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Introduktion til læseren  
I følgende materiale beskrives en række workshops, der egner sig til undervisning og understøttende 
undervisning i indskolingen, mellemtrinnet og i enkelte tilfælde udskolingen. I de beskrevne workshops er 
der fokus på at inddrage det lokale erhvervsliv/kulturliv og arbejde med entreprenante og kreative 
læreprocesser (Boysen, Mundt og Thilemann, 2017). Til hver workshop er udformet en film og selve 
workshoppen er udformet efter en bestemt skabelon indeholdende en øvelse og en udfordring. I 
nærværende materiale præsenteres (1) rammen for de skitserede workshops, (2) de 27 workshops, og (3) 
hjælp til at udvikle flere film/workshops. De præsenterede film er produceret af studerende fra 
Professionshøjskolen Absalon.        
 

Hvorfor anvende film? 
Forbindelser mellem skole, lokalsamfund og lokale aktører kan være svære at skabe på grund af 

strukturelle, ressourcemæssige og logistiske forhindringer. Det kan fx være svært for den lokale kok at 

afse tid til at besøge skolen. Ligeledes kan det være besværligt og omkostningstungt for skolen at 

transportere skoleklasser rundt til lokale landmænd, virksomheder med mere. Derfor anvendes i dette 

projekt film som en alternativ måde, hvorpå forbindelser kan skabes. Ligeledes giver filmmediet mulighed 

for at fastholde og udbrede viden til andre skoler og klasser. 

 

Filmen forløber i to overordnede faser: 

1)    Aktøren præsenterer sig selv og viser en øvelse, som børnene skal lære. 

2)    Aktøren giver børnene en kreativ udfordring. 

 

Hvorfor en øvelse og en udfordring? 
Der er en række årsager til, at den kreative workshop både skal indeholde øvelser og en udfordring. For 
det første bygger kreativitet på viden og færdigheder (Amabile, 1996; Craft, 2005; Csikszentmihalyi, 
1999). Derfor er kunnen en væsentlig forudsætning for kreativitet. For det andet defineres fænomenet 
kreativitet ofte som bestående af to elementer, originalitet og kvalitet (Gardner, 1993; Tanggaard, 2008). 
Man ser denne tænkning afspejlet fx i TV programmer som ”Den Store Bagedyst” eller ”Nybyggerne”. Her 
skal dommerne både tage stilling til, (1) hvor ny/anderledes/original en kage eller en indgangsportal er og 
samtidig (2) tage stilling til hvor veludført glasuren fremstår, eller hvor plant gulvet er lagt. Se evt. en film 
om dette her: https://www.youtube.com/watch?v=0R8N7hpdp_k. For det tredje, er det vigtigt at 
tydeliggøre for børnene, hvilke kriterier, deres produkter bliver evalueret ud fra (Boysen, 2013). Ved at 
indlægge øvelser, kan der skabes et didaktisk rum, hvor der kan gives feedback og opstilles tydelige mål. 
Hermed undgås, at kreative processer bliver mystificeret og forbeholdt de børn, som har let ved at være 
kreative. Ønsket om at tydeliggøre mål og læreprocesser er også et element, der kan findes hos John 
Hattie og i metodikken ”synlig læring” (2013).  
 
Ideelt set bygger den kreative udfordring på den ekspertise børnene har lært, eksempelvis: 

 Børnene har lært af en kok at snitte gulerødder på en særlig måde og skal nu bruge disse særligt 
udskårne snitter i en selvopfundet salat, hvor de skal ”snyde” de mindre børn til at spise sundt.  

https://www.youtube.com/watch?v=0R8N7hpdp_k
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 Børnene har lært af en ejendomsmægler, hvordan man tager billeder af rum, så de ser store og 
lyse ud og skal nu bruge denne viden til at præsentere skolen i en reklame, som skal sendes til 
mulige købere blandt rige oliesheiker.  
 

Hvad skal der ske i workshoppen? 
I nedenstående beskrives rammerne for workshoppen. Der er her tale om en eksemplarisk beskrivelse. 

Man kan naturligvis afvige fra modellen og bruge filmen, som man vil. Workshoppen kan inddeles i en 

række faser: 

  
1.  Film vises (evt. kun første del af videoen, hvor øvelse præsenteres) 
2.  Øvelsen faciliteres og udføres – der gives løbende feedback og støtte.  
3.  Den kreative udfordring præsenteres og der gives inspiration til, hvorledes udfordringen kan løses (evt. 

vises anden del af filmen, hvori udfordringen beskrives). 
4.  Den kreative proces faciliteres bl.a. med baggrund i metodikker vedr. innovation og ide-generering 

(Nielsen, 2011). Se evt. https://www.youtube.com/watch?v=t_X9_D2o8jA.  
5.  De kreative resultater evalueres med baggrund i specifikke kriterier. Børnenes feedback til hinanden 

rammesættes og faciliteres.  
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t_X9_D2o8jA
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27 workshops 
 

Plastfabrik https://www.youtube.com/watch?v=5XhYaYTDBfU 

1. Første del af filmen fra en plastfabrik vises. I videoen fortæller Jan, hvordan man laver en kasse ud af 

pap.  

2. Børnene følger Jans instrukser og laver kasser.  

3. Sidste del af filmen vises. Børnene opfordres på videoen til at designe forskellige typer af innovative 

madkasser med udgangspunkt i forskellige madvarer og yndlingsretter.   

4. Børnene tegner nu individuelt skitser af tre af deres yndlingsretter. I grupper fortæller de hinanden om 

yndlingsretterne. Efterfølgende tegner børnene forskellige former på papir, fx hjerter, firkanter, 

trekanter, cirkler, osv. Med udgangspunkt i inspiration fra former og yndlingsretter designer børnene 

nu en madkasse. Først tegnes en skitse af madkassen. Dernæst konstrueres madkassen i pap.  

5. Børnene fremviser deres madkasser og de giver hinanden feedback, fx med udgangspunkt i de seks 

tænkehatte udviklet af Edward de Bono (De Bono, 1985). 

 

  

 

Billedkunst https://youtu.be/FYlojODmRiE 

1. Filmen om kunstneren Estrid vises. I videoen fortæller Estrid om sit arbejde som kunstner og 

præsenterer en række metoder, hvor hun bruger klude til at lave baggrund med.  

2. Børnene får udleveret papir, klud og maling. De skal nu male baggrunden til deres kunstværk.  

3. Børnene vælger nu et tema, som de vil arbejde med, evt. med inspiration i Estrids malerier. Det kan 

være huse, træer, cykler, slik eller mennesker tegnet i naivistisk stil. De tegner først på blank papir og 

herefter oven på baggrunden.    

4. Med inspiration fra Estrids cykel-malerier, bruger børnene nu hvid maling til at male omkring deres 

tegninger, så de fremstår mere skarpt.  

5. Børnene evaluerer nu hinandens billeder, fx ud fra spørgsmålet, ”fortæl en historie med udgangspunkt i 

det kunstværk du ser på”.     

https://www.youtube.com/watch?v=5XhYaYTDBfU
https://youtu.be/FYlojODmRiE
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Tøjbutik https://www.youtube.com/watch?v=8WQW9Poi1Vc&feature=youtu.be 

  
1. Første del af filmen fra en tøjbutik vises. I videoen viser ekspedienten, hvordan man byder kunder 

velkommen, og hvordan man lægger tøj sammen.  

2. Pædagogen/læreren rammesætter øvelser og lege, hvor børnene via rollespil øver sig på at byde 
velkommen i en butik og hjælpe kunderne. Dernæst trænes børnene i at lægge tøj sammen (tøjet kan 
fx komme fra skolens glemmekasse). Der lægges tøj sammen på tid. Der etableres sjove konkurrencer 
m.m. Der gives løbende feedback.  

3. Anden del af filmen vises. Her opfordres børnene til at lave deres egen tøjbutik med eget navn og ’stil’. 
Der gives eksempler (bl.a. med billeder og videoer) på forskellige butikker og tøjbutik-navne.  

4. Børnene vælger tøj fra glemmekassen og sammensætter forskellige sæt tøj. De forskellige sæt tøj gives 
navne. Til sidst skal børnene finde et navn til butikken og børnene instrueres her i at anvende 
brainstorms-teknikker, associationskæder, ide-genererings-modeller m.m. (hvis man vil udvide 
workshoppen, kan børnene fx også samle eller producere musik som baggrundssound i deres butik, 
tegne plakater m.m.).  

5. Børnene går på besøg i butikkerne. Der bruges rollespil, således at butiksejerne (børnene) spiller rollen 
som ekspedienter, og pædagogerne spiller rollen som kunder. Børnene opfordres til at udpege 
elementer, som de synes er særligt sjove, flotte eller spændende ved hinandens butikker. Hvis der er 
mere tid, kan der også arbejdes med at gå catwalk med de designede sæt tøj.  

 

  

 

Optiker https://youtu.be/wp-sQ6fE_EA 

1. Filmen vises. Den er lang og indeholder meget spændende information, så der er muligvis brug for en 

del stop og dialog undervejs. 

2. Børnene præsenteres i slutningen af filmen for en øvelse. De skal lave deres egen synsprøvetavle med 

bogstaver og tal. Efterfølgende afprøver børnene synsprøvetavlen.    

3. Børnene skal nu lave en synsprøvetavle til små børn, der ikke kan læse. Dvs. at børnene skal lave 

tegninger af ting, dyr m.m. i forskellige størrelser ligesom på en synsprøvetavle.  

4. Børnene inspireres til forskellige illustrationer – fx via google. Herefter tegner børnene.  

5. I grupper afprøves de producerede synsprøvetavler.  

https://www.youtube.com/watch?v=8WQW9Poi1Vc&feature=youtu.be
https://youtu.be/wp-sQ6fE_EA
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Journalist https://youtu.be/BbMUIjuK9Wk 

1. Børnene ser filmen om journalistik, hvor de centrale elementer i en artikel forklares, og hvor børnene 

får en opgave.  

2. Børnene skal nu huske på historier fra deres liv ud fra forskellige temaer, såsom ”hvad er den sjoveste 

gave jeg har fået?”, ”hvornår har jeg faldet på den vildeste måde?”, ”hvad er det farligste insekt jeg har 

set?” eller ”hvad er den mest pinlige oplevelse jeg har haft”. På skift interviewer børnene hinanden om 

deres historie. Alle laver en artikel ud fra den historie den anden har fortalt.  

3. Børnene skal nu lave en avis med udgangspunkt i artiklerne. Børnene skal lave 

tegninger/illustrationer/billeder til hinandens artikler. For at inspirere, præsenteres børnene for 

forskellige aviser og artikler/illustrationer studeres.  

4. Børnenes artikler og illustrationer klippes ud og klistres ind i en fælles avis. Dette kan også gøres 

digitalt.  

5. Børnene skal i grupper diskutere hvilken artikel, der skal på forsiden. De skal argumentere ud fra 

kriterier som fx relevans, nyhedsværdi, humor eller andet. Avisen deles ud til forældre eller sælges på 

skoletovet.   

 

  

 

Ninja-instruktør https://youtu.be/tXW5DM8bKYQ 

1. Første del af filmen vises, hvor Ninjainstruktøren demonstrerer en række forskellige moves som 

børnene skal lære.    

2. Børnene afprøver og træner de forskellige moves indenfor eller udenfor på udvalgte steder, defineret 

af pædagogen/læreren.  

3. Børnene får nu præsenteret udfordringen: De skal finde nye steder at lave Ninjamoves rundt omkring 

på skolen. De skal også opfinde nye Ninjamoves. Det er vigtigt, at det hele foregår i stilhed, fordi 

Ninja’er ikke må blive opdaget. De skal finde på navne til deres moves og optage dem på film eller 

tegne dem undervejs.  

4. Børnene skal nu forestille sig, at skolen laves om til en Ninjaskole. De skal lave et kort over skolen og 

beskrive og illustrere, hvilke områder af skolen, der er beregnet til bestemte moves.   

5. Børnene fremviser deres Ninja skoler for hinanden. De viser de optagede film og de producerede 

illustrationer og lærer hinanden de udviklede moves.  

https://youtu.be/BbMUIjuK9Wk
https://youtu.be/tXW5DM8bKYQ
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Dyrelæge https://youtu.be/jiv8C-IhrjA 

1. Første del af filmen vises, hvor Lene fortæller om, hvordan det er at være dyrelæge. Stop gerne filmen 

undervejs. Der er meget information. 

2. Børnene modtager i filmen en opgave. De skal lave et sundhedstjek på hinanden i par. Den ene leger 

hund eller kat. Den anden er dyrelæge og skal tjekke puls, øjne, tænder og ører. Der kan leges med 

godbidder, hvis dyret ikke ”opfører sig ordentligt”.   

3. Anden del af filmen vises og børnene modtager udfordringen. De skal tegne deres 

ynglingsdyr/fantasidyr og udforme et sundhedstjek.  

4. Børnene introduceres til forskellige dyr og diverse måder, hvormed man kan lave sundhedstjek. 

Børnene tegner nu tegninger af deres ynglingsdyr/fantasidyr og beskriver fem ting man skal tjekke på 

dyret, når der skal leves sundhedstjek. På tegningen sættes cirkler rundt om de steder, der skal tjekkes.   

5. Børnene viser hinanden tegningerne og instruerer hinanden i, hvorledes sundhedstjekket skal 

foretages. De udtænkte sundhedstjek udføres som rollespil.       

 

  

 

Yoga https://youtu.be/tVY4p6n2yo4 

1. Filmen vises. Undervejs præsenteres forskellige øvelser. Ved hver øvelse stoppes filmen og øvelsen 

udføres.  

2. Ved den første øvelse er der brug hjælp fra pædagogen/læreren, der evt. kan fortælle, hvad hun/han 

selv synes hun/han er god til og bagefter lave en brainstorm med børnene i forhold til, hvad børnene er 

gode til. 

3. Sidste del af filmen vises, hvor børnene modtager en udfordring. De skal nu lave en stilling, en 

bevægelse eller evt. en række bevægelser, der afspejler det, som de er gode til.  

4. Læreren/pædagogen giver bud på, hvordan det som man er god til kan omsættes til en bevægelse. Evt. 

kan børnene starte med at tegne sig selv i forskellige situationer, hvor de er ”gode” eller føler, at de 

mestre situationen. Eller de kan lave små drama improvisationer. Herefter udvikler de 

stillinger/bevægelser individuelt.  

5. Til sidst fremvises bevægelserne. Børnene står i en rundkreds og prøver hinandens øvelser af til musik. 

Én efter én går børnene ud i midten af cirklen og viser øvelserne, mens de andre imiterer. Når de er 

færdige, skal de prøve at huske og fremvise hinandens øvelser.  

https://youtu.be/jiv8C-IhrjA
https://youtu.be/tVY4p6n2yo4
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Negleteknikker https://youtu.be/Isl563H6ytM 

1. Filmen vises. Fra cirka 1:50 og frem handler det konkret om, hvordan man laver negle. Der bruges 

specialudstyr. Men workshoppen kan fx laves med små stykker wc-papir, lidt vand samt tusser, eller 

lign. 

2. Efter filmen er vist, faciliteres øvelsen. Børnene sidder i par. Først pudser børnene hinandens negle 

med papir og evt. lidt vand. Herefter tegnes en enkelt negl med tus i en bestemt farve. Til sidst laves 

håndmassage. 

3. Nu skal der så laves kreativ negleudsmykning. Læreren/pædagogen viser billeder fra YouTube med 

sjove negle-designs. Herefter tegner børnene individuelt fire forskellige bud på et negle-design på et 

stykke papir.  

4. Børnene sidder igen i par og leger de er hos en negleteknikker. De præsenteres for de fire mulige 

design af det andet barn og de får lov at vælger én af dem. De får det valgte design tegnet på flere 

negle. Når de er færdige, får de en afsluttende håndmassage. Herefter bytter de roller.    

5. Som afslutning laves en opvisning, hvor børnene i rundkreds fremviser de fantastiske nye negle-

designs. Evt. kan aktiviteten bruges som udgangspunkt for bordteater, hvor de forskellige negle 

tildeles navne og spiller improviserede roller.   

 

  

 

Skuespiller https://youtu.be/RHziYu2wRPg 

1. Filmen vises. Undervejs præsenteres tre øvelser. Ved hver øvelse stoppes filmen og øvelsen laves i par. 

I forbindelse med den sidste øvelse er der brug for, at den præsenteres en ekstra gang i plenum.   

2. Sidste del af filmen vises, hvor børnene modtager en udfordring. De skal nu lave en øvelse, hvor de 

spejler hinanden. De arbejder med sorg, vrede og glæde. Dette kan fx gøres således:  

3. I par skal børnene improvisere små spil. To personer mødes på en bænk i en park. Her skal de 

improvisere over en samtale. Fx starter den ene med at spørge ”hvorfor er du så ked af det?” Undervejs 

kan pædagogen/læreren sige ”sorg”, ”glæde” og ”vrede” og hermed styre børnene i nye retninger.  

4. Børnene improviserer foran hinanden. Scenen er bænken i parken. Nogle gange siger 

pædagogen/læreren ”frys” og publikum skal nu give forslag til, hvad der skal ske. Herefter spiller 

børnene det.   

5. Som i forumteater kan de forskellige roller skiftes ud med personer fra publikum. Fx hvis en af 

tilskueren får en ide til den videre handling, så kan læreren/pædagogen sige – ”kom herop og prøv det”. 

 

https://youtu.be/Isl563H6ytM
https://youtu.be/RHziYu2wRPg
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Fysioterapeut https://youtu.be/UVYtkRjIPqs 

1. Filmen vises. Der gennemgås en række forskellige behandlingsmetoder. Til sidst præsenteres en 

udfordring. Børnene skal lave et program, hvor balance testes.  

2. Udfordringen rammesættes på følgende måde. I hver gruppe skal der laves fem forskellige øvelser, der 

bliver gradvist sværere. Der kan arbejdes med at dreje rundt, huske en remse, få fortalt en historie om 

hvordan man er ude at sejle i kæmpe uvejr m.m., blinke vildt og hurtigt m.m. Det er vigtigt, at børnene 

får inspiration til, hvordan udfordringen kan løses.  

3. Alle prøver hinandens øvelser, og der laves evt. en lille ”balance-bog”, der indeholder de forskellige 

øvelser. Der kan også udvikles en samlet historie, der støtter øvelserne. Fx ”forestil dig at du står på en 

et skib i blæsevejr. Et reb falder ned og snurrer sig om din venstre arm (hold venstre arm på ryggen)…” 

eller noget i den stil.   

4. Nu arbejdes der videre med massage. I par skal børnene udvikle et massageprogram med 

udgangspunkt i en fortælling, de selv finder på. Fx ”dyrene i junglen skulle til fest ved bjerget. Først 

kom musen (der udvikles en massage-teknik, der føles som en mus)…” 

5. Børnene samler deres forskellige massage-programmer i en bog og andre klasser inviteres ind for at 

blive masseret. De tilkomne kan vælge massage-programmer fra den producerede bog, fx ”jungle-

massagen” eller ”bondegårdsmassage”.   
 

  

https://youtu.be/UVYtkRjIPqs
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Ejendomsmægler https://youtu.be/qrV5UYsJcCQ 

1. Filmen om ejendomsmæglere vises. Der lægges vægt på ’præsentationstekst’, der også er et 

væsentligt omdrejningspunkt i workshoppen. 

2. Den første øvelse introduceres. Børnene skal finde billeder af huse i blade og klippe dem ud. Eller de 

kan tegne huse. Eller finde huse på Google og printe ud. Børnene skal skrive en lækker 

præsentationstekst til de forskellige huse.  

3. Klassen skal nu gætte, hvilke huse og husbeskrivelser, der hænger sammen. På midten af gulvet 

placeres alle huse, så alle kan se dem. Alle husbeskrivelser samles i en bunke og læses op én efter én. 

Alle skal hjælpes ad med at finde ud af, hvilket hus, der passer til hvilken tekst. Undervejs diskuteres, 

hvorvidt teksten lyder indbydende.  

4. Filmen vises evt. igen og udfordringen præsenteres. Skolen skal sælges. For at gøre opgaven ekstra 

spændende kan skolen sælges til en rig japansk godsejer, en invester i luksushoteller, et naturhistorisk 

museum eller noget andet specifikt. Børnene skal nu sætte sig ind i kundens ønsker og lave en 

salgsopstilling af skolen, som vil imødekomme den eksterne købers behov. Børnene vælger forskellige 

steder/rum på skolen at tegne (eller tage billeder af) og beskrive. 

5. Pædagogen/læreren spiller nu rollen som den eksterne køber, der kommer på besøg og gerne vil vide 

mere om mulighederne ud fra den tilsendte salgsopstilling. Børnene er ejendomsmæglere. 

 

 

  

https://youtu.be/qrV5UYsJcCQ
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Præsentationsteknik https://youtu.be/UvoAJFLc0Ds 

1. Denne film er til udskolingen, men kan sagtens også bruges i indskoling og mellemtrin. I filmen 

gennemgås en række øvelser, der kan anvendes ved mundtig præsentation, jobsamtale m.m. 

2. De forskellige øvelser, der introduceres i filmen afprøves. Første øvelse: At give et ordentligt håndtryk. 

Leg evt. med små spil, fx en jobsamtale. Sig goddag og giv håndtryk på forskellige måder. Her kan 

også leges med at spejle hinandens stemmelege, stemning og energi.   

3. Anden og tredje øvelse. Leg med power-position og vejrtrækning. Brug evt. igen en drama-

improvisationsøvelse. Fx kan børnene udforme en pressemeddelelse, der er helt skør og efterfølgende 

skal en af de andre børn læse meddelelsen op som om han/hun var præsident med stor autoritet.      

4. I slutningen af filmen præsenteres en udfordring. Der skal laves fremlæggelser, der indeholder 

følgende fire dele ”connection, attention, main idea og præsentation”. Individuelt skriver børnene bud 

på temaer på papir og putter temaerne ned i en boks. Gruppevis eller individuelt trækker børnene et 

tema tilfældigt op af boksen. Efterfølgende laver de fremlæggelsen. 

5. Børnene viser fremlæggelserne for hinanden.  

 
Iværksætter https://youtu.be/JDw3C_ULnjc 

1. Emil, som oprindeligt er uddannet slagter, fortæller om entreprenørskab og ide-generering. Filmen er 
relevant både i indskoling, mellemtrin og udskoling. I indskolingen og mellemtrinet skal børnene 
hjælpes til at forstå alle detaljer. I filmen beskrives de basale elementer i entreprenørskab kort og 
præcist.  

2. Filmen afsluttes med en ide-genereringsøvelse. Børnene skal på 5 minutter individuelt nedskrive (eller 
illustrere) så mange ideer som muligt i forhold til et nyt produkt eller en ny virksomhed. Det skal 
understreges over for børnene, at det i denne øvelse er kvantitet og ikke kvalitet, der er afgørende. 
Efter øvelsen fortæller børnene hinanden om deres ideer.  

3. I den næste øvelse skal børnene igen lave en 5-minutters individuel skriftlig brainstorm. Brainstormen 
tager udgangspunkt i spørgsmålet ”Nævn ting fra din dagligdag, der kunne forbedres?”. Det kan fx 
være punkterede cykler, dårligt smagende sund mad, kedelige skoletimer m.m. Efter øvelsen 
videndeler børnene i grupper og de andre børn skal brainstorme ud fra spørgsmålet ”kan man forestille 
sig et produkt eller en virksomhed, der kan løse problemet?”  

4. Nu skal børnene individuelt gå videre med en ide til et produkt eller en virksomhed. De kan vælge at 
lade sig inspirere af de tre brainstorms. De skal forholde sig til de tre kategorier, som Emil har 
introduceret, behov, kompetencer og konkurrence.  

5. Børnene fremlægger individuelt virksomheds-ideer for hinanden. Herefter er der mulighed for at starte 
et længere forløb op, hvor børnene arbejder med at udvikle egne virksomheder.  
 

 

  

https://youtu.be/UvoAJFLc0Ds
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Dans din omverden https://youtu.be/jGd97-wLO24 

1. Vis filmen. I filmen nævnes forskellige danse-stilarter, der ikke forklares yderligere. Man kan evt. 
stoppe ved de forskellige nævnte stilarter og søge film på YouTube om disse.  

2. Øvelsen sættes i gang. Børnene skal i grupper finde forskellige genstande i lokalet, der kan inspirere 
dem til at lave bevægelse og dans. Børnene trænes evt. inden øvelsen i at holde en puls eller markere 
en rytme. I dansen skal alle børnene gøre det samme, og de skal altså danse synkront.    

3. Børnene danser for hinanden, og de andre børn skal gætte, hvilke genstande de har lavet dansen ud 
fra. I dansen skal alle børnene danse synkront.     

4. Børnene laver nu den samme øvelse udenfor. De skal nu finde ting i naturen eller på skolens område, 
der kan give inspiration. Igen vises dansen og de andre børn gætter. 

5. Nu skal børnene lave en lille selvvalgt historie med deres dans. Historierne vises til sidst og de andre 
børn gætter efterfølgende på historiens handling.  

 

 

  
 
 

Markedsføring https://youtu.be/FZQmnSeqpLM 

1. Vis filmen. I filmen forklares begreberne ”promovering”, ”markedsføring” og ”forbruger” på et basalt 
niveau. Til sidst udfordres børnene i forhold til at opfinde et nyt stykke legetøj og lave en flot plakat, 
hvor de reklamerer for produktet. 

2. Øvelsen rammesættes. Først skal børnene individuelt lave en tegning af deres ynglings legetøj. I 
grupper fortæller børnene herefter om deres yndlings legetøj, og hvorfor netop dette legetøj er så 
sjovt. De skal også svare på, hvordan de oprindeligt blev opmærksom på produktet. Var det via 
fjernsyn, blade, film eller måske venner?      

3. Børnene skal nu finde på et stykke legetøj, de ville ønske fandtes, men som endnu ikke eksisterer. 
Måske en kæmpe dinosaurrobot man kan ride på. Alle børn skal individuelt skrive/tegne mindst 10 
forslag og putte ind på midten af bordet i den gruppe, hvor de sidder. Undervejs eller efterfølgende 
fortæller børnene hinanden om deres ideer.  

4. Tilfældigt udvælger hvert barn tre ideer fra bunken. De skal nu individuelt lave en plakat, hvor de 
reklamerer for legetøjet. Der skal være (1) navnet på legetøjet, (2) en tegning af legetøjet og (3) en kort 
tekst, hvor det fantastiske ved legetøjet fremhæves.  

5. Børnene præsenterer deres plakat og produkt i klassen. De øvrige børn kommer med ideer til, hvor 
man kan bruge legetøjet, eller hvordan man evt. kan videreudvikle det.      

https://youtu.be/jGd97-wLO24
https://youtu.be/FZQmnSeqpLM


12 
 

Pizzaria https://youtu.be/gOtJ00hmZvU 

1. I filmen instrueres børnene i, hvorledes man ælter pizzadej på en korrekt måde. Efterfølgende har 
børnene mulighed for at opfinde deres egen pizza. Workshoppen kræver, at der er lavet dej i forvejen 
(evt. sammen med børnene).  

2. Den første øvelse handler om at forme dejen til pizza-bunde. Det kræver teknisk færdighed og man 
kan sagtens bruge lang tid på at træne de teknikker, der præsenteres i filmen.  

3. Herefter laver man nogle almindelige pizzaer med de ingredienser, som man har.  
4. Næste skridt i workshoppen (som typisk ville være en anden dag) er at lave sin egen pizza. Man kan fx 

bede børnene om at tage alle mulige sjove ingredienser med hjemmefra. Disse ingredienser kan bruges 
til at eksperimentere med pizza topping.  

5. Børnene prøvesmager hinandens pizzaer og kommer med feedback ud fra to spørgsmål: 1) hvad 
smager det af og hvor godt smager det? 2) Hvad er det mest originale ved pizzaen?     

  
 

  
 

 

Bartender https://youtu.be/L1YD4fFRRQ0 

1. I filmen lærer børnene om, hvordan man laver en rigtig børne-Mojito. Bagefter skal børnene udvikle 
deres egne drinks og tegne et drinkskort. Workshoppen er fyldt med gode fifs og fagudtryk. Desuden 
skal der forinden indkøbes mynte, lime, rørsukker, danskvand, sukkersirup samt isklumper til drinks. I 
filmen er der brug for at stoppe undervejs og tale om filmes indhold. 

2. Børnene følger trin for trin bartenderens instruktioner: (1) Der skæres lime, (2) hældes lime og sukker i 
glas, (3) mortes, (4) puttes mynte i, (5) puttes is i, (6) puttes danskvand i, (7) hældes sukkersirup i, (8) 
røres rund, (9) smages til og (10) pyntes.     

3. Børnene smager hinandens drinks og giver feedback i forhold til balancen mellem det sure og det søde. 
4. Børnene udvikler nu deres egne drinks. Enten kan børnene selv tage forskellige typer af frugt med i 

skole og eksperimenterer med i forhold til at lave drinks. Eller også kan børnene koncentrere sig om at 
opfinde og tegne/male en ny børnedrink. Det er vigtigt, at børnene inspireres i dette arbejde. Fx kan 
børnene indledningsvist undersøge forskellige drinks-kort og præsentere velkendte drinks for 
hinanden.   

5. Børnenes nye drinks præsenteres til en drinks-konference. Børnene skal kunne fortælle, hvad deres 
drinks egner sig til. Er den fx oplagt på en ferie på Bahamas eller en punk-festivalen, eller…    

https://youtu.be/gOtJ00hmZvU
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Tømrer https://youtu.be/zKnKZGk1ACc 

1. I filmen fortæller en tømre om, hvad arbejdet kræver. Der ligges vægt på kreative kompetencer og 
håndværksmæssig kunnen.  

2. I anden halvdel af filmen introduceres den første øvelse. Børnene skal lave en plantegning over deres 
eget hus/lejlighed. Her er der brug for at præsentere nogle eksempler på plantegninger for børnene. 
Eksempelvis kan der søges på Google. Øvelsen kan på sigt udbygges ved at børnene også skal opmåle 
deres eget hus. 

3. Her kan filmen suppleres med en kreativ udfordring. Børnene kan lave en plantegning over et slot, en 
fodboldarena, et indendørs legeland, eller lign.   

4. I slutningen af filmen introduceres udfordringen. Børnene skal arbejde problemorienteret med at skabe 
et stabilt bygningsværk. I filmen foreslås at arbejde med at lave det højeste mulige tårn ud af 
skumfiduser og spaghetti. Hvis disse ingredienser ikke er til rådighed, kan der arbejdes med andre 
materialer, fx spillekort, bøger, sko, grene, papir m.m.  

5. Børnene sammenligner bygningsværker. Her er det vigtigt, at børnene deler deres erfaringer med 
hinanden. Hvad gik galt undervejs? Hvad lykkedes? Hvad har de lært?    

 
 

  

 

Konflikthåndtering https://youtu.be/xQzWsr4nLR4 

1. I filmen fortæller pædagogen Troels om konflikttrappen og mægling. Til sidst i filmen beskrives en 
opgave, hvor børnene skal huske på en konflikt, de har været involveret i. Denne opgave rammesættes 
detaljeret i det følgende.   

2. Børnene får udleveret et stykke papir og bedes om at lave fire firkanter på papiret, som efterfølgende 
skal bruges til en tegneserie. Børnene bedes nu individuelt om at tegne en konflikt, som de har været 
involveret i. Tegneserien skal relateres til konflikttrappen i den forstand, at hver tegning repræsenterer 
en optrapning af konflikten.   

3. Et par af tegneserierne præsenteres fælles i klassen. Herefter præsenterer børnene tegneserierne for 
hinanden i grupper på 2-3 børn. I disse grupper udvælges en historier og der laves et lille dramaspil over 
historien.   

4. Børnene viser de små dramastykker for hinanden. En af stykkerne udvælges til en konflikt-
mæglingsøvelse. Hvis man fx har set et dramaspil, hvor Anna og Per er i konflikt, skal klassen nu 
arbejde med denne udfordring. På skift inviteres børn op på ”scenen” og skal spille henholdsvis 
mægler, pigen Anna og drengen Per. De skal nu lære at lytte til hinandens oplevelse og mægleren skal 
styre slagets gang.  

5. Børnene skal reflektere over øvelsen. Hvert barn skal tage stilling til: 1) hvad var det sværeste ved 
øvelsen? 2) Hvad var det sjoveste ved øvelsen?        

https://youtu.be/zKnKZGk1ACc
https://youtu.be/xQzWsr4nLR4


14 
 

Førstehjælp https://www.youtube.com/watch?v=f3mzv_Wv0wY&feature=youtu.be 

1. I filmen fortæller Martin fra FIRSTAID – RED LIV om førstehjælp. I slutningen af filmen introduceres en 
øvelse og dernæst en udfordring. Begynd med at se filmen indtil Martin har formuleret den første 
øvelse.  

2. I øvelsen skal børnene lære at lave stabilt sideleje. I par træner børnene stabilt sideleje. 
Pædagogen/læreren tjekker om børnene har gjort det rigtigt.  

3. Den sidste del af filmen kan nu afspilles. Her modtager børnene en udfordring. I grupper skal de starte 
med at fortælle hinanden om farlige situationer fra deres eget liv. Herefter udvælges en historie, som 
rekonstrueres. Den rekonstruerede historie vises for de andre børn. De andre børn skal nu agere 
førstehjælpere og håndtere situationen ud fra de fire kriterier, som Martin har introduceret. Denne 
øvelse går på skift, så alle grupper får lov at fremvise deres rekonstruktion samt agere førstehjælpere.  

4. Nu gentages øvelsen med en opdigtet historie. Fx et trafikuheld, en skovbrand, eller andet.  
5. Igen vises historierne og de andre børn skal på skift agere førstehjælpere og håndtere situationen ud 

fra de fire kriterier, som Martin har introduceret. Efter hver omgang kan læreren/pædagogen og 
børnene stille spørgsmål i forhold til måden, hvorpå den kritiske situation blev håndteret.  

  
 

 
 
 
 
   

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=f3mzv_Wv0wY&feature=youtu.be
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Danseinstruktør https://youtu.be/_cSADoe2r3U 

1. I denne workshop skal børnene lære et bestemt danseprogram. Herefter skal børnene selv udvikle nye 
dansetrin. Når filmen vises, skal alle børn stå op og have plads til at bevæge sig, så de kan følge med i 
instruktionerne. Det er nemt at gå til. Læreren/pædagogen kan blot stå sammen med børnene og følge 
instruktionerne. 

2. Øvelserne læreres. Der kan være behov for at repetere filmen en par gange, så børnene lærer trinene.  
3. Til sidst i filmen modtager børnene en udfordring. I grupper skal børnene selv finde på otte takters 

dansetrin. Der er behov for at læreren/pædagogen tydeligt illustrerer, hvad ’otte takter’ betyder. Det er 
ligeledes en god ide, at lade børnene finde forskellige dansetrin på YouTube til inspiration, før de selv 
begynder at udvikle deres egen dans.    

4. I grupper arbejder børnene med øvelsen. Evt. kan øvelsen individualiseres, sådan at hver deltager skal 
lave to takter. Dette kan sikre, at alle er inkluderet.  

5. Børnene viser hinanden de forskellige danse-programmer. Herefter skal alle lære de udviklede 
programmer. Til sidst danses programmerne i sammenhæng til musik.   
 

 

  
 
 

Kok https://youtu.be/ywADg_J9rEo 

1. I denne workshop kan børnene arbejde eksperimenterende i forhold til spaghettiretter. I filmen 
gennemgår kokken systematisk en opskrift på kødboller. Tilslut opfordres børnene til at lave en ret, 
hvor de fx kan eksperimentere med smag. Start med at se hele filmen. 

2. Børnene skal nu følge filmen og trin for trin lave retten. Det foreslås, at børnene følger opskriften 
systematisk i første omgang.  

3. Næste gang børnene laver retten, foreslås det, at børnene eksperimenterer med at krydre 
tomatsovsen. Børnene skal først introduceres til forskellige krydderier og smage på dem. Herefter skal 
de individuelt have lov til at tilsmage deres egen lille sovs.  

4. Børnene smager hinandens tomatsovs og giver feedback ud fra de to kriterier. 1) Smager det godt og 
hvad smager det af? 2) Er det en original eller anderledes smag?  

5. Børnene opfordres nu til at finde på et navn til deres madret og også eksperimentere med 
præsentation m.m. I denne forbindelse er det givtigt at søge inspiration på nettet i forhold til sjove 
spaghettiretter. Retterne fremvises for hinanden og spises.      

https://youtu.be/_cSADoe2r3U
https://youtu.be/ywADg_J9rEo
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Fotograf https://youtu.be/EoE_Ne_pzV4 

1. I filmen fortæller fotografen Mie om hendes arbejde som fotograf. I slutningen præsenteres en opgave 
med fokus på at arbejde med følelser. Til en start er det en god ide at vise filmen for børnene og 
herefter rammesætte en række forskellige opgaver, der i sidste ende munder ud i den opgave, som Mie 
stiller.  

2. I den første øvelse fokuseres på familiefotoet. Børnene skal finde forskellige typer af familiefotos på 
nettet. Eller også kan pædagogen/læreren medbringe forskellige familiefotos. Børnene skal ud fra 
deres fantasi fortælle om de forskellige familiemedlemmer. Hvilket arbejde har de? Er de rige eller 
fattige? Hvor mon de bor? Hvad hedder de?  

3. Børnene skal nu selv lave familiefotos. Der er forskellige roller i gruppen. Én skal være fotografen, der 
tager billeder og samtidig guider de resterende børn i, hvordan de skal stå. De resterende børn skal 
agere familiemedlemmer. Børnene skal sammen opdigte en familie med navne, alder, job m.m. Til 
sidst viser børnene billederne til hinanden.    

4. Nu skal der arbejdes med ”statue-øvelsen”, der er en velkendt øvelse inden for dramapædagogikken. 
Børn er placeret i grupper og skal prøve at udtrykke det som pædagogen/læreren” siger i en slags 
”statue”. Pædagogen/læreren siger fx ”morgentravlhed i skolegården” og tæller herefter ned fra 10 
”10, 9, 8,…”. Når der er talt ned, skal alle børn fryse i den statuen, de har lavet. Herefter ser børnene på 
hinandens statuer og kan spørge ind. Efter at have arbejdet med en del forskellige scenarier udvælger 
børnene selv nogle af disse scenarier som de tager billeder af. Det er vigtigt, at børnene instruereres i, 
at nærbilleder ofte er mest effektfulde. 

5. Børnene viser billeder til hinanden og børnene prøver at gætte på, hvilke følelser eller historier 
billederne udtrykker.  

 
 

  
 

 

 

https://youtu.be/EoE_Ne_pzV4
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Cykelmekaniker https://youtu.be/-92_Jma1l6M 

1. I filmen fortæller Kasper om, hvordan der er at være cykelmekaniker. Han gennemgår, hvorledes 
man skifter slange og lapper en cykel. Til sidst gives en udfordring, hvor børnene skal udvikle deres 
egen cykel. I nedenstående foreslås også en anden udfordring, hvor børnene skal arbejde med at 
lave cykel-oplevelses-ture rettet mod turisme.  

2. Først skal børnene etablere et cykleværksted. Hjemmefra skal de medbringe klude og værktøj 
samt deres egen cykel. På cykelværkstedet skal cyklen pudses, smøres og børnene skal øve sig i, 
hvorledes man skifter slange og lapper et cykeldæk.  

3. Børnene skal nu etablere små cykelvirksomheder. Cykelvirksomhederne skal kunne leje cykler ud 
til turister og reparere cykler. Desuden skal børnene designe små oplevelsesruter til turister. 

4. Børnene søger inspiration til oplevelsesruterne ved at se på, hvorledes ruter og oplevelser 
kommunikeres i andre sammenhænge. De kan fx se på, hvordan forlystelsesparker producerer 
indbydende kort over forlystelsesområdet og forlystelserne. Eller de kan se på pjecer med 
cykelruter og vandrestier m.m. Børnene skal lave tre oplevelsesruter: en kort, en mellem og en 
lang rute.  

5. Børnene præsenterer deres virksomheder på skolen, hvor de reparerer cykler, ”udlejer” deres egne 
cykler og ”sælger” oplevelsesture, der afprøves af de andre børn. 

 

  



18 
 

Fitness https://youtu.be/5OPNZ5QiFRM 

1. I filmen fortæller Matias om, hvordan det er at arbejde i Fitness World. Han demonstrerer øvelsen 
lounges. Til sidst gives en udfordring, hvor børnene skal lave et fullbody program, altså et 
program, der træner hele kroppen.     

2. Børnene træner lounges-øvelsen. Efter dette introducerer man børnene til en række andre 
klassiske træningsøvelser, fx planken, armbøjninger, squat, burbees og balanceøvelser. Man øver 
dem alle. I grupper skal børnene nu finde 1-2 ny øvelser på nettet. Efter dette skal grupperne 
introducere hinanden til de nye øvelser.  

3. Samlet i klassen leger man nu med tanken ”hvordan ville et fullbody program se ud til Spider-
Man?”. Børnene kommer med forslag. Skal man fx opvarme armene på en særlig måde, når de skal 
gøres klar til at sende edderkoppeslim afsted? Børnene skriver nu individuelt en masse sedler med 
forslag til personer, man kunne lave et fullbody program til, fx prinsessen på ærten, en 
statsminister, en tømre, Dracula, Batman, Homer fra the Simpsons, en skøjteprinsesse, en drage, 
osv. Sedlerne samles i en bunke.  

4. I grupper skal børnene nu udvælge en seddel tilfældigt. Herefter skal de lave et fullbody program 
til den pågældende person, som de har valgt. Det kan hjælpe børnene, at overveje hvad personen 
laver i løbet af en dag, eller hvad personen laver i den historie personen er en del af. Eksempelvis 
”Hvad laver Hans Og Grethe i eventyret? – samler brænde… 

5. Børnene viser deres fullbody programmer til hinanden. De andre skal gætte, hvem de har lavet et 
fullbody program til.        

 
Tækkemand https://youtu.be/hdo954N9y3o 

1. I filmen fortæller Klaus indgående om arbejdet som tækkemand. Der er mange spændende 

detaljer. Man kan oplagt stoppe filmen undervejs og tale med børnene om den information og de 

begreber, der præsenteres. Til sidst gives en udfordring til børnene, som går ud på, at børnene skal 

bruge halm til at lave selvopfundne figurer. Man kan evt. vente lidt med denne udfordring og i 

stedet gøre det, som er beskrevet i nedenstående.   

2. Børnene skal nu på ”stråtags vandring”. Man arrangerer en tur gennem byen og finder huse med 

stråtage. Hvis der ikke er nogen huse med stråtag i området, kan man i stedet bruge Google og 

finde huse på nettet og vise til hinanden. De forskellige huse med stråtag tegnes på papir.    

3. Man skal nu prøve at arbejde, mens man befinder sig på et tag. Det er ikke så nemt. Man har 

måske et legehus på legepladsen, hvor man kan kravle op på taget. Man medbringer målebånd og 

måler bredde og længde på taget. 

4. Hvis der er mulighed for at besøge en gård og hente halm, er det fint. Ellers må man medbringe 

halm hjemmefra. Halmen bruges til at tække taget på legehuset (søg evt. yderligere hjælp via 

Google). De børn, der ikke deltager i opgaven, kan udforske hvilke ting, figurer og udsmykninger 

man ellers kan lave af halm (igen, brug Google).  

5. Til sidst viser børnene deres kreationer til hinanden. Legehuset med stråtag bruges til julemarked, 

hvor børnenes kreationer sælges.       

https://youtu.be/hdo954N9y3o
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Hjælp til at udvikle film og workshops 
I nærværende undervisningsmateriale er skitseret et format, der kan bruges til at lave flere film. Man kan 

både forestille sig at flere film produceres af pædagogstuderende, lærestuderende, pædagoger og lærere. 

Ligeledes kan man forestille sig, at skolebørn selv laver denne type film og udfordrer hinanden med 

spændende opgaver. I nedenstående er skitseret en kort introduktion, der kan anvendes som 

udgangspunkt for et sådant arbejde. 

Formålet med at lave film og workshops er at styrke børnenes kreative kompetence og gøre dem klogere 

på verden uden for skolen. Derfor skal workshoppen indeholde kreative elementer og tage udgangspunkt 

i inspiration fra en lokal aktør. Der arbejdes ud fra et specifikt format, hvor en lokal aktør kontaktes, og 

der laves en kort film med dem. Filmen skal bruges til at igangsætte workshops. 

Filmen skal laves i et samarbejde med den lokale aktør. Ideelt set betyder dette, at den lokale aktør 

bidrager med særlig faglig viden og at denne faglige viden omsættes til en øvelse og en kreativ 

udfordring, som er berigende, inspirerende og relevant at arbejde med i forhold til folkeskolens formål. 

Således kombineres pædagogisk kompetence og aktørens faglige kompetence. Processen forløber i tre 

faser som anvist i nedenstående. Filmen er så vidt muligt optaget i lokalaktørens egne arbejdsmiljø, 

således at børnene får en oplevelse af dette miljø, fx i pizza-restauranten, på kommunekontoret, osv. 

Filmen skal vare cirka 2-8 min. Se evt. mere om filmens indhold her: 

https://www.youtube.com/watch?v=JCj8aCBToRg. 

Når filmen laves, kræver det en indledende samtale, hvor man sætter sig ind i den lokale aktørs 

arbejdsområde. Herefter udtænker man i samarbejde med aktøren forskellige mulige øvelser og 

udfordringer. Til sidst laves filmen. Se skema: 

 

Samtale med aktør Dialog med aktør og (egen) ide-generering Filmproduktion 

Hvad indeholder 
faget/jobbet? 

Hvilken øvelse og hvilken udfordring kunne 
være relevant at bringe ind i skolen og på 
hvilken måde? 

Formulering af opgave og 
udfordring samt 
instruktion/optagelse af film 

 
 

Filmen forløber i to overordnede faser: 
1)    Aktøren præsenterer sig selv og viser en øvelse, som børnene skal lære. 

2)    Aktøren giver børnene en kreativ udfordring. 

Når filmen optages kan man bruge egen iphone, ipad eller computer. Dette giver ok kvalitet. Hvis iphone 
benyttes skal man huske, at den ikke skal være opretstående, når der filmes. Det giver et dårligt billede 
(se fx ejendomsmægler workshop, hvor billedet ikke fungerer så godt). Lyden er ofte et problem. Især hvis 
man optager aktøren på en arbejdsplads eller udenfor, hvor der er en del støj. Man kan naturligvis sørge 
for at optage aktøren tæt på. Men det bedste resultat fås dog med mikrofon. Man kan fx benytte 
mikrofonen Røde smartLav+, som i forbindelse med Røde SC1 forlængerkabel giver mulighed for at 
aktøren kan blive filmet med en mikrofon påhæftet tøjet.  

https://www.youtube.com/watch?v=JCj8aCBToRg
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Når filmen skal redigeres, kan forskellige programmer benyttes. Mange programmer kan være fine, 
iMovie eller Windows Live Movie Maker er gode muligheder. En anden mulighed er at bruge mange af de 
spændende online redigeringsprogrammer på skoletube, fx WeVideo. Her skal man bruge UNIlogin. Det 
er en god ide at lave undertekster på strategisk vigtige tidspunkter i filmen. Få evt. flere tekniske råd her: 
https://www.youtube.com/watch?v=TGQyrRFBHkI. 

Nå filmen er færdig, skal den oploades til YouTube. Det er vigtigt, at man kalder den noget med ”skolen i 
virkeligheden”. Så kan filmen også findes og benyttes af andre.  

Når workshoppen designes kan man bruge den instruktion, der findes i starten af dette materiale. I øvrigt 
kan følgende spørgsmål overvejes i forhold til at kvalificere workshoppen: 
1. Ved alle instruktører hvad de skal og hvornår? 
2. Har man selv tilegnet sig den viden og ekspertise som der videreformidles til børnene? 
3. Har man selv prøvet at løse de kreative udfordringer? 
4. Har man sin egen workshop?  
5. Har man testet instruktioner og sørger man for at vise og illustrere fremfor blot at snakke? 
6. Gives børnene inspiration i forhold til at være kreative? 
7. Er børnene i gang hele tiden eller skal de vente meget? 
8. Hvordan sikrer man, at alle børnene bidrager og er del af processen? 
9. Er der klare rammer for de kreative processer? 
10. Har man overvejet om de materialer (kuglepenne, papir, osv.) som der anvendes er velegnet til 

formålet? Og hvordan materiale og redskaber fremmer den kreative proces?   
11. Er man klar på, hvilke succeskriterier øvelserne og de kreative produkter bedømmes ud fra? 
12. Hvordan rammesættes børnenes evaluering af hinandens produkter? 
13. Hvilke tegn på læring og kreativitet ser man efter? 
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