
Et læringsforløb til mellemtrinnet, der styrker 
klassefællesskabet og det enkelte barn.
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”Vi har oplevet, at eleverne har glædet sig til at arbejde 
med modulerne i STÆRKE SAMMEN. De har udviklet 
sig og vist mod, og der er skabt rum for, at det er okay 
at fortælle, hvordan man har det.”

Lærer på en af de 14 projektskoler
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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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SKOLE-HJEM

MOBNING 
OG MOD

AFSLUTNING KONFLIKTER
OG SAMARBEJDE

STÆRKE 
SAMMEN

BØRNS 
RETTIGHEDER

FØLELSER

AT BESKYTTE 
SIG SELV

MIN KROP 
ER MIN

MIG 
OG OS

GRÆNSER 
OG NETVÆRK

Resiliens handler om vores indre styrke og om det stærke og trygge fællesskab – det handler om at blive 
STÆRKE SAMMEN.

Gennem arbejdet med STÆRKE SAMMEN kan du som lærer eller pædagog være med til at styrke elever 
på grundskolens mellemtrin. Med læringsforløbet kan du sammen med eleverne fremme et stærkt og 
trygt klassefællesskab, der bl.a. er kendetegnet ved en høj grad af samhørighed, gensidig omsorg, støtte 
og accept af forskelligheder.

Et stærkt og trygt fællesskab skaber grobund for positive relationer og er med til at styrke de enkelte 
elevers trivsel og alsidige udvikling. Derudover er der i STÆRKE SAMMEN også fokus på at øge elevers 
viden om deres rettigheder, grænseoverskridende adfærd, vold og seksuelle overgreb, samtidig med at 
deres handlekompetence bliver styrket i forhold til disse temaer.

STÆRKE SAMMEN er et læringsforløb funderet på FN’s Børnekonvention og udviklet i samarbejde 
med elever, lærere og pædagoger på baggrund af den nyeste forskning i resiliens og resiliensfremmende 
fællesskaber.

Læringsforløbet består af otte grundmoduler, to supplerende moduler og et skole-hjem-modul. Hvert 
modul varer 90 minutter og behandler en central tematik:

TIL FAGPERSONEN



6 INTRODUKTION

RED BARNETS SKOLESITE www.redbarnet.dk/skole

På Red Barnets skolesite under ’Børns rettigheder’ - ’STÆRKE SAMMEN’ kan du finde:

 •   STÆRKE SAMMEN til print

 •   Arbejdsark

 •   Evalueringsark 

 •   Illustrationerne fra modulerne til brug på smartboard

 •   To undervisningsfilm til modul 5 og 6

 •   Videoinstruktioner af udvalgte legeaktiviteter

 •   Introfilm til fagpersoner

 •   Introfilm  til elever

 •   Introfilm til forældre

 •   Plakater til print

Hele læringsforløbet står beskrevet i denne undervisningsvejledning. I de indledende afsnit kan du læse 
om resiliens, FN’s Børnekonvention og børns rettigheder samt om, hvordan du med STÆRKE SAMMEN 
kan styrke børn. Derudover er der et afsnit, der handler om vold og seksuelle overgreb samt underret-
ninger.

I afsnittet ’Om STÆRKE SAMMEN’ kan du læse mere detaljeret om modulerne, og hvordan læringsfor-
løbet kan tilrettelægges som en del af skolens obligatoriske undervisning på mellemtrinnet. Derudover er 
der korte afsnit om planlægning og facilitering af forløbet.

I sammenhæng med det indledende afsnit om skole-hjem-samarbejdet er der et skole-hjem-modul, der 
kan bruges til at informere og inddrage forældregruppen i forløbet.

De otte grundmoduler og de to supplerende ligger derefter inddelt i faner, hvor de enkelte modulers 
indhold bliver beskrevet, så det er let at følge og anvende direkte i undervisningen.

Red Barnet har desuden udgivet idékataloget LEGE SAMMEN (0.-6. klasse), hvor 
fagpersoner kan finde yderligere inspiration til legeaktiviteter, der kan supplere 
arbejdet med STÆRKE SAMMEN, eller som kan bruges i skolens indskoling eller 
fritidstilbud. LEGE SAMMEN kan sammen med STÆRKE SAMMEN downloades 
på: www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’.

Som supplement til materialerne STÆRKE SAMMEN og LEGE SAMMEN har Red Barnet i samarbejde 
med Center for Social Bæredygtighed udviklet handleplansvejledningen RYKKE SAMMEN, der hjælper 
undervisere og elever med i fællesskab at udvælge og arbejde med særlige områder, der kan styrke 
klassens samlede trivsel og klassen som et resiliensfremmende miljø.
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1) Jacobsen, I.S. (2014).
2) Internt dokument, Red Barnet. Berliner, P. (2014).

Læringsforløbet STÆRKE SAMMEN sætter derfor fokus på:

 • At udvikle viden og færdigheder, der understøtter evnen, muligheden og viljen til, at man som
barn – alene og sammen med andre – kan håndtere og handle i forhold til udfordringer og
svære situationer.

 • At understøtte og styrke de resiliensfremmende ressourcer i klassefællesskabet som helhed
og derigennem styrke trivslen hos både den enkelte elev og i klassefællesskabet generelt.

Resiliens er evnen og viljen til at klare sig godt på trods af udfordringer, modstand eller belastende hæn-
delser. Resiliens handler både om at kunne håndtere små og store udfordringer i hverdagen og at kunne 
navigere igennem svære livsomstændigheder.

Resiliens handler også om individuelt og i fællesskab med andre at kunne anvende, opsøge og forhandle 
sig til den hjælp og de ressourcer, der understøtter éns evne, muligheder og vilje til at håndtere udfordringer 
og krævende situationer. Ressourcer skal forstås som den enkeltes viden og færdigheder samt de ressourcer 
i form af eksempelvis forskellige former for støtte, rådgivning og hjælp, man kan få adgang til i de små og 
store fællesskaber, man indgår i.

RESILIENT ADFÆRD
Resiliens hos børn kommer bedst til udtryk gennem deres handlinger, og man taler derfor også om resilient 
adfærd. Resilient adfærd kan komme forskelligt til udtryk afhængigt af konteksten, og et menneske er 
sjældent i stand til at vise resilient adfærd på alle områder af sit liv.

Resilient adfærd er ikke medfødt, men noget, man kan tilegne sig og udvikle gennem sin opvækst. Ud-
viklingen af resiliens er dynamisk og sker i mødet mellem barnet og de fællesskaber, barnet indgår i.1 

Den bedste måde for børn at tilegne sig resilient adfærd er ved at deltage aktivt i resiliensfremmende 
fællesskaber2 samt i læringsprocesser, hvor viden, færdigheder og handlekompetencer, som fremmer ens 
muligheder for at udvise resilient adfærd, er i fokus.

Et væsentligt aspekt, når man taler om fremme af resiliens hos børn, er også, hvordan de omkringliggende 
strukturer – fx skolens rammer, organisering og læringsfællesskaber – kan udgøre en mulig ressource i for-
hold til at understøtte og fremme resiliensprocesser, både hos den enkelte elev og i skolens fællesskaber.

RESILIENS
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 • Samhørighed

 • Tillid – til andre og sig selv

 • Omsorg

 • Samarbejde

 • Selvstændighed

 • Livsglæde

 • Rettigheder

 • Meningsfuldhed

 • Medbestemmelse

 • Retfærdighed

 • Samarbejde med lokalsamfundet

 • Et velfungerende skole-hjem-samarbejde

3) Internt dokument, Red Barnet. Berliner, P. (2014).
4) Internt dokument, Red Barnet. Berliner, P. (2014).
5) Luthar, S.S. & Cicchetti, D. (2000) + Rutter, M. (1999).

Resiliens og børn i ’udsatte positioner’
Forskning viser, at børn, der :
- vokser op i miljøer præget af voldsomme skænderier, uforløste konflikter eller mobning

og/eller
- udsættes for fysisk og psykisk vold eller seksuelle overgreb

og/eller
- er en del af en kammeratskabsgruppe, der begår kriminalitet,

er i større risiko for ikke at udvikle resilient adfærd eller at aflære tidligere resilient adfærd4.

Ofte oplever eller føler disse børn, at der ikke er voksne, de kan henvende sig til, når de har 
brug for støtte og hjælp. Denne manglende relation eller tillid til voksne udgør en risikofaktor 
i barnets liv. Derfor kan et resiliensfremmende fællesskab i skolen eller fritidstilbuddet virke 
som en buffer for børnene samt blive et sted, hvor børnene har mulighed for at genopbygge 
en resilient adfærd og have adgang til vigtige ressourcer i form af nære voksne, der hjælper og 
støtter dem i at navigere gennem det, der er svært.

Forskning viser, at det at være en deltager i et resiliensfremmende fællesskab har en særlig stor 
betydning for børn i udsatte positioner. Særlig trygge relationer til voksne kan styrke børns 
trivsel, selvværd og handlekompetence5. Derfor er skolen et oplagt og meget centralt sted at 
arbejde med at opbygge børns resiliens.

RESILIENSFREMMENDE FÆLLESSKABER I SKOLEN
Et resiliensfremmende fællesskab på skolen kendetegnes ved, at alles rettigheder respekteres, og at både 
elever og fagpersoner anerkender hinandens ressourcer og styrker. Dette kombineres med, at eleverne får 
mulighed for at tilegne sig relevant viden og handlekompetencer. 

Skolens ledelse og fagpersoner har det overordnede ansvar for at tilrettelægge rammerne således, at alle 
elever og medarbejdere er en del af et omsorgsfuldt, anerkendende og støttende fællesskab – og har mulig-
hed for at trives i og bidrage til dette fællesskab på trods af forskelligheder.

Forskning inden for resiliensområdet peger på følgende ’grundingredienser’ i et resiliensfremmende fælles-
skab i skolen3:

Jo mere man kan styrke ovenstående forhold, desto større er sandsynligheden for, at man er medskaber af 
et resiliensfremmende fællesskab i skolen3.
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6) Fonagy, P., Target, M. & Gergely, G (2007) + Kulturministeriet (2011).
7) Friedrickson, B.L. (2001).

’Når man leger, 
er der plads til 

at være, 
som man er.’

Legene i materialet kan:

 • give eleverne en følelse af at være betydningsfuld for andre

 • styrke samhørigheden i gruppen og løsne evt. spændinger i gruppen

 • styrke eller understøtte elevernes læring

 • styrke elevernes sociale kompetencer (fx omsorg, tillid, samarbejde, turtagning)

RESILIENS OG LEG
Der er dokumentation for, at leg og bevægelse kan styrke børns almene udvikling og læring6. Forskning 
inden for resiliensområdet og udviklingspsykologien fokuserer på, at børn udvikler sig gennem deres 
relationer til andre og ved at være aktive deltagere i trygge fællesskaber. I forhold til udvikling og læring 
har forskning bl.a. vist, at man kan blive mere socialt ansvarlig, huske bedre, lære hurtigere og være mere 
kreativ, når man har det godt og føler sig tryg7. Derfor er der i STÆRKE SAMMEN et gennemgående 
fokus på relationer og relationernes kvalitet samt på at styrke det stærke og trygge klassefællesskab og 
samhørigheden blandt elever og fagpersoner.

I STÆRKE SAMMEN er der forskellige tilgange til leg. Startlegene i begyndelsen af hvert modul ses som 
en selvstændig aktivitet, hvor fagpersoner og elever leger strukturerede fælleslege, uden at der nødven-
digvis bliver koblet en sproglig refleksion på legen. Det primære formål med disse legeaktiviteter er at 
samle gruppen samt give fagpersoner og elever en direkte erfaring og fælles oplevelse af indbyrdes sam-
hørighed. Legeaktiviteter giver både fagpersoner og elever erfaringer med andre måder at være sammen 
på, hvilket kan give anledning til at se hinanden på nye måder eller give eleverne mulighed for at afprøve 
nye positioner i fællesskabet. Samtidig kan legeaktiviteterne være med til at udvikle elevernes erfaringer 
med tillid, omsorg, samarbejde, turtagning og øjenkontakt, som er vigtige kompetencer i det sociale sam-
spil og det resiliensfremmende læringsfællesskab. 

Derudover er der øvelser og lege, der indgår som en del af en målstyret læringssituation, hvor de har en 
direkte sammenhæng med de enkelte modulers temaer og opstillede læringsmål. I disse øvelser og lege 
er der i højere grad fokus på den bevidste og sproglige refleksion og videnstilegnelse i relation til modul- 
ernes tematikker.
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8) UNICEF og Institut for Menneskerettigheder (2014).

I 2014 fyldte FN’s Børnekonvention 25 år. På trods af at Børnekonventionen har 
eksisteret i 25 år, er det overraskende få børn, der kender til deres rettigheder. Ifølge en 
undersøgelse fra 2014 var det kun 23 % af børn i alderen 12-16 år, der kendte noget til børns 
rettigheder. Kun 11 % svarede, at de kender FN’s Børnekonvention godt eller nogenlunde8.

RESILIENS OG RETTIGHEDER

RETTIGHEDER I STÆRKE SAMMEN
Kendskab til egne og andres rettigheder øger elevers resiliente adfærd. Børns rettigheder danner således 
et fundament for STÆRKE SAMMEN. Når elever kender deres rettigheder, har de lettere ved at insistere 
på, at disse rettigheder bliver overholdt, og de har bedre forudsætninger for at sætte egne grænser, re-
spektere andres grænser og søge hjælp. Derfor er børns viden om egne rettigheder et vigtigt element i 
det forebyggende og trivselsfremmende arbejde i skolen. Elevers kendskab til deres rettigheder og det 
medfølgende ansvar er også en del af børns almene dannelse og en forudsætning for at udvikle demo-
kratisk medborgerskab.

I det første modul i læringsforløbet STÆRKE SAMMEN bliver der talt med eleverne om børns rettigheder. 
I modul 2 får eleverne mulighed for at arbejde mere med børns rettigheder og FN’s Børnekonvention. 
Der bliver i de efterfølgende moduler henvist til Børnekonventionen som helhed og til artikler i Børne-
konventionen, der er særlig relevante i forhold til det enkelte moduls overordnede tematik. Elevernes 
bevidsthed om deres rettigheder bliver derved løbende aktiveret i forskellige sammenhænge i forløbet. 
Red Barnet tager udgangspunkt i de fire overordnede principper i Børnekonventionen. 

Disse fire principper er gennemgående i hele materialet:

1. Børn har ret til at blive beskyttet mod diskrimination/forskelsbehandling, og alle børn er
lige meget værd.

2. Alle beslutninger om barnet skal tages ud fra, hvad der er bedst for barnet.

3. Børn har ret til at overleve og udvikle sig (de har ret til mad, bolig, sundhed, omsorg, trivsel,
skole, fritid, information og leg samt beskyttelse fx mod mobning, vold og overgreb).

4. Børn har ret til at udtale sig og blive hørt i forhold til beslutninger, der angår dem.

I STÆRKE SAMMEN henvises der særligt til rettighederne 
på plakaten til højre. Du kan hente A3-plakaten ’Børn har ret til...’ 
på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder - STÆRKE 
SAMMEN’ og hænge den op i din klasse.
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9) Nordisk Campbell Center (2007).
10) Socialstyrelsen (2016)

Socialstyrelsens definition af vold10

”Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller skader en anden 
persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen 
er barn eller voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller 
overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. 
Handlingen overskrider samfundets love og normer.”
”Uanset typen af vold, der begås mod et barn eller en ung, så er der tale om en adfærd fra 
forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af 
et positivt selvbillede hos barnet eller den unge. Enhver form for vold bringer barnets eller den 
unges udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet eller den unge ikke frivilligt ind-
går i den handling, der begås mod barnet eller den unge.” 

D. 10. juni 1997 ophævede det danske Folketing revselsretten, dvs. forældres ret til at slå
deres børn. Alle former for vold mod børn er i strid med både Børnekonventionen og
dansk lovgivning. Vold som opdragelsesform har altid negative konsekvenser for børn – fysisk,
psykisk og socialt. Det gælder både den kontinuerlige vold og det enkeltstående tilfælde. 

”Eleverne fik øjnene op for, hvad psykisk vold er. 
Det var ikke noget, de kendte til i forvejen.” 

Lærer fra projektskole.

Vold og seksuelle overgreb er centrale tematikker i STÆRKE SAMMEN og klare eksempler på nogle af 
de svære livsomstændigheder, som børn kan blive udsat for. Undersøgelsesresultater viser, at viden om 
vold og seksuelle overgreb i sig selv kan virke beskyttende og dermed forebyggende for børn9. 

Det er vigtigt at bryde tabuet omkring vold og seksuelle overgreb ved at tale åbent med eleverne om 
emnerne på en alderssvarende måde. Når eleverne gennem forløbets aktiviteter, øvelser og dialoger 
får skærpet deres viden om krop, grænser, vold og seksuelle overgreb, kan det medvirke til, at eleverne 
i højere grad bliver bevidste om potentielt grænseoverskridende adfærd hos dem selv eller andre. Det 
hjælper dem til at reagere og søge hjælp hurtigere. Det øger deres muligheder for resilient adfærd.

I STÆRKE SAMMEN bliver der sat fokus på fysisk og psykisk vold i modul 5. I modul 6 er der fokus på 
temaerne krop, grænser og seksuelle overgreb. Gennem aktiviteter, øvelser og dialog sættes der fokus på, 
hvad vold og seksuelle overgreb er, og hvad eleverne kan gøre, hvis de selv eller en, de kender, udsættes 
for dette. Red Barnet tager udgangspunkt i Socialstyrelsens definition af vold.

VOLD OG SEKSUELLE 
OVERGREB
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Beskrivelse af vold og seksuelle overgreb (til elever i 4.-6. klasse)

Vold er, når nogen gør dig fortræd og sårer dig med vilje. Det kan enten være fysisk eller 
psykisk. Det kan være lige så slemt at blive udsat for psykisk vold som for fysisk vold. I begge 
tilfælde bruger voksne eller børn/unge nemlig en form for vold til fx at opdrage, straffe eller 
bestemme over (andre) børn/unge. Alle former for vold mod børn er skadelig og skal stoppes!

FYSISK VOLD kan fx være lussing, endefuld, slag, spark, at ruske, tage kvælertag, brænde med 
cigaretter og lign.

PSYKISK VOLD kan ikke ses uden på kroppen, men kan mærkes inden i – fx ved, at man bliver 
ked af det, får ondt i maven, bliver meget bange eller tror, at man ikke dur til noget. Psykisk vold 
kan være, hvis børn eller unge bliver truet med vold eller straf, eller hvis de hele tiden bliver kri-
tiseret eller talt ned til. Psykisk vold kan også være, når andre råber grimt efter en eller skælder 
højlydt ud. Det kan man kalde ’at slå med ord’. Det kan også være, hvis børn og unge er vidner 
til vold, fx hvis de ser eller hører forældre skændes eller slå hinanden eller slå ens søskende.

SEKSUELLE OVERGREB er en tredje form for vold. Seksuelle overgreb kan fx være, hvis en 
voksen rører ved et barn på kønsdelene, eller hvis de rører barnet på en anden (seksuel) 
måde, som føles helt forkert. Det kan også være, at den voksne vil have barnet til at røre den 
voksnes kønsdele. Seksuelle overgreb er også, hvis den voksne vil have sex med barnet – eller 
vil have barnet til at se på, at nogen har sex – fx i blade, på film eller i virkeligheden. Det er ikke 
kun voksne, der kan begå seksuelle overgreb mod børn. Overgreb kan også foregå mellem børn. 

De tre former for vold overlapper hinanden. Når der sker seksuelle overgreb eller fysisk vold, 
så er der også altid tale om psykisk vold. 

Omfang

Der er stor usikkerhed om, hvor mange børn og unge i Danmark der udsættes for vold og 
seksuelle overgreb, da ikke alle tilfælde opdages. En registerundersøgelse peger på, at kun 1,07 % 
af de børn, der udsættes for vold, bliver opdaget af kommunen11. Der findes dog undersøgelser, 
der har forsøgt at vurdere problemets reelle omfang i Danmark, og ifølge dem ser omfanget 
således ud:

FYSISK OG PSYKISK VOLD
19 % af elever i 5.-9. klasse er blevet udsat for fysisk vold i hjemmet. 17 % af elever i 5.-9. klasse 
har erfaringer med, at andre i familien blev udsat for fysisk vold, og 15 % har været udsat for 
trusler om fysisk vold mod dem selv.12

20 % af elever i 8. klasse har været udsat for fysisk vold af deres forældre inden for det seneste 
år.13 I en interviewundersøgelse af 25-årige rapporterede 5,6 %, at de havde været udsat for 
fysisk mishandling (gentagen vold af grovere karakter) af deres forældre i barndommen. 22,7 
% rapporterede, at de havde været udsat for psykisk vold i hjemmet (fx trusler og nedladende 
bemærkninger). 14,9 % rapporterede, at de havde været udsat for omsorgssvigt (fx mangel på 
mad, fysisk pleje og omsorg).14 

SEKSUELLE OVERGREB
Undersøgelser om seksuelle overgreb peger på, at flere end hvert 10. barn/ung i 
Danmark bliver udsat for seksuelle overgreb i løbet af barndommen.15

11) SFI (2010).     12) LG Insight (2009).     13) SFI (2010).     14) SFI (2010).     15) Helweg-Larsen m.fl. (2009).
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Informationer om vold og seksuelle overgreb samt underretninger

SOCIALSTYRELSEN
Socialstyrelsen har samlet informationer og artikler om vold i hjemmet og seksuelle overgreb. 
Derudover er der også informationer om kommunale beredskaber samt vejledningsmateriale 
til håndteringen af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Læs mere på:
www.vidensportal.socialstyrelsen.dk

ANKESTYRELSEN
Du kan læse mere om underretning på www.deldinbekymring.nu samt hos Ankestyrelsen, 
www.ast.dk, under Børn & familie, hvor fagpersoner også kan få telefonisk rådgivning.

16) Servicelovens § 19, stk. 5.     17) Servicelovens § 154.     18) Servicelovens § 153.

”Det er vigtigt at kende til skolens handleguide og sagsgang 
i forhold til underretninger, hvis der skulle opstå situationer, 
som man skal handle på.” 

Lærer fra projektskole.

Ved formodning eller viden om grov fysisk vold, seksuelle overgreb eller andre strafbare 
forhold i hjemmet skal forældrene ikke først orienteres, da det i disse forhold er de sociale 
myndigheder, evt. sammen med politiet, der afgør det videre forløb. Hvis man er i tvivl, har 
man altid mulighed for at kontakte en socialrådgiver i kommunen og drøfte sagen anonymt.

Servicelovens § 153
Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de 
under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage: 
1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11.

2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund
af de vordende forældres forhold.

3. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

UNDERRETNINGSPLIGT

Ifølge loven skal alle kommuner have en tydelig procedure for underretninger ved mistanke eller viden 
om vold og seksuelle overgreb mod børn.16 Alle voksne er som borgere forpligtede til at underrette de 
sociale myndigheder, hvis de har mistanke eller er vidende om, at et barn eller en ung mistrives.17 Som 
fagperson har man en skærpet underretningspligt.18 Det betyder, at fagpersoner er særligt forpligtede til 
at følge kommunens underretningsprocedure, hvis de får kendskab til eller har en formodning om, at et 
barn eller en ung bliver udsat for/har været udsat for vold eller seksuelle overgreb eller har behov for 
særlig støtte. I skoleregi foretager man som oftest en underretning i samarbejde med skolens ledelse, 
men underretningspligten er altid personlig.

Efter en underretning er det de sociale myndigheders ansvar og pligt at vurdere, hvad der videre skal ske. 
De skal også sende en kvittering til den, der har sendt underretningen. Fagpersoner har mulighed for at få 
at vide, hvorvidt underretningen har ført til, at der er blevet iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger. 
Hvis man oplever, at kommunen ikke handler tilstrækkelig hurtigt eller relevant på ens underretning, kan man 
også underrette Ankestyrelsen.
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Oplevelsen af at høre til 
i klassen (samhørighed)

Oplevelsen af kompetence 
og meningsfuldhed i skolen

Problemløsnings- og 
samarbejdsevner

Viden om vold 
og seksuelle overgreb

Viden om og færdigheder i at søge 
hjælp hos voksne eller jævnaldrende

Kendskab til børns 
rettigheder og 

muligheder for at 
udøve disse 
rettigheder

Sociale 
færdigheder

Tillid til andre 
elever og medarbejdere 

på skolen

Kendskab til konkrete 
handlemuligheder, hvis ens 

rettigheder krænkes

Evnen til at 
håndtere følelser

Oplevelsen af at kunne 
håndtere og handle i for-

hold til udfordringer

”Eleverne fik ikke bare kendskab til egne grænser, men blev også meget opmærksomme på hinanden.” 

Lærer fra projektskole.

Læringsforløbet STÆRKE SAMMEN har til formål at udvikle og styrke resilient adfærd hos den enkelte 
elev samt at skabe og fremme et resiliens- og trivselsfremmende miljø i klassen. Arbejdet med STÆRKE 
SAMMEN i klassen skal ses i sammenhæng med skolens overordnede trivselsfremmende arbejde, og 
læringsforløbet er relevant i forhold til at understøtte elevernes alsidige udvikling.

Læringsforløbet er målrettet alle elever i klassen, da det giver eleverne mulighed for at tilegne sig ny 
viden og færdigheder inden for en række områder, som tilsammen er med til at styrke den enkelte elev 
og fællesskabet. STÆRKE SAMMEN er udviklet med henblik på at styrke resiliensfremmende ressourcer 
hos den enkelte elev og i klassefællesskabet, herunder : 

OM STÆRKE SAMMEN
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Læringsforløbet er bygget op, så der er mulighed for at understøtte det stærke, inkluderende og trygge 
klassefællesskab kendetegnet ved en høj grad af gensidig omsorg og støtte, et konstruktivt samarbejde 
og accept af forskelligheder. Ligeledes er der vægt på samhørighed, visioner for nærmeste fremtid og 
elevernes aktive deltagelse i forhold til at omsætte disse visioner til konkret handling. Jo stærkere og 
tryggere og mere inkluderende et fællesskab er, desto mindre er sandsynligheden for, at der kan opstå 
mobbeproblematikker eller anden rettighedskrænkende adfærd i fællesskabet.

Elevernes oplevelse af og erfaringer med at være aktive deltagere i klassefællesskabet er en vigtig forud-
sætning for, at eleverne udvikler ejerskab til undervisningen – og ejerskab er en vigtig forudsætning for 
læring. I de dialogbaserede øvelser kan der skabes rum til at følge elevernes ytringer og inddrage ele-
verne i at udvikle idéer til og afprøve handlinger, der kan fremme elevernes trivsel og det sociale miljø 
i klassen og/eller på skolen. Særligt i det afsluttende modul er der lagt op til, at eleverne selv taler om 
udfordringer i klassen, på skolen eller i lokalsamfundet, som de ønsker at påvirke, eller vidensområder, de 
ønsker at videreformidle.

STÆRKE SAMMEN I SKOLENS FAG OG EMNER

Principperne og tankerne bag et resiliensfremmende arbejde i skolen skal ses som en del af skolens ar-
bejde med at fremme elevernes trivsel og læring.

I læringsforløbet er hvert modul bygget op omkring læringsmål, der kan bruges som planlægnings- og 
evalueringsværktøjer for det enkelte modul på linje med tænkningen i den læringsmålstyrede undervis-
ning. Læringsmålene og indholdet i modulerne relaterer sig på forskellig vis til Fælles Mål for konkrete 
fag og emner samt til skolens arbejde med elevernes trivsel, læringsfællesskabet i klassen og elevernes 
alsidige udvikling.

Det er et princip i Fælles Mål, at undervisningen skal tilrettelægges med afsæt i konkrete læringsmål 
baseret på de mål, der knytter sig til de obligatoriske kompetenceområder og de tilhørende videns- og 
færdighedsområder for skolens fag og emner. Den forholdsvis korte tidsramme for modulerne i STÆR-
KE SAMMEN begrænser dog mulighederne for at arbejde målrettet med læringsmål på tværs af flere fag 
og emner i ét modul. Hvis der ønskes et særligt fagligt fokus i arbejdet med modulerne, er det derfor op 
til fagpersonen at planlægge og gennemføre modulerne med fokus på specifikke faglige mål.

I skemaet nedenfor ses en oversigt med forslag til faglige og tværfaglige perspektiver i de enkelte grund-
moduler. Hvis det faglige arbejde med specifikke videns- og færdighedsmål for relevante fag og emner 
på mellemtrinnet ønskes styrket, kan fagpersonen tage afsæt i denne oversigt i forbindelse med planlæg-
ningen af forløbet. Forslagene er vejledende og ikke udtømmende i forhold til de faglige og tværfaglige 
muligheder, som et fagligt arbejde med STÆRKE SAMMEN rummer.

Efter hvert grundmodul er der en boks med en uddybning af de faglige perspektiver samt inspiration til, 
hvordan det enkelte moduls indhold kan indarbejdes i længere faglige og tværfaglige læringsforløb, der 
bliver planlagt og gennemført med afsæt i Fælles Mål for specifikke fag og emner. 
Inspirationsboksene efter hvert grundmodul kan også give idéer til enkelte aktiviteter i forbindelse med 
kortere indsatser – eller til et opfølgende arbejde med udvalgte temaer, som eleverne er med til at defi-
nere i det afsluttende modul 8.
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Modul

1. STÆRKE SAMMEN

2. BØRNS RETTIGHEDER

3. FØLELSER

4. GRÆNSER OG NETVÆRK

5. AT BESKYTTE SIG SELV

6. MIN KROP ER MIN

7. MIG OG OS

8. AFSLUTNING

Folkeskolens fag og emner

Elevens alsidige udvikling
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Historie
Dansk
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Dansk
Billedkunst
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Elevens alsidige udvikling

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Dansk

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Dansk
Historie

Dansk
Billedkunst
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Dansk

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
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1 STÆRKE SAMMEN
Information om STÆRKE SAMMEN
Elevernes forventninger samt motivation
Fælles aftaler for ’det trygge rum’

2 BØRNS RETTIGHEDER
FN’s Børnekonvention og de fire overordnede principper
Rettigheder gør os stærkere

3 FØLELSER
Refleksioner over følelser
At udtrykke følelser med krop og sprog

4 GRÆNSER OG NETVÆRK
Fysiske og psykiske grænser hos sig selv og andre
At mærke sin grænse og sætte grænser
Hvad man kan gøre, hvis ens grænse overskrides
Vigtige personer i ens liv

SKOLE-HJEM-MODUL
Forældregruppen informeres og inddrages i STÆRKE SAMMEN-forløbet og 
afprøver nogle af de aktiviteter, som børnene også gennemgår.
Forældregruppen laver sammen med fagpersonerne aftaler om, hvordan de som forældre 
kan støtte op om arbejdet med STÆRKE SAMMEN og klassefællesskabet generelt.
Forældregruppen får viden om vold og overgreb (gennem film).

MODULERNE I STÆRKE SAMMEN

Læringsforløbet STÆRKE SAMMEN består af otte grundmoduler, to supplerende moduler og et 
skole-hjem-modul.

Red Barnet anbefaler, at I tager udgangspunkt i nedenstående rækkefølge i grundforløbet, da de otte 
grundmoduler er tænkt som et samlet forløb med en progression fra modul til modul – de supplerende 
moduler kan I sætte ind dér, hvor I vurderer, at det passer til jeres klasse, eller efter modul 7, men inden 
det sidste og afsluttende modul. Grundforløbet varer som udgangspunkt otte uger (16 lektioner), hvis I 
gennemfører et modul om ugen (Red Barnets anbefaling). Hvert modul varer to lektioner (90 minutter).

Hvert grundmodul behandler en overordnet tematik og er bygget op om læringsmål baseret på den 
kombination af viden og færdigheder, det er hensigten, eleverne tilegner sig gennem arbejdet med mo-
dulets aktiviteter.
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5 AT BESKYTTE SIG SELV
Viden om og refleksion over forskellige former for fysisk og psykisk vold
Hvad man kan gøre, hvis man selv eller en, man kender, bliver udsat for vold
Børns rettigheder og voksnes ansvar

7 MIG OG OS
Alle har noget vigtigt at give til fællesskabet (styrker)
Retten til ikke at blive diskrimineret eller udsat for forskelsbehandling
Det stærke og trygge fællesskab

8 AFSLUTNING
Afslutning af forløbet – fejring
At tale sammen om betydningsfulde temaer i klassen + afstemning
At forberede et arbejde med viden og rettigheder gennem handlinger

A KONFLIKTER OG SAMARBEJDE (SUPPLERENDE)
Om konflikter
At håndtere konflikter
Samarbejde og venlighed

B MOBNING OG MOD (SUPPLERENDE)
Arbejde med mobning og mobbepositioner gennem litteratur
Mod til at tage forsvarspositionen

6 MIN KROP ER MIN
At mærke og reflektere over egne og andres grænser
Retten til at bestemme over sin egen krop
Viden om seksuelle overgreb
Hvad man kan gøre, hvis ens egne eller andres grænser overskrides, 
eller man udsættes for seksuelle overgreb

På onlineplatformen til STÆRKE SAMMEN www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’ kan I 
finde forsiderne til hvert modul, som kan printes ud. Når I arbejder med modulerne, så hæng den 
forside op, som repræsenterer det modul, som I arbejder med. Det vil hjælpe eleverne til at huske 
modulet bedre og kan bruges i det sidste modul, når I skal evaluere arbejdet med hele forløbet. 
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ca.10 minutter

ca.40-45 minutter

ca.10 minutter

ca.10 minutter

ca.10 minutter

STARTLEG
 ’TITEL’ 

TEMAØVELSER
 ’TITEL’ 

ENERGIZER
 ’TITEL’ 

OPSAMLING FRA SIDST OG 
INTRODUKTION TIL DAGENS TEMA

AFSLUTNING OG EVALUERING

GRUNDSTRUKTUR I HVERT MODUL

Alle modulerne er bygget op over en genkendelig grundstruktur :

Startleg
Hvert modul indledes med en-to startlege inden ’opsamling fra sidst og introduktion’. Det overordnede 
formål med startlegene er at styrke samhørigheden og fællesskabet blandt elever og fagpersoner. Der-
udover er startlegene med til at markere, at I nu skal arbejde med STÆRKE SAMMEN. Læs evt. mere i 
afsnittene ’Resiliens og leg’ (s. 9) og boksen ’Særligt om legeaktiviteterne’ (s. 27).

Opsamling fra sidst og introduktion
Under ’Opsamling fra sidst’ genaktiveres elevernes viden og erfaringer fra sidste modul, og eleverne får 
mulighed for at fortælle, hvilke tanker og handlinger arbejdet med modulet evt. har medført efterfølgende.

Formålet med ’Introduktion’ er, at eleverne får et overblik over, hvad der skal ske i modulet. Her sættes 
der fokus på modulets tema og læringsmål, relaterede rettigheder samt modulets temaøvelser.

Temaøvelser
I hvert modul er der et overordnet tema, som eleverne kan arbejde med gennem temaøvelserne. 

Temaøvelserne er forskellige former for øvelser med fokus på viden, refleksion, dialog og handlemulig-
heder. Forløbet er bygget sådan op, at temaerne bygger oven på de foregående.

Fagpersonen vurderer, hvordan det er bedst at strukturere temaøvelserne: to og to, mindre grupper 
eller plenum.

Energizers
Energizers er legeaktiviteter, der gennem bevægelse kan virke opkvikkende på gruppen, samtidig med 
at de understreger dagens tema på en sjov og legende måde – fx lege om samarbejde, tillid, beskyttelse 
osv. Ligesom startlegene kan energizers understøtte eller styrke samhørigheden i gruppen. Energizers 
markerer også slutningen af modulet og overgangen til evalueringen.
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På Red Barnets skolesite www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’ kan I finde et 
udkast til et forældrebrev, så I kan informere forældregruppen skriftligt. 

Afslutning og evaluering
Efter hvert modul kan eleverne på det tilhørende ’Evalueringsark’ evaluere to ting:

 • Elevernes egen vurdering af deres læring i forhold til modulets læringsmål. Dette gøres i form af at
skrive eller tegne.

 • Elevernes bedømmelse af, hvordan det har været at deltage i dagens forløb. Eleverne kan frit sætte et
kryds på linjen mellem de to smileys – se nedenstående:

Alternativt kan I vælge at bruge evalueringslegen ’Kaste med bold’ (modul 8).

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET
Red Barnet anbefaler, at I gerne så tidligt som muligt informerer og inddrager forældregruppen i jeres 
forestående arbejde med STÆRKE SAMMEN.

Der hører et særligt skole-hjem-modul til STÆRKE SAMMEN. Gennem skole-hjem-modulet får I mu-
lighed for at forklare forældrene baggrunden for forløbet og fortælle om de tematikker, I kommer til at 
arbejde med sammen med børnene. Samtidig er der forslag til øvelser og aktiviteter, I kan lave sammen 
med forældregruppen med henblik på at inddrage dem i STÆRKE SAMMEN. Skole-hjem-modulet har 
desuden til formål at informere forældre om problematikker i forhold til vold og seksuelle overgreb. Til 
dette er der lavet en film, som kan vises i forbindelse med modulet. 

Skole-hjem-modulet kan laves sammen med forældregruppen, fx til et forældremøde. Modulet varer 
som udgangspunkt 60 minutter. I kan vælge enten at bruge skole-hjem-modulet, som det er, eller tilpasse 
og justere i øvelser og tid ud fra jeres behov og muligheder.

Hvis I har mulighed for det, er det også en god idé at holde et afsluttende møde med forældregruppen, 
når I har været hele forløbet igennem. På det afsluttende møde kan I samle op på, hvad klassen har fået 
ud af forløbet, vise elevernes logbøger/mapper og tale med forældregruppen om, hvilke fremadrettede 
projekter forløbet evt. har medført.

Hvordan var forløbet for dig i dag?
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”Det er en fordel at planlægge modulet op til, at det skal afvikles, så viden og materialer er frisk i erindring.”

Lærer fra projektskole.

Når I går i gang med planlægningen, bør I overveje følgende:

 • Hvilke overordnede mål vil I planlægge forløbet ud fra?

 • Hvordan kan forløbet indgå som en del af det faglige arbejde med Fælles Mål for specifikke fag og
emner på mellemtrinnet? Se afsnittet ’STÆRKE SAMMEN i skolens fag og emner’ (s. 15).

 • Hvordan kan I sikre jer, at forløbet bliver meningsfuldt for alle børn?

 • Hvordan kan I motivere eleverne gennem elevernes aktive involvering?

 • Hvordan tror I, eleverne vil reagere på arbejdet med indholdet i de enkelte moduler?

 • Er der nogle særlige omstændigheder eller forhold i gruppen, som I bør være særligt opmærksomme
på undervejs?

 • Skal eleverne have medindflydelse på, hvilke supplerende moduler I skal arbejde med?

 • Skal dele af forløbet tilpasses til jeres unikke forhold? Materialet er udviklet til 4.-6. klasse, men fag-
lighed og modenhed kan variere meget i den aldersgruppe. Er der noget særligt, der skal tilpasses i
materialet, så niveauet i højere grad rammer jeres klasse/årgang?

 • Hvordan skal eleverne arbejde i modulerne: to og to, summegrupper, plenum?

 • Hvordan vil I evaluere elevernes læring gennem arbejdet med forløbet?

PLANLÆGNING AF 
STÆRKE SAMMEN
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”Det er vigtigt, at man griber de situationer, der 
opstår i dialogerne med eleverne, også selvom 
det betyder, at man ikke kan holde tidsplanen.” 

Lærer

Hvem
Læringsforløbet er udviklet til elever på mellemtrinnet og tilrettelagt, så det kan bruges i en klassesam-
menhæng. Red Barnet anbefaler, at gruppen består af mellem 10 og 28 elever, og at I optimalt, især til en 
stor gruppe, er to fagpersoner.

Derudover kan der være særlige omstændigheder i gruppen, fx børn med særlige behov, der gør, at I 
bør overveje at være flere fagpersoner, så forløbet bliver så god en oplevelse for alle deltagere som muligt.

Hvad
Læringsforløbet består af et grundforløb med otte grundmoduler. Der er to supplerende moduler, man 
kan vælge at inddrage i forløbet. Forløbet kan derfor bestå af otte-ti moduler.

Hvert modul er tilpasset, så det passer til to lektioner (90 minutter), men da der indgår meget dialog 
i modulerne, kan I også vælge at afsætte tre lektioner til et modul, så der bliver mere tid til at udfolde 
dialogen. 

Hvis I har brug for at prioritere aktiviteterne i et modul, kan I vælge enten at begrænse dialogen i nogle 
af temaøvelserne eller overveje, om I skal bruge en energizer senere i løbet af dagen som en ’hjerne-
pause’, der henleder til det, I har arbejdet med i dagens modul. I kender bedst jeres elevgruppe og har 
derved det bedste udgangspunkt for at sikre, at alle elever i klassen kan deltage ud fra deres forudsæt-
ninger. På den måde bliver det ikke jer og eleverne, der skal passe ind i en fastlagt ramme eller form, 
men snarere formen, der skal tilpasses gruppen, så alle kan deltage.

Materialer
Husk at sørge for elevmapper til alle elever, inden I starter forløbet op. Mapperne skal bruges til at sam-
le relevant materiale og elevernes evalueringsark fra læringsforløbet. Mapperne fungerer som en form 
for logbog.

På www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’ finder I alle de materialer, der er brug for til 
modulerne.

Hvor
Da læringsforløbet indeholder mange legeaktiviteter og øvelser, hvor I har brug for plads – fx til bevæ-
gelse eller at stå i en cirkel – bør I vurdere, om klasseværelset er stort nok, eller om I har brug for et 
større lokale på skolen.

Det kan være godt at have forberedt rummet, inden eleverne kommer, fx få rykket bordene ud til siden 
og sætte stole til alle i en cirkel. Denne genkendelige og gentagne opstart øger elevernes tryghed og 
viser eleverne, at I skal arbejde i en anden ’setting’ end den almindelige undervisning.

Hvornår
Det giver tryghed for eleverne med en fast struktur for, hvornår I gennemfører modulerne – fx en fast 
ugedag og tid. Red Barnet anbefaler, at der går ca. en uge mellem modulerne, da eleverne bør have tid 
til at reflektere over indholdet i de enkelte moduler.
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Det er vigtigt, I får talt om en procedure for, hvordan I håndterer de bekymringer eller 
underretninger, der kan opstå undervejs i forløbet. Derfor anbefaler Red Barnet, at I sammen 
med jeres skoleledelse kontakter socialforvaltningen eller den socialrådgiver, der er tilknyttet 
skolen, inden I starter forløbet op. På den måde har I mulighed for at informere om, at I 
påbegynder dette forløb på skolen, og gennemgå kommunens underretningsprocedure. 
Læs mere i afsnittet ’Vold og seksuelle overgreb’ (s. 11).

At tale med eleverne om deres personlige erfaringer med alvorlige emner

I modul 1 bliver der talt med eleverne om, at det ikke er meningen, at I skal tale om egne 
personlige oplevelser i gruppen – selvom det selvfølgelig ikke er forbudt. Samtidig laver I en 
konkret aftale med eleverne om, at de altid kan komme og tale med en af jer, hvis de ønsker at 
tale mere fortroligt med en voksen.

Hvis en elev deler personlige oplevelser med grænseoverskridende handlinger, vold, seksuelle 
overgreb eller andre alvorlige tematikker med klassen, så anerkend elevens fortælling og følel-
ser. Undgå så vidt muligt at spørge uddybende ind til elevens fortælling i den store gruppe, og 
følg senere op med eleven på tomandshånd med en åben invitation til samtale.

Vær opmærksom på at fortælle eleven, at jeres tavshedspligt ikke gælder alt. Netop fordi børn 
har ret til at blive hjulpet og beskyttet af voksne, kan der være tilfælde, hvor I skal underrette 
de sociale myndigheder eller tale med elevens forældre for bedst muligt at hjælpe og beskytte 
vedkommende.

Særlige opmærksomhedspunkter

Undervejs i forløbet, og særligt når I arbejder med temaerne vold og seksuelle overgreb, kan nogle ele-
ver blive følelsesmæssigt berørt. Når I planlægger forløbet, er det derfor en god idé, at I indbyrdes har 
aftalt, hvordan I vil gribe forskellige reaktioner an:

 • Hvordan vil I håndtere en situation, hvor en elev deler egne personlige erfaringer med et svært emne
i gruppen?

 • Hvad vil I gøre, hvis en elev bliver følelsesmæssigt berørt?

 • Hvilke muligheder er der eksempelvis for at gå fra med en elev, hvis en elev bliver ked af det eller
oprevet?

 • Hvordan sikrer I, at I har tid til at tale med en elev, hvis en elev henvender sig til jer lige efter et mo-
dul, og hvordan kan I støtte denne elev i at få den fornødne hjælp?

 • Hvordan vil I forklare en elev, hvad der sker, når han/hun fortæller en voksen om personlige erfaringer
med vold eller seksuelle overgreb?

 • Er der brug for at lave aftaler med eller informere særlige ressourcepersoner på skolen, såsom
AKT-lærer, ressourcecenter eller skolens tilknyttede sundhedsplejerske, forud for forløbet?

På Børnerådets hjemmeside findes 16 korte film om rettidig omsorg
www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg. 

Her fortæller og forklarer børn, unge og fagpersoner om oplevelser med vold og overgreb og om, hvilke 
tegn man skal være opmærksom på hos børn. I filmen ’Observer børnenes signaler’ fortæller AKT-lærer 
Betina Dohn om de mange signaler, der kan pege på mistrivsel.
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”Det er vigtigt, at det er engagerede og autentiske voksne, der står for 
forløbet, da eleverne skal føle sig trygge, og personalet skal turde handle.” 

Lærer fra projektskole.

I læringsforløbet STÆRKE SAMMEN er det vigtigt, hvilke legeaktiviteter, øvelser og dialoger I er fælles 
om i gruppen, men det er mindst lige så vigtigt, hvordan I er fælles om dem. Dette afsnit handler om fag-
personens facilitering af forløbet. Det er som altid vigtigt, at fagpersonen er bevidst om sin egen tilgang 
til eleverne, da det er de gentagne mødeøjeblikke præget af indlevelse, forståelse og tilpas støtte, der er 
med til at fremme resiliens-processer.

Facilitering handler om at skabe rammerne for, at eleverne får muligheder for at bygge videre på deres 
viden og evner. Under facilitering lægger man større vægt på at støtte eleverne i at reflektere, udtrykke 
sig og finde nye veje frem for at have færdige løsninger eller rigtige svar. Derfor har den aktive lytning en 
særlig plads under facilitering. Når elever får lov til at udtrykke sig og oplever, at de bliver hørt og taget 
seriøst, er det med til at styrke elevernes oplevelse af selvværd og kompetence. Når man underviser 
elever i deres rettigheder, ligger der et vigtigt aspekt i, at formidlingen og faciliteringen i sig selv er ret-
tighedsbaseret. Det vil sige, at man gennem formidlingen og faciliteringen er med til at styrke elevernes 
erfaringer med deres rettigheder – både i forhold til viden og udøvelse.

Red Barnets tips om facilitering af STÆRKE SAMMEN:

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

 • Det er ok at fejle, det behøver ikke at være perfekt (rollemodel over for eleverne).

 • Forsøg selv at deltage i så mange aktiviteter som muligt.

 • Alle kan deltage – ingen skal deltage.

 • Forsøg at være opmærksom på dit eget og elevernes kropssprog, mimik og toneleje. 

 • Aktiv lytning med henblik på at forstå.

 • Undgå at dømme eller udfordre det, eleverne siger.

 • Tag ansvar for, at kommunikationen i gruppen er positiv.

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

 • Undgå at dele for private historier.

 • Pas på eleverne, så de ikke kommer til at dele for private historier i den store gruppe.

FAGPERSONEN SOM 
FACILITATOR
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SJOVT

INKLUDERENDETRYGT

Red Barnet tager udgangspunkt i tre principper for den faciliterende tilgang. De tre principper er :

Sjovt
Når man som fagperson viser glæde og oprigtig interesse i øvelserne og legeaktiviteterne, smitter det af 
på eleverne, og der bliver skabt et godt udgangspunkt for positivt samvær. Der er mulighed for at tage 
hensyn til elevernes tilbagemeldinger og ønsker undervejs i forløbet og udvælge/tilpasse legeaktiviteter 
til den enkelte gruppe, så I kan holde fokus på det, der virker og er sjovt.

Trygt
Det skal være trygt for alle at deltage i øvelser og legeaktiviteter i forløbet. Tryghed handler bl.a. om, at 
alle elever føler, de kan deltage, som de er, og at deres grænser respekteres. I første modul er der lagt 
op til, at I sammen udarbejder nogle aftaler, der skal gælde for ’det trygge rum’.

Tryghed handler også om, at eleverne i gruppen oplever, at de trygt kan sige deres meninger højt, sam-
tidig med at man respekterer elevernes ret til ikke at udtrykke sig, hvis ikke de har lyst. Hvis en elev 
udtrykker en mere kontroversiel holdning, så kan man gentage det, som eleven har sagt, og spørge i 
gruppen, om der er andre, der har den samme eller en anden holdning. Det er ikke hensigten, at alle skal 
blive enige eller finde frem til rigtige eller forkerte holdninger. Tværtimod er det en vigtig læring for ele-
verne, at de nogle gange kan mene det samme og andre gange have forskellige holdninger i gruppen, og 
at de får lov til at udtrykke deres mening uden at diskriminere andre.

Inkluderende
Det inkluderende aspekt handler om at tilrettelægge øvelser og legeaktiviteter, så alle elever kan deltage, 
som de er. I STÆRKE SAMMEN tages der udgangspunkt i, at elever lærer på forskellige måder. Når ele-
ver føler, at de kan deltage, så har de mulighed for at føle sig både kompetente og betydningsfulde for 
gruppen. I mange af øvelserne og legeaktiviteterne bliver der inddraget bevægelse og fysiske aktiviteter, 
hvilket generelt kan være med til at motivere elever og fastholde deres opmærksomhed. Det inklu-
derende aspekt handler også om at lytte til elevernes tilbagemeldinger og input og bruge dem aktivt i 
forløbet. Eleverne skal have mulighed for at deltage i øvelserne og legeaktiviteterne på deres egne præ-
misser og opleve, at deltagelse er et åbent tilbud. Observation er også en form for deltagelse.
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Særligt om legeaktiviteterne

Legeaktiviteterne er udvalgt, fordi de kan bidrage til at styrke samhørigheden i gruppen og ska-
be et sjovt, trygt og inkluderende fællesskab. Derudover giver legeaktiviteterne eleverne mu-
lighed for at gøre sig andre erfaringer med samarbejde, tillid, omsorg og turtagning, og de kan 
være med til at fremme elevernes opmærksomheds- og koncentrationsevne.

Mange af legeaktiviteterne har det tilfælles, at de:

 • fokuserer på her og nu

 • vægter samarbejde højere end konkurrence

 • er simple, kræver få genstande og ikke behøver lange instrukser

 • er baseret på naturlige mønstre af sunde interaktioner (vitalitet, glæde og engagement)

 • giver en struktureret ramme for øjenkontakt, omsorg og tæthed

 • har en tydelig struktur og naturlig voksenstyring (ikke autoritær)

Legeaktiviteterne kan både være stille og mere vilde. De kan være enkle eller mere udfordren-
de. Det er en god idé at starte legeaktiviteten roligt, køre lidt op i tempo og til sidst styre tem-
poet ned igen, så aktiviteten ikke afsluttes i et meget højt energiniveau. Man kan bevidst arbej-
de med styrede stemningsskift og skift i energiniveau som metode til, at eleverne på en sjov 
måde lærer at håndtere deres energi- og koncentrationsniveau. Hvis en leg bliver for vild, kan 
man sænke gruppens energiniveau ved at gøre legeaktiviteten roligere eller skifte til en anden 
legeaktivitet med en højere grad af struktur.

Legeaktiviteterne kan anvendes fleksibelt i forløbet, hvis eleverne virker trætte, urolige eller 
distræte, eller de kan bruges til at ’neutralisere’ stemningen i gruppen efter en følelsespræget 
aktivitet/øvelse.
Mange af legeaktiviteterne kan også bruges i løbet af ugen som små ’hjernepauser’ og med 
henblik på at styrke bevægelsesdimensionen i undervisningen. 

Man kan finde flere forslag til legeaktiviteter i kataloget LEGE SAMMEN, der er gratis 
tilgængeligt under STÆRKE SAMMEN. Find STÆRKE SAMMEN på www.redbarnet.dk/skole 
under ’Børns rettigheder'.
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SKOLE-HJEM-MODULET
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FORMÅL MED SKOLE-HJEM-MODULET:

Forældregruppen bliver informeret om og inddraget i STÆRKE SAMMEN-forløbet.

Forældregruppen afprøver nogle aktiviteter fra STÆRKE SAMMEN-forløbet.

Forældregruppen laver sammen med fagpersonerne aftaler om, hvordan forældrene 
kan støtte op om STÆRKE SAMMEN-forløbet.

Forældregruppen bliver informeret om vold og seksuelle overgreb mod børn.

OVERBLIK SKOLE-HJEM-MODULET (60 MINUTTER):

• Introduktion af STÆRKE SAMMEN, herunder en film, som introducerer materialet og 
problematikker omkring vold og seksuelle overgreb mod børn (filmen kan findes på 
www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’) (15 minutter).

• Legeaktivitet ’Kaste bold i mønster’ (5-10 minutter).

• Aktivitet: ’Et stort net og aftaler for skole-hjem-samarbejdet’ – samarbejdsøvelse og dialog 
(35 minutter). 

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

Voksne (forældre og myndigheder) skal beskytte børn mod alle former for udnyttelse, vold og seksuelle 
overgreb og hjælpe børn, der har været udsat for dette (artikel 19 + 36).

De beslutninger, der træffes i forhold til et barn, skal tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet. Staten skal 
have nogle regler, der beskytter børn og sikrer, at børn trives (artikel 3).

SKOLE-HJEM-MODULET
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19) Højholt , C . (2005).

”Fællesskaber 
omkring børn 

skaber fællesskaber 
mellem børn.”19

INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

Skole-hjem-modulet giver jer mulighed for at informere og inddrage forældregruppen i jeres forestående 
arbejde med Red Barnets læringsforløb STÆRKE SAMMEN.

I modulet er der forslag til, hvordan I kan fortælle om forløbet. Samtidig er der forslag til øvelser og ak-
tiviteter, I kan lave sammen med forældregruppen med henblik på at vise, hvilke typer aktiviteter I kom-
mer til at lave i klassen, og samtidig involvere forældregruppen i STÆRKE SAMMEN-forløbet.

Modulet varer som udgangspunkt 60 minutter og kan fx laves i forbindelse med et forældremøde. I kan 
vælge at bruge skole-hjem-modulet, som det er, eller I kan tilpasse og justere i øvelser og tid ud fra jeres 
behov og muligheder.

Forældrebrev
På Red Barnets skolesite www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder' finder I STÆRKE 
SAMMEN. Under skole-hjem-modulet kan I finde et udkast til et forældrebrev, som I kan bruge 
til at informere forældregruppen skriftligt.

Forældrefiduser
På hjemmesiden www.foraeldrefiduser.dk kan forældre og fagpersoner finde inspiration til 
aktiviteter og arrangementer, der kan styrke et forældresamarbejde om klassens sammenhold.

Støtte til forældre
Det kan være en god idé på forhånd at finde kontaktoplysninger til kommunens tilbud om ’Åben 
rådgivning’. I kommunerne er der tilbud om åben, anonym rådgivning, enten over telefon eller 
ved personligt fremmøde, som støtte til forældre og familier, der oplever vanskeligheder eller ud-
fordringer i dagligdagen. Forældre kan også ringe anonymt til Børns Vilkårs ForældreTelefon: 
35 55 55 57. Her kan forældre anonymt drøfte store og små udfordringer i familiens hverdag.

MATERIALER TIL SKOLE-HJEM-MODULET •   Visuel oversigt over STÆRKE SAMMEN-forløbet

 •   Film om STÆRKE SAMMEN til forældre

 •   Plakat ’Børn har ret til...’ og ’Her kan børn får hjælp...’ fra STÆRKE SAMMEN

 •   To bløde bolde/risposer

 •   Et tætrullet garnnøgle af groft snor

 •   Et stort ark (A1 eller to A2-ark tapet sammen)

 •   Tusser
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15 minutterINTRODUKTION AF STÆRKE SAMMEN 

20) Citat fra Hel le Rabøl , adjunkt ved DPU, Århus Univer sitet .

Noget 
af det bedste, 

forældre kan gøre 
for deres børn i 

skolen, er at gøre 
noget godt for 
fællesskabet20

Fortæl forældregruppen, at I de næste otte-ti uger vil arbejde med Red Barnets læringsforløb STÆRKE 
SAMMEN i klassen med henblik på at arbejde med det stærke og trygge fællesskab og derigennem styrke 
eleverne og øge deres trivsel.

Forslag til, hvad I kan fremhæve:
• STÆRKE SAMMEN er et læringsforløb med det formål at fremme resiliens. Resiliens handler bl.a. om, 

at de fællesskaber, børnene er en del af – fx klassen, familien eller fritidsklubben – er rare og trygge 
steder at være. Når vi arbejder med resiliens i skolen, arbejder vi med at fremme samhørigheden i 
klassen og styrke børnene til at møde og håndtere de udfordringer, livet kan byde på. Ved at styrke 
klassen som helhed bliver hver enkelt elev styrket (trivsel og alsidig udvikling).

• Vi arbejder med, at klassefællesskabet skal være et sted, hvor der er en høj grad af omsorg, tillid og 
samarbejde. Vi arbejder med at anerkende hinandens mangeartede ressourcer og respektere forskel-
ligheder i klassefællesskabet.

• Vi ønsker, at klassefællesskabet skal være et sted, hvor børnene oplever, at deres rettigheder bliver 
respekteret og overholdt. Et sted, hvor børnene har medbestemmelse og kan deltage på en måde, 
der giver mening for dem – og hvor man kan være stolt af det, man er og kan.

• Jo stærkere og tryggere et fællesskab er, desto mindre er sandsynligheden for, at der kan opstå mobbe-
problematikker eller andre rettighedsoverskridende handlinger i fællesskabet.

• Derudover er der i STÆRKE SAMMEN fokus på at øge elevers viden om deres rettigheder, følelser 
og grænser, vold og seksuelle overgreb – og at tale med dem om, hvor børn kan få hjælp og støtte, 
hvis de oplever svære situationer. Denne viden er relevant for alle elever i forhold til deres liv i skolen, 
fritidssammenhænge og hjemmet – både nu og fremadrettet. Rettigheder, grænser og børns ret til 
beskyttelse mod vold og seksuelle overgreb indgår som obligatorisk indhold i det lovpligtige emne 
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Snak også med forældrene om lokale tiltag og 
tilbud, der kan støtte op om børn og forældre i jeres kommune eller lokalsamfund.

• STÆRKE SAMMEN er funderet på Børnekonventionen (FN’s Konvention om Barnets Rettigheder). 
Viden om børns rettigheder indgår som en del af børns almene dannelse og er bl.a. en forudsætning 
for at udvikle demokratisk medborgerskab.

• I STÆRKE SAMMEN arbejder eleverne med rettighedsformuleringer, hvor et udpluk af de 54 artik-ler 
fra Børnekonventionen er blevet slået sammen (vis evt. forældrene plakaten ’Børn har ret til...’, som 
kan findes på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’). Når børn kender egne og andres 
rettigheder, er det lettere for dem at finde ud af, hvornår disse rettigheder ikke bliver overholdt, og 
dermed søge hjælp eller støtte fra andre (vis evt. plakaten ’Her kan børn få hjælp...’, som også findes 
på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’). Fortæl, at I kommer til at arbejde både med 
rettig-heder og det ansvar, som rettighederne indebærer. 

Børnekonventionen
FN vedtog Børnekonventionen i 1989. Børnekonventionen har sit fundament i fire overordnede 
rettighedsprincipper (s. 10) og består af 54 artikler. Danmark tilsluttede sig Børnekonventionen i 1991.

Vis en oversigt over forløbet, og fortæl, hvor mange gange og hvornår I skal 
arbejde med STÆRKE SAMMEN. Fortæl kort om indholdet i de enkelte moduler 
(brug evt. afsnittet ’Modulerne i STÆRKE SAMMEN’, s. 18). Fortæl forældregruppen, 
at I har brug for dens opbakning og engagement til forløbet, og at I derfor både 
skal afprøve nogle øvelser fra forløbet og bruge tid på at aftale, hvordan forældre-
gruppen kan støtte op om læringsforløbet, så det bliver et fælles projekt.
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21) Inspireret af Dansk Røde Kors (2008).

5-10 minutter

Andre forslag til legeaktiviteter 
med forældregruppen:

 • Kopleg (s. 100)

 • Klappeleg (s. 133)

 • Send et håndtryk rundt (s. 44).

LEGEAKTIVITET 
’KASTE BOLD I MØNSTER’21

Formål: at vise et eksempel på en legeaktivitet fra STÆRKE SAMMEN, der bl.a. har til formål at styrke 
fællesskabet.

Materialer: To bløde bolde/risposer.

Beskrivelse:
1. Forældre og fagpersoner står i en cirkel. Fortæl, at I nu skal lave en af legeaktiviteterne fra lærings-

forløbet. I kan evt. fortælle, at der er mange legeaktiviteter i STÆRKE SAMMEN, der har til formål at
give elever og fagpersoner mulighed for at dele sjov og glæde og styrke relationer og samhørighed
i klassen. Legeaktiviteterne er også med til at understøtte elevernes læring og tage flere forskellige
indlæringskanaler i brug.

2. Start evt. med en navnerunde, hvor alle siger deres navn højt.

3. Introducér legeaktiviteten 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 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. Fremhæv, at det handler om at lykkes sammen som gruppe.

4. 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.

5. Når bolden har været hele vejen rundt, starter man forfra og kaster til den samme, som man kastede
til i første runde – sådan at man gentager det samme mønster.

6. Hvis I vil øge udfordringen, kan I efter et par runder introducere en bold mere, så der er to bolde
i omløb. Kast den anden bold ind i cirklen, når den første bold er halvvejs. Begge bolde skal kastes i
samme mønster.

7. Slut af med en runde, hvor I kun kaster én bold og kaster meget langsomt. I kan evt. fortælle, at I ar-
bejder med at slutte legeaktiviteter af i et stille og roligt tempo, så børnene kommer ned i et roligere
stemningsleje, inden I går videre til næste aktivitet.
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35 minutterAKTIVITET
’ET STORT NET OG AFTALER’22

– SAMARBEJDSØVELSE OG DIALOG

Formål: at vise et eksempel på en legeaktivitet fra STÆRKE SAMMEN og illustrere, hvordan et fæl-
lesskab er stærkere, når alle er med. At etablere en ramme, hvor I sammen kan lave aftaler om, hvordan 
forældrene kan støtte op omkring STÆRKE SAMMEN-forløbet.

Materialer: 
 •  Et tætrullet garnnøgle af groft snor

 • Et stort ark (A1 eller to A2-ark tapet sammen)

 • Tusser

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Fortæl, at I skal lave en aktivitet, der illustrerer, hvordan et fællesskab er stærkere, når alle er med.
Aktiviteten lægger op til, at I bagefter skal aftale, hvordan forældregruppen bedst muligt kan støtte op
om STÆRKE SAMMEN-forløbet.

3. Start med at holde garnnøglet af groft snor i hånden, og introducér dig selv ved at sige dit navn og
din titel (fx dansklærer, pædagog, AKT-lærer etc.) og klassen (fx 5. C etc.), som du er tilknyttet.

4. Rul derefter garnnøglet hen til en forælder, mens du holder fast i snorens ende.

5. Den pågældende forælder skal nu introducere sig selv og sige navnet på sit barn. Evt. kan forælderen
også nævne én ting, han/hun godt kan lide at lave sammen med sit barn. Forælderen skal holde fast
på snoren og derefter kaste garnnøglet til en anden forælder i gruppen.

6. Når alle har haft garnnøglet, er der blevet skabt et stort net af garnet.

7. Bed nu alle om at se på nettet, I har skabt. Forklar, at nettet symboliserer, hvordan I alle er knyttet
sammen i et fællesskab. Forældrenes børn har et særligt fællesskab i klassen, men forældrene har også
en vigtig rolle i dette fællesskab, for jo stærkere forældrefællesskabet og skole-hjem-samarbejdet er,
desto stærkere bliver klassefællesskabet.

8. Bed nu en eller to forældre om at give slip på deres snor, og se, hvordan nettet bliver mindre stærkt,
og forbindelsen til de andre er blevet brudt. Tal om, at alle er vigtige i dette arbejde, både børnene i
klassen og de voksne i børnenes liv.

Du kan se ’Et stort net og aftaler’ demonstreret på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’. 
I filmen får du også tips til, hvordan du kan facilitere legen. 

Fortæl, at I nu har planlagt, at I sammen skal aftale, hvordan forældrene bedst muligt kan støtte op om 
STÆRKE SAMMEN-forløbet.

Start evt. med at lade forældrene brainstorme sammen to og to eller i mindre grupper. Efter ca. 5 minutter 
kan I samle op i plenum, hvor forældrene nævner nogle af de ting, de er kommet frem til. Sørg for at 
skrive forældrenes idéer op på det store ark. I kan også vælge at skrive allerede eksisterende aftaler på 
– fx hvis I har lavet konkrete aftaler om, hvordan skole og hjem sammen håndterer konflikter mellem 
børnene eller andet relevant. Husk, at der skal være plads på arket til, at alle kan få tegnet omridset af 
sine hænder rundt om.

22) Inspireret af National Association of Child Care Workers.
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Eksempler hvorpå man som forælder kan støtte op 
om STÆRKE SAMMEN-forløbet:

 •   Spørge ind til børnenes erfaringer fra læringsforløbet.

 •   Tale med børnene om klassefællesskabet – fx være opmærksom på, om de andre i klas- 
 sen har det godt, og om der er plads til, at alle kan være en del af fællesskabet, her-

 under tale med børnene om, hvad forældre, fagpersoner på skolen og de selv kan gøre 
for at hjælpe.

 •   Lytte til børnene og tage deres meninger alvorligt. At være tydelige om egne værdier og
holdninger, men give børnene plads til at udvikle deres egne.

 •   Give børnene et ansvar, der passer til deres alder og modenhed.

 •   Udvise interesse for børnenes relationer og onlineliv.

 •   Give børnene støtte, plads og tid til at udvikle venskaber på tværs.

 •   Hjælpe børnene med at deltage i meningsfulde fritidsaktiviteter.

 •   Finde en god balance mellem børnenes ret til privatliv og jeres ansvar for, at børnene
har det godt. Tal med dem om det.

 •   Vise børnene, at de hører til, er værdsatte og elskede.

 •   Søge støtte og hjælp, hvis der er vanskeligheder eller udfordringer i familien, som man
selv har svært ved at løse.

Afslutningsvis tegner alle omridset af hinandens hænder hele vejen rundt om papirets kant:
På skift tegner man omridset af hånden på den person, der står til venstre for én. Omridset af hænder 
fungerer som en underskrift på, at alle forpligter sig på de aftaler, som I har fundet frem til.

Slut mødet med at informere om, hvordan I vil holde forældregruppen opdateret om forløbet – fx hvis I 
planlægger at holde et afsluttende forældremøde, når I er færdige med forløbet. Eller hvis I planlægger at 
skrive løbende på skoleintra med henblik på at orientere forældregruppen om, hvilke tematikker I arbej-
der med i klassen.
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STÆRKE SAMMEN

MODUL
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LÆRINGSMÅL I MODUL 1:

Eleverne har et overblik over hele forløbet: hvad, hvorfor, hvor og hvornår.

Eleverne har reflekteret over, hvad de forventer og håber, de kan få ud af forløbet.

Eleverne har bidraget aktivt til at udvikle de aftaler, der skal være gældende for 
’det trygge rum’.

OVERBLIK OVER MODUL 1:

 • Introduktion af formål og forløb – hvad, hvor, hvornår, hvorfor. Brug introfilmen om
STÆRKE SAMMEN til elever (15 minutter).

 • Startlege: ’Kaste bold i mønster’ + ’Send et håndtryk rundt’ (10 minutter)

 • Temaøvelser (45 minutter)

•  Temaøvelse 1 ’Et stort net’ – Samarbejdsøvelse (20 minutter)

•  Temaøvelse 2 ’Det trygge rum’ – Brainstorm og dialog (25 minutter)

 • Energizer ’Action-navne’ (10 minutter)

 • Afslutning og evaluering (10 minutter)

23) Diskrimination er en mere korrekt betegnelse, men kan være et svært/nyt ord for nogle elever. 
Hvis du vælger at bruge dette ord, kan du evt. først tale med eleverne om, hvad ordet betyder.

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Børn har ret til at gå i skole og få en uddannelse. Uddannelsen skal støtte børn i at udvikle sig til ansvar-
lige og deltagende mennesker og fremme, at børn kender til og respekterer børns rettigheder (artikel 28 
+ 29).

Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de 
ikke forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Børn har ret til at søge, modtage og 
videregive information (artikel 12, 13 + 17).

Børn har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling (diskrimination23) (artikel 2).

Børn har ret til hvile, leg og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter samt være aktive i fritidsfore-
ninger (artikel 31).

STÆRKE SAMMEN
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INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

Hensigten med dette indledende modul er at informere, motivere og engagere eleverne i forhold til det 
forestående arbejde med STÆRKE SAMMEN. Læringsforløbet bliver præsenteret for eleverne, så de har 
en forståelse af, hvorfor I skal lave dette sammen, og et overblik over hele forløbet. Eleverne får at vide, 
hvor og hvornår I skal mødes omkring forløbet. Samtidig får eleverne mulighed for at stille spørgsmål og 
fortælle, hvad de forventer og håber, de kan få ud af forløbet.

Begrebet resiliens bliver forklaret for eleverne ud fra konkrete eksempler med et særligt fokus på, hvordan 
forløbet er med til at gøre jer stærke sammen. Hovedbudskabet er, at man er stærkere, når man står 
sammen med andre, end når man står alene.

Styrke – både hos den enkelte og i fællesskabet – bliver koblet sammen med børns rettigheder. For når 
man kender egne og andres rettigheder, er det lettere at finde ud af, hvornår rettighederne ikke bliver 
overholdt, og hvornår man har brug for hjælp eller støtte fra andre. På den måde bliver man stærkere. 
Men der skal også være nogle voksne eller jævnaldrende, der er klar til at hjælpe – derfor er det vigtigt 
at være stærke sammen.

I modulet er der fokus på, at I sammen etablerer de aftaler, der skal være gældende, når I arbejder med 
STÆRKE SAMMEN. Aftalerne er gældende under hele forløbet. Det er hensigten, at eleverne skal være 
aktive medskabere af disse aftaler, så de giver mening for dem, og eleverne føler et ejerskab til aftalerne.

I det efterfølgende modul (modul 2) bliver der arbejdet mere i dybden med børns rettigheder, og eleverne 
bliver introduceret for FN’s Børnekonvention. Der vil gennem hele læringsforløbet være mulighed for at 
referere til Børnekonventionen og dens artikler.

MATERIALER TIL MODUL 1

•  Smartboard/flipover/tavle

•  Film, som introducerer eleverne til STÆRKE SAMMEN
(filmen kan findes på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder')

•  To bløde bolde (alternativt risposer)

•  Et tætrullet garnnøgle af groft snor

•  Evt. 10 grene

• Visuel oversigt over det samlede forløb
(oversigt kan findes på s. 18 i afsnittet ’Modulerne i STÆRKE SAMMEN’)

•  Et stort ark (A1 eller to A2-ark tapet sammen)

• Tusser

•  Tape/selvklæbende gummi til ophængning af planche

•  Mappe, som eleverne efter hvert modul kan gemme materialer og evalueringsark 
i

•  ’Evalueringsark, modul 1’ til hver elev 
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Begrebet resiliens
 stammer fra det latinske ord 

resilire, der betyder
 at springe tilbage – som når 

en bold rammer en mur 
og springer tilbage fra den.

Resiliens handler bl.a. om, at de fællesskaber, vi er 
en del af – fx vores klasse, familie og fritidsklub – er 
rare og trygge steder at være. Når vi arbejder med 
resiliens i skolen, så arbejder vi med, at klassen skal 
være et rart og trygt sted, hvor alle kan trives og 
lære noget – og hvor vi sammen kan løse konflikter 
og hjælpe og støtte hinanden. Det handler om at 
skabe og have gode relationer til hinanden, at kunne 
genkende og forstå følelser hos sig selv og andre, at 
kende og respektere børns rettigheder og have vi-
den om grænser. Det handler om at holde af sig selv 
og være stolt af det, man er og kan. 

15 minutterINTRODUKTION AF 
FORMÅL OG FORLØB

Fagpersonen taler med eleverne om, at I i den kommende periode vil tage jer tid til at arbejde med 
klassens fællesskab. Det skal I gøre ved sammen at udforske, hvad børns rettigheder er – samt tale om 
emner, der er vigtige for, at alle i klassen har det godt og føler sig trygge. Der vil blive lagt særlig vægt på 
elevernes trivsel og fællesskab/sammenhold i klassen, men det kan også handle om andre fællesskaber, 
som eleverne er en del af.

Fortæl, at I også kommer til at tale om nogle svære emner og situationer, man som barn kan stå i, samt 
om, hvad man kan gøre i disse situationer.

Der er mange måder at tale om resiliens i børnehøjde på. Fagpersonen kan vælge at tale med eleverne 
om begrebet resiliens eller holde sig til udtrykket STÆRKE SAMMEN. Man kan som fagperson lade sig 
inspirere af de følgende forslag eller selv finde på en introduktion, som vil egne sig til elevgruppen.

KONKRET EKSEMPEL: STÆRKE SAMMEN

Materialer: Ca. 10 grene

Tag en gren i hånden, og demonstrer for eleverne, hvordan en gren kan være let at knække. 
Tag derefter en bunke grene, og vis, at det ikke længere er så let at knække grenene, fordi de 
sammen er stærkere end hver for sig.
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PLANTEMETAFOREN:

Ligesom frø, der bliver sået, har vi brug for de rigtige omstændigheder for at trives og udvikle os. 
Et frø har brug for god og næringsrig jord, den rette mængde af lys, skygge, vand og gødning. 

Den spirende plante har brug for, at der er nogle, der passer på den og sørger for, at miljøet omkring 
den er så godt, at frøet kan vokse op og blive en stærk plante.

Alle har en indre styrke, men alle har også brug for at være en del af et stærkt og trygt fællesskab, 
for at denne styrke kan vokse. Vi ved, at et stærkt og trygt fællesskab med gode relationer kan være 

den næringsrige jord og gødning, som gør, at vi kan vokse op og blive stærke mennesker.

Resiliens handler derfor både om vores indre styrke og om det stærke og trygge fællesskab 
– det handler om at blive STÆRKE SAMMEN.
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BØRNS RETTIGHEDER OG STYRKE

Tal med børnene om, at I undervejs kommer til at tale om børns 
rettigheder og det ansvar, der følger med rettighederne.

Når man kender sine egne og andres rettigheder, er det lettere at 
finde ud af, hvornår ens egne eller andres rettigheder ikke bliver 
overholdt, og hvornår man har brug for hjælp fra andre. På den 
måde bliver man stærkere. Men der skal også være nogle, der er 
klar til at hjælpe, og derfor er det vigtigt at være stærke sammen.

Efter at I har talt sammen om resiliens eller indre og fælles styrke, bliver eleverne introduceret til for-
løbet, og fagpersonen giver et overblik (gerne visuelt) over alle modulerne og de forskellige tematikker. 
Forløbet kan vises for eleverne ved en visuel oversigt på et smartboard (www.redbarnet.dk/skole 
under ’Børns rettigheder’) eller ved at printe oversigten, der beskriver hvert modul, og hænge den op i 
klassen.

Fagpersonen fortæller, hvor og hvornår I skal mødes, og eleverne får mulighed for at stille spørgsmål 
samt komme med idéer og forslag.

Sammen med den visuelle oversigt fortæller fagpersonen i stikordsform lidt om indholdet i de enkelte 
moduler, og viser eleverne introfilmen til elever, som kan findes på www.redbarnet.dk/skole under 
’Børns rettigheder’.

Fagpersonen ridser resten af modul 1 op og forklarer, at I hver gang starter med at lege nogle lege og 
giver jer tid til at lave noget sjovt sammen. Derudover vil I i dag lave nogle aftaler, der skal sikre, at alle 
oplever, at det er trygt at være med.
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10 minutter

10 minutter

24) Inspireret af Dansk Røde Kors (2008).
25) Inspireret af  Theraplay (2013).

STARTLEG 1
’KASTE BOLD I MØNSTER’24

Formål: at styrke fællesskabet og skabe rammer for glæde gennem leg. Legeaktiviteten kan styrke 
elevernes fokuserede opmærksomhed og deres koncentrationsevne.

Materialer: To bløde bolde (alternativt risposer)

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 en 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.

STARTLEG 2 
’SEND ET HÅNDTRYK RUNDT’25

Formål: at samle gruppen og formidle et budskab om, at I skal lave noget sammen.

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

2. Fagpersonen vender sig mod venstre og får øjenkontakt med eleven ved siden af, samtidig med at
han/hun giver eleven et håndtryk. Eleven sender håndtrykket videre ved at få øjenkontakt til den
person, der står til venstre for ham/hende, og give vedkommende et håndtryk. Håndtrykket skal
sendes hele vejen rundt i cirklen.

Afslutning: Bed eleverne om at holde hinanden i hånden og på dit signalord at sætte sig ned i en cirkel 
på gulvet.
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20 minutter

26) Inspireret af National Association of Child Care Workers.

TEMAØVELSE 1
 ’ET STORT NET’26

Formål: at fremme samarbejde og følelsen af fællesskab. Øvelsen er med til at illustrere vigtigheden af 
at være med i et fællesskab, hvor alle deltager aktivt ud fra egne præmisser. Øvelsen illustrerer samtidig, 
hvordan et fællesskab er stærkere, når alle er med.

Materialer: Et tætrullet garnnøgle af groft snor

Beskrivelse:
1. Alle sidder i en stor cirkel.

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

3. Rul derefter garnnøglet hen til en elev i gruppen, mens du holder fast i snorens ende.

4. Bed nu eleven 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.

Når alle er kommet op at stå, forklarer fagpersonen, at nettet symboliserer, hvordan I alle er knyttet 
sammen i et fællesskab. Derfor er det vigtigt, at alle er med og bidrager, så det bliver et rart og trygt 
fællesskab. Alle har en vigtig rolle i fællesskabet (helheden er mere end de enkelte dele).

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

Afslutning: Slut evt. øvelsen af med, at alle igen holder i nettet og sætter sig ned på gulvet. Eleverne 
går nu én efter én tilbage til den, de har fået garnnøglet af, mens de ruller garnnøglet op.

Du kan se ’Et stort net’ demonstreret på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’. I filmen 
får du også tips til, hvordan du kan facilitere legen.
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25 minutter

Aftaler Hvordan (handlinger)

TEMAØVELSE 2
’DET TRYGGE RUM’ – brainstorm og dialog

Formål: at eleverne er med til at etablere aftaler for ’det trygge rum’. At fremme en atmosfære af 
gensidig respekt i gruppen.

Materialer: 
 • Et stort ark (A1 eller to A2-ark tapet sammen)
 • Tusser
 • Tape/selvklæbende gummi til ophængning af planche

Tal med eleverne om, at det er vigtigt, alle er med til at bestemme, hvilke aftaler der skal være gælden-
de, så alle føler sig godt tilpas i gruppen. Aftalerne gælder særligt, når I mødes i gruppen, som en del af 
STÆRKE SAMMEN-forløbet, men aftalerne bør også gælde på andre tidspunkter.

Tegn et skema på flipover/smartboard/tavle:

Brainstorm

Indledningsvis taler eleverne sammen to og to eller i mindre grupper om, hvilke aftaler der er vigtige 
for dem, hvis det skal være sjovt, trygt og inkluderende, når I mødes om forløbet STÆRKE SAMMEN.

Herefter samles op i plenum, hvor hver gruppe nævner de aftaler, de er kommet frem til. Når eleverne 
nævner en overordnet aftale, så bed dem om at konkretisere, hvordan man skal opføre sig for at over-
holde aftalen. Fx kan aftalen ”vi respekterer hinanden” konkretiseres til, ”vi vil lytte til hinanden”, eller 
”vi vil tale pænt til hinanden”. Skriv elevernes forslag op i skemaet.
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Forslag til aftaler, der kan indgås:

 • Respekter hinanden og hinandens grænser.

 • Alle må stille spørgsmål, og man må spørge om alt (så længe det ikke er private eller grænseoverskri-
dende spørgsmål).

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

 • Alle har ret til at sige til og fra. Man kan altid sige, ”det har jeg ikke lyst til at svare på” (man skal kun
dele det med gruppen, man har lyst til).

 • Alle har ret til at have deres egen mening, man behøver ikke at være enige.

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

Husk at gøre eleverne opmærksomme på, at de altid har mulighed for at tale med jer voksne.
Fagpersonen kan fx sige noget i stil med: ”Det er ikke meningen, at vi skal dele meget private 
oplevelser i gruppen, men der kan opstå situationer, hvor I gerne vil tale om noget kun med en vok-
sen, og så er I altid velkomne til at komme og tale med mig eller en anden voksen, som I stoler på 
– også efter undervisningen”. 

Vælg sammen 3-5 aftaler ud som de vigtigste, der skrives på det store ark (de resterende forslag og 
konkrete eksempler kan evt. skrives med småt på arket).

Til sidst tegner alle omridset af hinandens hænder hele vejen rundt i papirets kant (alternativt kan 
fagpersonen tegne rundt om elevernes hænder). Omridset af hænderne fungerer som en underskrift på, 
at alle forpligter sig på de aftaler, som I sammen har fundet frem til.

Planchen hænges op i klassen eller det lokale, hvor I mødes omkring STÆRKE SAMMEN, så der altid 
kan henvises til de aftaler, I har lavet sammen. I kan også i lærergruppen aftale, at planchen kopieres og 
hænges op i alle de lokaler, hvor klassen har timer. 



Modul 1 - STÆRKE SAMMEN48

10 minutter

10 minutter

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

ENERGIZER 
’ACTION-NAVNE’27

Formål: at aktivere eleverne og give dem mulighed for at grine og bevæge sig.

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 de andres navn og bevægelser. 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 eleven til venstre for dig, 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 elevens
navn og bevægelse – så der hele tiden bliver bygget videre på en sekvens.

6. Fortsæt, til I har været cirklen rundt.

Variation: Hvis legeaktiviteten skal gøres mere udfordrende, så bed eleverne 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 etc.).

AFSLUTNING OG EVALUERING

Formål: at eleverne får mulighed for at melde tilbage, hvordan de synes, det har været at deltage i 
dagens modul, samt evaluering af elevernes læring med afsæt i de opstillede læringsmål.

Materialer: ’Evalueringsark, modul 1’ til hver elev

Udlevér ’Evalueringsark, modul 1’ til alle elever, og gennemgå arket med dem. Eleverne kan enten udfyl-
de arket alene eller sammen med andre. I kan også have en fælles dialog i gruppen, mens eleverne skri-
ver eller tegner på deres eget ark. Sørg evt. for at have ekstra papir til de elever, der helst vil tegne.

Det udfyldte evalueringsark sættes i elevens mappe.

Alternativt brug evalueringslegen ’Kaste med bold’, som er beskrevet sidst i modul 8 side 154. 

Mulige emner kunne være:
 • Hvad ved du nu, som du ikke vidste før?
 • Hvorfor er det vigtigt at være stærke sammen?
 • Hvad håber du, at vi kan få ud af STÆRKE SAMMEN-forløbet?
 • Nævn en af vores aftaler.
 • …
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EVALUERINGSARK, MODUL 1

Skriv, hvad du håber, at du/I vil få ud af STÆRKE SAMMEN-forløbet:

Skriv de vigtigste aftaler fra ’det trygge rum’:

Hvordan var forløbet for dig i dag?
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INSPIRATION TIL OPFØLGNING 
I SKOLENS FAG OG EMNER (MODUL 1 – STÆRKE SAMMEN)

Elevens alsidige udvikling:
Elevens mulighed for at lære sammen med andre er et væsentligt perspektiv i skolens arbejde med at 
fremme elevens alsidige udvikling (jf. Fælles Mål for elevernes alsidige udvikling, Undervisningsministeriet, 
2010). Som opfølgning på modulets arbejde med at skabe trygge rammer kan der i forbindelse med den 
understøttende undervisning eller som et særskilt tema i de skemalagte fag arbejdes videre med fælles-
skabets betydning for den enkeltes og klassens læringsprocesser.

Find inspiration til metoder og konkrete øvelser til indsatsen hos Dansk Center for Undervisningsmiljø 
på: www.dcum.dk

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:
Som en del af det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal eleverne 
på mellemtrinnet udvikle kompetence til at fremme sundhed og trivsel på skolen. I tilknytning til modul 1 
kan eleverne arbejde med at udvikle og afprøve initiativer, der kan fremme trivslen i klassen og på skolen.

Find inspiration i Sex & Samfunds Uge Sex-temaforløb til mellemtrinnet, ’Sammen om sundhed og trivsel’, 
og i Sex & Samfunds øvelser om ’Det trygge rum’. Gratis adgang til materialerne fås ved tilmelding til 
Uge Sex på: www.underviserportal.dk 
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2

BØRNS RETTIGHEDER

MODUL
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LÆRINGSMÅL I MODUL 2:

Eleverne har viden om FN’s Børnekonvention.

Eleverne kan udtrykke de fire grupper af rettigheder (principper) 
i Børnekonventionen.

Eleverne kan vurdere børns rettigheder i relation til deres eget liv.

OVERBLIK OVER MODUL 2:

 • Startleg: ’Rækkefølge’ (10 minutter)

 • Opsamling fra sidst og introduktion (10 minutter)

 • Temaøvelser (50 minutter)

• Temaøvelse 1: ’FN’s Børnekonvention’ (10 minutter)

• Temaøvelse 2: ’Gæt en rettighed’ (40 minutter)

 • Energizer : ’Solen skinner på’ (10 minutter)

 • Afslutning og evaluering (10 minutter)

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Rettighederne gælder alle børn (0-18 år). Det er lige meget, hvordan man ser ud, hvad man tror på, osv. 
– alle skal behandles ligeværdigt (artikel 1 + 2).

Voksne (staten) skal sørge for, at alle børn og voksne får kendskab til Børnekonventionen, og at den bliver 
respekteret og overholdt (artikel 4 + 42).

Børn har ret til at gå i skole og få en uddannelse. Uddannelsen skal støtte børn i at udvikle sig til 
ansvarlige og deltagende mennesker og fremme, at børn kender til og respekterer børns rettigheder 
(artikel 28 + 29).

BØRNS RETTIGHEDER
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IDÉ:
Klasser og skoler kan være med til at fejre Børnekonventionens fødselsdag i november 
måned 

– læs mere på: www.redbarnet.dk/børnerettighedsdag

LINKS TIL ELEVERNE OM BØRNS RETTIGHEDER
OG BØRNEKONVENTIONEN

Red Barnets skolesite. Her kan elever læse mere om Børnekonventionen, og fagpersoner 
kan finde undervisningsmateriale til mellemtrinnet, der særligt omhandler børns rettigheder : 
www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’.

Børneportalen. Her kan elever læse mere om deres rettigheder ifølge FN’s Børnekonvention 
og dansk lovgivning: www.boerneportalen.dk under ’Dine rettigheder’.

Ombudsmandens børnekontor. Her kan elever både se en film og læse om, hvordan de 
kan bruge Ombudsmandens børnekontor: www.boernekontoret.ombudsmanden.dk

MATERIALER TIL MODUL 2

• Plakaterne ’Børn har ret til...’ og ’Her kan børn få hjælp...’
(www.redbarnet.sk/skole under ’Børns rettigheder’)

• Arbejdsark, modul 2,
’Børnekonventionens fire grupper af rettigheder (principper)’ 
til gruppearbejde

• ’Evalueringsark, modul 2’ til hver elev 

28) UNICEF og Institut for Menneskerettigheder (2014).

INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

Børnekonventionen fyldte 25 år i 2014. Desværre kender kun 23 % af børn i 12-16-årsalderen til børns 
rettigheder – og endnu færre kender FN’s Børnekonvention28. Formålet med modulet er at øge elevernes 
kendskab til FN’s Børnekonvention og derigennem gøre børns rettigheder nærværende i elevernes eget liv.

Når elever kender deres rettigheder, har de lettere ved at insistere på, at disse bliver overholdt, og de 
har bedre forudsætninger for at sætte egne grænser, respektere andres grænser og søge hjælp. Derfor 
er udvikling af viden om børns rettigheder et vigtigt element i det forebyggende og trivselsfremmende 
arbejde i skolen. Elevers kendskab til egne rettigheder og det ansvar, der følger med, er også en del af 
børns almene dannelse og en forudsætning for at udvikle demokratisk medborgerskab. I formidlingen af 
børns rettigheder lægges der særligt vægt på, at elever er en del af et større samfund, og at staten har 
forpligtet sig til at yde beskyttelse til alle borgere (børn og voksne). Samtidig vægtes også betydningen af 
de mindre og lokale fællesskaber, fx klassefællesskabet, hvor man kan hente hjælp og støtte hos voksne 
og jævnaldrende.

Alle de følgende moduler i forløbet relaterer sig til udvalgte artikler i FN’s Børnekonvention.

https://redbarnet.dk/skole/events/boernerettighedsdag/
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10 minutterSTARTLEG 
’RÆKKEFØLGE’

OPSAMLING FRA SIDST OG INTRODUKTION

Formål: at styrke samarbejdet og give deltagerne mulighed for at se hinanden på en ny måde og 
opleve nye tilhørsforhold.

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

Højde

Alder

Farve på blusen

Skostørrelse

Øjenfarve

Hårfarve

Håndfladens temperatur

Længden fra ens fingerspids til albue

Hårlængde

…

Variation: Legeaktiviteten laves, hvor deltagerne ikke må tale sammen og kun bruger fagter.
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10 minutterOPSAMLING FRA SIDST OG INTRODUKTION

Fagpersonen indleder modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående 
modul. Spørg eksempelvis eleverne, hvad der gjorde særligt indtryk på dem, og om der er noget, de 
har tænkt på efterfølgende. Spørg evt. gruppen, hvem der kan huske, hvad I lavede sammen sidst, for at 
genaktivere elevernes viden.

Fagpersonen fortæller herefter, at klassen i dag skal arbejde med børns rettigheder og FN’s Børne-
konvention, hvor alle børns rettigheder står skrevet ned. Her kan fagpersonen fremhæve børns ret til at 
kende Børnekonventionen (artikel 42), og skolens ansvar for at fremme børns kendskab til og respekt 
for børns rettigheder (artikel 28 + 29).

Eleverne bliver introduceret til modulets læringsmål og indhold. Fagpersonen præsenterer modulets 
tre læringsmål, fx på smartboard eller flipover, og fortæller eleverne, at I skal lave to temaøvelser og 
en energizer, der handler om:

Børnekonventionen

De fire grupper af rettigheder (principper) i Børnekonventionen

Børns rettigheder generelt. 

Modulet afsluttes med opsamling og evaluering.
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10 minutterTEMAØVELSE 1 
’FN’S BØRNEKONVENTION’ 

Formål: at eleverne får et overordnet kendskab til FN’s Børnekonvention.

Materialer: Plakaterne ’Børn har ret til...’ og ’Her kan børn få 
hjælp...’ (www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’)

Beskrivelse:
1. Hæng plakaterne op et synligt sted i lokalet.

2. Indled med at spørge gruppen, hvor mange der kender deres rettigheder.

3. Forklar, at du nu vil læse nogle af børns rettigheder op, og at eleverne efter hver enkelt rettighed skal
række deres hånd op, hvis de synes, at den rettighed er vigtig/god at have (vælg ca. fem rettigheder ud).

4. Tal med eleverne om, hvorfor de synes, at den givne rettighed er vigtig/god at have, og hvordan denne
rettighed kommer til udtryk i børns liv i Danmark.

Variation: Alternativt til håndsoprækning kan man spørge eleverne, hvilke rettigheder de synes er 
vigtige, og bede dem begrunde hvorfor. Eller man kan lave en bevægeøvelse, hvor eleverne skal placere 
sig i tre hjørner : ’vigtig’, ’ikke vigtig’ og ’ved ikke’ – evt. med efterfølgende dialog.

Mulige udpluk:

 • Retten til at leve

 • Retten til at kende sine rettigheder

 • Retten til at blive inddraget i beslutninger, der har betydning for en

 • Retten til at udtrykke sine følelser, tanker og meninger

 • Retten til at vælge sin religion

 • Retten til lægehjælp

 • Retten til at gå i skole

 • Retten til at lege og hvile sig

 • Retten til at tale sit modersmål

 • Retten til at blive beskyttet (fx mod vold, seksuelle overgreb, dårlig behandling, mobning)
og til at blive hjulpet af voksne (forældre og staten)

 • Retten til at have et navn og en nationalitet

Fortæl eleverne om Børnekonventionen. I nedenstående boks er der forslag til ting, du kan vælge 
at fortælle om Børnekonventionen. Niveauet af informationer tilpasses din elevgruppe. Du kan 
evt. skitsere en tidslinje for at give eleverne en historisk bevidsthed i forhold til Børnekonventionen.
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OM BØRNEKONVENTIONEN 

Alle børn i Danmark og resten af verden har rettigheder. Fx har børn ret til at lege, gå i skole, få 
mad, sige deres mening og ikke blive udsat for vold og diskrimination. Alle rettigheder er skrevet 
ned i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, der også bliver kaldt for Børnekonventionen. 

Arbejdet med børns rettigheder startede efter 1. verdenskrig. I 1959 blev ’Erklæringen om 
Barnets rettigheder’ udformet. Børnekonventionen blev vedtaget af FN i 1989.

De fleste lande i verden har sagt ja til at overholde de regler, der står i Børnekonventionen. 
Danmark tilsluttede sig Børnekonventionen i 1991.

I 2014 fyldte Børnekonventionen 25 år. Børnekonventionen indeholder 54 rettigheder (artikler), 
der gælder for alle børn i de lande, der har tilsluttet sig. 

Børnekonventionen indeholder overordnet fire grupper af rettigheder 
(principper):

Børn har ret til at blive beskyttet mod diskrimination/forskelsbehandling, 
og alle børn er lige meget værd.

Alle beslutninger om barnet skal tages ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Børn har ret til at overleve og udvikle sig (de har ret til mad, bolig, sundhed, omsorg, trivsel, 
skole, fritid, information og leg samt beskyttelse fx mod mobning, vold og seksuelle overgreb).

Børn har ret til at udtale sig og blive hørt i forhold til beslutninger, der angår dem.
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40 minutterTEMAØVELSE 2 
’GÆT EN RETTIGHED’ 

Formål: at eleverne forholder sig til de fire grupper af rettigheder (principper) i Børnekonventionen 
på en legende måde, så de derigennem kan opnå et større kendskab til børns rettigheder.

Materialer: Arbejdsark, modul 2, 
’Børnekonventionens fire grupper af rettigheder (principper)’ til gruppearbejde.

Beskrivelse:
1. Del eleverne ud i grupper med ca. fem elever i hver.

2. Giv hver gruppe et arbejdsark med de fire grupper af rettigheder (principper) i Børnekonventionen.
Gennemgå, og konkretiser de fire grupper af rettigheder sammen med eleverne.

3. Forklar eleverne, at de i gruppen skal vælge en af de fire rettighedsgrupper (principper) og drøfte,
hvordan de kan vise den valgte gruppe af rettigheder i et rollespil på maks. to minutter. Eleverne skal
øve sig i at vise rollespillet for resten af klassen.

4. Instruér eleverne i, at de ikke må fortælle de andre i klassen, hvilken gruppe af rettigheder de har
valgt, og at øvelsen går ud på, at resten af klassen skal gætte den gruppe af rettigheder, rollespillet
illustrerer.

5. Giv eleverne 15 minutter til at forberede rollespillet.

6. Efter 15 minutter samles hele klassen igen, og arbejdsgrupperne viser på skift deres rollespil.

7. Efter hvert rollespil gives der tid til, at eleverne kan gætte, hvilken gruppe af rettigheder rollespillet
handlede om. Når gruppen af rettigheder er gættet, kan I have en kort fælles dialog om, hvilke former
for ansvar der følger med den pågældende gruppe af rettigheder.

EKSEMPEL PÅ RETTIGHED OG ANSVAR
Rettighed: Du har ret til at give udtryk for dine meninger, så
længe de ikke diskriminerer eller undertrykker andre.

Ansvar: Du skal respektere andres meninger.

Rettighed: Du har ret til, at dine grænser respekteres.

Ansvar: Du skal respektere andres grænser.
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10 minutter

29) Inspireret af UNICEF (2006).

ENERGIZER 
’’SOLEN SKINNER PÅ’’29

Formål: at få elever til at reflektere over børns rettigheder på en legende måde. At illustrere, at ele-
verne, på trods af at de er forskellige og unikke, også har meget tilfælles.

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Forklar, at du nu vil sige nogle sætninger, der starter med, ”solen skinner på …”.

3. Start gerne med enkle ting, som du ved, mange elever i klassen har tilfælles, og bland derefter andre
sætninger ind samt sætninger om rettigheder. Til de ældre elever kan man evt. undlade den indleden-
de sætning: ”Solen skinner på …”.

4. De elever, der synes, at sætningen passer på dem, træder et skridt ind i cirklen. Bagefter træder de
tilbage i den store cirkel

Forslag til sætninger, der starter med, ”solen skinner på … ”:
alle, der har sorte strømper på

alle med lyst hår

alle med en næse

alle, der kan lide fodbold

alle, der synes, at børn og unge er lige så vigtige som voksne

alle, der har noget familie, der bor i udlandet

alle, der stod op før klokken 7 i morges

alle, der godt kan lide at lytte til musik

Alle, der synes, at … er vigtig

retten til at leve

retten til at kende sine rettigheder

retten til at blive inddraget i beslutninger, der har betydning for en

retten til at udtrykke sine følelser, tanker og meninger

retten til at vælge sin religion

retten til lægehjælp

retten til at gå i skole

retten til at lege og hvile sig

retten til at tale sit modersmål

retten til at blive beskyttet (mod vold, seksuelle overgreb, dårlig behandling)

retten til at blive hjulpet af voksne

retten til at have et navn og en nationalitet

Variation: Legeaktiviteten kan også laves som en variant, hvor der er stole til alle i gruppen på nær én. 
Når eleverne er enige om et udsagn, skal de skifte stol. Den, der ikke får en plads, bliver inde i midten 
sammen med den voksne og er klar til at sætte sig på en stol, når der bliver en ledig.
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 •
 •

10 minutterAFSLUTNING OG EVALUERING

Formål: at eleverne får mulighed for at melde tilbage, hvordan de synes, det har været at deltage i 
dagens modul, samt evaluering af elevernes læring med afsæt i de opstillede læringsmål.

Materialer: ’Evalueringsark, modul 2’ til hver elev.

Udlevér ’Evalueringsark, modul 2’ til alle elever, og gennemgå arket med dem. Eleverne kan enten udfylde 
arket alene eller sammen med andre. I kan også have en fælles dialog i gruppen, mens eleverne skriver 
eller tegner på deres eget ark. Sørg evt. for at have ekstra papir til de elever, der helst vil tegne.

Det udfyldte evalueringsark sættes i elevens mappe.

Alternativt brug evalueringslegen ’Kaste med bold’, som er beskrevet sidst i modul 8 side 154.

Mulige samtaleemner kunne være:

Hvad ved du nu, som du ikke vidste før?

Hvad synes du, at alle børn bør vide om børns rettigheder og Børnekonventionen?

Hvad af det, vi har arbejdet med i dag, vil du gerne dele med dine forældre eller en god ven?

Var der nogle bestemte aktiviteter/lege/øvelser, du særlig godt kunne lide?

…
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BØRN HAR RET 
TIL AT BLIVE 

BESKYTTET MOD 
FORSKELSBEHANDLING 

(diskrimination), 
OG ALLE BØRN ER 

LIGE MEGET VÆRD.

BØRN HAR RET 
TIL AT OVERLEVE 
OG UDVIKLE SIG 

(de har ret til mad, bolig, 
sundhed, omsorg, trivsel, skole, 
fritid, information og leg samt 
beskyttelse fx mod mobning, 
vold og seksuelle overgreb).

ALLE BESLUTNINGER
 OM BARNET 

SKAL TAGES UD FRA, 
HVAD DER ER BEDST 

FOR BARNET.

BØRN HAR RET TIL 
AT UDTALE SIG 
OG BLIVE HØRT 
I FORHOLD TIL 

BESLUTNINGER, 
DER ANGÅR DEM.

ARBEJDSARK, MODUL 2  

’BØRNEKONVENTIONENS FIRE GRUPPER 
AF RETTIGHEDER (PRINCIPPER)’



Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 65

EVALUERINGSARK, MODUL 2

Skriv det vigtigste, du ved nu, om børns rettigheder:

Hvad er FN’s Børnekonvention?

Skriv/tegn et eksempel på, hvordan en af de fire grupper af rettigheder
 i Børnekonventionen kommer til udtryk i dit liv:

Hvordan var forløbet for dig i dag?
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INSPIRATION TIL OPFØLGNING 
I SKOLENS FAG OG EMNER (MODUL 2 – BØRNS RETTIGHEDER)

I kan planlægge og gennemføre et udvidet arbejde med børns rettigheder ved at tage afsæt i konkrete 
læringsmål relateret til flere fag og emner på mellemtrinnet. Det faglige fokus på at udvikle elevernes 
viden og færdigheder i relation til børns rettigheder kan også tilrettelægges som et led i det pædagogiske 
arbejde med at styrke elevernes trivsel og fællesskab fx i forbindelse med den understøttende under-
visning. Her er der bud på forskellige faglige perspektiver efterfulgt af forslag til undervisningsmaterialer. 
De nævnte undervisningsmaterialer kan indgå i forskellige faglige og tværfaglige forløb.

Historie:
Ifølge fagformålet for historie i folkeskolen skal historiefaget bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger 
for at leve i et demokratisk samfund. Det skal bl.a. ske ved at styrke elevernes historiske bevidsthed og 
identitet, med henblik på at eleverne forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte 
(jf. Fagformål for historie, Fælles Mål for historie i folkeskolen).
I den forbindelse er et historisk perspektiv på menneskerettighederne og Børnekonventionen og den 
betydning, rettighederne har for børns og unges levevilkår og muligheder, et relevant emne at arbejde 
med i historieundervisning. FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder indgår i folkeskolens historie-
kanon, og der kan derfor tages afsæt i de færdigheds- og vidensmål, der knytter sig til historiekanonen 
under kompetenceområdet ’Kronologi og sammenhæng’.

Dansk:
Kompetenceområdet ’Læsning’ med fokus på faglig læsning kan integreres i et projektforløb om børns ret-
tigheder. Afhængigt af klassetrin kan der formuleres læringsmål, som knytter sig til informationssøgning og 
kildekritik. Herudover kan projektforløbets fremlæggelsesdel tilrettelægges med udgangspunkt i færdigheds- 
og vidensområdet ’Præsentation og evaluering’ under kompetenceområdet ’Fremstilling’.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:
’Rettigheder’ er et færdigheds- og vidensområde under kompetenceområdet ’Sundhed og trivsel’ i Fælles 
Mål for ’Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’. Undervisningen på mellemtrinnet skal bl.a. 
bidrage til, at eleverne udvikler forståelse af børns rettigheders betydning i forhold til deres egne og andres 
liv og trivsel (jf. læseplanen og Fælles Mål for ’Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’).

Tværfagligt: dansk og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:
I et forløb på tværs af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt dansk kan der arbejdes 
med at identificere brud på rettighederne i fiktive tekster, hvor børns rettigheder på forskellig vis krænkes. 
Ved at arbejde analytisk med eksempelvis fremstillingsformer og virkemidler i konkrete tekster kan der 
åbnes op for en diskussion om dilemmaer og udfordringer knyttet til børns rettigheder og de handlemulig-
heder, man har, når ens rettigheder krænkes.
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Forslag til materialer:
Red Barnet har udviklet et undervisningsmateriale med fokus på rettigheder til elever på mellemtrinnet: 
Børns rettigheder … beskytter dig mod mere, end du tror. 

Hæftet og den tilhørende undervisningsvejledning giver et bredt indblik i, hvad børns rettigheder er, og 
hvad de kan bruges til. Man kan downloade undervisningsmaterialet, de tilhørende elev-opgaver og 
undervisningsvejledningen på Red Barnets skolesite: www.redbarnet.dk/skole

Tegneserien Den hvide flamme er en del af ovenstående undervisningsmateriale (s. 18-25 i nævnte ma-
teriale). Tegneserien handler om, hvordan Red Barnet (Save the Children) som organisation blev stiftet 
med det formål at arbejde for børns rettigheder. Tegneserien giver en god baggrundsviden om, hvordan 
børns rettigheder og Børnekonventionen opstod i forbindelse med et historisk forløb. Med inspiration 
fra tegneserien Den hvide flamme kan eleverne udvikle egne tegneserier om børns rettigheder.

Sex & Samfund har udviklet undervisningsmaterialer med idéer til konkrete øvelser, der kan bidrage til 
det faglige arbejde med rettigheder og grænser (bl.a. temaforløb om grænser og rettigheder til mellem-
trinnet, Uge Sex 2014). Gratis adgang til materialerne fås på www.underviserportal.dk

Institut for Menneskerettigheders skoletjeneste tilbyder forskellige former for undervisningsmaterialer 
og undervisningsforløb om menneskerettigheder og Børnekonventionen: 
www.menneskeret.dk/viden/skoletjenesten/mellemtrin

På www.dr.dk/skole findes et tema med filmklip og inspiration til undervisning om FN’s Børnekonvention.
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3MODUL

FØLELSER
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LÆRINGSMÅL I MODUL 3:

Eleverne har tilegnet sig viden om følelser på et mere overordnet niveau

Eleverne kan udtrykke mange forskellige følelser (kropsligt og sprogligt)

Eleverne kender deres ret til at give udtryk for deres følelser og synspunkter

OVERBLIK OVER MODUL 3:

 • Startleg: ’Send et ansigtsudtryk rundt’ (10 minutter)

 • Opsamling fra sidst og introduktion (10 minutter)

 • Temaøvelser (45-50 minutter)

•  Temaøvelse 1: ’Dialog om følelser’ – dialogøvelse + brainstorm (15 minutter)

•  Temaøvelse 2: ’Følelser ændrer sig’ – illustrativ fortælling + dialog (15 minutter)

•  Temaøvelse 3: ’Tegn følelser’ – kreativ aktivitet (20 minutter)

 • Energizer : ’Vis en følelse’– kropsøvelse (10 minutter)

 • Afslutning og evaluering (10 minutter)

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).
Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke 
forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre (artikel 12 + 13).

De beslutninger, der træffes i forhold til et barn, skal tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet. Staten skal 
have nogle regler, der beskytter børn og sikrer, at børn trives (artikel 3).

Børn har ret til privatliv (artikel 16).

FØLELSER
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30) Ekman, P. (2003).

INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

Børn, der kan sætte ord på deres følelser, er generelt også bedre til at håndtere og handle hensigtsmæs-
sigt ud fra dem. Børn lærer at sætte ord på deres følelser gennem gode relationelle samspil, hvor de 
voksne (og jævnaldrende) er lydhøre og indfølende. Det er en dynamisk proces over tid, som fortsætter 
hele livet igennem.30

Modulet lægger op til – gennem dialog, konkrete eksempler og øvelser – at 
styrke elevernes viden om følelser på et mere overordnet niveau, herunder :

at opmuntre eleverne til at tale om og sætte ord på mange forskellige følelser.

at undersøge, hvordan følelser kan udtrykkes med kroppen.

at illustrere for eleverne, at følelser ændrer sig over tid, og at de ofte har et 
vigtigt budskab til os.

at reflektere over, hvorfor det kan være godt at tale med andre, som man er 
tryg ved, om sine følelser.

Når eleverne får skærpet deres bevidsthed om, at deres kropsfornemmelser og følelser ofte fungerer 
som vigtige budbringere, er det med til at styrke eleverne i at lytte til sig selv og deres følelser samt pas-
se på sig selv, fx ved at søge hjælp hos andre. Eleverne kan også blive bedre til at genkende følelser hos 
andre, så de fx bliver i stand til at stoppe i tide, inden de overskrider andres grænser – eller aflæse, om 
en kammerat har brug for hjælp.

MATERIALER TIL MODUL 3

 •   Smartboard/flipover/tavle

 •   Stor ballon

 •   Papir (gerne i forskellige farver)

 •  Farver/tusser

 •   Tape til at hænge tegninger op med

 •   Blød bold

 •   ’Evalueringsark, modul 3’ til hver elev
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10 minutterSTARTLEG
 ’SEND ET ANSIGTSUDTRYK RUNDT’ 

Formål: at give eleverne erfaringer med at udtrykke og aflæse forskellige udtryk og styrke deres op-
mærksomhed på hinanden.

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Find på et ansigtsudtryk (fx glad, bange, vred, overrasket, trist, spændt, afslappet), som bliver sendt
rundt i cirklen.

3. Når ansigtsudtrykket er nået hele vejen rundt, skal eleverne gætte, hvilket udtryk det var (fx glæde,
sorg, vrede osv.).

4. Slut af med enten at sende et positivt ansigtsudtryk rundt, eller at alle på samme tid skal vise et posi-
tivt ansigtsudtryk.

Variation: Øvelsen kan udvides med at være både ansigtsudtryk og kropsholdning, der sendes rundt. 
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10 minutterOPSAMLING FRA SIDST OG INTRODUKTION

Fagpersonen indleder modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående 
modul. Spørg eksempelvis eleverne, hvad der gjorde særligt indtryk på dem, og om der er noget, de har 
tænkt på efterfølgende. Spørg evt. gruppen, hvem der kan huske, hvad I lavede sammen sidst, for at genakti-
vere elevernes viden.

Fagpersonen fortæller herefter, at klassen i dag skal arbejde med de rettigheder, der omhandler retten til at 
have det godt, retten til at give udtryk for sine følelser og meninger samt retten til, at voksne beskytter og 
hjælper alle børn til at trives, udvikle sig og være trygge.

Modulet hedder ’Følelser’ og handler om alle former for følelser.

Eleverne bliver introduceret til modulets læringsmål og indhold. Fagpersonen præsenterer modulets tre 
læringsmål, fx på smartboard eller flipover, og fortæller eleverne, at I skal lave tre temaøvelser, der handler 
om disse mål. Den første temaøvelse er en dialog og brainstorm over følelser. Derefter vil der være en illu-
strativ fortælling og til sidst en kreativ aktivitet. Efter den kreative aktivitet vil der være en ’energizer’, inden 
modulet sluttes af med opsamling og evaluering.
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15 minutterTEMAØVELSE 1 
’DIALOG OM FØLELSER’ – dialogøvelse og brainstorm

 • Glæde kan hjælpe os med at føle fællesskab og knytte bånd.
 • Frygt kan hjælpe os til at undgå farer og at søge hjælp, når vi har brug for det.
 • Vrede kan hjælpe os med at handle og kan gøre os opmærksomme på, at vi bør søge

hjælp hos andre eller forsvare os selv.
 • Tristhed kan hjælpe os med at søge trøst og beroligelse hos nogen, vi er trygge ved.

Ek
se
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å 
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:

Fx
:

 • Glæde

 • Tristhed/sorg

 • Afsky

 • Angst/frygt

 • Vrede

 • Overraskelse
 • Kærlighed
 • Veltilpashed
 • At savne nogen
 • Spænding
 • Stolthed
 • Skuffelse

 • Håbløshed
 • At være ligeglad
 • Kedsomhed
 • Skam
 • Tryghed
 • Forvirring
 • Skyld

Grundfølelser 
Man kan opleve mange forskellige følelser på en dag eller en uge. Lige nu i gruppen er der 
sikkert mange forskellige følelser til stede. Videnskabsmænd, der studerer følelser, taler om, at 
der er nogle grundlæggende følelser, som alle har. 
Spørg eleverne, om de kan gætte, hvilke følelser det er? Alle elevernes forslag skrives op på 
smartboard/flipover. De fem grundlæggende følelser er fremhævet med rødt i nedenstående 
oversigt. 

At forstå og lytte til følelser
Følelser er noget, man mærker i kroppen. Når man kan mærke og kende forskel på følelser, er 
det lettere at forstå dem. Det bliver nemmere at fortælle andre, hvordan man har det, og man 
kan hurtigere forstå andres følelser og vide, hvordan man bedst muligt hjælper andre. 
Der er ingen rigtige og forkerte følelser, selvom følelser både kan opleves som behagelige og 
ubehagelige. Alle følelser har som regel et budskab til os.
Spørg eleverne, om de kan komme med nogle eksempler på, hvilke budskaber forskellige 
følelser kan have til os, eller hvad følelser kan hjælpe os med.

Alle pattedyr har følelser
Spørg fx gruppen, om de kan nævne nogle pattedyr, og hvad 
pattedyr har tilfælles.
Pattedyr er sociale dyr, der ofte lever i grupper, ungerne 
bliver ammet, og pattedyr leger og har følelser.

Formål: at styrke elevernes viden om følelser på et mere overordnet niveau gennem dialog 
og konkrete eksempler.

Materialer: Smartboard/flipover/tavle

Beskrivelse: Fortæl eleverne, at I nu skal tale om følelser – brug et udpluk af nedenstående 
tematikker som udgangspunkt:
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15 minutter

31) Inspireret af The Amer ican Red Cross (2007).

TEMAØVELSE 2 
’FØLELSER ÆNDRER SIG’ – illustrativ fortælling og dialog31 

Formål: at illustrere, at følelser ændrer sig over tid, gennem historiefortælling og dialog med eleverne.

Materiale:
 • Smartboard/flipover/tavle

 • En stor ballon

Beskrivelse:
Med en ballon i hånden fortæller fagpersonen, at han/hun nu vil bruge en ballon til at demonstrere, 
hvordan en dag både kan indeholde gode og svære følelser, og hvordan følelser kan ændre sig i løbet af 
en dag, afhængigt af hvad man oplever.

Find på en historie om en typisk dag, eller tag udgangspunkt i nedenstående eksempel (bed evt. elever-
ne om at komme med input til historien):

Forestil dig, at du er på vej til skole. På den anden side af gaden ser du din bedste 
ven, der bliver glad for at se dig og råber : ”Hej, skal vi følges”. Du føler dig glad, 
varm og tryg (pust luft ind i ballonen). I skolegården snubler du, og nogle ældre 
elever griner. Du føler dig flov og trist (tag lidt luft ud af ballonen). Din gode 
ven spørger, om I skal ses efter skole. Du føler dig forventningsfuld og glæder dig
(pust luft ind i ballonen). Senere i skolegården spiller du et spil med dine venner, 
men du taber. Du føler dig skuffet og nedtrykt (tag luft ud af ballonen). En af dine 
klassekammerater klapper dig på ryggen og siger : ”Pyt med det, du vinder nok i 
morgen”. Du føler dig opmuntret og fortrøstningsfuld (pust luft ind i ballonen).

Idéer til dialog:
 • Spørg eleverne, om de har lagt mærke til, hvordan deres følelser kan ændre sig i løbet af en dag.

 • Bed eleverne om at komme med eksempler på, hvad der kan fylde luft i deres ’ballon’.

 • Bed eleverne om at komme med eksempler på, hvad der kan tage luft ud af deres ’ballon’.

 • Spørg eleverne, hvad de kan gøre for at fylde luft i deres klassekammeraters ’balloner’.
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UDBYGNING AF ØVELSEN:

Spørg eleverne, om de har nogle forslag til, hvordan man kan tegne en følelse over tid?

Tal med eleverne om, at følelser som regel har et startpunkt, et højdepunkt og et slutpunkt 
(kurven tegnes på smartboard/flipover) – lidt ligesom bølgerne på havet.

Fortsæt med at fortælle, at man – når følelser er på deres højdepunkt – kan have svært ved 
at tænke og føle helt klart (især med stærke følelser såsom vrede, angst, sorg). Men når en 
følelse falder til ro, har man ofte lettere ved at tænke over og mærke følelsen klart – og så 
kan man bedre finde ud af, hvilket budskab følelsen har til os. Ofte er det også nemmere at 
tale med andre om følelsen, når den ikke er på sit højdepunkt.

Forslag til uddybende dialog:
 • Kan eleverne genkende, at deres følelser ser sådan ud over tid?

 • Kender eleverne til noget, de kan gøre, for at stoppe op og vente til en stærk følelse
(fx vrede, ked af det-hed) er faldet lidt til ro, inden de beslutter, hvad de skal gøre?

 • Kan der være situationer, hvor det er bedst at reagere med det samme på en følelse?
Hvilke?
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20 minutter

!OBS.! Denne øvelse er ikke en opfordring til eleverne om at dele 
meget private historier, men at tale om eksempler på forskellige følelser.

31) Inspireret af The Amer ican Red Cross (2007).

TEMAØVELSE 3 
’TEGN EN FØLELSE’ – kreativ aktivitet

Formål: at eleverne gennem kreative udtryk styrker deres viden om følelser. Øvelsen lægger desuden 
op til en refleksion over, hvorfor det kan være godt at fortælle andre om sine følelser.

Materiale:
 • Papir (gerne i forskellige farver)

 • Farver/tusser

 • Tape

Beskrivelse:
1. Sørg for, at alle elever har papir og farver.

2. Bed eleverne vælge en følelse uden at sige den højt (henvis til smartboard/flipover/tavle med ned-
skrevne eksempler på følelser).

3. Bed eleverne om at forsøge at genkalde sig den valgte følelse. De skal nu inden i sig selv undersøge,
hvor i kroppen de kan mærke den, og hvordan den føles.

4. Eleverne skal efterfølgende tegne følelsen på papiret, sådan at de andre i gruppen kan gætte, hvilken
følelse det er (eleverne kan fx tegne et ansigtsudtryk eller kropsudtryk eller noget mere abstrakt).
Eleverne kan evt. også skrive, hvor i kroppen følelsen kan mærkes.

5. Når alle elever er færdige med at tegne, så bed dem om på skift at vise deres tegning for hele grup-
pen, der skal gætte, hvilken følelse der er blevet tegnet.

6. Når følelsen er gættet, skriver ’kunstneren’ følelsen under tegningen.

Idéer til dialog med eleverne:

Tag udgangspunkt i én følelse ad gangen (med de tilhørende tegninger).

Spørg fx eleverne:
- om de kan komme med eksempler på, hvilke slags situationer der kan udløse den pågældende følelse
- hvordan den samme følelse kan udtrykkes forskelligt hos forskellige personer
- hvorfor det nogle gange kan være svært at dele sine følelser med andre
- om de kan genkende, at man kan have en bestemt følelse indeni, men udadtil vise en anden følelse
- hvorfor det kan være godt at fortælle andre, hvordan man har det
- hvem der kan være gode at tale med om sine følelser, hvis man har følelser, der påvirker en

Tegningerne kan hænges op i klassen eller sættes i elevernes mapper.
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10 minutter

! OBS.! Det gør ikke noget, hvis den samme følelse bliver nævnt flere gange – det hjælper til at illustrere, 
at den samme følelse kan udtrykkes på mange forskellige måder. Hvis en elev har svært ved at vise en 
bestemt følelse, så spørg evt., om der er en anden i gruppen, der vil vise følelsen i stedet for.

32) Cathol ic AIDS Action Namibia (2003).

10 minutterAFSLUTNING OG EVALUERING

ENERGIZER 
’VIS EN FØLELSE’  – kreativ aktivitet32

Formål: at undersøge følelser, og hvordan følelser kan udtrykkes med kroppen. At give eleverne mu-
lighed for at bruge kroppen mere aktivt og få sig rørt.

Materiale: Blød bold

Beskrivelse:
1. Start med, at alle står i en cirkel.
2. Fortæl eleverne, at I nu skal lege en leg, der handler om at udtrykke forskellige følelser med hele

kroppen.
3. Fagpersonen kaster bolden til en af eleverne og siger, ”vis mig, hvordan du ser ud, når du er glad”

(vred, jaloux, trist, overrasket etc.). Eleven skal vise følelsen med hele kroppen – og de andre i grup-
pen skal kopiere.

4. Eleven kaster bolden videre til en anden i gruppen og spørger om en følelse.
5. Bolden kastes rundt, indtil alle i gruppen har haft bolden en gang.
6. Slut øvelsen af (uden bold) med at spørge hele gruppen, hvordan de ser ud, når de er glade eller

afslappede (eller noget andet positivt).

Formål: at eleverne får mulighed for at melde tilbage, hvordan de synes, det har været at deltage i 
dagens modul, samt evaluering af elevernes læring med afsæt i de opstillede læringsmål.

Materiale: ’Evalueringsark, modul 3’ til hver elev

Udlevér ’Evalueringsark, modul 3’ til alle elever, og gennemgå arket med dem. Eleverne kan enten udfylde 
arket alene eller sammen med andre. I kan også have en fælles dialog i gruppen, mens eleverne skriver 
eller tegner på deres eget ark. Sørg evt. for at have ekstra papir til de elever, der helst vil tegne. Det 
udfyldte evalueringsark sættes i elevens mappe. Alternativt brug evalueringslegen ’Kaste med bold’, som 
er beskrevet sidst i modul 8 side 154.

Mulige samtaleemner kunne være:
 • Hvad ved du nu, som du ikke vidste før?
 • Hvad synes du, at alle børn bør vide om følelser?
 • Hvad af det, vi har arbejdet med i dag, vil du gerne dele med dine forældre eller en god ven?
 • Var der nogle bestemte aktiviteter/lege/øvelser, du særlig godt kunne lide?
 • Hvad gør dig glad – giver luft i din ’ballon’?
 • Hvad kan du gøre for at puste luft i gruppens ’ballon’?
 • …
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Skriv det vigtigste, du ved nu, om følelser:

Skriv, hvad der gør dig glad (giver luft i din ’ballon’):

Skriv, hvad du kan gøre for at få luft i gruppens ’ballon’:

Hvordan var forløbet for dig i dag?

EVALUERINGSARK, MODUL 3
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INSPIRATION TIL OPFØLGNING 
I SKOLENS FAG OG EMNER (MODUL 3 – FØLELSER)

Dansk:
Inddrag tekster fra Den hule pige af Søren Jessen (Gyldendal 2007). Novellesamling og kollektivroman 
om forskellige følelser relateret til puberteten. Novellesamlingen – eller udvalgte noveller – kan som 
opfølgning på modulet indgå i et danskfagligt tematisk arbejde, hvor flere færdigheds- og vidensområder 
fra kompetenceområdet ’Fortolkning’ bringes i spil. Læs eksempelvis titelnovellen Den hule pige, hvor 
følelsernes udfordringer symboliseres som fysiske skavanker. Symbolsproget sætter konkrete billeder på 
de forvirrende følelser og kan danne udgangspunkt for en litterær fortolkning med perspektivering til 
modulets arbejde med at identificere, aflæse og udtrykke følelser samt en dialog om den betydning, 
følelser kan have for ens trivsel.

’Sprog og følelser’ er titlen på et undervisningsforløb om de følelser, der kan vækkes i virtuel kommunikation. 
Undervisningsforløbet kan tilrettelægges med afsæt i læringsmål, der knytter sig til færdigheds- og videns-
området ’It og kommunikation’. Undervisningsforløbet ’Sprog og følelser’ findes på EMU, www.emu.dk, 
ved at søge på ’Sprog og følelser’.

Billedkunst (4.-5. klasse):
I tilknytning til færdigheds- og vidensområdet ’Maleri og collage’ kan eleverne arbejde med at udtrykke 
følelser og stemninger. I et tværfagligt arbejde med dansk kan eleverne fortolke samt omsætte følelser 
og stemninger fra konkrete noveller til maleri eller collage.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:
Perspektiver på pubertet, følelser, venskaber, grænser og trivsel er tæt knyttede til hinanden og berører 
flere færdigheds- og vidensområder inden for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

På Sex & Samfunds undervisningssite til elever på mellemtrinnet, www.migogminkrop.dk, findes faglige 
tekster, spil, film og quizzer om følelser, grænser og forelskelse. På www.underviserportal.dk er der gratis 
adgang til Sex & Samfunds undervisningsmaterialer med dilemmaøvelser, cases og vurderingsøvelser om 
disse temaer. Øvelserne kan med fordel indgå i forbindelse med den understøttende undervisning. 

Elevens alsidige udvikling:
Med fokus på elevernes alsidige udvikling og evne til at indgå i sociale relationer kan der i den under-
støttende undervisning arbejdes med at genkende og håndtere følelser i fællesskabet. Bogen Følelsernes 
ABC af Mario di Pietro er en brugsbog for 8-15-årige, som sætter fokus på at kunne mærke sig selv og 
vide, hvad man egentlig føler. Bogen indeholder øvelser, som har til formål at styrke balancerede og 
funktionelle følelsesmæssige reaktioner.
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LÆRINGSMÅL I MODUL 4:

Eleverne har viden om grænser (det personlige rum). 

Eleverne har kendskab til handlemuligheder, hvis deres grænser overskrides.

Eleverne kan fortælle, hvilke vigtige og betydningsfulde mennesker de har i 
deres netværk.

OVERBLIK OVER MODUL 4:

 • Startleg: ’Magneter’ (10 minutter)

 • Opsamling fra sidst og introduktion (10 minutter)

 • Temaøvelser (50 minutter)

•  Temaøvelse 1: ’Dit personlige rum’ – kropsøvelse og brainstorm/dialog (20 minutter)

•  Temaøvelse 2: ’Netværksblomst’ – kreativ aktivitet, refleksion og dialog (30 minutter)

 • Energizer : ’Regnvejr’ (10 minutter) – kropsøvelse/leg

 • Afslutning og evaluering (10 minutter)

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke 
forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Børn har ret til at søge, modtage og videregive 
information (artikel 12, 13 + 17).

Børn har ret til privatliv (artikel 16).

GRÆNSER OG NETVÆRK
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INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

Dette modul bygger videre på det foregående modul om følelser og skærper elevernes bevidsthed om 
fysiske og psykiske grænser. Når elever er bevidste om og kender deres egne grænser, kan de også bedre 
aflæse og respektere andres.

Den første temaøvelse i dette modul illustrerer, hvordan vi ved at lytte til vores krop (og følelser) kan 
blive bedre til at mærke vores grænser – og dermed også sætte grænser for andre og sikre, at andre 
ikke overskrider vores grænser. Eleverne bliver introduceret for begrebet ’dit personlige rum’ for at un-
derstøtte deres bevidsthed om grænser hos dem selv og andre på en legende måde. Øvelsen lægger op 
til en dialog om, hvad elever kan gøre, hvis de oplever, at deres grænser ikke bliver respekteret.

Modulet indeholder også en temaøvelse, der giver eleverne mulighed for at afdække personer i deres 
nære netværk og dermed få et bedre overblik over, hvem de kan søge støtte, hjælp og trøst hos i deres 
hverdag. Denne øvelse knyttes an til børns ret til at have det godt og voksnes ansvar for at hjælpe og 
beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge.

MATERIALER TIL MODUL 4

 •   Smartboard/flipover/tavle

 •   5-8 ark forskelligfarvet karton (gult, grønt, forskellige farver til blomsterblade)

 •   Sakse

 •   Tusser

 •   Lim

 •   Pap udklippet i forskellige former (rund, stilk, blomsterblade)

 •   En netværksblomst, der allerede er lavet, til demonstration

 •   ’Evalueringsark, modul 4’ til hver elev
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10 minutterSTARTLEG 
’MAGNET’

Formål: at styrke samhørigheden samt illustrere 
forskellen på at være tæt på og langt fra hinanden.

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

2. Fagpersonen siger ”magnet”, og alle rykker
tættere og tættere sammen ind mod midten,
indtil alle står meget tæt.

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

4. Legen gentages et par gange.

5. Fagpersonen siger nu fx ”tre magneter”, og
alle skal fordele sig i grupper på tre – variér
antallet.

6. Afslut legen i den store cirkel.

10 minutterOPSAMLING FRA SIDST OG INTRODUKTION

Fagpersonen indleder modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående 
modul. Spørg eksempelvis eleverne, hvad der gjorde særligt indtryk på dem, og om der er noget, de har 
tænkt på efterfølgende. Spørg evt. gruppen, hvem der kan huske, hvad I lavede sammen sidst, for at gen-
aktivere elevernes viden.

Fagpersonen fortæller herefter, at klassen i dag, ligesom sidste gang, skal arbejde med de rettigheder, der 
omhandler retten til at have det godt, til at give udtryk for sine følelser og meninger samt retten til, at 
voksne beskytter og hjælper en til at trives, udvikle sig og være tryg. 
Modulet hedder ’Grænser og netværk’.

Eleverne bliver introduceret til modulets læringsmål og indhold. Fagpersonen præsenterer modulets tre 
læringsmål, fx på smartboard eller flipover, og fortæller eleverne, at I skal lave to temaøvelser, der handler 
om disse mål. Den første temaøvelse handler om at mærke sin grænse og blive opmærksom på sit 
’personlige rum’. Derefter vil der være en kreativ aktivitet med fokus på elevernes netværk. Efter den 
kreative aktivitet vil der være en energizer, inden modulet afsluttes med opsamling og evaluering.
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20 minutterTEMAØVELSE 1 
’DIT PERSONLIGE RUM’ – kropsøvelse og brainstorm/dialog 

Formål: at styrke elevernes bevidsthed om deres eget og andres personlige rum og grænser. Denne 
bevidsthed kan øge elevernes opmærksomhed på, hvornår andre overskrider deres grænser, eller hvor-
når de kan komme til at overskride andres grænser. Øvelsen lægger desuden op til dialog om handlemu-
ligheder, hvis ens grænser overskrides.

Beskrivelse:
Eleverne står i en cirkel med nok plads rundt om dem til, at de kan sprede deres arme helt ud til siden 
uden at ramme andre.

1. Bed eleverne om at strække deres arme så højt op over hovedet, som de kan. Bed dem om at lægge
mærke til, hvor højt de kan strække deres arme, uden at det gør ondt.

2. Mind eleverne om, at man ofte kan mærke, at ens grænse for, hvor højt man kan strække armene, er
nået, ved at det gør ondt i kroppen, eller at man holder vejret.

3. Bed eleverne om at strække deres arme vandret ud til siden.

4. Fortæl eleverne, at deres arme viser, hvordan alle har et personligt rum, som ikke er afgrænset af
vores krop, men af en usynlig grænse, der går ca. dér, hvor deres hænder er, men at det kan variere.

5. Lad eleverne eksperimentere med at bevæge armene rundt for at skabe en usynlig boble hele vejen
rundt om dem selv (lad evt. eleverne eksperimentere med at gå rundt imellem hinanden, mens de
markerer deres usynlige boble med armene – de skal nu være opmærksomme på både deres eget
og de andres personlige rum).

6. Afslut med at bede eleverne om at sætte sig ned i en cirkel.

Fagpersonen faciliterer en dialog med udgangspunkt i nedenstående emner:
 • Hvordan kunne I mærke, at jeres grænse var nået, da I strakte armene op?

 • Kan I komme med andre eksempler på, hvordan vores krop kan give os signaler om, at vores grænse
er nået?

 • Er der andre måder, hvorpå vi kan mærke, at vores grænse er nået? Hvis eleverne ikke selv nævner
det, kan man henvise til det foregående modul, og hvordan vores følelser også ofte fortæller, når
ens grænse er nået.

 • Gør eleverne opmærksomme på, hvor tæt de nu sidder på hinanden. Tal evt. med eleverne om, at vi
ofte lader mennesker, vi kender godt og er trygge ved, komme inden for vores personlige rum. Eller
spørg, hvorfor de tror, at vi lader nogle komme inden for vores personlige rum, mens det ikke er ok
for andre?

 • Bed eleverne om – to og to – at se, om de kan komme i tanke om eksempler på, hvordan deres
personlige rum kunne blive overskredet (ca. 5 minutter). Eksemplerne behøver ikke at være per-
sonlige/private, men kan være mere overordnede og generelle – fx hvis nogen kommer for tæt på,
når man spørger om vej, eller står for tæt på én i bussen eller lignende. Bed derefter eleverne om
at dele deres overvejelser med hele gruppen.
• Hvis eleverne ikke nævner det, så tal med dem om, hvordan ord også kan overskride vores

personlige rum, fx hvis nogen kalder os grimme ting eller siger noget sårende.
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 • Få eleverne til at overveje, hvordan man kan sætte grænser for sig selv og sige fra, når andre vil
have en til at gøre noget, som man:
• er bange for
• ikke har lyst til
• ikke har tid til
• ikke har råd til
• risikerer at skade sig selv med
• risikerer at skade andre med
• Spørg eleverne, om de kan komme med eksempler på, hvordan man kan beskytte sig selv,

hvis ens personlige rum bliver overskredet enten med handlinger eller ord (lad dem evt. først
drøfte det i mindre dialoggrupper).

Hvis eleverne ikke nævner nedenstående eksempler, kan fagpersonen evt. supplere:
 • Husk dit personlige rum, og hold afstand, hvis du mærker signaler fra din krop eller dine følelser om,

at din grænse er nået.

 • Se vedkommende i øjnene, og sig højt ”stop, det vil jeg ikke have!” eller ”nej” eller ”det er ubehage-
ligt, når du …”.

 • Hvis nogen forsøger at gøre dig fortræd eller såre dig, så flyt dig helt væk fra situationen.

 • Søg hjælp hos en voksen, som du kender godt og er tryg ved.

Slut øvelsen med at understrege, at man altid bør søge hjælp hos en voksen, som man kender godt og 
er tryg ved, hvis man er i en situation, som man ikke selv kan klare, og at det er et tegn på styrke at søge 
hjælp hos andre.
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!

!

OBS.! Denne øvelse er tidskrævende. Fagpersonen kan med fordel have klippet blade 
og stilke ud på forhånd med henblik på at spare tid. Eller eleverne kan tegne deres net-

værksblomst i stedet for at klippe blade og stilke ud.

OBS.! Vær opmærksom på at støtte elever, der kan have svært ved at finde personer, 
de kan skrive på kronbladene. Understreg, at det ikke nødvendigvis er bedre at have 

mange personer på netværksblomsten. Få, gode relationer kan være lige så godt!

Formål: at skærpe elevernes opmærksomhed på vigtige og betydningsfulde mennesker i deres nære 
netværk, der kan støtte dem i at få opfyldt deres rettigheder.

Materialer:
 • Farvet karton klippet i forskellige former (rund, stilk, blomsterblade)

 •  Tusser

 • Lim

 • Papirark til at lime blomsten på

 • En netværksblomst, der allerede er lavet til demonstration

Beskrivelse:
Indled øvelsen med at tale med eleverne om, at alle mennesker har brug for et godt netværk, og at alle 
netværk er forskellige. Henvis evt. til det store netværk, I lavede med snor i starten af læringsforløbet. 
Fortæl, at det er godt at have tænkt over, hvem i ens liv der er vigtige for en, og hvem man kan søge 
hjælp og støtte hos. 

Fagpersonen lægger ud med at fortælle om sig selv, og hvilke personer der er vigtige i vedkommendes 
liv (nævn to-tre). Vis en netværksblomst, som du har lavet på forhånd – du skal ikke have flere end fire 
kronblade på din blomst (for at understrege, at det ikke er vigtigt, hvor mange der er). Forklar, at elever-
ne hver især skal lave deres egen netværksblomst.

1. Læg papir i forskellige farver, sakse, lim og tusser frem.

2. Bed eleverne om at tænke godt efter, hvem der er vigtige for dem i deres liv, og som de vil skrive på
deres netværksblomst.

3. Eleverne skriver deres eget navn i blomstens midte, og på hvert blomsterblad skriver de et navn på
en voksen, der betyder meget for dem. Der kan også være blade med kammerater og søskende. På
blomstens stilk kan eleverne lave små blade, hvis der er nogle voksne, som eleverne ikke bruger så
meget, men som de alligevel er glade for og trygge ved.

Når eleverne har lavet deres egen netværksblomst, så del eleverne op i mindre grupper, og bed dem 
om på skift at fortælle hinanden om de personer, de har skrevet på deres netværksblomster, herunder 
hvorfor de er vigtige, og hvilken rolle personerne har i elevens liv.

20 minutterTEMAØVELSE 1 
’NETVÆRKSBLOMST’ – kreativ aktivitet
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! OBS.! Det er vigtigt, at du som fagperson overvejer, om øvelsen kan udstille nogle elever på en 
uhensigtsmæssig måde. Hvis du vurderer, at øvelsen kan blive ubehagelig for nogen, så lav i stedet 
en fælles netværksblomst i klassen, hvor I på et overordnet plan sammen taler om, hvilke vigtige 
personer man kan gå til, hvis man har brug for hjælp eller en god snak. 

I kan evt. samle op i plenum gennem fælles refleksion og dialog:
 • Hvad synes I, var godt ved denne øvelse?

 • Havde I skrevet samme slags personer på jeres blomst?

 • Hvad lagde I særligt mærke til, når I lyttede til, hvad de andre havde skrevet på deres blomsterblade?

 • Hvorfor er det godt at tale om, hvem der er vigtige i vores liv?

 • Hvilke eksempler på situationer kan I komme i tanke om, hvor det er godt at bruge sit netværk?

 • Hvordan kan man selv spille en aktiv rolle i forhold til det netværk, man har?

Blomsterne kan evt. hænges op i klassen eller sættes ind i elevernes mapper.
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5 - 10 minutterENERGIZER 
’REGNVEJR’  

Formål: at eleverne laver en fælles rytme, der kan medvirke til at styrke samhørighedsfølelsen. At 
eleverne får brugt kroppen og får ny energi.

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel. Fortæl eleverne, at I skal lave en øvelse, der hedder ’Regnvejr’. I skal sammen

skabe lydniveau og fælles rytme.

2. Forklar eleverne, 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 under ’Børns rettigheder’. I filmen får 
du også tips til, hvordan du kan facilitere legen.
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10 minutterAFSLUTNING OG EVALUERING

Formål: at eleverne får mulighed for at melde tilbage, hvordan de synes, det har været at deltage i 
dagens modul, samt evaluering af elevernes læring med afsæt i de opstillede læringsmål.

Materiale: ’Evalueringsark, modul 4’ til hver elev

Udlevér ’Evalueringsark, modul 4’ til alle elever, og gennemgå arket med dem. Eleverne kan enten udfylde 
arket alene eller sammen med andre. I kan også have en fælles dialog i gruppen, mens eleverne skriver 
eller tegner på deres eget ark. Sørg evt. for at have ekstra papir til de elever, der helst vil tegne.

Det udfyldte evalueringsark sættes i elevens mappe. 

Alternativt brug evalueringslegen ’Kaste med bold’, som er beskrevet sidst i modul 8 side 154.

Mulige samtaleemner kunne være:
 • Hvad ved du nu, som du ikke vidste før?
 • Hvad synes du, at alle børn bør vide om grænser?
 • Hvorfor er det godt at have et netværk?
 • Hvad af det, vi har arbejdet med i dag, vil du gerne dele med dine forældre/en god ven/andre voksne,

som du kender godt og er tryg ved?
 • …

INSPIRATION TIL OPFØLGNING 
I SKOLENS FAG OG EMNER (MODUL 4 – GRÆNSER OG NETVÆRK)

Dansk:
Anders Morgenthalers animationsfilm Eat shit and die (2007) handler om mod og grænser i fællesskabet. 
I relation til kompetencemålet ’Fremstilling’ kan eleverne arbejde med at udarbejde anmeldelser af filmen 
og dens temaer. Elevernes anmeldelser kan danne udgangspunkt for dialog om grænser og mod i fælles-
skabet generelt. Filmen Eat shit and die findes på: www.filmcentralen.dk

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:
Undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal medvirke til, at eleverne opnår 
erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres (jf. fagformålet for emnet). På 
mellemtrinnet konkretiseres dette i færdigheds- og vidensområdet ’Personlige grænser’, hvor elevernes 
kompetencer til at respektere egne og andres personlige grænser er i fokus.

På Sex & Samfunds undervisningssite til elever på mellemtrinnet, www.migogminkrop.dk, findes film, 
quizzer og tekster om grænser. Derudover har Sex & Samfund udviklet et gratis materiale om ’Grænser’ 
(Uge Sex Temaforløb, Sex & Samfund 2014), der indeholder fysiske øvelser, cases og dilemmaøvelser 
til undervisning og dialog om grænser og børns rettigheder. Adgang til materialet fås gratis på 
www.underviserportal.dk
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Skriv det vigtigste, du ved nu, om dine og andres grænser (’dit personlige rum’):

Hvad kan du gøre, hvis dine grænser overskrides?

Skriv kort om nogle af de vigtige mennesker i dit liv:

Hvordan var forløbet for dig i dag?

EVALUERINGSARK, MODUL 4
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LÆRINGSMÅL I MODUL 5:

Eleverne har viden om, hvad vold er.

Eleverne kan give eksempler på forskellige former for fysisk og psykisk vold.

Eleverne har viden om, at det er voksnes ansvar at beskytte børn mod vold og 
hjælpe de børn, der er udsat for vold.

Eleverne kan reflektere over og give eksempler på, hvad børn og unge, der er ud-
sat for vold, kan gøre for at få hjælp.

OVERBLIK OVER MODUL 5:

 • Startlege: ’Kopleg’ (10 minutter)

 • Opsamling fra sidst og introduktion (20 minutter)

• Indledende øvelse: ’Knytnæven’ – fysisk øvelse og refleksion

 • Temaøvelser (40 minutter)

• Temaøvelse 1: ’Vold – hvordan håndterer vi det?’ – film, vurdering og dialog (30 minutter)

• Temaøvelse 2: ’Handlemuligheder’ – individuel skriveøvelse (10 minutter)

 • Energizer : ’Bodyguard’ – beskyttelsesleg (10 minutter)

 • Afslutning og evaluering (10 minutter)

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).
Børn har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling (diskrimination) (artikel 2).

Voksne (forældre og myndigheder) skal beskytte børn mod alle former for udnyttelse, vold og seksuelle 
overgreb og hjælpe børn, der har været udsat for dette (artikel 19 + 36).

De beslutninger, der træffes i forhold til et barn, skal tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet. Staten skal 
have nogle regler, der beskytter børn og sikrer, at børn trives (artikel 3).

AT BESKYTTE SIG SELV
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PSYKISK VOLD:

Hvis ordet psykisk er for abstrakt for 
eleverne, kan man forklare, at psykisk 
vold ikke kan ses eller mærkes uden 
på kroppen, men kan mærkes inden 
i, fx ved at man bliver ked af det, får 
ondt i maven eller tror, man ikke dur 
til noget. Psykisk vold kan fx være, 
hvis børn eller unge bliver truet med 
vold eller straf eller hele tiden bliver 
kritiseret, råbt ad eller skældt højlydt 
ud – det kan man kalde ’at slå med 
ord’. Det er også psykisk vold, hvis 
børn overværer vold eksempelvis 
mellem deres forældre.

Fysisk vold er også altid psykisk vold.

33) Kilde: www.vidensportal.dk/temaer/boern-der-oplever-vold/omfang 

INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

Modulet handler om retten til at være tryg og til at blive beskyttet. Eleverne får gennem temaøvelserne 
mulighed for at reflektere over forskellige former for fysisk og psykisk vold og ikke mindst mulige handle-
strategier, hvis man selv eller nogen, man kender, udsættes for vold. I det efterfølgende modul (modul 6) 
bliver temaet seksuelle overgreb taget op som et separat emne, der bygger videre på dette modul. 
Modul 5 er udviklet i samarbejde med Sex & Samfund.

Undersøgelser viser, at mellem 4 og 20 % af børn er udsat for vold i hjemmet i løbet af et år, og mellem 
5 og 12 % er vidne til vold i familien i løbet af et år.33 Der er derfor en vis sandsynlighed for, at en eller 
flere elever i klassen har personlige erfaringer med emnet. Det kan vække stærke følelser blandt nogle 
elever at tale om fysisk og psykisk vold – hvad enten eleverne har personlige erfaringer med emnet eller 
kender nogle andre, der har. Red Barnet anbefaler, at I, inden I arbejder med modulet, drøfter og forbe-
reder jer på, hvordan I vil håndtere sådanne situationer.

Når elever bliver mere bevidste om deres grundlæggende rettigheder (herunder retten til, at voksne 
beskytter dem imod vold), hvad vold er, og hvor de kan søge hjælp, så styrkes deres handlekompetence. 
Ved at sætte fokus på temaet i klassen vil eleverne hurtigere kunne identificere, hvis de selv eller nogen, 
de kender, udsættes for vold. Dermed øges muligheden for, at eleverne bruger deres viden forebyggende 
ved hurtigere at søge relevant hjælp. Modulets tema danner ligeledes udgangspunkt for at tale om vigtig-
heden af, at alle i fællesskabet passer på hinanden – både fagpersoner og elever.
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Red Barnet anbefaler, at I på forhånd har drøftet og aftalt i lærerteamet og med skoleledelsen, 
hvordan I vil gribe det an, hvis en elev fortæller, at han/hun har været udsat for vold eller 

anden krænkende handling – eller hvis I undervejs i forløbet bliver bekymrede for en eller flere 
elevers trivsel og tænker, om de udsættes for vold eller seksuelle overgreb hjemme. Læs mere i 

afsnittene ’Vold og seksuelle overgreb’(s. 11) og ’Planlægning af STÆRKE SAMMEN’ (s. 22).

D. 10. juni 1997 ophævede det danske Folketing revselsesretten, dvs. forældres ret til at slå
deres børn. Alle former for vold mod børn er i strid med både Børnekonventionen og dansk
lovgivning. Vold som opdragelsesform har altid negative konsekvenser for børn – fysisk,
psykisk og socialt. Det gælder både den kontinuerlige vold og det enkeltstående tilfælde. 

FORSLAG TIL AKTIVITETER I KLASSEN:
I kan bestille plakater om BørneTelefonen gennem Børns Vilkår, som I kan hænge op rundt 
omkring på skolen.

Hvis alle elever i klassen har en mobiltelefon, kan I aftale en dag, hvor eleverne skal tage deres 
telefon med i skole med henblik på i fællesskab at kode nummeret til BørneTelefonen ind. I 
den forbindelse er det vigtigt også at tale med eleverne om, hvad BørneChatten/BørneTelefo-
nen er (I kan overveje at kontakte Børns Vilkårs skoletjeneste for at høre, om de kan komme 
ud og fortælle mere).

Eleverne kan blive instrueret i at logge på Børns Vilkårs børnechat, så de kender den mulighed.

Tal sammen om, hvad Ombudsmandens Børnekontor er. Du kan læse mere om Ombuds-
mandens Børnekontor og sammen med eleverne se filmen om, hvad børnekontoret kan hjælpe 
børn med, på: www.boernekontoret.ombudsmanden.dk

I kan tale med skolens sundhedsplejerske eller AKT-lærer om at komme på besøg i klassen en 
dag, så eleverne møder disse fagpersoner og ved, hvornår de er på skolen, og hvordan eleverne 
kan bruge dem.

MATERIALER TIL MODUL 5
• Smartboard/flipover/tavle

• Papkrus til alle

• Undervisningsfilmen ’Vold – hvordan håndterer vi det?’, som findes på:   
   www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’

• To A4-ark, hvor der står henholdsvis ’FYSISK VOLD’ og ’PSYKISK VOLD’

• Evt. farvet tape til at lave en linje

• Arbejdsark, modul 5, ’Her kan børn få hjælp’ til hver elev

• Plakat ’Her kan børn få hjælp...’ til at hænge op i klassen

• Blød skumbold

• ’Evalueringsark, modul 5’ til hver elev 
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34) Inspireret af klassiske ’cup songs’. 

10 minutterSTARTLEG 
’KOPLEG’34

10 minutterOPSAMLING FRA SIDST OG INTRODUKTION

Formål: at gruppen skaber en fælles rytme og får en oplevelse af samhørighed og af, at alle er 
vigtige deltagere.

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. Fagpersonen forklarer og demonstrerer samtidig, hvordan I sammen skal skabe en enkel rytme med
papkrusene. Understreg, at det ikke handler om at være hurtig, men om 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 ’kopleg’ demonstreret på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’. I filmen får 
du også tips til, hvordan du kan facilitere legen.

Fagpersonen indleder modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående 
modul. Spørg eksempelvis eleverne, hvad der gjorde særligt indtryk på dem, og om der er noget, de 
har tænkt på efterfølgende. Spørg evt. gruppen, hvem der kan huske, hvad I lavede sammen sidst, for at 
genaktivere elevernes viden.

Start med at lave den indledende øvelse ’Knytnæven’.
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35) Inspireret af The United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children (2006).

DET TRYGGE RUM
Mind eleverne om vigtigheden af ikke at fortælle meget personlige ting om sig selv, 
som man kommer i tanke om i forbindelse med modulet. Gentag for eleverne, at de 
altid kan henvende sig til en af jer voksne efter modulet, hvis de gerne vil tale om 
nogle af deres tanker, følelser eller oplevelser.

Det er også vigtigt at italesætte, at voksne har et ansvar for at beskytte børn, og at 
man derfor som voksen ikke altid har tavshedspligt.

INDLEDENDE ØVELSE 
 ’KNYTNÆVEN’35

Formål: at aktivere eleverne og få dem til at tænke over grænser 
og forskellen på en fysisk og en sproglig tilgang til problemløsning. 

Beskrivelse:
1. Sæt eleverne sammen to og to.
2. Bed nu en af eleverne i hvert par om at knytte sin ene hånd hårdt.
3. Fortæl de andre elever, at opgaven går ud på, at de skal få deres makker til at åbne sin hånd, men de

må ikke gøre noget, der gør ondt eller virker ubehageligt på deres makker.
4. Stop øvelsen efter ca. 1 minut.
5. Spørg eleverne, hvad de gjorde for at få deres makker til at åbne sin hånd. De fleste har sikkert forsøgt

fysisk at åbne deres makkers hånd. Undersøg fx:
• Hvor mange der startede med at spørge deres makker, om han/hun ville åbne sin hånd?
• Hvordan føltes det for de elever, der holdt deres hånd lukket?
• Hvorfor mon nogle vælger at bruge fysiske måder at løse problemer på som den første mulighed,

når de ofte godt kan løses ved at tale sammen?
• Hvis eleverne ikke nævner det selv, kan man supplere med en kommentar om, at øvelsen kan vise

os, at problemer eller konflikter lettere kan løses, hvis man taler sammen – og at vold ikke gør det
nemmere at løse et problem – tværtimod kan det gøre tingene sværere.

Fagpersonen fortæller herefter, at klassen i dag skal arbejde med de rettigheder, der handler om, at børn 
har ret til at have det godt, trives og udvikle sig, og at børn har ret til, at voksne beskytter og hjælper 
dem, fx mod fysisk og psykisk vold. Modulet hedder ’At beskytte sig selv’ og handler om vold samt de 
forskellige måder, som vold kan komme til udtryk på – både fysisk og psykisk.

Tal med eleverne om, at vold kan være et svært emne at snakke om, men at det er vigtigt at have en 
forståelse af, hvad vold er, så man også ved, hvornår man skal søge hjælp, og hvad man kan gøre, hvis 
man selv eller en, man kender, bliver udsat for vold. Eleverne skal vide, at det er de voksnes ansvar at 
sikre, at børn aldrig udsættes for vold, og at hjælpe de børn, der udsættes for vold.

Eleverne bliver introduceret til modulets læringsmål og indhold. Fagpersonen præsenterer modulets 
fire læringsmål, fx på smartboard eller flipover, og fortæller eleverne, at I skal lave to temaøvelser, der 
handler om disse mål. Den første temaøvelse tager udgangspunkt i nogle korte filmklip, der handler om 
forskellige situationer, hvor der forekommer vold. Den anden temaøvelse handler om, hvor børn kan 
søge hjælp, hvis de udsættes for vold. Afslutningsvis vil I lave en energizer, inden modulet sluttes af med 
opsamling og evaluering.
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30 minutterTEMAØVELSE 1 
’VOLD – HVORDAN HÅNDTERER VI DET?’
– film, vurdering og dialog

UNDERVISNINGSFILMEN

Undervisningsfilmen om vold viser fire forskellige scener, 
der hver især illustrerer aspekter af psykisk og fysisk vold 
med børn i centrum. Undervisningsfilmen er iscenesat 
i et tydeligt teatersetup, så eleverne får mulighed for at 
forholde sig mere distanceret til de scener, der udspilles.

En skuespiller fungerer som vært, der etablerer rammen 
ved at præsentere sig selv, og introducerer til temaet om 
vold med korte fakta om, hvad vold er, og hvad der er 
filmens intention. 

Scener:

Scene 1: FAMILIEN

Scene 2: SKOLEN

Scene 3: FAMILIEN

Scene 4: FRITIDSLIVET

Efter hver af de fire scener sættes filmen på pause, så 
eleverne kan lave en vurderingsøvelse. Efter vurderings-
øvelsen faciliterer fagpersonen en fælles dialog med ud-
gangspunkt i opstillede fokuspunkter.

Undervisningsfilmen afsluttes med, at værten opsummerer 
og understreger vigtigheden af at søge hjælp hos en 
voksen, hvis man udsættes for vold, og BørneTelefonens 
nummer vises.

Formål: at eleverne tilegner sig viden om fysisk og psykisk vold. Undervisningsfilmens scener kan læg-
ge op til refleksion over og dialog om, hvad vold er, hvor vold finder sted, hvordan vold opleves, konse-
kvenser af vold samt børns rettigheder og handlemuligheder i forhold til vold.

Materialer:
• Undervisningsfilmen ’Vold – hvordan håndterer vi det?’, som findes på: 

www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’.

• To A4-ark, hvor der står henholdsvis ’FYSISK VOLD’ og ’PSYKISK VOLD’.

• Evt. farvet tape til at lave en linje. 
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FYSISK 
VOLD

PSYKISK  
VOLD

Beskrivelse:
1. Indled temaøvelsen med en fælles brainstorm over, hvad fysisk og psykisk vold er.

Følgende eksempler kan medtages, hvis eleverne ikke selv nævner dem:

• Slå, sparke, bide, kaste, skubbe, kvælning, brænde, lussing, endefuld, ruske, at blive spyttet på

• Jævnligt at få at vide, at man ikke er god til noget, nedværdigende sprog, grov kritik, afvisning

• At blive truet med vold eller straf

• At se andre blive udsat for vold i de fællesskaber, man er en del af (skolen, familien, fritiden)

• At blive låst inde eller blive holdt fast mod sin vilje

• Mobning/grov ignorering

2. Lav en lang linje med farvet tape eller en imaginær linje i rummet. Placér et ark med ’FYSISK VOLD’ i
den ene ende af linjen og et ark med ’PSYKISK VOLD’ i den modsatte ende.

3. Fagpersonen forklarer, at eleverne nu skal se en film, der handler om, hvad vold er, og at der i filmen
vil være fire forskellige scener. Fortæl, at filmen bliver sat på pause efter hver scene, og at eleverne –
to og to – skal vurdere, om de synes, det er den fysiske eller den psykiske vold, der er mest fremtræ-
dende i scenen. Eleverne viser deres vurdering ved at placere sig på linjen.

4. Sørg for, at eleverne er inddelt i makkerpar.

5. Filmen startes.

6. Efter scene 1 sættes filmen på pause. Eleverne placerer sig på vurderingslinjen, og fagpersonen facili-
terer en fælles dialog om den konkrete scene med fokus på, hvad vold er, og hvad man kan gøre, hvis
man selv eller nogen, man kender, udsættes for vold (viden og handling). Man kan også vælge at per-
spektivere til andre lignende situationer. Se nedenstående forslag til mulige fokuspunkter i dialogen
efter hver scene.

7. Ovenstående gentages efter scene 2, 3 og 4.

8. Eleverne ser til sidst undervisningsfilmens afsluttende budskab.
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Mulige fokuspunkter til dialogen:

Scene 1: VOLD I FAMILIEN

 • Hvad sker der her?

 • Hvordan er det fysisk/psykisk vold?

 • Hvordan tror I, Camilla har det? Hvordan kan man se det på hende?

 • Hvordan tror I, Lauritz har det? Hvordan kan man se det på ham?

 • Hvorfor er der ikke nogen af dem, der siger noget til hinanden? Hvad kunne man sige til hinanden i
denne her situation?

 • Hvordan tror I, man har det som barn, hvis det her er noget, man oplever ofte?

 • Hvilke rettigheder bliver ikke overholdt her?

 • Hvis I skulle give Camilla og Lauritz et godt råd, hvad ville I så sige til dem? Hvad kunne de gøre?

 • Hvorfor kan det være svært at tale med nogen om, at man er udsat for psykisk vold? Hvad tror I, man
kan være bekymret for?

Scene 2: VOLD MELLEM BØRN I EN SKOLEKONKTEKST

 • Hvad sker der her?

 • Hvem er udsat for vold i den her situation?

 • Hvad er det for en form for vold, Johanne er udsat for?

 • Hvem er ellers udsat for vold?

 • Hvordan tror I, Johanne har det?

 • Hvordan tror I, de andre har det?

 • Hvorfor kan det være svært for Johanne at gøre noget i den her situation?

 • Hvad synes I, Johanne skal gøre?

 • Hvem kan ellers gøre noget?

 • Hvor mange af børnene i den her situation får ikke overholdt deres rettigheder?

 • Hvad tænker I, man kan gøre i en klasse som denne, for at alle børn får opfyldt deres rettigheder?

 • Hvilke andre eksempler på, at nogen bliver udsat for vold eller ikke får overholdt deres rettigheder i
en skolesammenhæng, kan I komme i tanke om?

 • Hvem har ansvaret for, at børn får opfyldt deres rettigheder?

 • Hvad kan eleverne gøre?

 • Hvad kan de voksne gøre?
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Scene 3: VOLD I FAMILIEN

 • Hvad sker der her?

 • Hvad er det for en form for vold, Karla er udsat for?

 • Tror I, Karla selv tænker på, at hun er udsat for vold? Hvorfor/hvorfor ikke?

 • Hvordan tror I, Karla har det i denne situation og til hverdag?

 • Kan I nævne andre situationer, hvor man som barn kan blive i tvivl om, om det er en selv eller de
voksne, der gør noget forkert?

• Hvad med de situationer, hvor man selv har været provokerende eller har gjort noget, man ikke
måtte – og de voksne så reagerer med at råbe, ruske eller slå?

• Hvad er det, der gør, at man som barn tager skylden på sig, selvom man måske godt ved, at børn
ikke må udsættes for fysisk og psykisk vold? Hvad kan man som barn gøre i den slags situationer
for at få støtte eller hjælp?

 • Tror I, der er mange børn, der oplever den her slags vold uden at tænke over, at det er vold?

 • Hvad tror I, Karla har brug for i den her situation?

 • Hvem kan hjælpe Karla?

 • Hvad synes I, Karla skal gøre?

 • Hvem skal hun tale med?

 • Hvilke rettigheder bliver ikke opfyldt her?

 • Hvem kan gøre noget for, at børn får opfyldt deres rettigheder?

 • Hvad kan børn selv gøre?

 • Hvad kan voksne gøre?

Scene 4: VOLD I FRITIDSLIVET

 • Hvad sker der i denne situation?

 • Hvordan vil I beskrive den form for vold, drengen er udsat for?

 • Kan der være nogen situationer, hvor det er ok at blive rusket eller presset, for at man kommer til at
yde sit bedste?

 • Hvad tænker I, drengen skal gøre?

 • Hvem kan han tale med?

 • Hvad kan de andre, som er tilskuere til situationen, gøre?

 • Hvorfor tror I, at moren ikke gør noget?

 • Hvorfor tror I, at træneren ikke gør noget?

 • Hvordan kan drengen få talt med sin træner om den her situation?

 • Tror I, der er mange børn, der oplever, at de bliver udsat for fysisk eller psykisk vold, fordi de eksem-
pelvis ikke lever op til de voksnes forventninger?

 • Hvordan kan man sætte fokus på det?
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10 minutterTEMAØVELSE 2 
’HANDLEMULIGHEDER’ – individuel/gruppeskriveopgave

 •
 •

Formål: at styrke elevernes bevidsthed om, hvem de kan henvende sig til, hvis de selv eller en, de ken-
der, udsættes for vold eller får sine grænser overtrådt.

Denne øvelse er en overbygning på netværksblomsten, da den mere specifikt handler om, hvem der 
kan hjælpe børn, hvis de udsættes for vold eller får deres grænser overskredet. Samtidig handler denne 
øvelse ikke kun om de nære omsorgspersoner og kammerater som i netværksblomsten, men inddrager 
også relevante fagpersoner og andre instanser.

Øvelsen kan enten laves individuelt eller som en gruppeøvelse. Fagpersonen vurderer, om det er mest 
hensigtsmæssigt med en fælles dialog inden eller sideløbende med øvelsen, hvor relevante personer og 
instanser bliver italesat.

Materialer:
• Arbejdsark, modul 5, ’Her kan børn få hjælp’ til hver elev.

• Plakat ’Her kan børn få hjælp...’ til at hænge op i klassen
(du kan finde plakaten på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’). 

Beskrivelse: 
1. Udlevér elevarket ’Her kan børn få hjælp’ til hver elev, og gennemgå arket. Eleverne skal på

arket tegne eller skrive personer, som børn kan henvende sig til, hvis de selv eller nogen, de kender,
udsættes for fysisk eller psykisk vold eller på anden måde får deres grænser overskredet.

2. Eleverne sætter det færdige ark i deres mapper, og plakaten ’Her kan børn få hjælp...’ hænges op i klassen.

Forslag til personer/steder, der kan være relevante at nævne, er:

 • Voksne, man kender godt, fx forældre eller andre voksne i familien

 • Voksne i skolen, fx lærer eller pædagog

 • Voksne, man er i kontakt med i forbindelse med fritidsaktiviteter

 • Skolens sundhedsplejerske

 • En god ven

 • Skolens AKT-lærer

 • Skolens socialrådgiver eller psykolog (hvis skolen har en fast rådgiver tilknyttet, der
tilbyder åben rådgivning)

 • Læge

 • Kommunen

 • BørneTelefonen/chatten/brevkassen (Børns Vilkår)

 • Ombudsmandens Børnekontor (læs mere om dette på:
www.boernekontoret.ombudsmanden.dk )

 • Politiet

 • Muligheden for at få en bisidder (du kan læse om Børns Vilkårs bisidderordning her :
www.bornsvilkar.dk/radgivning/bisidning/bisidning )
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10 minutter

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

36) Inspireret af Save the Children (2006).

ENERGIZER 
’BODYGUARD’36 

Formål: at eleverne aktiveres med bevægelse og får mulighed for refleksion og fælles dialog om 
beskyttelse og tillid.

Materiale: Blød skumbold

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

2. Når de to elever står i midten af cirklen, så fordel rollerne ’superstjerne’ (fx en berømt skuespiller,
musiker eller sportsudøver) og ’bodyguard’ mellem de to.

3. Forklar gruppen, 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 undervejs, 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. Eleverne er inde i midten af cirklen, til ’superstjernen’ bliver ramt af bolden, eller til det er to andre
elevers tur. Legen fortsætter, indtil alle, der har lyst, har været inde i cirklen.

6. Når legen afsluttes, sætter alle eleverne sig ned i cirklen, og fagpersonen faciliterer en fælles drøftelse
af legen.

Gode samtaleemner at tage op i forbindelse med legen er:

 • 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?

 • Hvordan hænger legen sammen med dagens emne om vold?
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10 minutterAFSLUTNING OG EVALUERING

Formål: at eleverne får mulighed for at melde tilbage, hvordan de synes, det har været at deltage i 
dagens modul, samt evaluering af elevernes læring med afsæt i de opstillede læringsmål.

Materialer: ’Evalueringsark, modul 5’ til hver elev

Beskrivelse: 
Udlevér ’Evalueringsark, modul 5’ til alle elever, og gennemgå arket med dem. Eleverne kan enten udfyl-
de arket alene eller sammen med andre. I kan også have en fælles dialog i gruppen, mens eleverne skri-
ver eller tegner på deres eget ark. Sørg evt. for at have ekstra papir til de elever, der helst vil tegne.

Det udfyldte evalueringsark sættes i elevens mappe.

Alternativt brug evalueringslegen ’Kaste med bold’, som er beskrevet sidst i modul 8 side 154.

Mulige samtaleemner kunne være:
 • Hvad ved du nu, som du ikke vidste før?

 • Har det været et svært emne at tale om? Hvis ja, hvad var særlig svært?

 • Hvad synes du, at alle børn bør vide om vold?

 • Hvad af det, vi har arbejdet med i dag, vil du gerne dele med dine forældre/en god ven/andre voksne,
som du kender godt og er tryg ved?

 • …
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ARBEJDSARK, MODUL 5, 
’HER KAN BØRN FÅ HJÆLP’

Skriv/tegn eksempler på, hvor børn kan henvende sig (steder og personer), hvis de udsættes for vold:
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Skriv det vigtigste, du ved nu, om fysisk og psykisk vold.

Hvad betyder det, at voksne skal passe på dig?

Hvad kan man gøre, hvis man bliver udsat for fysisk eller psykisk vold?

Hvordan var forløbet for dig i dag?

EVALUERINGSARK, MODUL 5
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INSPIRATION TIL OPFØLGNING 
I SKOLENS FAG OG EMNER (MODUL 5 – AT BESKYTTE SIG SELV)

Tværfagligt: dansk og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:
Viden om børns ret til beskyttelse mod vold samt handlemuligheder, hvis denne rettighed krænkes, er 
væsentlige elementer i færdigheds- og vidensområdet ’Rettigheder’ for mellemtrinnet under kompeten-
ceområdet ’Sundhed og trivsel’ i Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Ved at inddrage litteratur, film og faglige tekster om vold og retten til beskyttelse mod vold kan der 
tilrettelægges læringsforløb, som går på tværs af dansk og sundheds- og seksualundervisning og familie-
kundskab. Her finder I nogle konkrete eksempler :

På www.redbarnet.dk/skole kan man under 'Børns rettigheder' finde forløbet 'Børns rettigheder...
beskytter dig mod mere end du tror’ til mellemtrinnet. Her finder I afsnittet ’Når forældre slår’.  Afsnittet 
indeholder filmklip og information om vold. Man kan tilrettelægge et læringsforløb på tværs af 
færdigheds- og vidensområdet ’Præsentation og evaluering’ for dansk efter 6. klassetrin og færdigheds- og 
vidensom-rådet ’Rettigheder’ for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, der knytter an til, 
at eleverne udvikler egne præsentationer med viden om vold.

Red Barnet har produceret filmen ’Den perfekte middag’, der handler om at vokse op med vold i hjem-
met. Filmen og det tilhørende elevmateriale + undervisningsvejledning er udviklet til elever i udskolingen, 
men kan med tilpasninger bruges til 6.-klasserne. Læs mere på: www.redbarnet.dk/sigdet

Børnerådet har produceret 16 film, der under overskriften ’Rettidig omsorg’ giver en grundig gennem-
gang af ens rolle som fagperson ved vold og overgreb samt gode råd fra en række fagpersoner til, hvilke 
tegn hos barnet man skal være opmærksom på. I filmene ’Freja og Ulla: En spildt barndom’ og ’Anna: 
Redskaber til at bryde tavsheden’ fortæller tre unge kvinder om en barndom med vold og omsorgssvigt. 
Se mere her : www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg

Organisationen Danner har udgivet undervisningsmaterialet ’Om vold’ målrettet elever på 5.-6. klas-
setrin. Undervisningsmaterialet består af en lærervejledning, elevmaterialer og novellen Dagen derpå. 
Novellen tematiserer de modsætningsfyldte udfordringer, et liv med vold rummer, og giver derfor mulighed 
for at arbejde med et alvorligt emne med en fiktiv distance. Undervisningsmaterialet kan anvendes i 
et tværfagligt forløb med inddragelse af læringsmål for færdigheds- og vidensområdet ’Rettigheder’ fra 
Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt færdigheds- og vidensområdet 
’Fortolkning’ fra Fælles Mål for dansk. Undervisningsmaterialet ’Om vold’ er tilgængeligt på Danners 
website: www.danner.dk

Novellesamlingen Jesper – en historie om vold er skrevet til elever i 4.-7. klasse af forfatter Lotte Kjærup 
(Bogforlaget Her&Nu, 2012). Samlingen består af otte noveller centreret om en voldshistorie, der opleves 
forskelligt gennem otte personer, som på forskellig vis er involveret i voldsepisoden. Et arbejde med de 
skiftende synsvinkler og den betydning, de har, for opfattelsen af det, der sker, kan knytte an til et arbejde 
med fortællerpositioner, som er et aspekt i færdigheds- og vidensområdet ’Undersøgelse’ under kompe-
tenceområdet ’Fortolkning’ i Fælles Mål for dansk efter 6. klassetrin. Til novellerne er udgivet Lærerens
opgavehæfte til kopiering for 4.-7. klasse med spørgsmål og opgaver til novellerne.
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Historie:
Et historisk perspektiv på lovgivning og rettigheder i relation til vold mod børn kan indgå i et selvstæn-
digt forløb i historieundervisningen eller som en del af et tværfagligt forløb. På 4. klassetrin kan forløbet 
knyttes til færdigheds- og vidensområderne ’Kronologi’ og ’Samfund’, og på 5. og 6. klassetrin kan der 
tages afsæt i færdigheds- og vidensområdet ’Kronologi, brud og kontinuitet’. 

INSPIRATION TIL HISTORISK ARBEJDE

Fysisk og psykisk afstraffelse af børn er ikke noget nyt fænomen. Det vidner dansk lovgivning 
om. Helt tilbage i Jyske Lov fra 1241 og Danske Lov fra 1683 måtte manden revse børn, 
kone og tyende ”med Stock eller Vaand, hvis de forseer sig …”. At revse er kort sagt at af-
rette, opdrage eller disciplinere barnet. Der var dog begrænsninger: Ifølge Jyske Lov måtte 
man ikke bruge våben, mens Danske Lov sagde, at man ikke måtte slå sit barn så hårdt, at 
helbredet kom i fare. Fra 1920 måtte manden ikke længere slå sin hustru og fra 1921 heller 
ikke tyendet. I 1967 blev det forbudt for lærere at slå børnene i skolen.

Først i 1997 blev det forbudt for forældre at slå deres børn. Det skete, da Folketinget af-
skaffede forældres revselsesret. Loven blev vedtaget på grundlag af undersøgelser, der viste, 
at børn risikerer alvorlige fysiske og psykiske skader, når de udsættes for vold eller er vidne 
til vold i familien. Undersøgelser har også vist, at det kan være lige så skadeligt for børn at 
overvære vold mod ens nære – fx mor, far eller søskende – som selv at blive udsat for vold. 
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LÆRINGSMÅL I MODUL 6:

Eleverne kan samtale om, hvad der er god berøring, og hvad der er 
ubehagelig berøring. 

Eleverne kan udtrykke viden om, hvad retten til at bestemme over egen krop 
betyder for børn. 

Eleverne kan give eksempler på, hvad seksuelle overgreb er.

Eleverne kan give eksempler på, hvad børn og unge, der bliver udsat for 
seksuelle overgreb, kan gøre for at få hjælp.

OVERBLIK OVER MODUL 6:

 • Startleg: ’Rør ved …’ (10 minutter)

 • Opsamling fra sidst og introduktion (5 minutter)

 • Temaøvelser (60 minutter)

•  Temaøvelse 1: ’Rar og ikke rar berøring’ – vurderingsøvelse (15 minutter)

•  Temaøvelse 2: ’Seksuelle overgreb – hvad er det?’ – filminterview og dobbeltcirkel (40 min.)

 • Energizer : ’Ballonleg’ (5 minutter)

 • Afslutning og evaluering (10 minutter)

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Børn skal beskyttes mod seksuelle overgreb (artikel 34).

Voksne (forældre og myndigheder) skal beskytte børn mod alle former for udnyttelse, vold og seksuelle 
overgreb og hjælpe børn, der har været udsat for dette (artikel 19 + 36).

Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

De beslutninger, der træffes i forhold til et barn, skal tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet. Staten skal 
have nogle regler, der beskytter børn og sikrer, at børn trives (artikel 3).

MIN KROP ER MIN
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37) SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2011) og SIF – Statens Institut for Folkesundhed (2002).     38) Red Barnet (2015).

INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

Modulet handler om retten til at bestemme over sin egen krop, om grænser og om seksuelle overgreb. 
Det overordnede formål med modulet er at udvikle elevernes viden om og færdigheder i disse temaer, så 
elevernes kompetencer til at håndtere problematikker relateret til grænser og seksuelle overgreb styrkes.

Red Barnet anbefaler, at man som fagperson sætter sig ind i kommunens procedurer ved 
bekymring, mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb. Læs mere i afsnittet ’Vold 
og seksuelle overgreb’(s. 11).

Mere end hvert 10. barn i Danmark bliver udsat for seksuelle overgreb i løbet af barndommen.37 At arbej-
de pædagogisk og didaktisk med grænser og seksuelle overgreb er et vigtigt forebyggende arbejde, der kan 
styrke alle elevers evner og kompetencer til at kende og mærke egne grænser, at aflæse signaler, sige til og 
fra samt respektere sig selv og hinanden.

Når man arbejder fagligt med grænser og seksuelle overgreb i undervisningen, kan det potentielt igang-
sætte erkendelsesprocesser for elever, der har været udsat for seksuelle overgreb eller andre fysisk eller 
psykisk krænkende hændelser. Som fagperson er det derfor vigtigt at være opmærksom på og reagere på 
signaler fra eleverne, der kan give anledning til bekymring for, om de har været eller måske stadig udsættes 
for seksuelle overgreb. I den forbindelse er det vigtigt at vide, at der ikke findes entydige tegn på, at et barn 
har været udsat for et seksuelt overgreb. Reaktionerne kan både vise sig som sociale og adfærdsmæssige 
signaler og i form af fysiske og psykiske tegn. Nogle viser tydelige tegn på mistrivsel, og andre viser ingen 
entydige tegn. Seksuelle overgreb er ofte en del af et større omsorgssvigt, og det er vigtigt at inddrage pro-
fessionelle, der kan hjælpe med at afgøre og igangsætte den relevante hjælp til barnet. Har du en bekym-
ring eller en mistanke om, at en elev har været udsat for et seksuelt overgreb, skal skolelederen orienteres, 
og kommunen skal underrettes. 

INFORMATIONER OM TEGN PÅ SAMT HÅNDTERING AF 
MISTANKE OG VIDEN OM SEKSUELLE OVERGREB 
PÅ BØRN
Red Barnet
Du kan downloade Red Barnets fire hæfter om seksuelle overgreb mod børn:
 • ’Når voksne krænker’
 • ’Når mistanken opstår’
 • ’Når en mistanke er blevet til en sag’
 • ’Når overgrebene går verden rundt’

samt bogen ’Hvor slemt ka’ det være? – En antologi om it-relaterede seksuelle overgreb
på børn og unge’.38 Alle materialer kan downloades fra www.redbarnet.dk/anmeld under
’Ressourcer’.

SISO
Yder professionel rådgivning og konsulentbistand i sager om seksuelle overgreb på børn 
og unge. Læs mere på: www.socialstyrelsen.dk/siso/seksuelle-overgreb
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10 minutterSTARTLEG 
’RØR VED’39

Formål: at styrke samhørigheden samt illustrere forskellen på at være tæt på og langt fra hinanden.

Materialer: Et musikinstrument eller musik fra en afspiller.

Beskrivelse: 
1. Fagpersonen fortæller eleverne, at de nu skal lytte til noget musik.

2. Mens musikken spiller, skal eleverne bevæge sig rundt eller danse med hurtige bevægelser.

3. Når musikken stopper, giver fagpersonerne en kommando som eksempelvis ”rør noget blåt”, ”rør en
sko”, ”rør en næse”, ”rør en ørering”. Der kan nævnes farver, kropsdele, smykker eller eksempler på tøj,
som eleverne har på. Alle skal røre den pågældende farve, kropsdel eller ting på en anden – ikke sig selv.

4. Musikken starter igen, og eleverne bevæger sig på ny. Hver gang musikken stopper, gives en ny kommando.

5. Fagpersonen kan evt. lade en eller flere elever varetage opgaven med at styre musikken og uddele
kommandoer.

Opsamling:
Fagpersonen spørger eleverne, hvordan de oplevede legen, og hvad de tænker, det er vigtigt at være 
opmærksom på, hvis legen skal blive god og sjov for alle. Fagpersonen kan eksempelvis spørge, hvilken 
betydning det har, hvordan man udfører den kommando, der bliver givet, og hvor på kroppen man bliver 
rørt. Notér pointer fra opsamlingen et synligt sted i lokalet, eksempelvis på smartboard eller flipover, så 
der evt. kan henvises til pointerne i dialogen om grænser i det videre arbejde i modulet.

MATERIALER TIL MODUL 6

 • Smartboard/flipover/tavle.

 • Et musikinstrument eller musik fra en afspiller.

 • Tre A4-ark, hvor der står henholdsvis ’RART’, ’IKKE RART’ og ’VED IKKE’.

 • Undervisningsfilmen ’Seksuelle overgreb – hvad er det?’, som findes på:
www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’.

 • Alternativt filmen ’Det er din krop’ til elever i 0. – 3. klasse, som kan findes på
www.redbarnet.dk/skole under temaet ’Alle børn – om børns rettigheder’. 

 • Projektor/smartboard, så I kan se filmen sammen.

 • 3-5 balloner afhængigt af antal elever i klassen.

 • Arbejdsark, modul 6, ’Interview om seksuelle overgreb’ til hver elev.

 • ’Evalueringsark, modul 6’ til hver elev.

39) Inspireret af Associat ion of Volunteer s in International Ser vice (2003).
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5 minutterOPSAMLING FRA SIDST OG INTRODUKTION

Fagpersonen indleder modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående 
modul. Spørg eksempelvis eleverne, hvad der gjorde særligt indtryk på dem, og om der er noget, de har 
tænkt på efterfølgende. Spørg evt. gruppen, hvem der kan huske, hvad I lavede sammen sidst, for at genakti-
vere elevernes viden.

Fagpersonen fortæller herefter, at klassen i dag skal arbejde med den rettighed, der hedder ’Børn skal be-
skyttes mod seksuelle overgreb’. Modulet handler også om den rettighed, der blev arbejdet med i modul 
5, om at voksne (staten) skal beskytte børn mod alle former for udnyttelse, vold og seksuelle overgreb og 
hjælpe børn, der har været udsat for dette.

Modulet hedder ’Min krop er min’ og handler om grænser og retten til at bestemme over sin egen krop 
samt om seksuelle overgreb.

Eleverne bliver introduceret til modulets læringsmål og indhold. Fagpersonen præsenterer modulets fire 
læringsmål og fortæller eleverne, at I skal lave to temaøvelser, der handler om disse mål. Den ene te-
maøvelse er en øvelse, hvor eleverne skal tage stilling ved at bevæge sig, og den anden øvelse tager afsæt i 
et filminterview. Efter de to temaøvelser skal I sammen lave en leg, inden modulet afsluttes med opsamling 
og evaluering. 

Inden fagpersonen introducerer den første øvelse, mindes eleverne om aftalerne om det trygge rum og 
vigtigheden af ikke at fortælle meget personlige ting om sig selv, som man kommer i tanke om i forbindelse 
med modulet. Hvis arbejdet med øvelserne giver anledning til, at man gerne vil tale med fagpersonen eller 
en anden voksen på skolen om personlige oplevelser eller tanker, er det vigtigt, at man kommer og taler 
med fagpersonen om det bagefter.
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RART IKKE 
RART

VED 
IKKE

15 minutterTEMAØVELSE 1 
’RAR OG IKKE RAR BERØRING’ – vurderingsøvelse

Formål: at fremme en dialog om eksempler på rar og ikke rar berøring samt handlemuligheder, hvis 
ens ret til at bestemme over egen krop krænkes.

Materialer: Tre A4-ark, hvor der står henholdsvis ’RART’, ”IKKE RART” og ’VED IKKE’

Beskrivelse:
Fagpersonen markerer en vurderingslinje i klassen. I den ene ende af linjen lægges et ark med teksten 
’RART’, og i den anden ende lægges et ark med teksten ’IKKE RART’. Lidt væk fra linjen lægges et ark 
med teksten ’VED IKKE’.

 

Fagpersonen fortæller, at han/hun nu vil læse eksempler på berøring højt. Når fagpersonen har læst et 
eksempel højt, skal eleverne hver især forestille sig og vurdere, hvordan berøringen føles, og herefter 
placere sig på det sted på linjen, der passer til deres vurdering. Eksempelvis ’at blive skubbet’.

Hvis eleverne vurderer, det slet ikke føles rart at blive skubbet, placerer man sig helt henne ved feltet 
’IKKE RART’, hvis det både kan være rart og ikke rart, placerer man sig midt på linjen, og hvis det føles 
rart – uden dog at være helt rart – placerer man sig mellem midten af linjen og feltet ’RART’. Hvis man 
ikke ved, hvad man skal svare, stiller man sig i feltet ’VED IKKE’. 

I forbindelse med øvelsen faciliterer fagpersonen en dialog om grænser, berøring og retten til at bestem-
me over egen krop (se forslag til spørgsmål nedenfor, som kan bruges i dialogen). Dialogen gennemføres 
med afsæt i elevernes vurderinger samt de forskelle og ligheder, der er mellem elevernes placeringer på 
linjen i relation til konkrete udsagn. Eksempelvis: Hvordan kan man mærke, at det ikke er rart at blive 
skubbet? Er der forskel på, hvem eller hvordan der bliver skubbet? Hvad kan man gøre, hvis man oplever, 
at nogen i skolen skubber en med vilje og måske gør det flere gange? Hvordan kan man selv tage ansvar, 
hvis man ved et uheld kommer til at skubbe til andre? 
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Pædagogiske pointer:
Det er vigtigt, at dialogen i øvelsen lægger op til refleksion og bliver både konkret og hand-
lingsorienteret. Det konkrete handler om at give eleverne mulighed for at sætte ord på, hvor-
dan man kan mærke på sig selv eller aflæse på andre, at noget føles rart eller ikke rart. Det 
handler også om at tale om konkrete eksempler på, hvordan den samme berøring kan føles 
såvel rar som ikke rar afhængigt af situationen, eller hvem der rører en. Det handlingsoriente-
rede handler om, hvordan man kan håndtere situationer, hvor man kommer ud for, at nogen 
rører en på en måde, der føles ubehageligt for en.

En vigtig pointe ved øvelsen er, at vi har forskellige grænser for, om en berøring føles rar eller 
ikke rar, og i et fællesskab, eksempelvis klassefællesskabet, er det vigtigt at respektere hinandens 
forskellige grænser. Det handlingsorienterede handler derfor også om, hvad man i klassen kan 
gøre for at aflæse og respektere hinandens grænser.

Se forslag til fokuspunkter i dialogen i forlængelse af udsagnene til øvelsen.

Udsagn til øvelsen:
 • At give hånd
 • At blive aet på kinden
 • At blive skubbet
 • At få et knus af sine forældre
 • At få et knus af en god ven
 • At få et knus af nogen, man ikke kender
 • At stå tæt op af nogen i en fyldt bus
 • At blive rørt på ryggen
 • At blive rørt på numsen
 • At blive aet på ryggen
 • At blive kildet under fødderne
 • At danse tæt
 • At komme meget tæt på hinanden i forbindelse med sport
 • At komme meget tæt på hinanden i forbindelse med leg
 • At få massage
 • At blive prikket på skulderen

I dialogen anbefales det at sætte fokus på: 
 • Hvordan man kan mærke i kroppen, at en berøring er rar eller ikke rar.
 • Hvordan vi har forskellige grænser for, hvad der føles som rar eller ikke rar berøring.
 • Hvordan nogle steder på kroppen er mere private end andre.
 • Hvordan det kan være forskelligt, hvem man synes, der må komme tæt på en.
 • Hvad man kan gøre, hvis nogen rører en på en måde, man ikke bryder sig om.
 • Hvad det vil sige at bestemme over sin egen krop.
 • Hvordan berøring, der i nogle tilfælde kan optræde som god berøring, eksempelvis at blive aet på

ryggen, kan skifte karakter, hvis det er forbundet med tvang og psykisk vold.
 • Hvem man kan tale med, hvis man har brug for hjælp til at sige fra.
 • Hvordan man kan se på andre, at de oplever en berøring som ubehagelig.
 • De positive aspekter ved rar berøring – eksempelvis hvordan rar berøring i form af knus, massage

eller at blive kildet roligt på armen – kan påvirke, hvordan man har det.
 • Hvad eleverne i klassen kan gøre for at respektere hinandens forskellige grænser.
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40 minutterTEMAØVELSE 2 
’SEKSUELLE OVERGREB – HVAD ER DET?’ 
– filminterview og dobbeltcirkeløvelse

Formål: at fremme viden og skabe dialog om seksuelle overgreb samt handlemuligheder, hvis man selv 
eller nogen, man kender, udsættes for seksuelle overgreb.

Materialer:
• Undervisningsfilmen ’Seksuelle overgreb – hvad er det?’, som findes på: www.redbarnet.dk/skole 

under ’Børns rettigheder’

• Arbejdsark, modul 6, ’Interview om seksuelle overgreb’ til hver elev. 

Beskrivelse:
Fagpersonen fortæller eleverne, at de i denne temaøvelse skal se et filminterview, hvor en psykolog fra 
Red Barnet fortæller om seksuelle overgreb. Eleverne skal vide, at seksuelle overgreb kan handle om 
mange forskellige situationer, hvor man på en seksuel måde får overskredet retten til at bestemme over 
sin egen krop. Ved at se filmen får eleverne flere informationer om, hvad et seksuelt overgreb kan være, 
og hvad man kan gøre, hvis man selv eller andre bliver udsat for grænseoverskridende adfærd eller et 
seksuelt overgreb.

Elevernes forforståelse 
For at eleverne kan rumme de alvorlige perspektiver på seksuelle overgreb, der præsenteres i filmen, 
anbefales det at indlede temaøvelsen med at tale om, hvad sex er, og hvad eleverne forbinder med sex. 
Det giver mulighed for, at eleverne dels kan få grinet af i forhold til at tale om sex, og dels overvinde 
de evt. barrierer, nogle elever kan have i forhold til at tale om sex. Indledningen kan også give rum for 
at tale om sex som noget positivt, naturligt og rart mellem to ligeværdige mennesker, der holder af hin-
anden og begge er klar til sex, inden man går over til den mere alvorlige del, der handler om sex som 
noget grænseoverskridende, krænkende og strafbart. Denne form for indledning kan være særlig vigtig i 
klasser, hvor det er nyt for eleverne at arbejde med tematikker omkring seksualitet og sex.

Indled eksempelvis med en fælles associationsøvelse over ordet sex, hvor eleverne siger alle de ting, de 
kommer i tanke om, når de hører ordet ’sex’. Med afsæt i elevernes associationer faciliterer fagpersonen 
en dialog, hvor der eksempelvis kan sættes fokus på:

 • I hvilke sammenhænge man bruger de forskellige ord fra associationsøvelsen.

 • At sex kan være andet end samleje – eksempelvis at røre hinanden på kønsorganerne.

 • Hvordan sex er noget positivt, der handler om at have det rart sammen, og at det er noget, der fore-
går mellem to ligeværdige personer, der begge har lyst til at have sex.

 • Den seksuelle lavalder, og hvorfor det ikke er tilladt for nogen over 15 at have sex med nogen, der er
under 15 år. Læs mere om den seksuelle lavalder på www.sexlinien.dk (søg på seksuel lavalder).

Inddrag evt. animationsfilmen ’Hvad er sex for noget?’ (fra Sex & Samfund), som på et minut fortæller 
noget om, hvad sex kan være. Filmen findes på www.sexfordig.dk under ’Film’ og kategorien ’Sex’.
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Filminterview og dobbeltcirkel
Arbejdsarket uddeles til eleverne, og fagpersonen gennemgår arket, inden filminterviewet vises. På 
arbejdsarket skal eleverne notere centrale pointer fra interviewet. Det anbefales, at eleverne ser filmen 
to gange, og at de noterer pointer, mens de ser filmen anden gang.  

Herefter gennemføres en dobbeltcirkeløvelse, hvor eleverne taler sammen om pointerne i interviewet 
med henblik på at hjælpe hinanden med at forklare og forstå interviewets pointer. Fordel eleverne i to 
lige store grupper. Eleverne i gruppe 1 stiller sig i en indercirkel, og eleverne i gruppe 2 stiller sig i en 
ydercirkel, så eleverne står over for hinanden to og to med ansigterne mod hinanden. 

Fagpersonen stiller et spørgsmål. Når fagpersonen siger ”værsgo”, skal makkerparret hjælpe hinanden 
med at besvare spørgsmålet. Der afsættes cirka 1 minut til hvert spørgsmål, og man taler med hinanden, 
til fagpersonen siger ”tak”.

Herefter beder fagpersonen ydercirklen rykke et skridt til venstre, så eleverne står over for en ny 
makker. Nu bedes eleverne hjælpe hinanden med at besvare et nyt spørgsmål. 

Øvelsen fortsætter, indtil alle spørgsmål er besvaret. Fagpersonen kan evt. lade eleverne tale om det 
samme spørgsmål flere gange, idet der ved mødet med en anden makker kan opstå nye perspektiver.

Spørgsmål til dobbeltcirkler :

 • Hvad er et seksuelt overgreb?

 • Hvem er det typisk, der begår seksuelle overgreb mod børn?

 • Hvad er det vigtigste, børn skal vide om seksuelle overgreb?

 • Hvilke følelser oplever man typisk i forbindelse med et seksuelt overgreb?

 • Hvad kan man gøre, hvis man selv eller nogen, man kender, udsættes for seksuelle overgreb?

Som opsamling på filminterviewet og dobbeltcirkeløvelsen faciliterer fagpersonen en evaluerende dialog 
om interviewets temaer og det, eleverne har talt om i øvelsen. I dialogen skal eleverne have mulighed 
for at udtrykke viden og tanker om seksuelle overgreb, og der tales om, hvilke handlemuligheder man 
har, hvis man selv eller nogen, man kender, udsættes for seksuelle overgreb.

Fagpersonen kan tage afsæt i følgende spørgsmål:

 • Hvis I skulle beskrive, hvad et seksuelt overgreb er, hvad ville I så svare?

 • Hvilken viden om, hvem det er, der udsætter børn for seksuelle overgreb, synes I, alle børn bør kende?

 • Hvordan tænker I, man kan kende forskel på de rare knus og kram og almindelig fysisk kontakt med
en voksen, som børn har brug for, og så et seksuelt overgreb? (Tal eksempelvis om, at seksuelle over-
greb også handler om at have magt over et andet menneske).

 • Hvem kan man tale med, hvis man er usikker på, om man er udsat for noget, der er et seksuelt overgreb?

 • Hvorfor tror I, det er svært at tale med andre om seksuelle overgreb, hvis man selv er udsat for det?

 • Hvad skal man gøre, hvis man får at vide, at ens ven eller veninde er udsat for seksuelle overgreb?

 • Hvem tænker I, man skal tale med, hvis man bliver udsat for seksuelle overgreb?

 • Hvorfor er det vigtigt, at børn ved noget om seksuelle overgreb?

 • Hvad tror I, der sker, når et seksuelt overgreb bliver opdaget?

 • Hvorfor er det vigtigt, at seksuelle overgreb bliver opdaget?
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I den opsamlende dialog bør det understreges, at seksuelle overgreb aldrig er barnets skyld, og at det 
er vigtigt, det bliver opdaget, hvis det sker, fordi det er ulovligt, og fordi ingen børn skal udsættes for sek-
suelle overgreb. Fremhæv også den kendsgerning, at den, der udsætter et barn for et seksuelt overgreb, 
ofte er én, barnet kender godt, og én, barnet holder af, og at det gør det særlig svært for barnet, fordi 
man er bange for, hvad der vil ske med den, der begår overgreb, hvis det afsløres. Pointér også, at det 
både kan være mænd og kvinder, der begår overgreb, og at seksuelle overgreb også kan ske på nettet/
via digitale medier. 

Mange børn vil gerne vide, hvad der sker, når et seksuelt overgreb bliver opdaget. Det er vigtigt at være 
så konkret som muligt uden at gå i detaljer, da der ikke kan gives en færdig opskrift på, hvad der sker. 
Det afhænger af situationen, og hvem det er, mistanken retter sig mod. Men børnene skal vide, at hvis 
eksempelvis en lærer, pædagog, sundhedsplejerske eller en anden voksen på eller uden for skolen får 
kendskab til, at et barn udsættes for seksuelle overgreb, har den voksne pligt til at melde det til kommu-
nen. Det har man, fordi børn har ret til at blive beskyttet mod vold og seksuelle overgreb, og de har ret 
til at have det godt. Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives og udvikler sig sundt. 

I kommunen skal man hurtigt vurdere og beslutte, hvad der skal gøres for at hjælpe barnet og stoppe 
overgrebene. I de fleste tilfælde vil kommunen melde overgrebet til politiet. Politiet tager sig af efter-
forskningen og undersøger om den, der anklages for overgreb, skal anholdes. Kommunen tager sig af 
barnet. For at hjælpe barnet vil der blive holdt nogle møder med barnet og barnets familie. De bliver 
holdt i ’Børnehuset’, der er et sted, hvor medarbejderne har særlig viden om, hvordan man hjælper fami-
lier, hvor der er sket seksuelle overgreb. De ved også, hvordan man kan undersøge, tale med og hjælpe 
børn udsat for seksuelle overgreb.

Afslut øvelsen med at fortælle eleverne, at det heldigvis er de færreste voksne, der begår seksuelle over-
greb mod børn, men når det sker, skal det opdages. 

Afslutningsvis får eleverne at vide, at de skal slutte af med at tænke på noget rart. Bed dem lukke øjnene 
uden at sige noget. Når alle har lukket øjnene, siger fagpersonen, at eleverne skal tænke på, hvordan det 
føles, når man får et helt almindeligt og rart kram fra en voksen, man holder af. Bed herefter eleverne 
tænke på, hvad de synes er det vigtigste af det, de har lært i dag. Herefter skal eleverne åbne øjnene. De 
skal ikke sige højt, hvad de har tænkt på, men bare tage det med som noget vigtigt, de selv har lært. Læg 
gerne op til, at hvis nogen elever vil drøfte noget med fagpersonen efter undervisningen, er de meget 
velkomne til det.
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!OBS.! Hvis man som fagperson vælger at bruge denne film i stedet for filminterviewet, 
skal læringsmål og evalueringsark tilpasses, så det passer til filmens indhold. 

De yngste elever på mellemtrinnet
Filminterviewet ’Seksuelle overgreb – hvad er det?’ er udviklet med henblik på at kunne bru-
ges til elever på mellemtrinnet. Det er dog op til den enkelte fagperson at vurdere, om den 
klasse, man skal undervise, er fagligt og modenhedsmæssigt klar til at se filminterviewet. 

Alternativt kan filmen ’Det er din krop’, som findes på www.redbarnet.dk/skole anvendes. Find
filmen under 'Børns rettigheder' til indskolingen. Filmen er udviklet af Sex & Samfund og 
handler om grænser og retten til at sige fra. Filmen kan ses i fællesskab i klassen, hvorefter 
fagpersonen med afsæt i filmens tematikker faciliterer en dialog, der sætter fokus på:

 • I hvilke situationer får personerne i filmen overtrådt deres grænser?

 • Hvorfor tror I, det er svært for personerne at sige fra, når deres grænser bliver overtrådt?

 • Hvordan tror I, personerne i filmen kan mærke, at deres grænser bliver overtrådt?

 • Hvad kan man gøre, hvis ens grænser bliver overtrådt i skolen?

 • Hvem kan man tale med, hvis ens grænser bliver overtrådt hjemme?

 • Hvad er forskellen på at få et kram på en rar og en ikke rar måde?

 • Er der nogen steder på kroppen, der er mere private end andre?

 • Hvad kan man gøre for at hjælpe ens venner, hvis de fortæller, de får deres grænser over-
trådt enten i skolen eller derhjemme?

 • Hvad vil det sige, at man har ret til at bestemme over sin egen krop?

 • Hvad fortæller filmen om retten til at bestemme over egen krop?

 • Hvad synes I er vigtigt at vide om retten til at bestemme over egen krop?

Eleverne kan evt. arbejde i grupper med udvalgte spørgsmål inden den fælles dialog.



Modul 6 - MIN KROP ER MIN 125

5 minutter

! OBS.! Vær opmærksom på, at øvelsen kræver god plads.

10 minutterAFSLUTNING OG EVALUERING

40) Inspireret af Save the Children (2012).

ENERGIZER 
’BALLONLEG’40 

Formål: at aktivere eleverne fysisk med afsæt i modulets tema om berøring. At styrke samarbejdet 
mellem eleverne.

Materiale: 3-5 balloner afhængigt af antal elever i klassen.

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

hvordan man omgås hinanden fysisk.

2. Elever og fagpersoner stiller sig op i en cirkel, så I næsten står skulder mod skulder.

3. Fagpersonen forklarer, at der nu vil blive spillet 3-4 balloner ind i rundkredsen. Det er alles opgave i
fællesskab at holde ballonerne i spil. Ballonerne må ikke røre jorden.

4. Mens I spiller, skal I passe på hinanden og være opmærksomme på, at I ikke rører hinanden på en ube-
hagelig måde. 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: Hold hinanden i hånden, og sørg for i fællesskab at holde ballonen i luften uden at slippe 
hinandens hænder. 

Formål: at eleverne får mulighed for at melde tilbage, hvordan de synes, det har været at deltage i 
dagens modul, samt evaluering af elevernes læring med afsæt i de opstillede læringsmål.

Materialer: ’Evalueringsark, modul 6’ til hver elev

Beskrivelse: 
Udlevér ’Evalueringsark, modul 6’ til alle elever, og gennemgå arket med dem. Eleverne kan enten udfylde 
arket alene eller sammen med andre. I kan også have en fælles dialog i gruppen, mens eleverne skriver 
eller tegner på deres eget ark. Sørg evt. for at have ekstra papir til de elever, der helst vil tegne.

Det udfyldte evalueringsark sættes i elevens mappe.

Alternativt brug evalueringslegen ’Kaste med bold’, som er beskrevet sidst i modul 8 side 154.

Mulige samtaleemner kunne være:
 • Hvad ved du nu, som du ikke vidste før?

 • Hvad er det vigtigste, du nu ved om retten til at bestemme over egen krop?

 • Hvilke af de ting, vi har talt om i dag, vil du dele med dine forældre, søskende eller en god ven?

 • …

Modul 6 ’Min krop er min’ er udviklet af Sex & Samfund i samarbejde med Red Barnet
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ARBEJDSARK, MODUL 6
Hvad bliver der sagt i interviewet 

med Kuno fra Red Barnet om:  

Hvad er seksuelle overgreb?

Hvem er det typisk der begår seksuelle overgreb på børn?

Hvilke følelser oplever børn typisk i forbindelse 
med et seksuelt overgreb?

Hvad  skal man gøre, hvis man selv, eller nogen 
man kender, bliver udsat for seksuelle overgreb?
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Hvad betyder retten til at bestemme over egen krop?

Hvad er det vigtigste du ved nu om seksuelle overgreb?

Skriv en vigtig ting om grænser:?

Hvad man kan gøre, hvis retten til at bestemme over sin egen krop 
ikke bliver respekteret af andre?

Hvordan var forløbet for dig i dag?

EVALUERINGSARK, MODUL 6
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INSPIRATION TIL OPFØLGNING 
I SKOLENS FAG OG EMNER (MODUL 6 – MIN KROP ER MIN)

Dansk:
Læs novellen ’Så er jeg manden’ af Dorthe de Neergaard fra ’To ting man aldrig kan vide’, Høst & Søn, 
2008. Novellen handler om svære og forbudte følelser fortalt i et nøgternt og komprimeret sprog. 
Gennem ’far, mor og børn-legen’ eksperimenterer novellens to piger med grænserne for de familiære 
relationer. Med sin underliggende alvor og antydninger om følelser opstået i forbindelse med et seksuelt 
overgreb kan novellen bruges til at arbejde videre med de svære følelser, der bliver nævnt i filminter-
viewet om seksuelle overgreb. Dette kan fx gøres, ved at der i den danskfaglige analyse sættes fokus på 
personerne og deres følelser, og ved at perspektivere til de faglige pointer om følelser og relationer, der 
bliver talt om i filminterviewet. 

Billedkunst:
Med afsæt i de videns- og færdighedsområder, der knytter sig til kompetenceområdet ’Billedfremstilling’ 
for billedkunst i 3.-5. klasse (jf. Fælles Mål for billedkunst), kan eleverne arbejde med at fremstille for-
skellige former for billeder, der viser den faglige viden om de temaer, de har talt om i undervisningen i 
forhold til grænser og retten til at bestemme over egen krop. Arrangér en billedudstilling på skolen, hvor 
eleverne i ord og billeder formidler deres viden.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:
(Jf. Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab). På www.underviserportal.dk 
under ’Mellemtrin’ findes øvelser og forløb, der er udviklet med afsæt i disse videns- og færdighedsområder.  

I undervisningen på mellemtrinnet bør der desuden sættes fokus på digitale overgreb. Her kan øvelsen 
’Grænser og overgreb på sociale medier’ fra Uge Sex-temaforløb 2016 om sociale medier anvendes. 
Den findes på www.underviserportal.dk

Undervisningsfilmen ’Min krop er min’ af René Bo Hansen (1992) er målrettet elever i 4.-6. klasse. Filmen 
handler om at lære at turde sige fra, erkende sine følelser, sætte egne grænser og at turde hente hjælp, 
hvis man bliver udsat for seksuelt overgreb eller vold. Filmen med tilhørende undervisningsmateriale 
findes hos Filmcentralen på: www.filmcentralen.dk

På Sex & Samfunds undervisningssite til elever på mellemtrinnet, www.migogminkrop.dk, findes film, quiz-
zer og tekster, der kan bidrage til et fagligt arbejde med områderne ’rettigheder’ og ’personlige grænser’.  
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LÆRINGSMÅL I MODUL 7:

Eleverne har viden om, hvad et godt og trygt klassefællesskab er.

Eleverne kan give konkrete eksempler på, hvad/hvilke faktorer der bidrager til et 
godt og trygt klassefællesskab.

Eleverne har viden om personlige styrker.

Eleverne kan give konkrete eksempler på styrker, de sætter i spil i klassefællesskabet.

OVERBLIK OVER MODUL 7:

 • Startleg: ’Klappeleg’ (10 minutter)

 • Opsamling fra sidst og introduktion (10 minutter)

 • Temaøvelser (45 minutter)

•  Temaøvelse 1: ’Fællesskab’ – refleksion (15 minutter)

•  Temaøvelse 2: ’Styrker – mig og os’ (30 minutter)

 • Energizer : ’Menneskeknuden’ (10 minutter)

 • Afslutning og evaluering (10 minutter)

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

Børn har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling (diskrimination) (artikel 2).

Børn har ret til at have deres egen kultur, deres eget sprog og selv vælge deres religion (artikel 14 + 30).

MIG OG OS



Modul 7 - MIG OG OS132

41) Cialdini , R.B . , Brown, S.L. m.f l . (1997).
42) Mette Leder toug (2016) og Tidmand, L. & Jakobsen, I . (2015).

INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

I modulet er der fokus på, hvordan alle – elever og fagpersoner – bringer noget vigtigt ind i klassefæl-
lesskabet. Modulet berører særligt de rettigheder, der handler om, at børn har ret til at have det godt, 
trives og føle sig trygge samt at blive beskyttet imod forskelsbehandling/diskrimination. Diskrimination 
er en mere korrekt betegnelse, men kan være et svært eller nyt ord for nogle elever. Hvis du vælger at 
bruge ordet, kan du evt. først indlede med at give eksempler på, hvad det betyder.

Forskning viser, at man er mere tilbøjelig til at hjælpe og beskytte dem, man oplever samhørighed med41. 
Samtidig er det vigtigt for alle at føle sig som en værdsat deltager i et meningsfuldt fællesskab. Derfor får 
eleverne i modulet mulighed for at reflektere over fællesskabets betydning. Samtidig får eleverne mulig-
hed for at sætte ord på, hvilke styrker de besidder og sætter i spil i klassefællesskabet. Ved at tydeliggøre, 
at alle bringer noget værdifuldt ind i fællesskabet, åbner det for, at eleverne kan skabe nogle nye fortæl-
linger om sig selv, hinanden og fællesskabet.

Modulet kan med fordel udvides med den supplerende øvelse ’Klassens træ’, der står beskrevet i modu-
let. Øvelsen tager 60-90 minutter og kan lægges i direkte forlængelse af modulet eller inddrages som en 
del af den understøttende undervisning.

Brug af styrker: 
Arbejdet i modulet er inspireret af den styrkebaserede pædagogik, der handler om at identificere 
og realisere børns styrker. Den styrkebaserede pædagogik har sit afsæt i den positive psykologi.42 

De 24 styrker skal ikke bruges til at definere eller fastlåse eleverne i en særlig optik, tværtimod 
anvendes styrkerne dynamisk og kontekstuelt. Forskning i den styrkebaserede pædagogik under-
streger, at alle har alle 24 styrker. I STÆRKE SAMMEN tages der udgangspunkt i, at børns styrker 
kan komme forskelligt i spil afhængigt af kontekst. Ligeledes kan en given styrke fremstå svagt eller 
stærkt afhængigt af den sammenhæng, eleven indgår i. Dette kan man vælge at tale med eleverne om.

MATERIALER TIL MODUL 7

 •   Smartboard/flipover/tavle

 •   Kopi af Arbejdsark, modul 7, udsagnskort til ’Fællesskab – sig frem, og byt’, 
gerne på tykkere papir, så kortene kan klippes ud

 •   Arbejdsark, modul 7, ’Styrkeark’ til hver elev

 •   ’Evalueringsark, modul 7’ til hver elev
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10 minutterSTARTLEG 
’KLAPPELEG’43

Formål: at styrke gruppens følelse af at være et fællesskab gennem rytme og struktur.

Vigtigt: Husk at gøre eleverne opmærksomme på, at de skal klappe blidt, så klappene udgør en slags 
massage for deres klassekammerater. Eleverne skal blive ved med at klappe, til der kommer en ny ’kom-
mando’. 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. Fagpersonen forklarer og demonstrerer samtidig, at når han/hun siger :

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

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

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

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

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

3. Fagpersonen styrer tempoet og siger 1, 2, 3, 4, 5 i kronologisk rækkefølge et par gange. Giv gerne
god tid til, at eleverne kan nå at klappe et givent sted.

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

Variation: For at øge udfordringen kan man sige rækkefølgen baglæns eller undlade at nævne tallene i 
kronologisk rækkefølge samt variere i rytmen og intervallerne.

Du kan se ’Klappeleg’ demonstreret på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’. I filmen får 
du også tips til, hvordan du kan facilitere legen.

15 minutterOPSAMLING FRA SIDST OG INTRODUKTION

43) Inspireret af Theraplay (2013).

Fagpersonen indleder modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående 
modul. Spørg eksempelvis eleverne, hvad der gjorde særligt indtryk på dem, og om der er noget, de har 
tænkt på efterfølgende. Giv gerne god tid til at samle op på elevernes refleksioner, da de to forrige moduler 
har behandlet vigtige, men også følsomme emner.

Fagpersonen introducerer eleverne til dagens tema. Dagens tema hedder ’Mig og os’ og handler om fælles-
skab i klassen. Fortæl, at I skal arbejde med de rettigheder, der handler om, at børn har ret til at have det 
godt, trives og føle sig trygge samt at blive beskyttet imod forskelsbehandling/diskrimination. Under disse 
rettigheder ligger også den grundholdning, at vi alle – selvom vi er forskellige – er værdifulde og vigtige 
for fællesskabet – her kan eksempelvis henvises til børns ret til at have deres egen kultur, eget sprog og 
selv vælge deres religion.

Eleverne bliver introduceret til modulets læringsmål og indhold. Fagpersonen præsenterer modulets 
fire læringsmål, fx på smartboard eller flipover, og fortæller eleverne, at I skal lave to temaøvelser, der 
handler om disse mål. Den første temaøvelse handler om fællesskab. Den anden temaøvelse handler 
om, hvilke styrker hver elev særligt sætter i spil i klassefællesskabet. Efter temøvelserne afsluttes modulet 
med en energizer og evaluering.
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15 minutterTEMAØVELSE 1
’FÆLLESSKAB – SIG FREM, OG BYT’ 

Formål: at eleverne reflekterer over, hvordan de hver især kan bidrage til et sundt og trygt fællesskab. 
At stimulere aktiv lytning og sikre, at alle får mulighed for at udtrykke sig.

Materiale:
Kopi af Arbejdsark, modul 7, udsagnskort til ’Fællesskab – sig frem, og byt’, 
så kortene kan klippes ud

Beskrivelse:
Indled øvelsen med at tale med eleverne om, at der i et klassefællesskab både kan være mange ligheder 
og mange forskelle mellem elever (samt mellem elever og fagpersoner). I et stærkt og trygt fællesskab 
er der plads til en høj grad af forskellighed, samtidig med at alle i fællesskabet har mulighed for at trives 
og føle sig trygge. Henvis gerne til modulets indledende rettigheder.

Fortæl, at I nu skal lave en øvelse, hvor I skal ud-
forske, hvordan I hver især er med til at bidrage 
til, at jeres fællesskab er stærkt, sundt og trygt. 

1. Eleverne får hver især udleveret et kort, hvor-
på der er et spørgsmål.

2. Eleverne skal gå rundt mellem hinanden, og
hver gang de møder en klassekammerat,
stopper de op og stiller hinanden det spørgs-
mål, de har på kortet.

3. Når de to elever har stillet og besvaret hinan-
dens spørgsmål, bytter de kort og går videre
rundt i klassen og finder en ny klassekamme-
rat at tale med.

4. Det gælder om at nå rundt til så mange
forskellige klassekammerater og besvare så
mange spørgsmål som muligt. Man kan godt
besvare det samme spørgsmål flere gange til
forskellige klassekammerater. Man skal ikke
kommentere på hinandens svar, og man skal
blot svare kort og præcist.

Dialog i plenum: 
Fagpersonen kan vælge at spørge eleverne åbent, hvilke pointer de særligt lagde mærke til under øvelsen 
– eller facilitere en dialog med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke pointer om, hvad der er et godt fællesskab, vil I fremhæve som særligt vigtige?

 • Hvilke tanker om det at være en del af et fællesskab opstod der under øvelsen?

 • Hvilke tanker om, hvad elever selv kan gøre, for at klassen bliver et godt fællesskab, kom frem i de
samtaler, I havde?
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10 minutter

44) Inspireret af Save the Children (2006).

ENERGIZER 
’MENNESKEKNUDEN’44

Formål: at fremme samarbejdet og følelsen af samhørighed mellem eleverne.

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

2. Bed børnene om at danne en cirkel i grupper af maks. 10.

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.

 •
 • Spørgsmål på udsagnskort til ’Fællesskab – sig frem, og byt’

 • Hvordan synes du, et godt fællesskab er? (Hvad kendetegner et godt/sundt/trygt fællesskab?)
 • Hvad sker der, hvis der ikke er et godt fællesskab i klassen?
 • Hvad kan du selv gøre, for at klassen er et godt og trygt sted at være?
 • Hvad kan andre gøre, for at du synes, klassen er et godt og trygt sted at være?
 • Hvad kan du gøre, for at klassen bliver et sjovt sted for alle at være?
 • Hvad kan andre gøre, for at du synes, at klassen er et sjovt sted at være?
 • Hvordan kan du hjælpe med, så alle elever i klassen bliver behandlet lige og retfærdigt?

(Ingen forskelsbehandling/diskrimination).
 • Hvad kan du gøre, for at alle i klassen føler sig som en del af fællesskabet/ingen i klassen

føler sig udenfor?
 • Hvad kan du gøre for at respektere andres rettigheder?
 • Hvad kan andre gøre for at respektere dine rettigheder?
 • Hvad kan du gøre for at respektere andres grænser?
 • Hvad kan andre gøre for at respektere dine grænser?
 • Hvordan er du en god klassekammerat?
 • Hvad kan klassen gøre bedre, for at alle er med til at løse konflikter i klassen?
 • Hvad kan du gøre, for at andre i klassen tør sige sin mening?
 • Hvad kan andre gøre, for at du tør sige din mening i klassen?
 • Hvis du kunne ønske dig en ting, der ville være god for klassens fællesskab – hvad skulle

det så være?
 • Hvad kan du gøre, hvis en af dine klassekammerater har brug for nogen at tale med?
 • …



Modul 7 - MIG OG OS136

30 minutter

!OBS.! Det er meget vigtigt, at du som fagperson understreger, at alle mennesker har alle 
de 24 styrker, som I nu skal arbejde med. Eleverne kan vælge de styrker, som de selv synes, 

de bidrager med, eller de styrker, som de godt kunne tænke sig at bidrage med. 

TEMAØVELSE 2
’STYRKER – MIG OG OS’ 

Formål: at skabe rammer for, at eleverne kan reflektere over og sætte ord på egne styrker, som de 
sætter i spil i fællesskabet.

Materiale: Arbejdsark, modul 7, ’Styrkeark’ 

Beskrivelse:
 • Start med at dele et ’Styrkeark’ ud til hver elev, og gennemgå styrkerne med hele klassen. Nogle af

ordene og vendingerne, som beskriver de 24 styrker, kan være svære at forstå, derfor er det vigtigt,
at I snakker om, hvad de forskellige styrker betyder. Tal med eleverne om, at alle mennesker har res-
sourcer og styrker, der kan komme til udtryk på forskellige måder i forskellige sammenhænge. Tal også
med eleverne om, hvordan man kan bruge de styrker, man har, til at håndtere udfordringer.

 • Fortæl evt., hvordan du selv bruger en af dine styrker i dit arbejde – fx i klassen.

 • Fortæl eleverne, at I skal undersøge, hvilke styrker I hver især særligt sætter i spil i klassen. Understreg,
at alle mennesker har alle 24 styrker, men at øvelsen går ud på at vælge 3-5 af styrkerne ud, som sær-
ligt kendetegner en selv, eller som man kunne tænke sig at arbejde med.

 • Bed eleverne om at læse styrkerne igennem og vælge 3-5 blade, som passer på dem selv. Ud over de
24 styrkeblade er der to blade, hvor man kan skrive andre ting, man er god til.

 • Når eleverne har valgt deres styrkeblade, skal de klippe dem ud.

 • Eleverne kan efterfølgende i grupper eller plenum kort fortælle hinanden, hvilke styrker, de mener,
passer på dem, eller som de kunne tænke sig at arbejde med. Som fagperson er det vigtigt, at du er
opmærksom på, at det kan være sårbart for nogle elever. Det er derfor vigtigt, at du vurderer, om
denne del af øvelsen er givtig for din elevgruppe, samt at du sammensætter trygge grupper.

 • Styrkebladene gemmes i elevernes mapper, så I evt. senere kan lave ’Klassens træ’ (evt. i den under-
støttende undervisning eller i billedkunst).
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45) Mette Leder toug: www.styr ker iskoler.blogspot.dk + Linder, A. & Leder toug, M.M. (2014).

 •
 • DE 24 STYRKER45

Kreativitet: Du har en god fantasi og får mange idéer. Du skaber kreative ting med dine
hænder eller med dit hoved.

Nysgerrighed: Du er interesseret i mange ting, har mange interesser og synes, nye
oplevelser er spændende.

Åbenhed: Du er åben over for andre mennesker. Du lytter til andres mening og kan ændre
din egen.

Videbegærlighed: Du kan godt lide at lære nye ting. Du bruger tid på at søge svar på ting,
der undrer dig.

Visdom: Du er god til at se en sag fra flere sider og bliver ofte spurgt om råd.

Mod: Du tør sige og gøre ting, som du selv synes er rigtige. Du kæmper for det, der er vig-
tigt for dig.

Vedholdenhed: Du giver ikke op, men bliver ved, indtil du har nået dit mål.

Ærlighed: Du er ærlig og oprigtig. Du holder, hvad du lover, og siger, hvad du mener.

Energi: Du har meget energi og kan lide at være aktiv. Du har et godt humør og er nem
at begejstre.

Kærlighed: Du er et kærligt menneske. Du har gode og tætte relationer (fx venner, familie)
– og I er der for hinanden.

Venlighed: Du er venlig og nyder at gøre noget godt for andre.

Social: Du kommer godt ud af det med andre. Du fornemmer, hvordan andre har det, og 
hvad de har brug for.

Samarbejde: Du arbejder godt sammen med andre, og gør, hvad du kan, for at gruppen 
fungerer godt.

Retfærdighed: Du behandler andre fair (godt/ordentligt). Du siger fra, hvis nogen bliver 
behandlet uretfærdigt.

Lederskab: Du er god til at organisere og motivere i en gruppe. Du kan godt lide at tage 
ansvar og lede andre.

Tilgivelse: Du giver gerne folk en chance til og foretrækker at kigge fremad.

Beskedenhed: Du fremhæver andre frem for dig selv og deler gerne anerkendelse med andre.

Omtanke: Du er fornuftig og tænker dig om, før du tager en beslutning eller taler.

Selvkontrol: Du er fokuseret, målrettet og kan bevare roen og styre dit temperament.

Værdsættelse af skønhed: Du lægger mærke til og elsker smukke ting omkring dig.

Taknemmelighed: Du nyder og værdsætter de gode ting i dit liv. Du viser andre, at du 
sætter pris på dem. 

Håb: Du er god til at se muligheder og tænke positivt. Du forventer det bedste af fremtiden.

Humor: Du er sjov at være sammen med og kan godt lide at få andre til at smile eller grine.

Åndelighed og livsformål: Du tænker over meningen med livet og universet.
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60-90 minutter

46) Linder, A. & Leder toug, M.M. (2014).

SUPPLERENDE ØVELSE: 
’KLASSENS TRÆ’ – kreativ øvelse

Formål: at lave en kreativ øvelse, der visualiserer hele klassens samlede styrker.

Materiale:
 • Et stort stykke papir/karton.

 • Brune tusser/oliekridt/maling (gerne i forskellige nuancer).

 • Sakse og lim, tape til at hænge op med.

 • Elevernes styrkeblade (hvis de ikke er printet i farver, kan I bruge farveblyanter eller akvarelfarver til
at farve bladene med).

Beskrivelse:
1. Fortæl eleverne, at I skal lave et kreativt projekt, der udtrykker, hvordan mange dele sammen (de

enkelte elever) skaber en helhed (fællesskabet), der er større end de enkelte dele. Her kan man også
henvise til øvelsen ’Et stort net’.

2. Få eleverne til i fællesskab at tegne og farvelægge et stort træ med rødder og mange grene – men
ingen blade.

3. Når træet er færdigt, så skal hver elev tage sine ’styrkeblade’, farvelægge dem med farveblyanter og
lime dem op et sted på træet.

Afslutning: Når alle elever har limet deres ’styrkeblade’ på træet, så kig sammen på det. I kan evt. tale 
om, hvad træet fortæller om fællesskabet i jeres klasse. Nede ved træets rødder kan I fx skrive, hvad der 
giver næring til jeres fællesskab. Hvad er det, der får jeres fællesskab til at fungere?

Idé til supplerende øvelse i frikvarter/pause: ’Styrkespotting’46

Styrkespotting handler om at tage ’styrkebriller’ på for at få øje på en klassekammerats eller 
andres styrker. 

Man kan anskaffe forskellige slags legebriller, som eleverne kan tage på for at spotte styrker, eller 
eleverne kan forestille sig, at de tager ’styrkebriller’ på inden et frikvarter eller en pause.
Øvelsen går ud på, at eleverne i frikvarteret/pausen skal spotte en eller flere styrker hos andre. 

Fagpersonen kan evt. guide eleverne til at se efter en bestemt styrke, fx se efter venlighed/sam-
arbejde/mod etc. Opfordr gerne eleverne til også at spotte styrker hos klassekammerater, som 
de kender mindre godt, og vær opmærksom på at undlade at lave denne supplerende øvelse i 
elevgrupper med højt konfliktniveau.
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10 minutterAFSLUTNING OG EVALUERING

Formål: at eleverne får mulighed for at melde tilbage, hvordan de synes, det har været at deltage i 
dagens modul, samt evaluering af elevernes læring med afsæt i de opstillede læringsmål.

Materialer: ’Evalueringsark, modul 7’ til hver elev

Beskrivelse: 
Udlevér ’Evalueringsark, modul 7’ til alle elever, og gennemgå arket med dem. Eleverne kan enten udfylde 
arket alene eller sammen med andre. I kan også have en fælles dialog i gruppen, mens eleverne skriver 
eller tegner på deres eget ark. Sørg evt. for at have ekstra papir til de elever, der helst vil tegne.

Det udfyldte evalueringsark sættes i elevens mappe.

Alternativt brug evalueringslegen ’Kaste med bold’, som er beskrevet sidst i modul 8 side 154.

Mulige samtaleemner kunne være:
 • Hvad ved du nu, som du ikke vidste før?

 • Hvilken styrke/styrker får du i spil i fællesskabet?

 • Nævn et ord, der kendetegner et stærkt og trygt fællesskab?

 • Hvilke af de ting, vi har talt om i dag, vil du dele med dine forældre, søskende eller en god ven?

 • …
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Skriv kort, hvad et stærkt og trygt fællesskab er:

Hvad giver ’næring’ til jeres fællesskab?

Hvilke styrker sætter du i spil i klassens fællesskab?

Hvordan var forløbet for dig i dag?

EVALUERINGSARK, MODUL 7
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ARBEJDSARK, MODUL 7
UDSAGNSKORT TIL 

’FÆLLESSKAB – SIG FREM, OG BYT’

Hvordan synes du, 
et godt, sundt og 
trygt fællesskab er?

Hvad sker der, hvis 
der ikke er et godt 
fællesskab i klassen?

Hvad kan du selv gøre, 
for at klassen er et godt 
og trygt sted at være?

Hvad kan andre gøre, for 
at du synes, klassen er et 
godt og trygt sted at være?

Hvad kan du gøre, for at 
klassen bliver et sjovt sted 
for alle at være?

Hvad kan andre gøre, for 
at du synes, at klassen er 
et sjovt sted at være?

Hvad kan du gøre 
for at respektere 
andres rettigheder?

Hvad kan andre gøre 
for at respektere 
dine rettigheder?

Hvordan er du en 
god klassekammerat?

Hvad kan du gøre 
for at respektere 
andres grænser?

Hvad kan andre gøre, 
for at du tør sige din 
mening i klassen?

Hvad kan du gøre, 
for at andre i klassen 
tør sige sin mening?

Hvordan kan du hjælpe med, 
så alle elever i klassen bliver 
behandlet lige og retfærdigt?

Hvad kan du gøre, for at alle 
i klassen føler sig som en del 
af fællesskabet/ingen i klassen 
føler sig udenfor? 

Hvis du kunne ønske dig 
en ting, der ville være god
for klassens fællesskab, 
hvad skulle det så være? 

Hvad kan du gøre, hvis en af 
dine klassekammerater har 
brug for nogen at tale med?

Hvad kan klassen gøre 
bedre, for at alle er med til 
at løse konflikter i klassen?

Hvad kan andre gøre 
for at respektere 
dine rettigheder?
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ARBEJDSARK, MODUL 7
’STYRKEARK’ (1)

Selvkontrol
Du er fokuseret, målrettet og 
kan bevare roen og styre dit 
temperament.

Nysgerrighed
Du er interesseret i mange ting, 
har mange interesser og synes, 
nye oplevelser er spændende.

Visdom
Du er god til at se en sag 
fra flere sider og bliver ofte 
spurgt om råd.

Mod
Du tør sige og gøre ting, 
som du selv synes er rigtige.
Du kæmper for det, der
er vigtigt for dig.

Beskedenhed
Du fremhæver andre frem 
for dig selv og deler gerne 
anerkendelse med andre.

Kreativitet
Du har en god fantasi og får mange 
idéer. Du skaber kreative ting med 
dine hænder eller 
med dit hoved.

Åbenhed
Du er åben over for andre 
mennesker. Du lytter til andres 
mening og kan ændre din egen.

Ærlighed
Du er ærlig og oprigtig. 
Du holder, hvad du lover, 
og siger, hvad du mener.

Omtanke
Du er fornuftig og tænker dig 
om, før du tager en beslutning 
eller taler.

Videbegærlighed
Du kan godt lide at lære 
nye ting. Du bruger tid på at 
søge svar på ting, der 
undrer dig.

Retfærdighed
Du behandler andre fair 
(godt/ordentligt). Du siger fra, 
hvis nogen bliver behandlet 
uretfærdigt.
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ARBEJDSARK, MODUL 7
’STYRKEARK’ (2)

Lederskab
Du er god til at organisere og 
motivere i en gruppe. Du kan 
godt lide at tage ansvar og 
lede andre.

Samarbejde
Du arbejder godt sammen med 
andre, og gør, hvad du kan for, 
at gruppen fungerer godt.

Tilgivelse
Du giver gerne folk en 
chance til og foretrækker 
at kigge fremad.

Taknemmelighed
Du nyder og værdsætter de 
gode ting i dit liv. Du viser andre, 
at du sætter pris på dem.

Energi
Du har meget energi og kan 
lide at være aktiv. Du har et 
godt humør og er nem at 
begejstre.

Social
Du kommer godt ud af 
det med andre. Du fornemmer, 
hvordan andre har det, og 
hvad de har brug for.

Kærlighed
Du er et kærligt menneske. 
Du har gode og tætte relationer 
(fx venner, familie) – og I er der 
for hinanden.

Åndelighed 
og livsformål
Du tænker over meningen 
med livet og universet.

Vedholdenhed
Du giver ikke op, men bliver 
ved, indtil du har nået dit mål.

Venlighed
Du er venlig og nyder at gøre 
noget godt for andre.

Håb
Du er god til at se muligheder 
og tænke positivt. Du forventer 
det bedste af fremtiden.
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ARBEJDSARK, MODUL 7
’STYRKEARK’ (3)

Humor
Du er sjov at være sammen 
med og kan godt lide at få 
andre til at smile eller grine.

Ting jeg er god til

Ting jeg er god til

Ting jeg er god til

Værdsættelse 
af skønhed
Du lægger mærke til og elsker 
smukke ting omkring dig.

Ting jeg er god til

Ting jeg er god til

Ting jeg er god til

Ting jeg er god til

Ting jeg er god til

Ting jeg er god til
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INSPIRATION TIL OPFØLGNING 
I SKOLENS FAG OG EMNER (MODUL 7 – MIG OG OS)

Dansk:
Det Danske Filminstitut har et temamateriale, ’Gode og dårlige kammerater’, der handler om venskab og 
mobning. Materialet knytter sig til seks forskellige film i form af dokumentar- og fiktionsfilm. Materialet er 
udviklet til brug i danskundervisningen. Film og materiale kan ses hos: www.filmcentralen.dk

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:
”At kunne vurdere betydningen af gode venskaber” samt ”viden om relationers betydning for sundhed 
og trivsel” er specifikke mål for færdigheds- og vidensområdet ’Venskaber’ under kompetenceområdet 
’Sundhed og trivsel’. Modulets tematikker omkring individ og fællesskab kan derfor bidrage til at arbejde 
målrettet med netop dette færdigheds- og vidensområde. Et fagligt fokus med dette afsæt vil desuden 
kunne integreres i det pædagogiske arbejde med at styrke trivslen og fremme et godt klassefællesskab.

På DR Skole ”Ultra Galla – D’ Nice at være Nice” er der et tema til indskoling og mellemtrin om at 
være en god kammerat, og hvordan man skaber et godt fællesskab. Temaet indeholder film, spil og elev-
opgaver med tilhørende lærervejledning. Find materialet under ’Klassens tid’ på www.dr.dk /skole

I Sex & Samfunds Uge Sex-læringsforløb til mellemtrinnet er der konkrete eksempler på dilemmaøvelser, 
vurderingsøvelser og cases om relationer, venskaber og trivsel. På forskellig vis sætter øvelserne fokus på 
handlemuligheder i dilemmaer relateret til venskaber og relationer. Der er gratis adgang til Sex & Samfunds 
materialer på www.underviserportal.dk

På www.psykiatrifonden.dk under ’Børn & unge’ og ’Til lærere’ kan du finde et gratis trivselsforløb med 
materialer og øvelser til mellem- og udskolingstrinnet, der kan være med til at styrke klassens generelle 
trivsel og elevernes mentale sundhed.

Billedkunst (4.-5. klasse):
I tilknytning til færdigheds- og vidensområdet ’Maleri og collage’ kan eleverne arbejde med at udtrykke 
styrker og fællesskab. Her kan den supplerende øvelse ’Klassens træ’ eksempelvis anvendes. 
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OVERBLIK OVER MODUL 8:

 • Introduktion (10 minutter)

 • Startlege: Eleverne vælger selv (15 minutter)

 • Temaøvelser (55 minutter)

•  Temaøvelse 1 : Gennemgang af elevmapper og fælles evaluering
af arbejdet med STÆRKE SAMMEN (35 minutter)

•  Temaøvelse 2: Fest/reception og arbejde med ’De 12 kategorier’ (20 minutter)

 • Afsluttende evalueringsleg (10 minutter)

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Børn har ret til at gå i skole og få en uddannelse. Uddannelsen skal støtte børn i at udvikle sig til ansvarlige 
og deltagende mennesker og fremme, at børn kender til og respekterer børns rettigheder (artikel 28 + 29).

Voksne (staten) skal sørge for, at alle børn og voksne får kendskab til Børnekonventionen, og at den bliver 
respekteret og overholdt (artikel 4 + 42).

Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke 
forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Børn har ret til at søge, modtage og videregive 
information (artikel 12, 13 + 17).

Børn har ret til hvile, leg og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter samt være aktive i fritidsforeninger 
(artikel 31). 

AFSLUTNING
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INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

Modulet er det afsluttende i hele forløbet – og det skal fejres! Sørg for at have forberedt jer, så der kan 
blive lidt feststemning i klassen. Du kan forinden have aftalt med eleverne, hvordan I skal afslutte – skal 
der være noget at spise og drikke? Skal der pyntes op? Hvilke opgaver kan eleverne stå for – husk, at det 
skal være overskueligt og realistisk.

Modulet lægger særligt op til, at elevernes egen viden, holdninger og engagement/initiativ bliver inddra-
get. I skal sammen evaluere, hvad I har lært af forløbet, og hvad I synes, det er vigtigt at arbejde videre 
med i klassen. Der er sat mere tid af til startlege, og I kan sammen vælge en-tre lege, som gruppen har 
syntes godt om. Der er ingen formulerede læringsmål eller skriftlig evaluering for modulet.

Temaøvelsen ’De 12 kategorier’ laves som en del af festen/receptionen. Inden temaøvelsen får eleverne 
tid til at se deres elevmapper igennem og får på den måde mulighed for at reflektere over tematikker 
og egen læring. Gennem afstemning får eleverne mulighed for at udtrykke, hvilke fremadrettede temaer, 
de synes, er vigtige, for at alle har det godt og trives i klassen.

Opfølgende arbejde efter endt forløb
Det anbefales, at I på baggrund af det afsluttende modul arbejder videre med konkrete 
handlinger, der understøtter udviklingen af klassen som et resiliensfremmende miljø.

På www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’ finder du idéer til, hvordan I kan arbejde 
videre med elevernes resiliens og handlemuligheder :
 • Øvelsen ’Mit område – en kortlægning’

 • Planlægning af projekt med arbejdsark

 • Idéer til videreformidling

 • Børnerettighedsagenter

Som en del af det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 
skal eleverne på mellemtrinnet udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel på skolen. 
For at opnå dette skal undervisningen i sit udgangspunkt være handlingsorienteret. Helt konkret 
betyder det, at eleverne skal deltage i læringsprocesser, hvor de igangsætter og afprøver sund-
heds- og trivselsfremmende handlinger. Jeres videre arbejde med henblik på at skabe trivsels-
fremmende forandringer kan derfor tilrettelægges som en indsats i relation til Fælles Mål for 
sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
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10 minutterOPSAMLING FRA SIDST OG INTRODUKTION

Fagpersonen fortæller, at det i dag er den afsluttende gang i forløbet, og det skal fejres. Ud over en festlig 
afslutning skal eleverne også stemme om, hvilke temaer, de synes, kunne være vigtige at arbejde videre 
med på sigt.

Fortæl, at I vil starte med et par startlege inden festen/receptionen, og at eleverne kan byde ind med, 
hvilke startlege, de synes, har været sjovest i forløbet, og de derfor godt kunne tænke sig at lave igen.

MATERIALER TIL MODUL 8

 •   Smartboard/flipover/tavle.

 •   Printede modulforsider, gerne A3 (kan findes på www.redbarnet.dk/skole).

 •   Snacks, drikke, pynt.

 •   Arbejdsark, modul 8, ’De 12 kategorier’. Arbejdsarket kan findes på
www.redbarnet.dk/skole. Print i A3-format, eller lav en planche med kategorierne. 

 •   Klistermærker til afstemning.

 •   Elevernes mapper.

 •   Bold eller andre sjove/fjollede kasteredskaber.

 •   Evt. diplom (findes efter modulet eller på www.redbarnet.dk/skole).
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15 minutter

35 minutter

STARTLEGE
FRA FORLØBET

Lad eleverne selv foreslå mulige startlege på baggrund af dem, I har lavet i forløbet. Snak om, hvilket 
modul startlegene hørte til, hvad I skulle lære gennem legen, og hvilke vigtige pointer der kom frem.

Startlege fra forløbet
Kaste bold i mønster

Send et håndtryk rundt

Rækkefølge

Send et ansigtsudtryk rundt

Magneter

Kopleg

Rør ved …

Klappeleg

I kan finde flere idéer til legeaktiviteter i ’LEGE SAMMEN – fritidstilbud’, der kan 
downloades på Red Barnets skolesite redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’

GENNEMGANG AF ELEVMAPPER OG 
FÆLLES EVALUERING AF ARBEJDET MED 
STÆRKE SAMMEN 

Formål: at evaluere arbejdet med STÆRKE SAMMEN og opfriske de vigtigste pointer fra arbejdet. 

Materialer: Hver enkelt modulforside. Forsiderne kan printes fra www. redbarnet.dk/skole under 
’Børns rettigheder’

Beskrivelse: 
Fortæl eleverne, at de nu får ti minutter til at bladre deres mapper igennem og tænke over, hvad de har lært 
af forløbet. Hæng modulforsiderne op i klassen, og brug dem til at vende tilbage til hvert enkelt modul:

 • Snak om illustrationerne på modulforsiderne: Hvad symboliserer de, og hvordan relaterer de sig til
det, I arbejdede med i modulet?

 • Hvad lærte vi?

 • Hvad var sjovt?

 • Var der noget, der var svært?

 • Hvad er det vigtigste fra hvert enkelt modul at tage med videre?

Modulforsiderne kan hjælpe til at gøre snakken om læringsforløbet mere konkret. Lad evt. forsiderne 
hænge i klassen, så I på senere tidspunkter kan vende tilbage til de aftaler, I lavede, og de ting, I lærte.
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20 minutterFEST/RECEPTION OG ARBEJDE MED 
’DE 12 KATEGORIER’ 

Formål: at fejre afslutningen på forløbet sammen. At eleverne tager stilling til, hvilke tematikker der er 
vigtige, for at alle har det godt og trives i klassen – så I kan være stærke sammen.

Materialer: 
 • Elevernes mapper.

 • Arbejdsark, modul 8, ’De 12 kategorier’. Arbejdsarket kan findes på redbarnet.dk/skole.
Print i A3-format, eller lav en planche med kategorierne.

 • Små klistermærker til afstemning (tre klistermærker pr. elev).

Beskrivelse: 
Giv tid til, at der kan opstå en fest-/receptionsstemning. Lad afstemningen og den efterfølgende dialog 
indgå som en naturlig del af festen/receptionen.

1. Hæng arbejdsarket/planchen med de 12 kategorier op på væggen.

2. Gennemgå kategorierne, og bed eleverne om individuelt at reflektere over, hvilke kategorier, de
synes, er de vigtigste.

3. Udlevér tre klistermærker til hver elev. Bed eleverne om at sætte deres tre klistermærker på
arbejdsarket/planchen ud for de emner, de synes, er de vigtigste, for at alle har det godt og trives
i klassen.

4. Man må gerne sætte flere klistermærker ved samme emne.

5. Når alle elever har stemt, faciliterer fagpersonen en dialog vedrørende de tre-fem temaer, som på
baggrund af elevernes afstemning fremstår som de vigtigste.

6. Formålet med dialogen er at få idéer til, hvordan I kan styrke nogle af de temaer, der er vigtige for
eleverne. Idéer til dialog:

• Hvorfor er de her temaer vigtige? Og hvordan kan vi handle i forhold til de vigtige temaer?

• Er der noget, der har ændret sig, i de uger vi har arbejdet med STÆRKE SAMMEN?

• Hvad kan vi gøre for at arbejde videre med de her temaer?

• Inddrag evt. den plakat, I lavede til øvelsen ’Det trygge rum’ i modul 1, og vend tilbage til de
aftaler, som eleverne indgik dengang. Diskuter evt., om det er de samme aftaler, der skal gøre sig
gældende, eller om der i fremtiden er brug for nye aftaler i klassen.

Hvis I har arbejdet med handleplansvejledningen RYKKE SAMMEN, har eleverne allerede stemt om, 
hvilke af de 12 kategorier, de synes, er vigtigst for klassen, så kan denne øvelse være en lejlighed til at tale 
om, hvorvidt elevernes holdning har ændret sig og i så fald hvorfor.

Afslutning: Gem elevernes afstemning og tilbagemeldinger, så I evt. på et senere tidspunkt kan aftale, 
hvordan og hvornår I arbejder videre med de pågældende tematikker. 
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10 minutterAFSLUTTENDE EVALUERINGSLEG 
’KASTE MED BOLD’ 

Formål: at evaluere forløbet på en sjov måde, der giver eleverne mulighed for at blive hørt og høre 
hinanden. 

Materialer: En bold eller andre sjove/fjollede kasteredskaber, fx en slasket plastikhøne eller et tøjdyr, 
der kan bruges til at løfte stemningen.

Beskrivelse: 
1. Alle står i en cirkel.

2. Tak eleverne for deres bidrag gennem hele forløbet, og fortæl dem, at I sammen har arbejdet for at
styrke fællesskabet i klassen – fællesskabet skal I fortsat passe godt på, så I kan blive ved med at være
stærke sammen.

3. Fortæl, at den, der har bolden, må tale og har de andres fulde opmærksomhed.

4. Fagpersonen stiller et-tre spørgsmål, der relateres til hele forløbet.

5. De, der har lyst til at svare, markerer og får bolden.

6. Sørg så vidt muligt for, at bolden kommer rundt til alle elever, så alle får mulighed for at udtrykke sig
og blive hørt.

Uddel evt. diplom for deltagelse i STÆRKE SAMMEN. Diplomet kan hentes på www.redbarnet.dk/
skole under ’Børns rettigheder’
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(Lærerens underskrift)

DIPLOM
har sammen med sin klasse 

gennemført undervisningsforløbet

I STÆRKE SAMMEN 
har eleverne bl.a. arbejdet med: 

 • Samarbejdsevner

 • Klassens trivsel og sammenhold

 • Viden om børns rettigheder, vold og
overgreb og børns handlemuligheder,
hvis deres rettigheder bliver krænket

 • Tillid til sig selv og andre

 • At forstå andres og egne grænser

ST
ÆRKE SAMMEN

 °  STÆRKE SAMMEN
 °

STÆRKE SAMMEN
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ARBEJDSARK, MODUL 8
’DE 12 KATEGORIER’

Det vigtigste, for at alle har det godt og trives i klassen, er:

01 TILLID

02 MENING

03 RETFÆRDIGHED

04 SELVSTÆNDIGHED

05 MEDBESTEMMELSE

06 SAMARBEJDE

07 SAMHØRIGHED

08 LIVSGLÆDE

09 RETTIGHEDER

10 OMSORG

11 LOKALSAMFUNDET

12 FORÆLDRESAMARBEJDE

… at vi kan stole på hinanden.

… at det giver mening at være her.

… at alle behandles lige godt.

… at kunne gøre ting bedre, hvis der er brug for det.

… at være med til at bestemme.

… at samarbejde med hinanden.

… at have lyst til at hjælpe hinanden.

… at være glad.

… at vores rettigheder og grænser respekteres.

… at have venner.

… at lokalsamfundet inddrages i undervisningen.

… at vores forældre interesserer sig for skolen.
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A

KONFLIKTER 
OG SAMARBEJDE

MODUL

(SUPPLERENDE)
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LÆRINGSMÅL I MODUL A:

Eleverne har viden om, hvad konflikter er.

Eleverne har viden om forskellige reaktionsmåder i konfliktsituationer.

Eleverne kan give eksempler på forskellige måder, man kan håndtere en konflikt på.

OVERBLIK OVER MODUL A:

 • Startleg: ’Bytte plads’ (10 minutter)

 • Opsamling fra sidst og introduktion (10 minutter)

 • Temaøvelser (45-50 minutter)

•  Temaøvelse 1: ’Konflikter’

•  Temaøvelse 2: ’At håndtere konflikter’

• Historie: ’At praktisere venlighed’

 • Energizer : ’Kuglepen i kop’ (10 minutter)

 •  Afsluttende evalueringsleg (10 minutter)

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Børn har ret til at gå i skole og få en uddannelse. Uddannelsen skal støtte børn i at udvikle sig til ansvarlige 
og deltagende mennesker og fremme, at børn kender til og respekterer børns rettigheder (artikel 28 + 29).

Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke 
forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Børn har ret til at søge, modtage og videregive 
information (artikel 12, 13 + 17).

Børn har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling (diskrimination) (artikel 2).

Børn har ret til at have deres egen kultur, deres eget sprog og selv vælge deres religion (artikel 14 + 30).

KONFLIKTER 
OG SAMARBEJDE
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INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

Modulet handler om konflikter og forskellige måder, man kan håndtere konflikter på. En konflikt kan for-
stås som en uoverensstemmelse, der giver spændinger i og mellem mennesker. Konflikter er en naturlig 
del af livet og er ikke nødvendigvis dårlige. Hvis konflikter håndteres hensigtsmæssigt, kan de føre til ny-
tænkning og ny læring.

Hensigtsmæssig håndtering af konflikter handler bl.a. om at kunne tage den andens perspektiv. Dette er 
elever på mellemtrinnet i fuld gang med at øve sig på. Konflikthåndtering handler også om at kende for-
skellige strategier i forhold til konfliktløsning, og i forhold til hvordan man samarbejder og kommunikerer 
med andre på en hensigtsmæssig måde – fx at kunne sige sin egen mening og samtidig tage hensyn til 
andres meninger. Konflikter kan også løses uden ord, fx kan en gestus eller handling være lige netop det, 
der skal til for at nedtrappe en konflikt. 

Jo bedre samarbejdet i klassen er, desto lavere bliver det indbyrdes konfliktniveau. I STÆRKE SAMMENs 
samarbejdsøvelser og legeaktiviteter ligger der derfor et konfliktnedtrappende potentiale. I dette modul 
arbejdes der konkret med at styrke klassens samarbejde og elevernes færdigheder i konflikthåndtering. 
I temaøvelse 1 bliver eleverne introduceret for forskellige typer af konflikter. Denne øvelse kan med 
fordel suppleres med øvelsen ’Konfliktens bål’, som illustrerer, hvordan konflikter kan op- og nedtrappes. 

I temaøvelse 2 udforskes forskellige reaktionsmåder med inspiration fra den japanske kampkunst aikido 
for at illustrere, at man altid har forskellige valgmuligheder i en konfliktsituation. Fagpersonen læser 
historien højt som en afslutning på temaøvelse 2, og I kan reflektere over og tale om historien i mindre 
grupper eller i plenum.

Modulet afsluttes med en energizer, der handler om samarbejde, og en afsluttende evalueringsleg.

MATERIALER TIL MODUL A

• Smartboard/flipover/tavle.

• Illustrationer til ’Konflikter’ og ’Konfliktens bål’ (fin-  
des på redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’). 

 • ’At håndtere konflikter’.

 • Kuglepenne med snore bundet fast (antal snore =
antal gruppedeltagere).

 • Papkrus (et til hver gruppe).

 • En bold eller andre sjove/fjollede kasteredskaber, fx
en slasket plastikhøne eller et tøjdyr, der kan bruges
til at løfte stemningen.
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10 minutterSTARTLEG 
’BYTTE PLADS’47

Formål: at stimulere kontakt og afstemning i gruppen samt styrke den gensidige opmærksomhed på 
hinanden.

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

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

3. Vær opmærksom på, at alle elever får øjenkontakt med nogen. Opfordr eleverne til, at de får øjen-
kontakt med så mange forskellige klassekammerater som muligt.

Variationer: Fagpersonen kan melde ud, at når man skifter plads, skal man give hinanden et håndtryk, 
når man går forbi hinanden, eller :
 • highfive med hænderne

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

 • tommelfinger mod tommelfinger og sige ’yes’

 • …

Afslutning: Slut legen af på en rolig måde – fx ved, at alle i den sidste runde bytter plads i slowmotion, 
og at alle til sidst holder hinanden i hånden og på et signalord sætter sig ned på samme tid.

10 minutterOPSAMLING FRA SIDST OG INTRODUKTION

47) Inspireret af Dansk Røde Kor s (2008).

Fagpersonen indleder modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående 
modul. Spørg eksempelvis eleverne, hvad der gjorde særligt indtryk på dem, og om der er noget, de 
har tænkt på efterfølgende. Spørg evt. gruppen, hvem der kan huske, hvad I lavede sammen sidst, for at 
genaktivere elevernes viden.

Fortæl herefter, at klassen i dag skal arbejde med konflikter og samarbejde. I vil særligt berøre de rettig-
heder, der omhandler retten til at udtrykke sig og få sine følelser og meninger respekteret – så længe de 
ikke forskelsbehandler eller undertrykker andre – samt retten til at blive beskyttet mod forskelsbehandling 
(diskrimination).

Eleverne bliver introduceret til modulets læringsmål og indhold. Fagpersonen præsenterer modulets tre 
læringsmål, fx på smartboard eller flipover. Fortæl eleverne, at I skal starte med at tale om forskellige 
typer konflikter, og hvad der kan være med til at op- og nedtrappe en konflikt. Derefter skal I lave en 
øvelse, der viser forskellige reaktionsmåder i en konfliktsituation. Dagens energizer handler om samarbejde, 
og modulet sluttes af med en evalueringsleg.
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15 minutter

48) Ti lpasset fra Red Barnet og Mar y Fonden (2012).

TEMAØVELSE 1
’KONFLIKTER’48

Formål: at udvide elevernes forståelse af konflikter ved at præsentere eleverne for forskellige typer 
konflikter.

Materiale:
• Tavle/smartboard/flipover

• Illustrationen ’Seks nej ni’ (www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’) 

Indled øvelsen med at fortælle kort og introducerende om konflikter – fx:
 • Konflikter er en del af livet, og det er ikke altid muligt at være enige om alt. Men selvom man ikke er

enige, kan man nogle gange finde frem til kompromiser.

 • Nogle gange kan konflikter undgås, men ikke altid.

 • Selvom nogle konflikter kan ligne hinanden, er alle konflikter særlige/unikke.

 • Nogle gange kan konflikter løses uden ord, ved at man gør noget (en handling).

Beskrivelse:
1. Bed eleverne om at sidde i en halvcirkel.
2. Fortæl, at I nu skal tale om forskellige typer konflikter.
3. Tegn en person i den ene side af tavlen/smartboardet/flipoveren. Fortæl, at alle oplever konflikter

inden i dem selv en gang imellem – der kan fx være tale om konflikter i det, man tænker eller ønsker,
eller i ens idéer.
• Spørg eleverne, om de kan komme i tanke om nogle eksempler på konflikter, man kan have inden i

sig selv?
4. Tegn nu en anden person ved siden af den første – tal med eleverne om, at konflikter også kan være

mellem to personer.
• Spørg eleverne, om de kan komme i tanke om nogle eksempler på konflikter, som to personer

kan have?
5. Tegn flere personer rundt om de to figurer – tal med eleverne om, at konflikter også kan forekomme

i både store og små grupper fx i en klasse.
• Spørg eleverne, om de kan komme i tanke om nogle eksempler på konflikter, som man kan have i

en klasse?
6. Tegn nu en tilsvarende gruppe af personer på den anden side af tavlen/smartboardet/flipoveren –

tal med eleverne om, at konflikter også kan opstå mellem grupper, der er forskellige, fx fordi de ser
forskellige ud eller interesserer sig for noget forskelligt.
• Spørg eleverne, om de kan give eksempler på konflikter mellem

grupper i vores samfund i Danmark? Eller internationalt?

7. Slut af med at tegne et vandret sekstal mellem de to grupper (det
vandrette sekstal skal illustrere, hvordan forskellige synspunkter og
perspektiver kan føre til uoverensstemmelser).
• Spørg eleverne, hvad henholdsvis den ene og den anden gruppe ser?
• Hvad betyder det?
• Hvem har ret?
• Hvordan kan de løse det?
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49) Inspireret af War Child Holland (2009).

Supplerende øvelse: Konfliktens bål49

(illustrationen kan hentes fra www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’)

Indled med at fortælle, at en konflikt kan være som et bål med fem stadier:

1. stadie: Først skal man have materialer til at lave et bål – fx træ og andre materialer, der 
kan brænde – det er endnu ikke et bål. Materialer i forhold til en konflikt kan fx være jalousi, 
mistillid, mistro eller en dømmende holdning over for andre.

• Spørg eleverne, om de kan finde på andre eksempler?

2. stadie: Bålet bliver tændt. Tændstikken kan fx være en sårende bemærkning eller
beskyldning fra nogen.

• Spørg eleverne, om de kan finde på
andre eksempler?

3. stadie: Bålet brænder. På dette
tidspunkt kan bålet let komme ud af
kontrol; det kan blive stort og ekstremt
varmt og være med til at antænde
andre bål. På samme måde kan der
være omstændigheder ved en konflikt,
der kan få konflikten til at blusse op
eller komme ud af kontrol.

• Spørg eleverne, om de kan komme i
tanke om ting, der kan få en konflikt til
at blusse op eller komme ud af kontrol?

4. stadie: Bålet er ved at brænde ud.
Hvis ikke man putter mere brænde på
bålet, så brænder det ud. Selvom bålet
virker ufarligt, er der dog stadig risiko
for, at bålet kan blusse op, hvis nogen
fx lægger mere brænde på eller hælder
benzin på. På samme måde kan en kon-
flikt se ud til at blive løst, men der skal
måske bare en lille ting til, for at konflikten
igen blusser op.

• Spørg eleverne, om de kan give eksempler på, hvad der kan få en konflikt til at blusse op på ny?

5. stadie: Bålet er slukket. Nu er det ufarligt, og der er en chance for, at nye ting kan gro og
vokse der, hvor der engang var et bål. På samme måde er der efter en konflikt mulighed for, at
man kan finde frem til nye løsninger eller andre handlinger, så man undgår, at der igen opstår et
bål.

• Spørg eleverne, om de kan give eksempler på, hvad der kan opstå efter en konflikt?

Snak med eleverne om, hvad der kan være med til at nedtrappe en konflikt. Hvad kunne være 
vand på bålet?
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30 minutter

50) Inspireret af Saltzman, A. (2014).
51) Olav Er lendsson: www.aiki learning.com

Aikido blev skabt af en mand, som elskede 
de japanske samuraiers kampteknikker, men 
som samtidig indså, at fred er nødvendig, 
hvis man skal leve et godt liv. Fred kommer 
ikke af sig selv – den skal skabes sammen 
med andre, men det begynder med dig selv. 
Aikido er en træning i at turde møde både 
sig selv og andre hensigtsmæssigt – også i 
potentielle konfliktsituationer.51

OM 
AIKIDO

TEMAØVELSE 2
’AT HÅNDTERE KONFLIKTER’50

Formål: at eleverne ved, at der er forskellige måder at reagere på i en konflikt, og at eleverne kan 
genkende disse reaktionsmåder hos sig selv og andre. At styrke elevernes indsigt i mulige fordele og 
ulemper ved forskellige reaktioner. Styrke elevernes problemløsningsevner.

Denne øvelse bygger på principper fra den japanske kampkunst aikido.

I øvelsen får eleverne mulighed for at udforske fire forskellige reaktionsmåder i en potentiel konfliktsituation. 
Øvelsen lægger op til, at der ikke kun er én rigtig måde at håndtere en konfliktsituation på, men at der 
derimod er forskellige reaktionsmåder, man bevidst kan vælge, afhængigt af situationen. 

De fire reaktionsmåder, der indgår i øvelsen, er :
 • AT GÅ MED

 • AT UNDGÅ

 •  AT KONFRONTERE

 • AT MØDE

I øvelsen får eleverne gennem dialog mulighed for at udforske fordele og ulemper ved de forskellige 
reaktionsmåder.
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44) Inspireret af Save the Children (2006).

AT GÅ MED:
Instruér eleverne (række A) i, at de med et vredt 
og bestemt udtryk skal gå frem mod deres 
makker (række B) med armene strakt ud foran 
sig, mens de siger, ”jeg har ret”.

Instruér eleverne (række B) i at strække deres 
arme frem, så de lader A’erne skubbe dem, mens 
de går baglæns. Eleverne kan evt. samtidig sige, 
”ja, selvfølgelig har du ret”.

AT KONFRONTERE:
Instruér eleverne (række A) i, at de med et vredt  
og bestemt udtryk skal gå lige frem mod deres 
makker (række B) med armene strakt ud foran 
sig, mens de siger, ”jeg har ret”.

Instruér eleverne (række B) i vredt at møde den 
anden elevs fremstrakte arme og presse imod, 
mens de svarer, ”nej … jeg har ret!”.

AT UNDGÅ:
Instruér eleverne (række A) i, at de med et vredt 
og bestemt udtryk skal gå lige frem mod deres 
makker (række B) med armene strakt ud foran 
sig, mens de siger, ”jeg har ret”.

Instruér eleverne (række B) i at træde et skridt til 
siden og begynde at tale om noget andet, kigge 
op og fløjte eller på anden måde flytte fokus.

AT MØDE:
Instruér eleverne (række A) i, at de med et vredt 
og bestemt udtryk skal gå lige frem mod deres 
makker (række B) med armene strakt ud foran 
sig, mens de siger, ”jeg har ret”.

Instruér eleverne (række B) i roligt med deres 
højre hånd at tage fat i den anden elevs højre hånd, 
mens de samtidig sætter deres højre hånd på ele-
vens ryg og venligt, men bestemt drejer eleven i 
en anden retning. Begge parter kan nu byde ind, 
og der kan måske opstå en slags dans.

Beskrivelse:
1. Eleverne sidder i en cirkel.

2. To fagpersoner (eller en fagperson og en elev) står over for hinanden inde i cirklen og demonstrerer
de fire reaktionsmåder.

3. Den ene fagperson går med fremstrakte arme og et vredt udtryk mod den anden og siger, ”jeg har ret”.

4. Den anden fagperson/elev reagerer med følgende reaktioner :

AT GÅ MED: Når vedkommende kommer mod dig, så stræk dine arme frem, og lad den anden
skubbe dig, så du går baglæns – du kan evt. samtidig sige, ”ja, selvfølgelig har du ret”.

AT UNDGÅ: Når vedkommende kommer mod dig, så træd til side, og lad, som om du fokuserer på
noget andet.

AT KONFRONTERE: Når vedkommende kommer mod dig, så stræk dine arme frem, og pres dine
hænder mod den andens, og svar, ”nej, jeg har ret”. Bliv stående lidt, og pres hænderne mod hinanden,
mens I begge på skift siger, ”nej, jeg har ret”.

AT MØDE: Når vedkommende kommer mod dig, så tag med din højre hånd roligt fat i den andens
højre hånd, og sæt samtidig venstre hånd på den andens ryg, mens du venligt og bestemt drejer ved-
kommende i en anden retning. .

Øvelse to og to:
 • Fortæl eleverne, at de nu skal afprøve de forskellige reaktioner.
 • Bed eleverne om at stille sig på to rækker (række A og B) over for hinanden med ca. to meters

afstand, sørg for, at alle elever har en partner i rækken over for dem.
 • Instruér dem i en af de fire reaktionsmåder, én ad gangen.
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52) Fr i over sættelse af ’Practice kindness as mar tial ar t ’ – ukendt ki lde .

Forslag til dialog – kan laves to og to, i grupper eller i plenum:
 • Hvordan virkede de forskellige måder at blive mødt på for gruppe A?

 • Hvordan virkede de forskellige måder at reagere på for gruppe B?

 • Hvad betyder kropssproget (fx hvilken betydning havde det, at A så bestemt og vred ud)?

 • Kan I genkende nogle af de fire måder at reagere på?

 • Kan I nævne situationer, hvor det kan være klogt at reagere ved at gå med/at undgå/
at konfrontere/at møde?

Du kan se ’At håndtere konflikter’ demonstreret på ww.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’. 
I filmen får du også tips til, hvordan du kan facilitere legen.

TIP: 
Hvis I har tid, kan I vælge at bytte om på A og B’s roller, så alle elever får prøvet de fire 
reaktionsmåder. I kan også vælge at inddrage dialog efter hver enkelt reaktionsmåde.

Afslut temaøvelsen med at læse historien ’At praktisere venlighed’ højt for eleverne. Tal efterfølgende 
med eleverne om historien.

HISTORIE: AT PRAKTISERE VENLIGHED52

Det var en rolig og varm forårseftermiddag. Toget kørte bumlende afsted gennem forstæderne 
til Tokyo i Japan. Vores togvogn var forholdsvis tom, der var nogle mødre med deres små børn i 
klapvogne og nogle unge, der skulle ind til byen og shoppe.

Toget stoppede ved en station. Dørene åbnede sig, og pludselig blev roen afbrudt af en mand, 
der kom ind i togvognen, samtidig med han voldsomt og aggressivt råbte op. Det var svært at 
forstå, hvad manden sagde, men han lød meget ophidset. Manden var høj, muskuløs, beskidt og 
beruset.

Manden råbte højt og slog ud efter en kvinde, der stod med sit lille barn i en klapvogn. Kvinden 
faldt ned på sædet bag sig og landede oven på et ældre ægtepar. Hendes lille barn så til med et 
skræmt udtryk.

Toget kørte bumlende videre, alle passagerer stod nu helt stille, frosne af angst.

Jeg rejste mig op, jeg var 22 år og i ret god form. Jeg følte, at jeg måtte gøre noget. De sidste 
par år havde jeg trænet aikido regelmæssigt – og jeg var ret god til det, hvis jeg selv skulle sige 
det. Det eneste problem var, at mine kampevner aldrig var blevet afprøvet i rigtig kamp. Under 
træning fik vi ikke lov at kæmpe. Min træner sagde altid:

”Aikido er en kunst, der handler om forsoning. De, der ønsker at kæmpe, har misforstået hensigten med aikido”.

”Hvis du prøver at dominere folk, har du allerede tabt”.

”I aikido træner vi i at løse konflikter, ikke starte dem”.
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Jeg kunne høre min træners ord i mit hoved, men i mit hjerte havde jeg et brændende ønske 
om at hjælpe de uskyldige ved at angribe den skyldige. Jeg følte mig modig og handlekraftig. Så 
er det nu – folk er i fare, og jeg bliver nødt til at gøre noget hurtigt, så der ikke er flere, der 
kommer til skade – sagde jeg til mig selv og rejste mig op.

Da manden så, at jeg rejste mig op, sagde han, ”Aha, en turist! Du har vist brug for at lære de
japanske manerer bedre at kende”. Jeg kiggede på manden med foragt og afsky – jeg planlagde, 
hvordan jeg ville smadre ham. Men han skulle først slå, så jeg havde en grund til at slå ham. 
”Ok – så kan du lære det,” sagde manden og kom truende hen imod mig.

Pludselig var der en stemme, der råbte ”hey!”. Det var mærkeligt. Jeg husker tydeligt den un-
derligt glade, varme og imødekommende stemme, som en ven, der genså en kær gammel ven 
efter mange år. ”Hey!” lød det igen i samme lette tonefald. Den fulde mand og jeg kiggede til 
vores side, og der stod en lille, spinkel japansk mand i kimono. Han må have været over 70 år 
gammel. Han kiggede op på den fulde mand med et levende og imødekommende udtryk, som 
om han havde den bedste nyhed at fortælle. ”Kom her … kom her og snak,” sagde den gamle 
mand i en let tone og signalerede til den fulde mand, at han skulle komme over og sidde ved 
siden af ham. Den store fulde mand stillede sig truende hen foran den gamle mand og råbte, 
”Hvorfor fanden skal jeg dog tale med dig?”.

Jeg stod nu bag den fulde mand og iagttog ham nøje. Hvis han så meget som løftede sin arm, 
ville jeg angribe ham. Den gamle mand fortsatte med at tale venligt med den fulde mand. 
”Hvad har du drukket?” spurgte han nysgerrigt. ”Jeg har drukket sake, men det rager ikke dig,” 
svarede den fulde mand vredt tilbage. ”Ah, fantastisk, absolut fantastisk – ser du, jeg elsker også
sake. Hver aften sidder min kone og jeg og drikker varm sake på vores lille bænk i baghaven, mens 
vi holder øje med et bestemt kakitræ i vores have – selv når det regner. Min tipoldefar plantede det 
træ, og det betyder meget for os. Derfor holder vi altid øje med, hvordan det har det. Kakitræet har 
klaret det bedre, end vi troede – på trods af sidste års isvinter og den dårlige kvalitet af jord, som 
det står i.”

Den fulde mand gjorde sit bedste for at følge den ældre mands fortælling. Hans ansigtsudtryk 
blev mildere. ”Ja, jeg kan også lide kakitræer”. Hans stemme var blevet roligere og mere tøvende. 
”Ja …,” sagde den gamle mand smilende, ”og jeg er sikker på, at du har en fantastisk kone”.
”Nej,” sagde den fulde mand trist, ”min kone døde”. Den fulde mand begyndte at græde. ”Jeg
har ingen kone, jeg har ikke noget hjem, og jeg har ikke et job … jeg skammer mig sådan”. Tårerne 
trillede ned ad hans kinder, og hele hans krop rystede. Jeg hørte den gamle mand med stem-
men fuld af sympati sige, ”Ja, det er en svær situation, du står i. Sæt dig her, og fortæl mere”.

Jeg iagttog det hele på afstand med undren og beundring. Jeg skammede mig. Toget stoppede. 
Det var den station, hvor jeg skulle af. Den fulde mand sad nu roligt i sit togsæde.

Den gamle mand stod af toget sammen med mig. Han smilte til mig og sagde, ”Bedre held næste
gang”. Jeg havde lært en lektie: Det, jeg ville gøre ved hjælp af muskler og kampteknik, havde 
den gamle mand gjort ved hjælp af venlighed. 

Jeg havde set aikido afprøvet i rigtig kamp, og de vigtigste ingredienser havde været imødekom-
menhed, indlevelse og venlighed. Jeg indså, at venlighed også er en styrke.
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10 - 15 minutter

!OBS.! Sværhedsgraden kan varieres, afhængigt af hvor lange 
snorene er (distancen), eller om I bruger en kop eller en flaske. 

 •
 • Variation: Hvis I vil gøre øvelsen mere udfordrende, så bed eleverne om at lukke

øjnene. Èn person i gruppen har åbne øjne og skal nu dirigere de andre, så kuglepennen
havner i koppen/flasken. 

ENERGIZER 
’KUGLEPEN I KOP’ 

Formål: at styrke samarbejde, koncentration, tillid og tilpasning mellem deltagerne.

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 eleverne, 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/flasken.

3. Del eleverne i grupper med ca. otte elever i hver.

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

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

6. Hver elev holder i en af de snore, der er bundet fast til kuglepennen.

7. Eleverne skal i grupperne samarbejde om at få kuglepennen ned i koppen/flasken ved at justere
deres snore i forhold til hinanden.
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10 - 15 minutterAFSLUTTENDE EVALUERINGSLEG 
’KASTE MED BOLD’ 

Formål: at evaluere forløbet på en sjov måde og give eleverne mulighed for at blive hørt og høre 
hinanden. 

Materialer: En bold eller andre sjove/fjollede kasteredskaber, fx en slasket plastikhøne eller et tøjdyr, 
der kan bruges til at løfte stemningen.

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.

2. Fortæl, at den, der har bolden, må tale og har de andres fulde opmærksomhed.

3. Fagpersonen stiller 1-3 spørgsmål, der relateres til modulets læringsmål og indhold, fx:

• Hvad ved du nu, som du ikke vidste før?

• Nævn en type konflikt (jf. temaøvelse 1).

• Hvad kan få en konflikt til at blusse op (jf. konfliktens bål)?

• Hvordan kan man reagere i en konfliktsituation?

• Hvad vil du særligt huske fra i dag?

• …

4. De, der har lyst til at svare, markerer og får bolden.

5. Sørg så vidt muligt for, at kasteredskabet kommer rundt til alle elever, så alle får mulighed for at ud-
trykke sig og blive hørt.
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LÆRINGSMÅL I MODUL B:

Eleverne har viden om deres ret til at blive beskyttet mod mobning

Eleverne kan identificere forskellige typer mobbepositioner

Eleverne kan reflektere over, hvordan man kan være med til at ændre en mobbesituation

OVERBLIK OVER MODUL B:

 • Startleg: ’Fang min finger’ + ’Massage’ (15 minutter)

 • Opsamling fra sidst og introduktion (10 minutter)

 • Temaøvelse: ’Mobbepositioner’ – novelle og gruppearbejde (40 minutter)

 • Energizer : ’Kropsbilleder af mod’ (15 minutter)

 • Afsluttende evalueringsleg (10 minutter)

MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

Børn har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling (diskrimination) (artikel 2).

Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke 
forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Børn har ret til at søge, modtage og videregive 
information (artikel 12, 13 + 17).

Børn har ret til at have deres egen kultur, deres eget sprog og selv vælge deres religion (artikel 14 + 30).
Børn har ret til privatliv (artikel 16).

MOBNING OG MOD
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53) Statens Inst itut for Folkesundhed, HBSC (2015).
54) Kofoed, J . & Søndergard, D.M. (red.) (2009).
55) Red Barnet og Mar y Fonden (2012) + Helle Rabøl , adjunkt ved DPU, Århus Univer sitet .

INDLEDNING TIL FAGPERSONEN

Undersøgelser viser, at 10 % af danske elever på mellemtrinnet udsættes for mobning.53 I STÆRKE 
SAMMEN er der under hele forløbet fokus på at understøtte og styrke det stærke og trygge fællesskab 
i klassen, hvor sociale relationer baseret på respekt og omsorg vægtes højt. Mobbedynamikker har svæ-
rere ved at opstå i stærke og trygge fællesskaber, hvor der er plads til en høj grad af accept og respekt 
for hinandens forskelligheder.54 Derfor arbejdes der indirekte med at forebygge mobning under hele 
STÆRKE SAMMEN-forløbet. 

Modulet er funderet på Red Barnet og Mary Fondens Fri for Mobberi55 (til børnehaver og indskoling), 
og mobning er defineret ud fra følgende karakteristika:
 • Mobning er et gruppefænomen, hvor deltagerne har mere eller mindre synlige roller.

 • Mobning består af systematiske udstødelseshandlinger, der i sin helhed signalerer, ”du er ikke med her”.

 • Mobning kan bestå af direkte eller indirekte handlinger.

 • Mobning foregår typisk i en social sammenhæng, som barnet ikke kan eller har svært ved at trække
sig fra – fx i skolen eller gennem digitale medier.

I læringsforløbet STÆRKE SAMMEN arbejdes der primært med klassefællesskabet, men det er vigtigt 
også at være opmærksom på andre faktorer, der kan være med til enten at fremme eller forebygge 
mobbedynamikker, fx overordnede samfundsværdier og diskurser, skolens ledelse og kultur, lærerens 
funktion som rollemodel, forældrenes roller samt klassefællesskabets historik og selvfortælling.

I modulet får eleverne mulighed for at arbejde med mobning gennem en novelle. Arbejdet med 
novellen giver eleverne mulighed for at identificere forskellige mobbepositioner i fortællingen og tale 
om handlemuligheder i forhold til mobning, uden at det handler direkte om dem selv.

Mobbepositioner:
MOBBEOFRE – elever, der bliver mobbet

UDØVERE – elever, der tager initiativ til at mobbe

MEDLØBERE – elever, der følger og støtter udøveren fx ved at grine med eller opmuntre udøveren

TILSKUERE – elever, der er vidne til mobning, men ikke gør noget aktivt for at stoppe den

FORSVARERE – elever, der mobiliserer deres mod og handler aktivt for at stoppe mobningen
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56) Kofoed, J . & Søndergard, D.M. (red.) (2009).

! OBS.! Elever kan indtage forskellige positioner afhængigt af situation 
eller kontekst. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at elever 
ikke definerer eller fastlåser hinanden ud fra de forskellige positioner.

Forskning viser, at størstedelen af børn i mobbesituationer indtager en position som enten medløber 
eller passiv tilskuer, og at disse positioner er med til at legitimere eller muliggøre mobningen.56 Der ligger 
derfor et stort potentiale i at aktivere elevers viden om mulige positioner og deres mod til at indtage en 
mere aktiv position, såsom forsvarspositionen, hvor man siger fra og markerer egen eller andres grænse, 
søger hjælp og passer på hinanden. 

Et udvidet forebyggende arbejde i klassen
Ønsker I at arbejde mere med mobning som tematik i klassen, kan I bruge:

Mobningens ABC, som er et undervisningsmateriale, der henvender sig til mellemtrinnet. 
Materialet består af en grundbog, fire undervisningsfilm og elevopgaver. 

Eller 

DropMob, som er et pædagogisk værktøj, der guider skoler til at udvikle en antimobbestrategi, 
der virker. 

I finder begge materialer på www.redbarnet.dk/skole hvor der løbende kommer nye materialer.

MobSQUAD hører under Red Barnet Ungdom. De frivillige i MobSQUAD tager på besøg på 
skoler og taler om forebyggelse af mobning med eleverne. Gennem dialog og leg formidler de 
frivillige konkrete redskaber til, hvordan eleverne kan gribe ind, når de oplever mobning. 
Læs mere på: www.redbarnetungdom.dk

MATERIALER TIL MODUL B
 •   Smartboard/flipover/tavle

 •   Kopier af novellen ’Verden ifølge Frederikke’ (af Sofie Boysen) til eleverne

 •   Arbejdsark, modul B, ’Positioner’ til hver elev

 •   En bold eller andre sjove/fjollede kasteredskaber (fx et tøjdyr)
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15 minutterSTARTLEG 
’FANG MIN FINGER OG MASSAGE’

STARTLEG OG MASSAGE

57) Inspireret af Save the Children (2012).

’FANG MIN FINGER’57

Formål: at skabe ny energi i gruppen. At styrke elevernes koncentrationsevne og impulshæmning.

Beskrivelse: 
1. Alle står i en stor cirkel.
2. Forklar, at I nu skal lave en kort leg, der styrker koncentrationsevnen 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 (se illustration).
4. Bed nu alle om at sætte deres højre tommelfinger oven på sidemandens venstre håndflade.
5. Tjek, om alle står rigtigt.
6. Forklar, at når du siger et signalord (fx rød, sol, fem etc.), 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 forskellige

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.

’MASSAGE’

Formål: at modtage og at give massage, hvilket kan højne den indbyrdes accept og omsorg i gruppen. 
At give eleverne mulighed for at gøre noget omsorgsfuldt for hinanden.

Et udvidet forebyggende arbejde i klassen
Massage kan: sænke irritationsniveauet og højne den indbyrdes accept og omsorg i gruppen. 
Regelmæssig massage kan øge den gensidige accept i gruppen og kan være med til at forebygge, 
at mobbedynamikker opstår. Når vi modtager og giver massage, frigør hjernen hormonet 
oxytocin. Oxytocin bevirker, at vi føler os mere afspændte, rolige og trygge. Oxytocin bliver 
også kaldt ’tilknytningshormonet’ – da det er med til at knytte tættere bånd mellem mennesker.

Man kan læse mere om massage i skolen og finde inspiration i Fri for Mobberi-programmet 
eller på: www.taktilrygmassage.dk
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! OBS.! Husk, at det altid er ok, hvis en elev ikke har lyst til at deltage. 
Giv elever, der ikke har lyst til at være med, et tilbud om at slappe af 
på en anden måde. Fx kan I have et tæppe, hvor man kan ligge på 
ryggen med lukkede øjne.

10 minutterOPSAMLING FRA SIDST OG INTRODUKTION

Fagpersonen indleder modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående 
modul. Spørg eksempelvis eleverne, hvad der gjorde særligt indtryk på dem, og om der er noget, de har 
tænkt på efterfølgende. Spørg evt. gruppen, hvem der kan huske, hvad I lavede sammen sidst, for at genakti-
vere elevernes viden.

Eleverne bliver introduceret til modulets læringsmål og indhold. Fagpersonen præsenterer modulets tre
 læringsmål, fx på smartboard eller flipover. Fagpersonen fortæller eleverne, at klassen i dag skal arbejde 
med litteratur. Fortæl, at I skal arbejde med en novelle, der hedder ’Verden ifølge Frederikke’, og at I sam-
men skal finde ud af, hvilke positioner der kan være med til at opretholde eller stoppe en mobbesituation.

I et stærkt og trygt fællesskab er alle med til at passe på hinanden, og hvis man oplever, at der er nogen, der 
mobber, kan man stoppe det ved at være modig og gøre noget for at stoppe mobbesituationen.

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 sin 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 etc.), mens fagpersonen demonstrerer for eleverne, hvordan de
skal massere hinanden.

5. Lav 6-8 forskellige massagebevægelser i løbet af ca. 5 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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35 minutter

40 minutter

Videoklip om mod
I forbindelse med introduktionen til modulets indhold, ’Mobning og mod’, kan fagpersonen 
vælge at vise filmklippet ’Vis mod’ fra Mary Fonden (2:42 min.). Filmklippet handler om at 
finde modet til at sige stop. Filmklippet findes på: www.maryfonden.dk/da/videoer

Fortæl, at I vil slutte modulet af med en energizer, der handler om at udtrykke mod og styrke, og 
derefter en evalueringsleg.

FORSLAG TIL EKSTRA LEGEAKTIVITET
’’INDENFOR/UDENFOR’ 

I legekataloget LEGE SAMMEN (som kan findes på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’) 
findes beskrivelsen af legeaktiviteten ’Indenfor/udenfor’. Legeaktiviteten illustrerer børns ret til at blive 
beskyttet mod diskrimination og menneskers behov for at være en del af et fællesskab. Legeaktiviteten er 
tidskræ-vende, så overvej, om legeaktiviteten skal ind i modulet, eller om I skal lave den på et senere 
tidspunkt med henvisning til modulet.

TEMAØVELSE 1
’MOBBEPOSITIONER’ – novelle og gruppearbejde

Formål: gennem litteratur at illustrere for eleverne, at der er forskellige positioner, man kan indtage, 
når nogen bliver udsat for mobning. Der lægges vægt på, at forsvarerpositionen er den bedste position 
at indtage.

Materiale:
 • Kopier af novellen ’Verden ifølge Frederikke’ (af Sofie Boysen) til eleverne

 • Arbejdsark, modul B, ’Positioner’ til hver elev.

Beskrivelse: 
1. Fagpersonen inddeler eleverne i mindre grupper og giver hver elev arbejdsarket ’Positioner’ og evt.

en kopi af novellen ’Verden ifølge Frederikke’.
2. Gennemgå, og forklar arbejdsarkets fem positioner.
3. Fortæl eleverne, at du vil læse novellen højt for dem. I første omgang skal eleverne lytte til historien.
4. Novellen læses højt i klassen.
5. Efter højtlæsningen skal eleverne i grupper drøfte, hvilke positioner de forskellige karakterer i novellen

indtager (mobbeofre, udøvere, medløbere, tilskuere, forsvarere), og notere det på deres arbejdsark.
6. Der samles op i plenum. Dialogen kan fx tage udgangspunkt i et udpluk af følgende spørgsmål:

• Hvad tænker I om novellens slutning?
• Hvad mener Frederikke med, at verden drejer sig om os allesammen?
• Var der nogen i novellen, der udviste mod? Hvem og hvordan?
• Hvilke positioner mener I kan være med til at stoppe en mobbesituation?
• Hvad tænker I om, at der bliver lagt et billede på Instagram, som gør Frederikke ked af det?
• Hvilken rolle kan sociale medier spille i mobbesituationer? Hvad betyder det fx for positionerne?
• Hvad tror I, der skal til i klassen, for at mobbesituationerne kan stoppe, og der kan blive en god og

tryg stemning i klassen? Hvad kan lærerne/forældrene/eleverne gøre?

Hvis der er tid til det, kan I undersøge de forskellige positioner afsnit for afsnit.
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58) Skrevet af forfatter Sofie Boysen t i l  under visningsmater ialet STÆRKE SAMMEN, www.sofieboysen.dk

 •
•Mobning på de sociale medier og sikkerchat
Hvis I vil arbejde mere med mobning og drillerier på de sociale medier, kan I finde flere idéer 
i forløbet 'Mobbefrit net!' på redbarnet.dk/skole/sikkerchat.

I kan desuden finde øvelser om mobning på de sociale medier i Uge Sex-forløbet ’Sociale 

medier’ på www.underviserportal.dk 

NOVELLE ’VERDEN IFØLGE FREDERIKKE’58

I gamle dage troede folk, at resten af universet drejede rundt om jorden. En italiensk astronom 
ved navn Galileo opdagede, at verden kredser om solen.

Men sådan føles det ikke der, hvor jeg kommer fra. I min skole drejer verden ikke rundt om 
solen. Den drejer rundt om personligheder.

Og i min klasse drejer hele verden sig om Valdemar.

Det er Valdemar, der er den sjove. Det er ham, der kan sige smarte replikker. Det er ham, der 
kan få alle til at grine.

Det er desværre også ham, der lige har kaldt mig Fede-rikke.

*

Jeg kunne nemt have undgået det. Det var selvfølgelig Svuppe, Valdemar var ude efter.

”Svuppe! Svuppe! Hvor meget har du svedt her til morgen?”

Svuppe hedder faktisk Malthe, men Valdemar fandt på at kalde ham Svuppe. Det sørgelige er, at 
det ligesom passer bedre til ham. Han ligner en Svuppe mere end en Malthe. Svuppe er tyk og 
sveder altid. Når han går på gangen, kan man nemt forestille sig, at det siger svup, når han tager 
et skridt.

Allerede i første frikvarter begynder Valdemar at prikke til ham. ”Svuppe, goddamn! Hvor me-
get skal man vride dig, før du kan bruges som vaskeklud?”

Det meste af klassen griner. Også mig. Svuppe læner sig ned over sine bøger.

Jeg skænker det ikke en tanke.

*

I spisepausen render jeg over på sportspladsens toiletter. De er længere væk, men lækrere. Der 
bliver gjort mere rent, og der er aldrig kø. På pigetoiletterne på skolen skal man vente på, de 
store elever bliver færdige. Det kan tage evigheder.
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Jeg er næppe kommet ud fra toilettet, da jeg hører en lyd fra et omklædningsrum. Sådan en 
tårefyldt gispen. Lidt uhyggelig.

Det er fra drengenes omklædningsrum. Der må jeg ikke gå ind. Mine kinder bliver røde bare 
ved tanken.

Men så hører jeg lyden igen. Endnu en hulken.

Jeg bider mig i læben. Der sidder nogen og græder derinde! Tænk, hvis de har slået sig!

Rød om ørerne skubber jeg døren helt op og går ind.

Svuppe sidder på bænken under de grimme grønne knager. Han kigger op på mig med et tåre-
vædet ansigt.

Jeg stirrer på ham. ”Er du okay?” spørger jeg dumt.

Svuppe bider bare tænderne sammen og tørrer lynhurtigt tårerne af ansigtet.

”Hvad er der sket?” Jeg går hen ved siden af ham.

”Det ved du godt.”

”Nej, slet ikke.” Jeg er lige ved at række en hånd ud for at røre ham, men lader så være. Det er 
for mærkeligt. ”Er der sket noget med dine forældre?”

Svuppe fnyser. ”Nej! Det er da Valdemar! Hørte du ikke, hvad han sagde til mig?”

”Men … det er da ikke værre, end hvad han plejer …”

”Hvad andet vil du også have dem til at gøre ved mig?” Svuppe rejser sig op og spurter ud af 
omklædningsrummet.

Jeg står bare dumt stille og kigger efter ham. Jeg har aldrig set Svuppe græde. Det troede jeg 
ikke, han gjorde. Han griner jo selv med, når Valdemar driller ham.

Først da klokken ringer, skynder jeg mig ud.

*

Resten af dagen undgår jeg at se på Svuppe.

Men efter timen råber Valdemar noget igen. Om at Svuppe bør være duks. Han er naturligt 
god til at vaske tavler.

Svuppe griner, men jeg mærker noget stramme indeni mig. Før jeg ved af det, har jeg åbnet 
munden: ”Valdemar, kan du ikke lige tage en slapper?” Min stemme lyder lille og skinger.

Lydene i klassen holder op. Jeg har en fornemmelse af, at alles øjne vender sig mod mig.

Valdemar griner smørret, mens han vipper på stolen. ”Uh, er det Svuppes forsvarer, vi har her? 
Har Svuppen scoret?”
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Min hånd knytter sig sammen om stroppen på min skoletaske. ”Jeg synes bare, du skal lade 
ham være lidt i fred.”

”Ti stille!” siger Svuppe sammenbidt til mig. Han er endnu rødere i kinderne, end jeg er.

”I passer også ret godt sammen!” Valdemar lader sit blik løbe ned over mig. ”Du er også sådan 
lidt større i det. Ikke, Fede-rikke?”

Jeg hedder ikke Fede-rikke. Jeg hedder Frederikke. Det har jeg aldrig før været ked af at hedde.

Men da hele klassen bryder sammen i latter omkring mig, ved jeg, at fra nu af vil jeg altid hed-
de Fede-rikke.

*

Om aftenen kan jeg ikke sove. Min telefon bipper. Det er Emilie. Hun skriver, at jeg ikke skal 
tage mig af det på Instagram.

Jeg stirrer forvirret på beskeden, inden jeg hurtigt trykker mig videre til Instagram. Så ser jeg det.

svuppe + federikke

Det er skrevet på en dør med et hjerte omkring. Og Valdemar har taget et billede af det og 
lagt op. Det har allerede fået 27 likes.
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5. A’s nye drømmepar! har Valdemar skrevet som kommentar.

Nej, vi er ej!!! skriver jeg som kommentar. Så slukker jeg telefonen. Har ikke lyst til at læse, hvad 
de svarer.

I stedet ligger jeg på min seng og ser op i loftet. Helt sikker på en ting: Jeg burde bare have tiet 
stille. Jeg burde ikke have sagt noget.

*

Ved morgenmaden forsøger jeg at spørge min far. ”Far, hvis nogen nu driller én, ikke?”

Far kigger ikke op fra sin avis. ”Det skal du lade være med, Frederikke. Det ved du godt.”

”Jeg driller ikke nogen! Det er Valdemar, der driller mig!”

Far klukker bare. ”Han er nok bare forelsket i dig.”

Jeg skal til at sige noget mere, men skovler så en spiseskefuld mysli i munden. Far vil alligevel 
ikke forstå det.

*

Da jeg kommer ind i klasselokalet, råber Mie: ”Der kommer Fede-rikke!”

Et brus af latter slår mig i møde. Valdemar griner, mens han vipper på sin stol for enden af klas-
sen som en konge. Emilie ler ikke, men hun ser ikke op. Hun kigger bare ned i sin bog, som om 
hun ikke lægger mærke til noget. Men den latter, der lyder højest, kommer fra Svuppe. Hans 
øjne er helt krøllet sammen i latter, mens han peger på mig. Der er intet tilbage af den gråd, jeg 
hørte i går.

Jeg drejer om på hælen og styrter ud.

*

Jeg når kun at komme et par skridt ned ad gangen, så støder jeg ind i Gert, min klasselærer. 
Han var på vej med en masse papirer i hænderne, som ryger ned på de mintgrønne fliser.

”Hey der! Pas lige på, hvor du går!”

”Undskyld,” mumler jeg og sætter mig straks på knæ for at hjælpe med at samle papirerne op. 
Så kan han heller ikke se, at jeg har tårer i øjnene.

”Men hvad er det, Frederikke? Er der noget galt?”

Jeg ryster på hovedet. Tør ikke sige noget af skræk for at komme til at græde.

”Men det kan jeg da se, der er.”

Gert sætter sig på knæ ved siden af mig og kigger mig ind i øjnene. ”Du må vist hellere tale 
med mig.”

*
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Først et kvarter senere kommer vi ind i klassen igen. Gert ser meget alvorlig ud. Der er ret 
meget uro i klassen. Mine klassekammerater forstår nok ikke, hvorfor Gert har været så forsinket.

”Vi skal lige tale om noget,” siger Gert til hele klassen.

Valdemar rynker brynene og holder op med at vippe på stolen. Stolens forreste ben rammer 
gulvet med et lille brag.

”Hvis vi skal have en god stemning i klassen, er det vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden.” Gert 
ser rundt i klassen. ”Jeg ved, at Frederikke er blevet kaldt navne.”

Mit ansigt begynder at brænde. Jeg smutter stille hen på min plads.

”Er der andre, der føler, at de har været udsat for mobning?”

Svuppe sender mig et blik ud af øjenkrogen. Og i det blik kan jeg se angsten. At han ikke vil 
indrømme det.

Før han når at tage en beslutning, rækker Valdemar hånden op.

Gert hæver øjenbrynene. ”Er der nogen, der mobber dig, Valdemar?”

”Nej, altså. Det er ikke så slemt. Jeg ville bare sige, at jeg tror godt, jeg ved, hvad det drejer sig 
om. Og det var bare for sjov.”

Jeg kan se flere hoveder nikke rundt omkring i klassen. Mie nikker nærmest med hele kroppen, 
så enig er hun med Valdemar.

”Og jeg er selvfølgelig ked af, at Frederikke opfattede det på den måde.” Valdemar har sin 
sukkerstemme på. Den stemme, han kun bruger over for lærere. ”Jeg vidste ikke, hun var så 
følsom.”

Jeg kan se Gert rynke øjenbrynene. Måske holder han op med at tro på mig nu. Måske tænker 
han også, at jeg bare er overfølsom. Måske tænker han, at jeg er den eneste, som har et pro-
blem.

Så bliver en anden hånd rakt op. Det er Svuppe. Eller Malthe, hedder han jo. Jeg skal også hu-
ske mig selv på det. Svuppe er et ondt ord, som har gnavet sig ind i min bevidsthed. Det er 
Malthe, der rækker hånden op.

”Hvad vil du sige, Malthe?” spørger Gert venligt.

Malthe er hvid i ansigtet. Men han svarer.

Mens jeg ser på ham, tænker jeg, at verden måske alligevel ikke kun drejer sig om få personer, 
der kan gøre, som de vil. Måske drejer den sig om os allesammen.
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10 - 15 minutter

15 minutter

!OBS.! Det er vigtigt, at ingen elever kommer til at stå alene. 
Sørg derfor for at nævne tal, så grupperne altid går op. 

ENERGIZER 
’KROPSBILLEDER AF MOD OG STYRKE’ 

Formål: at fremme elevernes oplevelse af mod og styrke gennem kropslige udtryk.

Beskrivelse:
1. Eleverne står på gulvet.
2. Giv eleverne to minutter til at tænke over, hvad mod og styrke betyder for dem.
3. Bed eleverne om at gå rundt imellem hinanden.
4. Mens eleverne går, forklarer du, at eleverne skal danne grupper med det antal elever, du siger. Hvis

du fx siger ’to’, skal eleverne finde sammen to og to. Hvis du siger ’fem’ skal eleverne finde sammen i
grupper af fem. Opfordr eleverne til at finde sammen i forskellige grupper, så de når at være i gruppe
med så mange forskellige klassekammerater som muligt.

5. Når du siger ’tre’, skal eleverne finde sammen tre og tre, samtidig med at de i deres gruppe på tre
sammen skal lave et kropsbillede, der symboliserer mod eller styrke. Alle i gruppen skal indgå som en
del af billedet.

6. Sig nu varierende talmængder, og lad eleverne finde sammen i grupper.
7. Efter at eleverne har dannet en gruppe, siger du ’gå’, så eleverne går rundt imellem hinanden og på

den måde sikrer, at grupperne bliver blandet.
8. Vær opmærksom på at få sagt ’tre’ et par gange, så eleverne får lavet fælles kropsbilleder af mod eller

styrke i et par grupper.
9. Når eleverne laver kropsbilleder, så giv tid til, at eleverne kan kigge rundt på hinandens kropsbilleder

uden at kommentere, inden du igen siger ’gå’.

AFSLUTTENDE EVALUERINGSLEG 
’KASTE MED BOLD’

Formål: at evaluere forløbet på en sjov måde og give eleverne mulighed for at blive hørt 
og høre hinanden.

Materialer: En bold eller andre sjove/fjollede kasteredskaber, fx et tøjdyr, der kan bruges til at løfte 
stemningen.

Beskrivelse:
1. Alle står i en cirkel.
2. Fortæl, at den, der har bolden, må tale og har de andres fulde opmærksomhed.
3. Fagpersonen stiller 1-3 spørgsmål, der relateres til modulets læringsmål og indhold, fx:

• Hvad ved du nu, som du ikke vidste før?
• Nævn en mobbeposition?
• Hvordan kan man hjælpe andre, hvis de bliver mobbet?
• Hvad vil du særligt huske fra i dag?
• …

4. De, der har lyst til at svare, markerer og får bolden.
5. Sørg så vidt muligt for, at kasteredskabet kommer rundt til alle elever, så alle får mulighed for at ud-

trykke sig og blive hørt.
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ARBEJDSARK, MODUL B
’POSITIONER’

MOBBEOFRE
Elever, der bliver mobbet.

UDØVERE
Elever, der tager initiativ 
til at mobbe.

MEDLØBERE
Elever, der følger og støtter 
udøveren fx ved at grine med 
eller opmuntre udøveren.

TILSKUERE
Elever, der er vidne til mobning, 
men ikke gør noget aktivt for at 
stoppe det.

FORSVARERE
Elever, der mobiliserer deres 
mod og handler aktivt for at 
stoppe mobningen.
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49) Inspireret af Save the Children (2012).

MIT OMRÅDE – en kortlægning59 60-90 minutter

IDÉ:
Fagpersonen kan på forhånd have printet kort i 3-4 forskellige niveauer, fra skoleniveau til et større 

område (fx fra Google Maps). Eleverne kan derefter vælge, hvilket kortudsnit de vil arbejde med.

DET VIDERE ARBEJDE

Formål: at give eleverne mulighed for at 
skabe overblik over deres lokalsamfunds 
ressourcer og identificere evt. udfordringer, 
samt hvad de selv kan gøre for at gøre 
lokalsamfundet mere børnevenligt.

Materialer:

• Kort over børnenes lokalområde (fx print fra 
Google Maps eller et kort over skolens 
område).

• Evt. et smartboard, hvor det eller de valgte 
udsnit fra Google Maps kan vises for hele 
klassen.

• Symboler til Mit område – en kortlægning 
kan findes på www.redbarnet.dk/skole under 
’Børns rettigheder’.

• Store plancher.

• Lim, sakse og tusser. 

I aktiviteten Mit område – en kortlægning tager 
elever i grupper afsæt i et kort over deres lokal-
område og bruger symboler med henblik på:

 • At fremhæve steder, der er sjove, trygge og rare for børn, samt reflektere over områdets eksisterende
tilbud, fx skole eller fritidstilbud.

 • At fremhæve steder, der er kedelige, utrygge eller farlige for børn.

 • At skabe overblik over, hvilke fokusområder i lokalsamfundet de gerne vil være med til at forbedre
eller udvikle.

Aktiviteten går også ud på at kortlægge, hvilke handlemuligheder man som barn har, og hvor man kan få 
hjælp, hvis man oplever, at ens rettigheder krænkes, eller man ikke trives.
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Beskrivelse:
1. Eleverne inddeles i grupper med ca. fem i hver.

2. Sørg for, at hver gruppe har :

• Et printet kort over lokalsamfundet

• Symboler til Mit område – en kortlægning

• En planche, lim, saks og tusser

3. Eleverne limer deres områdekort op på planchen.

4. Derefter drøfter eleverne i grupperne følgende:

• Hvor er det sjovt/trygt/rart at være? Hvilke tilbud
er der til børn i lokalområdet?

• Hvor kan man søge støtte eller hjælp, hvis man
har brug for det?

• Hvor er det kedeligt/utrygt/farligt at være?

• Hvad vil de gerne være med til at forbedre
eller udvikle?

5. Eleverne limer de symboler på planchen, som de
synes giver mening, og skriver deres kommentarer
under symbolerne og tegner pile ind til de konkrete
steder på kortet.

6. Eleverne fremlægger efterfølgende deres plancher
for hinanden med fokus på de fire ovenstående
punkter. Eleverne kan evt. fremlægge ud fra et stort
kort, der vises på smartboard.

7. På baggrund af elevernes kortlægning af lokalsam-
fundet kan I sammen tale om, hvad eleverne ønsker
at ændre, og hvad I kan gøre for at opnå dette – her
kan ’Planlægning af projekter med arbejdsark’ og
’Idéer til videreformidling’ fx inddrages.



DET VIDERE ARBEJDE 191

PLANLÆGNING AF PROJEKTER MED ARBEJDSARK

Formål: at støtte elever i at planlægge projekter. Kan styrke elevernes oplevelse af ejerskab og overblik.

Materialer: Kopi af arbejdsarket ’Planlægning af projekter’.

Beskrivelse:

 • Sørg for, at hver gruppe har arbejdsarket ’Planlægning af projekter’, og gennemgå arket sammen med
eleverne.

 • Mens eleverne arbejder i grupper, cirkulerer fagpersonen rundt og støtter dem i processen.

1. Gruppen starter med at skrive deres mål og målgruppe på målflaget for enden af vejen.

2. Derefter drøfter eleverne i gruppen og noterer på arbejdsarket:

• Hvad der skal gøres (fx informere børn i indskolingen om deres rettigheder)

• Hvordan det skal gøres (fx plakater, teater, musik, avis, samarbejde med lokalforening, forandrings-
skabende arbejde etc.), og hvad de har brug for til projektet (fx materialer)

• Hvem der er ansvarlig for hvad

3. Til sidst aftaler eleverne en deadline for deres projekt og skriver datoen i flaget.

4. Fagpersonen kan evt. spørge eleverne, hvilke udfordringer de kan møde på vejen til målet. Hvis der
er mulige udfordringer, så få eleverne til at overveje, hvordan de kan håndtere evt. udfordringer. Evt.
udfordringer og håndtering af disse kan skrives ved siden af vejen på arbejdsarket.
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HVORNÅR

DATO:

MÅL
MÅL: (Hvad vil vi ændre?)

HVAD SKAL GØRES?

HVORDAN SKAL DET GØRES?

HVEM SKAL GØRE DET?

MÅLGRUPPE: (Hvem er 
projektet for?)

ARBEJDSARK
’PLANLÆGNING AF PROJEKTER’
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IDÉER TIL VIDEREFORMIDLING

I relation til de udvalgte temaer/udfordringer/fokusområder kan I undersøge, om der er noget fra 
STÆRKE SAMMEN-forløbet, som I synes er vigtigt at få formidlet videre til andre på skolen eller i 
lokalsamfundet.

Brug evt. ’Planlægning af projekter med arbejdsark’ i planlægningsfasen.

Her er en række idéer :

Skriv et brev til kommunen eller lokalpressen

Lav en avis
I kan lave en avis omhandlende et udvalg af børns rettigheder.

Opret en avisredaktion, der består af:
 • En redaktør, der er tovholder
 • Journalister, der skal lave interviews
 • Fotografer, der tager billeder
 • Undersøgere, der finder de informationer, der er brug for

Avisen kan bestå af en forside, en side om børn i Danmark, en side om børn fra et andet land 
og en bagside med anmeldelser af relevante bøger, hjemmesider eller film/videoklip eller en 
tegneserie. I kan efterfølgende undersøge, om I kan få arbejdet omtalt i den lokale presse.

Lav plakater
I kan lave plakater, der omhandler det valgte tema/udfordring. Plakaterne kan hænges op på 
skolen eller andre relevante steder.

Lav en sang
På www.redbarnet.dk/skole under ’4. - 6. klasse’ og ’Børns rettigheder’ kan I komponere og 
indspille jeres egen sang eller rap. Sangen/rappen kan fx handle om Børnekonventionen eller et 
udvalg af børns rettigheder, at være stærke sammen og passe på hinanden, grænser, følelser etc.

Lav et teaterstykke eller en film
I kan forberede et teaterstykke eller en film, som I efterfølgende viser for hinanden i klassen, 
for andre klasser på skolen eller uden for skolen. Overvej, hvordan I vil formidle emnet, og 
hvem I vil formidle til. 
Historien kan bestå af: (1) problem + (2) hvordan problemet blev løst.

Opret et ’børnerettighedsagentkorps’ på skolen
Værktøjskasse på www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’ - ’STÆRKE SAMMEN’

Samarbejde med Red Barnets lokalforeninger
I kan skrive et brev til den nærmeste Red Barnet-lokalforening og fortælle, hvad I arbejder 
med, og undersøge, hvordan I evt. kan indgå i et samarbejde.
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