at fortælle de andre, hvad de ser – og 
derefter sætte sig tilbage på deres plads.

4. Fortsæt, indtil alle børnene har været oppe at se i boksen.
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Forslag til efterfølgende dialog

 • Kunne I mærke en forskel i kroppen før og efter øvelsen?

 • Hvordan var det at være opmærksom på sin vejrtrækning?

 • Lagde I mærke til, om I var spændte nogle steder i kroppen?

 • Tror I, at I kunne bruge øvelsen selv, når I har brug for lidt ro og stilhed?

 • Har I evt. noget rolig musik derhjemme, som I kan bruge?

 •  …

10-15 minutterAFSPÆNDING28 

Materialer: 
 • Afslappende og rolig musik

 • Nogle tæpper/måtter, som børnene kan ligge på

Beskrivelse:
Fortæl børnene, at I sammen skal lave en afspændingsøvelse, som børnene også kan bruge på egen 
hånd, hvis de har brug for lidt ro i krop og hoved. Forklar, at du vil afspille noget rolig musik og guide 
dem undervejs. Mind børnene om, at de selv må bestemme, om de vil følge instrukserne eller bare 
ligge stille og lytte til musikken.

Sørg for, at der er plads til, at alle kan ligge ned. Sæt musikken på, og guid børnene i at slappe af i krop-
pen, evt. med udgangspunkt i nedenstående forslag.

Forslag til instruktion. Sørg for at tale roligt, og læg pauser ind, hvor det passer:
Mærk hele din krop, og mærk, hvordan den hviler på underlaget.

Mærk, hvordan din krop helt af sig selv trækker vejret … forsøg at lægge mærke til rytmen i din vejrtrækning 
… du skal ikke ændre vejrtrækningen … bare mærk rytmen …

Du kan evt. lægge dine hænder på din mave og mærke, hvordan din mave hæver og sænker sig i samme 
rytme som din vejrtrækning …

Mærk dine fødder ... dine underben … dine knæ … lår og hofter … dine hænder … dine arme … dine 
skuldre … hele din ryg … din mave … din brystkasse og dine lunger … din hals … dit ansigt … hele dit 
hoved … og til sidst hele din krop.

Lig og mærk hele din krop, og giv dig selv en pause.

Afslutning:
Kort tid inden musikken slutter, kan du gøre børnene opmærksom på, at øvelsen er ved at slutte, så de 
kan begynde at strække sig lidt og åbne øjnene i deres eget tempo.

28) Inspireret af Sabrina Leoni: www.stillested.dk.
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15 minutterHÆNGEKØJEN29 

29) Inspireret af Catholic Aids Action Namibia (2003).

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvordan var det at ligge i ’hængekøjen’?

 • Hvordan var det at være med til at danne ’hængekøjen’?

 • Hvad er budskabet i legen?

 •  …

Beskrivelse:
1. Del børnene op i to grupper, og find en frivillig.

2. Bed de to grupper om at stå over for hinanden med en halv meters afstand i to rækker 
(skulder mod skulder).

3. Det frivillige barn skal ligge på gulvet mellem de to rækker med armene krydset foran brystet.

4. Børnene i de to rækker skal nu krydse deres arme og derefter tage hinanden i hænderne 
under barnet, der ligger i midten.

5. Når alle børnene holder i hånd, så bed dem om forsigtigt at rejse sig op, så de danner en 
’hængekøje’ for det frivillige barn.

6. Nu kan de stille og roligt vugge barnet frem og tilbage, som om han/hun lå i en hængekøje.

7. Efter ca. ti sekunder sætter de forsigtigt barnet ned igen, og et andet barn kan prøve at ligge i 
’hængekøjen’.

8. Fortsæt så længe, der er børn, der ønsker at blive vugget.
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30) Inspireret af Save the Children (2012).

Forslag til efter-
følgende dialog

 • Spørg, om der er 
nogen, der har lyst 
til at fortælle lidt om 
deres trygge sted.

 • Hvordan føltes det 
at besøge sit trygge 
sted?

 • Var det svært at 
koncentrere sig?

 •  …

10-20 minutterET TRYGT STED30  – visualiseringsøvelse

Materialer: 
 • Afslappende og rolig musik

 • Nogle tæpper/måtter, som børnene kan ligge på

Beskrivelse:
1. Fortæl børnene, at I nu skal lave en øvelse, hvor de skal besøge 

deres indre ’trygge sted’. Tal med børnene om, at alle har et 
indre trygt sted. Når man giver sig selv ro og plads til at besøge 
sit indre trygge sted, kan man fx lære mere om sine følelser, og 
hvad de forsøger at fortælle en.

2. Bed børnene om at sidde i en behagelig stilling med øjnene 
lukket (eller se ned i bordet/gulvet foran dem).

3. Fortæl børnene, at du stiller nogle spørgsmål undervejs, og at 
de skal svare inden i dem selv uden at sige det højt.

Forslag til instruktion. Sørg for at tale roligt, og læg pauser ind, hvor det passer:
I dag skal vi bruge vores fantasi og opmærksomhed til at forestille os, hvordan vores indre trygge sted ser 
ud. Nogle gange – når vi oplever voldsomme følelser, fx tristhed, vrede, nervøsitet – så kan det være en 
hjælp at forestille os et rart sted, hvor vi føler os trygge og rolige.

Tæl tre af dine indåndinger uden at lave din vejrtrækning om.

Forestil dig et sted, hvor du føler dig tryg, rolig og glad … Stedet, som du forestiller dig, kan enten være et 
rigtigt sted, du kender, eller et sted, som du selv finder på … Forestil dig, at du nu er det sted … se dig lidt 
omkring … hvordan ser dit trygge sted ud? Se, om du kan se så mange detaljer fra dit trygge sted som 
muligt – se farverne … Forestil dig, at du går langsomt rundt i dit trygge sted. Se, hvordan det ser ud, og 
mærk, hvordan tingene føles. Er der nogle lyde? (Måske vinden, der suser, fugle eller lyden af vand/hav eller 
noget helt andet). Er der en sol, der varmer dig? Er der nogle bestemte lugte/dufte? Dette er dit eget trygge 
sted, og du kan selv bestemme, hvordan der skal se ud.

Forestil dig nu, at der er en person sammen med dig i dit trygge sted. Det skal være en person, der betyder 
meget for dig, og som altid behandler dig godt. Det kan også være et kæledyr eller en karakter fra en film, 
der symboliserer styrke og venlighed … Forestil dig, at du går langsomt rundt sammen med denne anden i 
dit trygge sted. Den anden er der kun for at passe på dig og hjælpe dig …

Tag nu et sidste kig rundt på dit trygge sted. Husk, at du altid kan forestille dig dette sted, når som helst du 
har brug for det – og at din hjælper altid vil være der, når du ønsker det. 

Det kan også være godt at forestille sig sit trygge sted, hvis man er ked af det, vred eller noget helt tredje. 
Når du besøger dit trygge sted, så kan du nogle gange komme i tanke om, hvad der kunne være en hjælp 
at gøre i situationen.

Forbered dig nu på at forlade dit trygge sted og åbne øjnene og bevæge dine hænder, arme, ben og fødder …

4. Lad børnene åbne deres øjne i deres eget tempo.

5. Hvis du vurderer, at det er relevant i gruppen, kan du give børnene tid til at tegne en tegning af 
deres trygge sted.
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Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvordan føltes det at tænke tilbage på en god og tryg situation?

 • Lagde I mærke til noget bestemt?

 •  Hvordan var det at tegne jeres minde?

 •  …

25 minutterET RART MINDE31 

Materialer: Papir og farveblyanter

Beskrivelse:
1. Bed børnene om at sætte sig godt til rette. Forklar dem, at de nu skal tænke på et positivt minde 

med en vigtig person i deres liv.

Forslag til instruktion. Sørg for at tale roligt, og læg pauser ind, hvor det passer:
Nu må I gerne lukke jeres øjne, hvis I har lyst. Hvis ikke du har lyst til at lukke øjnene, så kan du også vælge 
at se ned i gulvet eller bordet foran dig.

Læg nu mærke til hele din krop … sidder du godt? Du kan evt. bevæge dig lidt, så du kan finde en måde at 
sidde på, som er rar for dig.

Tænk nu på en vigtig person i dit liv… se, om du kan komme i tanke om engang, hvor du var sammen med 
denne person, og du bare følte dig godt tilpas, varm, glad og tryg …

Prøv nu at se, om du kan mærke den stemning, der var …

Kan du huske omgivelserne, hvor var I henne, hvad lavede I, hvordan så der ud?

Prøv nu at huske denne situation i et par minutter …

Om lidt siger jeg til, og så kan du åbne øjnene og tegne situationen eller skrive om den.

2. Mens børnene sidder stille et par minutter, så del papir og farveblyanter rundt til alle. Når børnene 
har siddet lidt, så bed dem om at åbne øjnene og bevæge kroppen langsomt og evt. strække sig.

3. Fortæl dem, at de nu skal tegne den situation, som de forestillede sig, eller skrive om den på papi-
ret foran dem (ca. ti minutter).

31)  Inspireret af Save the Children (2012).
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10-15 minutterBODYGUARD32 

32) Save the Children (2012).

Disse legeaktiviteter har til formål at illustrere vigtigheden af et stærkt fællesskab, hvor alle er med, og 
ingen er udenfor. Legeaktiviteterne formidler et budskab om at hjælpe og støtte hinanden, og de lægger 
op til refleksion og dialog over tematikker som tillid, beskyttelse, fællesskab, omsorg og respekt.

LEGEAKTIVITETER vedr. 
beskyttelse og fællesskab

! OBS.! Mind børnene om, at de ikke må kaste bolden hårdt. Det er helt 
frivilligt for børnene, om de ønsker at stille sig ind i midten af cirklen.

Forslag til efterfølgende dialog
 • Hvordan føltes det at stå i midten og være ’superstjernen’?
 • Hvordan føltes det at være ’bodyguard’?
 • Hvordan føltes det at være dem, der forsøgte at ramme ’superstjernen’ med bolden?
 • Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver god og sjov for alle? 
 • Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er budskabet? (Fx emner som hjælp, beskyttelse og tillid).
 • Hvordan kan man være med til at hjælpe og beskytte hinanden?
 •  …

Materialer: Blød skumbold

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel. Spørg i gruppen, om der er to, der kunne tænke sig at stå i midten af cirklen.

2. Når der er kommet to børn ind i midten af cirklen, så fordel rollerne ’superstjerne’ (fx en berømt 
skuespiller, musiker eller sportsudøver) og ’bodyguard’ mellem de to.

3. Forklar, at legen går ud på at kaste bolden ind og ramme ’superstjernen’, mens ’bodyguarden’ forsøger 
at forhindre, at ’superstjernen’ bliver ramt af bolden. ’Bodyguarden’ bliver måske ramt af bolden under-

  vejs, og det er ok.

4. Deltagerne skal blive stående i deres cirkel og kan kaste skumbolden rundt til andre i cirklen, som 
kan forsøge at ramme ’superstjernen’. Imens forsøger ’bodyguarden’ at beskytte ’superstjernen’ fra at 
blive ramt.

5. Lad børnene være i midten af cirklen i ca. 30 sekunder – og lad derefter to nye børn gå ind i midten.

6. Legen fortsætter, indtil alle, der har lyst, har været inde i cirklen.

7. Når legen afsluttes, sætter alle børnene sig ned i cirklen, og den voksne faciliterer en fælles drøftelse 
af legen.
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35 minutterINDENFOR/UDENFOR 

Forslag til efterfølgende dialog

 • Spørg hver farvegruppe, hvilken opførsel de lagde mærke til, andre havde over for dem.
 • Spørg samtidig, hvilke følelser det medførte.
 • Skriv gerne børnenes refleksioner op på en flipover/tavle.
 • Spørg, hvordan man kan undgå, at nogle føler sig isoleret/ikke værdsat/udenfor i et fællesskab. 
 • Spørg, hvad man selv og andre kan gøre for, at alle føler sig respekteret og værdifulde.

Ignorering, dårlig opførsel, mobning.

Distance, manglende nærvær.

Positiv opførsel, føle sig velkommen 
og værdsat, interesse.

Isolation, såret, skam, ensomhed.

Ikke respekteret, isoleret, ikke værdsat.

Respekteret, værdsat, god.

GRØN

BLÅ

GUL

Farve Opførsel Følelser

Materialer: 
 • Klistermærker i tre farver (fx grøn, blå, gul) – gerne små og runde

 • Flipover eller stort papir til at skrive på + tusser

Beskrivelse:
1. Fortæl, at I skal lave en legeaktivitet, der viser, hvordan det er at være ’indenfor’ eller ’udenfor’ i et 

fællesskab. Understreg, at alle har et helt naturligt behov for at være indenfor, og at børn har ret til at 
blive beskyttet mod diskriminering. Det er alles ansvar at sikre, at ingen føler sig ’udenfor’.

2. Tal i fællesskab om, hvad det vil sige at blive holdt udenfor, og hvilke følelser det kan medføre.

3. Forklar, at I nu skal lege en leg, der handler om at blive holdt udenfor, og hvordan det kan føles.

4. Fortæl, at du nu vil sætte forskelligfarvede prikker (klistermærker) i børnenes pander, mens de lukker 
øjnene. Først når alle har fået et klistermærke i panden, må de åbne øjnene.

5. Forklar børnene, hvad de forskellige farver betyder, og skriv det gerne op, hvor det er synligt for 
børnene, fx på en tavle. Fx vil man ikke have noget som helst at gøre med dem med en grøn prik – 
hverken tale med dem eller røre ved dem. Man vil godt hilse på, men ellers ikke komme for tæt på 
dem med en blå prik, og man vil rigtig gerne være venner med dem med en gul prik.

6. Børnene kender ikke selv deres egen farve, men kan se andres farve, og de skal nu begynde at gå 
rundt mellem hinanden og tale sammen og opføre sig på den aftalte måde over for de forskellige 
farver. Efterhånden som man ser, hvordan andre opfører sig over for én, vil man begynde at finde 
ud af, hvilken farve man selv har i panden, og så skal man prøve at finde sammen med dem, der har 
samme farve som én selv.

7. Start legeaktiviteten. Efterhånden vil børnene blive grupperet efter farve.

8. Vurdér, hvornår det er passende at stoppe legeaktiviteten (fx efter fem minutter).
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20 minutterET STORT NET33

Forslag til efterfølgende dialog

 • Hvad synes I om legen?

 • Hvordan føltes det at lave et stort net sammen?

 • Lærte I noget nyt om hinanden?

 • Hvordan føltes det, da der var nogen, der gav 
slip på garnet? Hvad skete der med nettet?

 • Hvad kan man lære gennem legen? Hvad er 
budskabet? (Fx vigtigheden af, at alle er med i 
et fællesskab – når alle er med, er fællesskabet 
stærkere, og ingen bliver holdt udenfor).

Materialer: Et tætrullet garnnøgle af groft snor

Beskrivelse:
1. Alle sidder i en stor cirkel.

2. Den voksne starter med at holde det store garnnøgle af groft snor i hånden og fortæller gruppen 
noget om sig selv (fx noget, han/hun er god til eller godt kan lide at lave).

3. Når du er færdig, så rul garnnøglet hen til et barn i gruppen, mens du holder fast i snorens ende.

4. Bed nu barnet sige noget om sig selv (fx noget, han/hun er god til), holde fast på snoren og derefter 
rulle garnnøglet til en anden i gruppen.

5. Når alle har haft garnnøglet, er der blevet skabt et stort net af snoren.

6. Bed nu alle om på samme tid at rejse sig op, mens de holder fast i snoren (brug fx et signalord).

Når alle er kommet op at stå, forklarer den voksne, at nettet symboliserer, hvordan alle er knyttet sam-
men i et fællesskab. Alle har en vigtig rolle i et fællesskab, og alle kan gøre noget for, at fællesskabet er 
rart og trygt (helheden er mere end de enkelte dele).

7. For at illustrere ovenstående, så bed et eller to børn om at give slip på deres snor, og se, hvordan 
nettet bliver mindre stærkt, og forbindelsen til de andre bliver brudt.

Afslutning:
Slut evt. øvelsen af med, at deltagerne én efter én går tilbage til den, de har fået garnnøglet af, mens de 
ruller garnnøglet op.

33) Inspireret af National Association of Child Care Workers.
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