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Forord
AarhusEksperimentet er et forsøg med social pejling og social kapital.
Formålet er at forebygge uhensigtsmæssig adfærd samt at fremme trivsel blandt børn og unge.
Projektet er et samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Børn og Unge samt Magistratsafdelingen
for Sociale Forhold og Beskæftigelse og er foregået på tre klassetrin på to skoler i Aarhus i perioden
januar 2009 – januar 2011. Projektets start lå på 4.- 6. klassetrin og sluttede med de samme børn og
unge på 6.- 8. klassetrin to år efter.
AarhusEksperimentet tager udgangspunkt i resultaterne fra Ringstedforsøget, hvor elever, der blev
konfronteret med deres overdrevne forestillinger omkring blandt andet rygning, havde en signifikant
nedgang i risikoadfærd. Herudover har projektet fokus på at fremme trivsel, og bygger oven på Ringstedforsøget med indsatser inden for konflikthåndtering, teambuilding og hjælperelationer.
Endelige resultater af AarhusEksperimentet
Resultater af AarhusEksperimentet viser, at unge, der har deltaget i AarhusEksperimentet, får et væsentligt mere realistisk og mindre overdrevent billede af jævnaldrendes risikoadfærd. Det bevirker en
væsentlig nedgang i risikoadfærd.
Antallet af unge, der har prøvet at ryge flere gange er lavere - mere end 50%
Antallet af daglige rygere er lavere - omkring 75%
Antallet af unge, der har drukket alkohol det seneste år er lavere - mere end 33%
Antallet af unge, der har drukket sig fuld mindst 1 gang seneste år er lavere - omkring 15%
Antallet af unge med truende adfærd er lavere - mere end 33%
Antallet af unge, der i det seneste år har været i konflikt med politiet på grund af en straffelovsovertrædelse er lavere - mere end 50%
AarhusEksperimentets resultater er samlet i en rapport. Her kan såvel de kvantitative resultater som de
kvalitative resultater fra observationer og interviews ses. Nederst på denne side kan du finde og downloade rapporten over AarhusEksperimentet og evalueringsrapporten ”Social pejling og Uddannelsesvalg”.
Du kan læse mere om resultaterne på hjemmesiden: www.aarhus.dk/aarhuseksperimentet
AaarhusEksperimentets metoder er samlet i Inspirationskatalog. Her kan du frit downloade og kopiere
de sider, du ønsker at anvende: www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/SSP-DTO/AaExp/InspKat/
AarhusEksperimentet-inspirationskatalog.ashx
Tak til alle børn, lærere, pædagoger og forældre på Hasle Skole, Møllevangskolen og Fritidscenter2. Jeres
praktiske erfaringer og evaluering af øvelserne har været et vigtigt bidrag. Ligeledes tak til medarbejderne
i Sociale Forhold og Beskæftigelse for et godt samarbejde.
På Projektgruppens vegne,
Annie Beck
Projektleder
SSP-konsulent
abec@aarhus.dk

AarhusEksperimentet, SSP
Pædagogik og Integration
Børn og Unge
Aarhus Kommune
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Hvad kan kataloget bruges til?
Inspirationskataloget henvender sig til lærere og pædagoger, der ønsker metoder og redskaber til at
arbejde med social pejling og social kapital blandt børn og unge.
Første del introducerer AarhusEksperimentet og teorierne bag.
Anden del består af en række vejledninger til forskellige øvelser, som kan bruges enkeltvis eller som del
af et længere forløb.
Øvelserne i Social Pejling gør børn og unge opmærksomme på deres sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Forløbet er grundlæggende for arbejdet med social pejling.
Øvelserne i Social Kapital fokuserer på at øge trivsel og er delt i tre afsnit.
I afsnittet Konflikthåndtering får børn og unge redskaber til at forebygge og håndtere de konflikter, som kan opstå i skole, SFO og klub.
Øvelserne under Teambuilding gør børn og unge opmærksomme på, at alle har styrker og dermed er betydningsfulde for klassen og gruppen.
I afsnittet Hjælperelationer arbejdes med at skabe fællesskaber med plads til alle. Der fokuseres
på at skabe relationer mellem børn og unge, hvor der både gives og fås hjælp af hinanden.
vejledning
Hver øvelse indledes med en beskrivelse af tidsforbrug, klassetrin, formål, forberedelse og hvorvidt den
er velegnet til skole, SFO og klub.
Øvelserne kan med fordel laves af klasselæreren/pædagogen omkring klassen/gruppen og foregå i en
række forskellige sammenhænge. Pluk gerne i kataloget og vælg de øvelser, som passer netop til din
klasse eller børnegruppe.
For at opnå størst effekt kræves en grundig dialog med deltagerne. Det er vigtigt, at der gives plads og
tid til refleksion, så der skabes grundlag for nytænkning og nye handlemønstre.
På næste side kan du se en oversigt over hvilke temaer, der er passende på det enkelte klassetrin, når der
arbejdes med social pejling. Øvelserne kan indgå i SFO, klub og i såvel de timeløse som de skemalagte
fag i skolen som for eksempel sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (Faghæfte 21),
matematik, hjemkundskab og idræt. Det vil også være oplagt at bruge øvelserne i tværfaglige forløb.
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Oversigt
Klassetrin

Social Pejling

0. -1. klasse

Kost/Forældre 1

Kopiark 1

2. klasse

Kost
Kost/Forældre 2

Kopiark 2
Kopiark 3

3. klasse

Skoleliv

Kopiark 4

4. klasse

SMS og Nettet
Venner

Kopiark 5
Kopiark 6

5. klasse

Rygning
Tillid

Kopiark 7
Kopiark 8

6. klasse

På Kant med Loven
Forbrug
Forbrug/Forældre

Kopiark 9
Kopiark 10
Kopiark 11

7. klasse

Uddannelsesvalg
Alkohol

Kopiark 12
Kopiark 13

8. klasse

Kærlighed og Sex
Misbrug

Kopiark 14
Kopiark 15

9.- 10. klasse

Trafik

Kopiark 16

Vær opmærksom på at de oplistede temaer kan anvendes flere gange på forskellige årgange, og også
i SFO, klub og på ungdomsuddannelserne. I den enkelte børne/unge gruppe kan der være behov for at
bytte om på rækkefølgen. Endvidere kan øvelserne anvendes som inspiration til udarbejdelse af egne
øvelser.
Det kan være givtigt at differentiere mellem drenge og piger i arbejdet med social pejling. Erfaringer fra
AarhusEksperimentet viser, at drenge ofte orienterer sig mod omverdenen, mens piger typisk orienterer
sig mod hinanden. For drengenes vedkommende vil det derfor være oplagt at arbejde med fakta kontra
fiktion, mens der for pigernes vedkommende kan arbejdes med blandt andet rygter og sladder.
Øvelserne i Social Kapital er ikke sat op skematisk. De fleste øvelser er relevante for alle og kan bruges
blandt de fleste aldersgrupper i skole, SFO og klub. Enkelte øvelser er målrettet forældrene.
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Social pejling

aarhuseksperimentet

Mennesker har et fundamentalt behov for at høre til i fællesskaber. Behovet er så dybt, at vi ofte er
parate til at opgive holdninger, meninger og værdier for at tilpasse os en gruppenorm.
Sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser
Især børn og unge har behov for at føle sig anerkendt og ønsket i den nære gruppe. I den mission pejler
de efter andre børn eller unge. De gør sig forestillinger om, hvordan andre tænker, mener og handler
og forestiller sig ofte, at de andre udøver mere risikoadfærd (ryger, drikker alkohol, har tidligere seksuel
debut m.v.), end de faktisk gør. Her er der tale om sociale overdrivelser. Flertalsmisforståelser opstår, når
børn og unge tror, at det er de fleste af dem, de sammenligner sig med, der mener eller gør bestemte
ting, mens det i virkeligheden er de færreste.
Disse forestillinger danner grundlag for den adfærd, børn og unge selv giver sig ud i. Denne adfærd er
derfor ofte mere risikoorienteret end det, de andre faktisk står for. Og måske mere end de selv bryder
sig om.
Forebyggelse af risikoadfærd
Når børn og unge, mere eller mindre bevidst, tilsidesætter viden og værdier i forsøget på at være som de
andre, betyder det, at oplysningskampagner ikke har den store effekt. I stedet skal de gøres opmærksomme på, at deres forestillinger ikke stemmer overens med virkeligheden og arbejde med at få et mere
realistisk billede af deres kammerater. Dette vil i højere grad give børn og unge grundlag for, og mod til,
at vælge handlinger ud fra egen overbevisning, meninger og værdier - og afstedkomme mindre grad af
risikoadfærd i gruppen som helhed og hos den enkelte. Dette er den primære grundtanke bag arbejdet
med social pejling, der således kan bruges til at forebygge risikoadfærd.
Ringstedforsøget
I 2001-2004 gennemførte professor Flemming Balvig, lektor Lars Holmberg og sociolog Anne-Stina
Sørensen fra Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet et forløb om social pejling blandt de
11-24-årige i Ringsted.
I forsøget blev elever fra 5. og 6. klasse konfronteret med deres egne forestillinger om, hvor udbredt
rygning er. De viste sig at være overdrevne. Herefter blev der arbejdet med, hvordan eleverne i fremtiden
kunne undgå at tro noget om andre, som ikke passer. Ringstedforsøget viste, at ved at konfrontere
eleverne med deres sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, blev de mindre tilbøjelige til at udøve risikoadfærd.
Resultaterne fra Ringstedforsøget viser dermed, at det er muligt at mindske børn og unges risikoadfærd ved at fokusere på og diskutere deres
overdrivelser.
Første del af AarhusEksperimentet minder i høj grad om Ringstedforsøget. Her konfronteres børn og unge med deres sociale
overdrivelser og flertalsmisforståelser og arbejder med, hvordan
de kan undgå disse med hinandens hjælp.
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Social kapital

aarhuseksperimentet

Det centrale i teorien om social kapital er, at sociale netværk, som for eksempel klassen, pigeklubben eller
fodboldholdet, er værdifulde. Høj social kapital er en egenskab ved det pågældende sociale netværk og
betyder, at mange er indbyrdes venner, kan lide at være sammen, hjælper hinanden og stoler på hinanden.
(Flemming Balvig: Den Ungdom, 2006:108)
Forebyggelse af risikoadfærd
Jo større social kapital, desto mere realistisk kendskab har klassen eller gruppen til kammeraters forestillinger og forventninger. Hermed er der ikke i samme grad overdrevne forestillinger om kammeraters
risikoadfærd og i mindre grad noget negativt at skulle leve op til. Resultatet bliver således mindre risikoadfærd end i klasser/grupper med lav social kapital.
I stedet vil klasser/grupper med høj social kapital for eksempel hjælpe hinanden med lektierne, de vil
arrangere fester, hvor alle er inviterede, og acceptere den enkeltes svagheder og påskønne den enkeltes
styrker.
Arbejdet i anden del af AarhusEksperimentet beskæftiger sig - udover social pejling - med at øge den
sociale kapital i klassen og i klubben for derigennem at øge trivsel og forstærke effekten af social pejling.
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AarhusEksperimentet er inddelt i to dele. Første del forløb fra januar til juni 2009. Her blev der arbejdet
med sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser (social pejling) i 4.- 6. klasserne på Hasle Skole og Møllevangskolen i Aarhus.
Anden del begyndte i august 2009 og varede indtil AarhusEksperimentets afslutning i januar 2011. Her arbejdede de samme børn og unge med social pejling og med at øge den sociale kapital i klassen og i klubben.

SOCIAL PEJLING
Arbejdet i AarhusEksperimentet begyndte med fokus på social pejling: At gøre børn og unge opmærksomme på sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, samt give dem et mere realistisk billede af, hvordan deres jævnaldrende opfører sig.
sociale overdrivelser
Forløbet i klasserne startede med en stor netbaseret spørgeskemaundersøgelse om trivsel, baggrund og
adfærd. Her svarede eleverne blandt andet på, hvor ofte de røg og på, hvor mange af deres klassekammerater og andre unge, de troede røg. Svarene blev brugt til at vise, at deres forestillinger ikke stemte
overens med virkeligheden. For eksempel troede flere af 5. klasserne, at halvdelen af eleverne på 9. klassetrin i kommunen var daglige rygere. Faktum er, at det er hver tiende (data fra 2009).
Diskussion om sociale overdrivelser
Med udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, blev der afholdt forløb i klasserne i et
samarbejde mellem konsulenter fra SSP og skolernes lærere. Her byttede lærerne skoler i et forsøg på,
at få eleverne til at tale mere åbent om deres klasse og de forestillinger og tanker, de havde gjort sig.
Eleverne blev præsenteret for resultaterne fra spørgeskemaet og blev overraskede over, hvor meget de
tog fejl. Herefter blev de inddelt i grupper, hvor de diskuterede, hvorfor de tror noget om andre, som ikke
passer. Grupperne præsenterede deres forskellige forklaringer, og de bedste blev valgt ud i fællesskab.
Derefter gik de igen i grupperne og diskuterede, hvordan de i fremtiden kunne undgå at tro noget om
andre, som ikke passer. De bedste forslag dannede grundlag for en kontrakt, som eleverne efterfølgende
underskrev og hængte op i klassen.
Sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser i Cyberspace
I samarbejde med det virtuelle klubhus Cyberhus blev der lanceret en quiz, hvor børn og unge kan teste
deres viden om, hvordan jævnaldrende opfører sig (www.cyberhus.dk/quiz). Herudover blev der trykt
postkort med nogle af de foreløbige resultater fra projektet. Ved en mellemundersøgelse viste det sig
for eksempel, at flere kunne lide at gå i skole, og at flere havde hjulpet i en konflikt end før projektstart.
Tegnekonkurrence
Som afslutning på forløbet fik klasserne mulighed for at deltage i en tegnekonkurrence. Her skulle de
illustrere et udsagn fra kontrakten. Formålet var at slå budskaberne fra kontrakten bedre fast og give
lærerne bedre muligheder for at arbejde videre med elevernes ønsker til klassens trivsel. I forbindelse med
det efterfølgende års skolestart blev der lanceret en plakat med nogle af elevernes tegninger og udsagn,
og vindere blev kåret. Vinderne fik mulighed for at vælge en fælles social aktivitet, der kunne samle klassen. Nogle valgte at bruge præmien som tilskud til en lejrtur; andre var en tur i biografen.
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Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning
aarhuseksperimentet

Sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) blev der gjort forsøg med brug af “klikkers”
- afstemningsapparat kendt fra “Hvem vil være millionær?” Her blev 8. klasse udfordret på deres forestillinger om kammeraternes uddannelsesvalg med det formål at stimulere dem til at træffe mere kvalificerede og selvstændige valg uafhængigt af deres kammeraters.

Social kapital
Det efterfølgende arbejde i AarhusEksperimentet fokuserede på at øge den sociale kapital. Arbejdet var
opdelt i tre fokusområder udarbejdet af professor Flemming Balvig og lektor Lars Holmberg fra Videncenter for Social Pejling, Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. De tre områder har fokus på
at øge social kapital og dækker:
Konflikthåndtering
Teambuilding
Hjælperelationer
Konflikthåndtering
De fagprofessionelle - lærere, pædagoger og socialarbejdere - blev samlet til kursus i konflikthåndtering.
Her var der fokus på at forebygge og tackle konflikter fra dagligdagen, hvor børn og unge er involveret.
Dette skete gennem forumteater, hvor forskellige konfliktsituationer blev gennemspillet.
I klasserne blev eleverne introduceret til konflikthåndtering samt optrappende og nedtrappende sprog
og fik gennem øvelser at mærke, hvorledes kropssprog og non-verbal kommunikation er af stor betydning i relationer.
Teambuilding
Klasserne deltog i to teambuildingforløb med henholdvist klubberne og UNO Friluftscenter. Her gennemførtes en række fysiske aktiviteter bygget op omkring Howard Gardners syv intelligenser. Alle havde
mulighed for at komme på banen, da det krævede forskellige talenter at gennemføre udfordringerne.
Ideen var, at deltagerne fik øjnene op for, at der er brug for alle former for evner. Bagefter blev de bedt
om at nævne, hvad de andre i gruppen gjorde godt. Forløbet skulle fremme trivsel i klasserne og i klubberne samt øge fokus på, hvor man selv kan tilbyde hjælp, og hvor andre kan give hjælp.
Hjælperelationer
I forlængelse af arbejdet med teambuilding blev der fokuseret på den enkeltes styrker. Her blev der introduceret til et netværk af hjælperelationer, hvor alle skulle kædes sammen, så de fik en hjælper samt
en, de selv skulle hjælpe. De fagprofesionnelle deltog i et inspirationsmøde, hvor forskellige metoder
blev præsenteret. Hjælperelationer blev herefter implementeret i klasse og klub ud fra den enkelte børnegruppes behov.
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Forløb i klasserne blev gennemført i samarbejde mellem konsulenter fra SSP og et forumteater. Fokus var
på venskab, og gennem forumspil og dialog blev eleverne klar over, at de fleste i klassen gerne vil hjælpe
hinanden, hvis nogen for eksempel blev mobbet. Eleverne blev også introduceret til “Riddergerninger.”
Ideen var at synliggøre, at alle kan gøre en forskel i forhold til mobning. Det gik op for eleverne, at ved
selv ganske små ændringer, som for eksempel blot at lade være med at kigge på, kunne de mindske
mobningen.
Inddragelse af forældre
Forældre spiller en vigtig rolle for børn og unges opfattelse af, hvor udbredt risikoadfærd er. Jo oftere
børn og unge bliver konfronteret med deres forkerte antagelser, jo større er sandsynligheden for, at de
forholder sig sundt kritisk til virkeligheden. Derfor har AarhusEksperimentet løbende fokuseret på at
informere og inddrage forældrene.
I forbindelse med starten på projektet blev forældrene indkaldt til et forældremøde. Her blev de informeret om, hvad projektet kom til at betyde for dem og deres børn. Følgende blev beskrevet på mødet:
Ringstedforsøget
Risikoadfærd, flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser
De tre fokusområder: Konflikthåndtering, Teambuilding og Hjælperelationer, samt forløbene i skole
og klub
Karakteristika ved børn og unge i aldersgruppen
Forældrenes rolle og opgave
Forældrene fik også en pjece om teorien bag social pejling, og de blev løbende orienteret om, hvad der
foregik i klasserne og i klubben gennem nyhedsbreve.
Midt i projektet var der fælles forældremøde for hver årgang. Forumteateret Klods-Hans for Viderekomne var inviteret, og placerede forældrene i forskellige dagligdagssituationer, de skulle handle ud
fra, med henblik på en konflikthåndterende tilgang i samarbejdet med hinanden. De diskuterede for
eksempel hvordan, der skulle reageres, når et barn blev mobbet.
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Øvelser

introduktionsforløb

l
a
i
Soc
g
n
i
l
j
e
p

introduktionsforløb

social pejling

Social pejling
Oversigt over øvelser:
social pejling

Øvelse 1: Forløb A
Øvelse 2: Forløb B
Øvelse 3: Cyberhus.dk/quiz

Kopiark:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kost/Forældre 1
Kost
Kost/Forældre 2
Skoleliv
SMS Og Nettet
Venner
Rygning
Tillid
På Kant Med Loven
Forbrug
Forbrug/Forældre
Uddannelsesvalg
Alkohol
Kærlighed Og Sex
Misbrug
Trafik
Kontrakt
Cyberhus.dk/quiz

Formålet med øvelserne i dette afsnit er at gøre børn og unge opmærksomme på deres sociale overdrivelser
og flertalsmisforståelser samt arbejde med, hvordan disse kan undgås ved fælles hjælp. Afsnittet er grundlæggende for arbejdet med social pejling og skaber fundament for, at børn og unge kan ændre adfærd.
Øvelse 1 er et grundforløb for børn og unge fra 5. årgang og op. I denne øvelse tages udgangspunkt i
rygning, men grundforløbet kan også dreje sig om alkohol, trafik, kost mm. (se kopiark). Det anbefales
dog at tage udgangspunkt i rygning, da der ofte her er meget store sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, som vil være nemme at diskutere.
Øvelse 2 er et grundforløb for de mindre børn på 2.- 4. årgang. Øvelse 2 kan også være et supplement
til Øvelse 1. Samtidigt kan den også bruges i forbindelse med forældre. Her tager Øvelse 2 udgangspunkt i kost, men det kan også handle om et af de andre emner (se kopiark). Det er også muligt selv
at udarbejde spørgsmål, der for eksempel tager udgangspunkt i igangværende forløb i klasse, SFO eller
klub. Se nærmere på AarhusEksperimentets hjemmeside for vejledning hertil.
Øvelse 3 er en netbaseret quiz.
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Øvelse 1: forløb a
med udgangspunkt i rygning

social pejling

Tidsforbrug:

3 - 5 timer

Klassetrin:

5. -10. klasse, unge

Formål:

At gøre børn og unge opmærksomme på deres sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser og diskutere hvorfor de eksisterer

Forberedelse:

Kartonstrimler. Tus. ”Lærerens tyggegummi.” Deltagerne har inden øvelsen udfyldt Kopiark
7: ”Rygning” (eller et andet tema. Tjek kopiark for relevans for din børne/ungegruppe)
Kopiark 17: ”Kontrakt”. Statistik ud fra svarene (se “Hvordan beregnes tal ud fra svarene?”)

Velegnet til:

Skole

Formålet med øvelsen er at gøre børn og unge opmærksomme på deres sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser og diskutere med dem, hvorfor de tror noget om andre, som ikke passer.
Eleverne udfylder Kopiark 7: ”Rygning”. Understreg at det skal ske anonymt.
Det er vigtigt at pointere, at der på spørgsmålene om forestillinger om kammerater skal svares på
forestillinger om klassen. Dvs. en vurdering af gennemsnittet.
Svarene bruges til at lave en grafisk opstilling i form af cirkeldiagrammer, der viser, at eleverne tror, rygning
er langt mere udbredt, end det i virkeligheden er. Dette kan gøres af enten eleverne selv eller af læreren/
instruktøren (se “Hvordan beregnes tal ud fra svarene?”)
Cirkeldiagrammerne danner grundlaget for introduktionsforløbet. Viser det sig, at eleverne ikke har et
overdrevet syn på rygning, kan diagrammerne danne grundlag for en diskussion om, hvorfor eleverne i
denne klasse ikke har flertalsmisforståelser. Hvad gør, at der ikke er brug for at overdrive, prale eller lave
rygter? (venskab, tryghed osv.)
• Tag en snak med klassen om overdrivelser, praleri og løgnehistorier. Fortæl eventuelt selv en løgnehistorie og afslør så senere, at den ikke passer. Kom omkring forskellen på at tro noget kontra det at vide
noget.
• Præsenter cirkeldiagrammerne på PowerPoint. Giv eksempler som: Her i klassen tror I gennemsnitligt,
at 45% af eleverne i 9. klasserne i København ryger hver dag, men i virkeligheden er det 11%. Det kan
være en fordel at illustrere, hvor mange elever %-tallene svarer til. Spørg ind til: Hvorfor tror I noget om
andre, som ikke passer? Flyt fokus fra rygning mod overdrivelser i almindelighed.
• Inddel eleverne i grupper og bed dem diskutere, hvorfor de tror noget om andre, som ikke passer. Bed
dem skrive deres bud på kartonstrimler.
• Grupperne præsenterer deres forskellige bud for klassen. Kartonstrimlerne hænges op på tavlen. Når
alle grupper har fremlagt, samles de udsagn, der minder om hinanden til et fælles udsagn. Herefter
udvælger læreren/instruktøren i fællesskab med eleverne de 10 sætninger, der passer bedst på klassen.
• Grupperne diskuterer nu, hvordan de kan undgå at tro noget om andre, som ikke passer. Sørg for at arbejdet ikke bliver for ensformigt ved at veksle mellem brainstorm, tavleundervisning og gruppearbejde.
De præsenterer igen deres bud for resten af klassen. 10 udvælges.
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• Når forskellen mellem forestillinger og virkelighed er gået op for gruppen, er vejen banet for nytænkning
og anderledes adfærd. Lad eleverne tale om deres mål i forhold til f.eks. uddannelse, opsparing, sundhed og ren straffeattest, således at fokus på fremtiden kommer i centrum.
• Spørg klassen, hvad der skal stå i deres kontrakt, så de i fremtiden kan støtte hinanden i at undgå at tro
noget om andre, som ikke passer. Sætningerne skrives ind i kontrakten (Kopiark 17), eleverne skriver
under, og kontrakten hænges op i klasselokalet.
• Vend løbende tilbage til kontrakten, når det er relevant. Den fornyes i takt med klassens udvikling og
elevernes alder.
Opfølgning
• Inddrag sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser i temaer der opstår på klassen.
Forældremøde
Forældremødet er et vigtigt bidrag til at få det optimale ud af metoden til social pejling. Afhold mødet
umiddelbart efter forløbet i klassen.
• Lad forældrene få kendskab til metoden, ved at lade dem deltage i Forløb B (se øvelse 2).
• Tal om sociale overdrivelser, flertalsmisforståelser og risikoadfærd.
• Fortæl om Forløb A og vis klassens kontrakt.
• For hvert af punkterne i kontrakten, skal forældrene tale sammen om, hvilke tiltag, de mener kan
understøtte børnenes og skolens arbejde med kontrakten.
• Arbejdet kan foregå i grupper eller i hele forældregruppen.
• Hvis arbejdet foregår i grupper, kan man for eksempel give hver gruppe tre punkter fra kontrakten at
arbejde med.
• Giv hver gruppe en flip-over. Her skrives gruppens gode ideer.
• Ideerne fremlægges for de øvrige forældre.
• Aftal til slut evt. nyt møde, eller aftal, hvad I vil gøre i nærmeste fremtid, og hvem der står for det.

Hvordan beregnes tal ud fra svarene?
Når svarene kommer retur, beregner enten eleverne eller læreren/instruktøren, hvorvidt der er
sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Følgende svar korresponderer til disse procentsatser:
Ingen			    0%
Næsten ingen		    3%
En del			   15%
Omkring halvdelen	   50%
De fleste		  
75%
Næsten alle		   95%
Dvs. at svaret “Næsten ingen” korresponderer til procentsatsen 3 og så fremdeles. På spørgsmålet
”Hvor mange i din klasse, tror du, ryger hver dag?” vil svaret ”næsten ingen” derfor betyde, at
eleven forestiller sig, at der er 3% af klassen, som ryger dagligt.
På aarhuseksperimentet.dk under menupunktet “Inspirationskatalog” ligger et excelark, som kan
bruges til at kopiere svarene over i. Herefter kan der dannes cirkeldiagrammer. På hjemmesiden er
der også et eksempel på en grafisk opstilling, hvor forestillinger er stillet over for fakta. Her vil du
også kunne se aktuelle data til sammenligningerne vedr. Rygning, Alkohol samt Kærlighed og Sex.
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Øvelse 2: forløb b
med udgangspunkt i kost

social pejling

Tidsforbrug:

90 minutter

Klassetrin:

2. -10. klasse, unge, forældre

Formål:

At gøre børn og unge opmærksomme på deres sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser og diskutere hvorfor de eksisterer

Forberedelse:

Kopiark 1: ”Kost” (eller et andet tema.Tjek kopiark for relevans for din børne/ungegruppe)

Velegnet til:

Skole, SFO, klub
2.- 4. klasse som grundforløb. 5.-10. klasse og unge til opfølgning på Øvelse 1

Øvelsen illustrerer, at børn og unges forestillinger ikke altid stemmer overens med virkeligheden. Den giver lejlighed til at tale om, hvorfor de tror noget om andre, som ikke passer. Skulle svarene stemme overens med virkeligheden, kan spørgeskemaet fungere som udgangspunkt for en diskussion om, hvorfor
der ikke er sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Hvad gør, at der ikke er brug for at overdrive,
prale eller lave rygter? (venskab, tryghed osv.)
•

Kopiarket udfyldes. Understreg at det skal ske anonymt.

 et er vigtigt at pointere, at der på spørgsmålene om forestilllinger om kammerater skal svares på
D
forestillinger om den gruppe, der er tilstede ved besvarelsen. Dvs. en vurdering af gennemsnittet.

• Efter skemaerne er udfyldt, inddeles deltagerne i grupper med 4-5 i hver.
• Indsaml skemaerne og kopier dem, så hver gruppe har et udfyldt sæt fra alle deltagere.
• Større børn arbejder matematisk med spørgeskemaerne. Der laves en opstilling af, hvor mange der
for eksempel drikker sodavand hver dag over for, hvor mange, de tror, drikker sodavand hver dag.
Dette kan gøres på computer eller i hånden i for eksempel et cirkeldiagram (se “Hvordan beregnes
tal ud fra svarene?”)
• For at spare tid kan spørgsmålene eventuelt deles op, så grupperne arbejder med et par stykker hver.
Ved mindre børn laver læreren/pædagogen beregningerne.
• Grupperne fremlægger resultatet for de andre. Spørg ind til: Hvorfor tror vi noget om andre, som
ikke passer? Hvordan kan vi undgå at tro noget om andre, som ikke passer?
• Når forskellen mellem forestillinger og virkelighed er gået op for gruppen, er vejen banet for nytænkning og anderledes adfærd. Lad eleverne tale om deres mål i forhold til f.eks. uddannelse, opsparing,
sundhed og ren straffeattest, således at fokus på fremtiden kommer i centrum.
Opfølgning
• Inddrag sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser i temaer der opstår på klassen.
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Til forældrene

social pejling

Øvelsen kan bruges på et forældremøde til at vise, at forældrenes forestillinger ikke altid stemmer overens med virkeligheden, se Kopiark 1: ”Kost/Forældre 1”, Kopiark 3: ”Kost/Forældre 2” og Kopiark 11:
”Forbrug/Forældre”. Det giver lejlighed til at tale om, hvorfor forældrene tror noget om andre, som ikke
passer og viser samtidig, at det ikke kun er børn og unge, der gør sig forkerte antagelser om andre.
• Forældrene udfylder spørgeskemaet.
• Vælg et par spørgsmål ud og stil dem op grafisk, så forestillinger står over for virkeligheden.
• Spørg: Hvorfor tror vi noget om andre, som ikke passer?
• Hvordan kan vi bruge denne viden i forhold til vores børn og hinanden?
• Aftal til slut evt. nyt møde, eller aftal hvad I vil gøre i nærmeste fremtid, og hvem der står for det.

Hvordan beregnes tal ud fra svarene?
Når svarene kommer retur, beregner enten deltagerne eller instruktøren, hvorvidt der er sociale
overdrivelser og flertalsmisforståelser. Følgende svar korresponderer til disse procentsatser:
Ingen			    0%
Næsten ingen		    3%
En del			   15%
Omkring halvdelen	   50%
De fleste		  
75%
Næsten alle		   95%
Dvs. at svaret “Næsten ingen” korresponderer til procentsatsen 3 og så fremdeles. På spørgsmålet ”Hvor mange i din klasse, tror du, ryger hver dag?” vil svaret ”næsten ingen” derfor betyde,
at eleven forestiller sig, at der er 3% af klassen, som ryger dagligt.
På aarhuseksperimentet.dk under menupunktet “Inspirationskatalog” ligger et excelark, som
kan bruges til at kopiere svarene over i. Herefter kan der dannes cirkeldiagrammer. På hjemmesiden er der også et eksempel på en grafisk opstilling, hvor forestillinger er stillet over for
fakta. Her vil du også kunne se aktuelle data til sammenligningerne vedr. Rygning, Alkohol samt
Kærlighed og Sex.

AarhusEksperimentet

23

kopiark 1

kost/forældre 1
Hvor mange gange får dit barn en af følgende madvarer med i madpakken i løbet af en
gennemsnitlig uge? Sæt kryds.
social pejling

0

1

2

3

4

5

Hvidt brød
Chokolade
Kage
Pålægschokolade
Nutella
Kiks
Dessert-yoghurt
Mælkesnitte
Frugt
Grøntsager

Hvor mange gange tror du, at andre børn får følgende madvarer med i madpakken i løbet
af en gennemsnitlig uge? Sæt kryds.

0
Hvidt brød
Chokolade
Kage
Pålægschokolade
Nutella
Kiks
Dessert-yoghurt
Mælkesnitte
Frugt
Grøntsager
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1

2

3

4

5

kopiark 2

kost
Hvor ofte spiser du grøntsager?
Hver dag

Én gang om ugen
Sjældnere

Hvor ofte går du på McDonald’s?
Hver dag
Flere gange om ugen
Én gang om ugen
Sjældnere

Hver dag
social pejling

Flere gange om ugen

Hvor ofte, tror du, dine kammerater spiser
grøntsager?

Flere gange om ugen
Én gang om ugen
Sjældnere
Hvor ofte, tror du, dine kammerater går på
McDonald’s?
Hver dag
Flere gange om ugen
Én gang om ugen
Sjældnere

Hvor ofte drikker du sodavand?
Hver dag

Hvor ofte, tror du, dine kammerater drikker
sodavand?

Flere gange om ugen

Hver dag

Én gang om ugen

Flere gange om ugen

Sjældnere

Én gang om ugen

Hvor ofte har du pålægschokolade/nutella
med i madpakken?
Hver dag

Sjældnere
Hvor ofte, tror du, dine kammerater har pålægschokolade/nutella med i madpakken?

Flere gange om ugen

Hver dag

Én gang om ugen

Flere gange om ugen

Sjældnere

Én gang om ugen
Sjældnere

Hvor ofte spiser du frugt?
Hver dag

Hvor ofte, tror du, dine kammerater spiser frugt?

Flere gange om ugen

Hver dag

Én gang om ugen

Flere gange om ugen

Sjældnere

Én gang om ugen
Sjældnere
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kopiark 3

kost/forældre 2
Hvor ofte spiser dit barn grøntsager?
Hver dag
social pejling

Flere gange om ugen
Én gang om ugen
Sjældnere

Hvor ofte går dit barn på McDonald’s?
Hver dag
Flere gange om ugen
Én gang om ugen
Sjældnere

Hvor ofte, tror du, dit barns kammerater
spiser grøntsager?
Hver dag
Flere gange om ugen
Én gang om ugen
Sjældnere
Hvor ofte, tror du, dit barns kammerater går
på McDonald’s?
Hver dag
Flere gange om ugen
Én gang om ugen
Sjældnere

Hvor ofte drikker dit barn sodavand?
Hver dag

Hvor ofte, tror du, dit barns kammerater
drikker sodavand?

Flere gange om ugen

Hver dag

Én gang om ugen

Flere gange om ugen

Sjældnere

Én gang om ugen
Sjældnere

Hvor ofte har dit barn pålægschokolade/
nutella med i madpakken?
Hver dag
Flere gange om ugen
Én gang om ugen
Sjældnere

Hvor ofte, tror du, dit barns kammerater har
pålægschokolade/nutella med i madpakken?
Hver dag
Flere gange om ugen
Én gang om ugen
Sjældnere

Hvor ofte spiser dit barn frugt?
Hver dag

Hvor ofte, tror du, dit barns kammerater
spiser frugt?

Flere gange om ugen

Hver dag

Én gang om ugen

Flere gange om ugen

Sjældnere

Én gang om ugen
Sjældnere
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kopiark 4

skoleliv
Laver du oftest dine lektier?
Ja

Ingen

social pejling

Nej

Hvor mange af dine kammerater, tror du, kan lide
at gå i skole?

Næsten ingen
En del

Kan du lide at gå i skole?

Omkring halvdelen

Ja

De fleste

Nej

Næsten alle

Vil du gerne være aktiv i undervisningen?
Ja
Nej

Vil du gerne have arbejdsro i timerne?
Ja
Nej

Vil du gerne være med til at løse opgaverne
i gruppearbejde?

Hvor mange af dine kammerater, tror du, gerne
vil være aktive i undervisningen?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du, gerne vil
have arbejdsro i timerne?

Ja

Ingen

Nej

Næsten ingen
En del

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
oftest laver deres lektier?
Ingen

Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du, gerne vil
være med til at løse opgaverne i gruppearbejde?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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kopiark 5

sms og nettet
Har dine forældre lavet regler for, hvor
meget du må være på Nettet?
social pejling

Ja
Nej

Er det i orden at tale grimt om andre på
Nettet eller i en sms?
Ja
Nej

Synes du man skal være ærlig, når man
skriver en sms eller er på Nettet?

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
mener det er i orden at tale grimt om andre på
Nettet eller i en sms?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
Hvor mange af dine kammerater, tror du,
synes man skal være ærlig, når man skriver en
sms eller på Nettet?

Ja

Ingen

Nej

Næsten ingen
En del

Er det i orden at bruge billeder, der gør grin
med andre i en mms eller på Nettet?
Ja

Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Nej
Er det sejt at udgive sig for at være en
anden og sende beskeder på mobilen eller
på Nettet?

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
mener det er i orden at bruge billeder, der gør
grin med andre i en mms eller på Nettet?
Ingen

Ja

Næsten ingen

Nej

En del
Omkring halvdelen

Hvor mange af dine kammerater, tror du, har
regler for hvor meget de må være på Nettet?

De fleste
Næsten alle

Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
mener det er sejt at udgive sig for at være en
anden og sende beskeder på mobilen eller på
Nettet?

De fleste

Ingen

Næsten alle

Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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kopiark 6

venner
Ville du hjælpe den svage i en konflikt,
selvom det ikke er en af dine bedste venner?

Nej

Er det sejt at overdrive hvor mange gaver
man får af sine forældre?
Ja
Nej

Ville du hjælpe en kammerat, hvis du så, at
han eller hun var alene?

social pejling

Ja

Hvor mange af dine kammerater, tror du, mener
det er sejt at overdrive hvor mange gaver man
får af sine forældre?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
Hvor mange af dine kammerater, tror du, ville
hjælpe en kammerat, hvis de så, at han eller hun
var alene?

Ja

Ingen

Nej

Næsten ingen
En del

Er det i orden at fortælle noget videre, når
det måske er et rygte?
Ja

Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Nej

Er det sejt at sige stop, når nogen taler grimt
om en kammerat?

Hvor mange af dine kammerater, tror du, mener
det er i orden at fortælle noget videre, når det
måske er et rygte?
Ingen

Ja
Nej

Hvor mange af dine kammerater, tror du, ville
hjælpe den svage i en konflikt, selvom det
ikke var en af deres bedste venner?

Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Ingen
Næsten ingen
En del

Hvor mange af dine kammerater, tror du, mener
det er sejt at sige stop, hvis nogen taler grimt om
en kammerat?

Omkring halvdelen

Ingen

De fleste

Næsten ingen

Næsten alle

En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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kopiark 7

Rygning
Hvor ofte ryger du cigaretter?

Hvor mange fra 9. klasse i Aarhus, tror du,
ryger cigaretter hver dag?

social pejling

Jeg har aldrig røget cigaretter
Jeg har kun prøvet det en gang
Jeg har prøvet det et par gange
Jeg ryger, men kun til fester
Jeg ryger 1-5 cigaretter om dagen
Jeg ryger 6-10 cigaretter om dagen
Jeg ryger 11-20 cigaretter om dagen
Jeg ryger mere end 20 cigaretter om dagen

Hvor mange i din klasse, tror du, ryger
cigaretter hver dag?

3%
9%
32%
52%
81%
100%

Hvor mange fra 9. klasse i København, tror du,
ryger cigaretter hver dag?
1%
10%

Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Hvor mange fra 7. klasse i Aarhus, tror du,
ryger cigaretter hver dag?
1%
5%
15%
49%
77%
100%
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27%
56%
83%
100%

kopiark 8

tillid
Synes du, det er vigtigt at kunne holde en
aftale?

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
synes det er sejt at kunne tilgive en fejl?
Ingen

Nej

Næsten ingen

social pejling

Ja

En del
Er det sejt at kunne tilgive en fejl?

Omkring halvdelen

Ja

De fleste

Nej

Næsten alle

Hvis du opdager, at en kammerat er i en alvorlig konflikt, er det så ok at bede en
voksen om at hjælpe?
Ja
Nej

Har du, inden for det seneste år oplevet: Af
egen fri vilje givet en undskyldning til én du
havde behandlet dårligt?
Ja

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
synes det er ok at bede en voksen om at
hjælpe, hvis en kammerat er i en alvorlig
konflikt?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Nej

Hvor mange af dine kammerater, tror du, synes
det er vigtigt at kunne holde en aftale?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
inden for det seneste år har oplevet: Af egen
fri vilje givet en undskyldning til én de havde
behandlet dårligt?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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kopiark 9

på kant med loven
Har du, indenfor det sidste år, stjålet noget
eller forsøgt at stjæle noget fra en butik?
social pejling

Ja
Nej
Har du, inden for det sidste år, stjålet eller
forsøgt at stjæle en taske eller fra en taske?

Hvor mange af dine kammerater, tror du, inden for
det sidste år, har stjålet eller forsøgt at stjæle en
taske eller fra en taske?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen

Ja

De fleste

Nej

Næsten alle

Har du inden for det sidste år, haft en dolk
eller kniv med på steder, hvor det ikke er
tilladt at have kniv med?
Ja
Nej

Hvor mange af dine kammerater, tror du, inden for
det sidste år, har haft en dolk eller kniv med på
steder, hvor det ikke er tilladt at have kniv med?
Ingen
Næsten ingen
En del

Ejer du nogen typer af våben, som du ved
eller tror er forbudte?
Ja

Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Nej
Har du inden for det sidste år, med vilje
ødelagt gadelygter, vejskilte, vinduer eller
bakspejle og lignende på biler eller tog,
lavet ødelæggelser på skoler eller andre
steder?

Hvor mange af dine kammerater, tror du, ejer et
våben, som de ved eller tror er forbudt?
Ingen
Næsten ingen
En del

Ja

Omkring halvdelen

Nej

De fleste
Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
inden for det sidste år, har stjålet noget
eller forsøgt at stjæle noget fra en butik?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du, inden for
det sidste år, med vilje har ødelagt gadelygter, vejskilte, vinduer eller bakspejle og lignende på biler eller
tog, lavet ødelæggelser på skoler eller andre steder?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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kopiark 10

forbrug
Hvor mange lommepenge får du om
måneden?		

Hvor mange af dine kammerater, tror du, har
fået/købt ny mobiltelefon inden for den sidste
måned?
social pejling

Ingen
Sparer du penge op?
Ja
Nej

Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste

Har du fået/købt ny mobiltelefon inden for
den sidste måned?
Ja
Nej

Har du fået/købt tøj for over 1500 kroner
inden for den sidste måned?

Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du, har
fået/købt tøj for over 1500 kroner inden for
den sidste måned?
Ingen
Næsten ingen

Ja

En del

Nej

Omkring halvdelen
De fleste

Har du fået/købt musik eller spil inden for den
sidste måned?
Ja
Nej

Hvor mange lommepenge, tror du, dine
kammerater får om måneden?

Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du, har
fået/købt musik eller spil inden for den sidste
måned?
Ingen
Næsten ingen
En del

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
sparer op?
Ingen

Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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kopiark 11

forbrug/forældre
Hvor mange lommepenge får dit barn om
måneden?

Hvor mange af dit barns kammerater, tror du,
har fået/købt ny mobiltelefon inden for den
sidste måned?

social pejling

Ingen
Sparer dit barn penge op?
Ja
Nej

Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste

Har dit barn fået/købt ny mobiltelefon inden
for den sidste måned?
Ja
Nej

Har dit barn fået/købt tøj for over 1500
kroner inden for den sidste måned?

Næsten alle

Hvor mange af dit barns kammerater, tror du,
har fået/købt tøj for over 1500 kroner inden for
den sidste måned?
Ingen
Næsten ingen

Ja

En del

Nej

Omkring halvdelen
De fleste

Har dit barn fået/købt musik eller spil inden
for den sidste måned?
Ja
Nej

Hvor mange lommepenge, tror du, dit barns
kammerater får om måneden?

Næsten alle

Hvor mange af dit barns kammerater, tror du,
har fået/købt musik eller spil inden for den
sidste måned?
Ingen
Næsten ingen
En del

Hvor mange af dit barns kammerater, tror du,
sparer op?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

kopiark 12

uddannelsesvalg
Vil du gerne på gymnasiet (STX, HHX, HTX, HF)?
Ja

Hvilken uddannelse er bedst?
En gymnasiel uddannelse
Erhversuddannelse (EUD)
De er lige gode
Er du usikker på hvilken uddannelse du skal
vælge efter folkeskolen?

En gymnasiel uddannelse

social pejling

Nej

Hvilken uddannelse, tror du, de fleste af dine
kammerater mener er bedst?

Erhversuddannelse (EUD)
De er lige gode
Hvor mange af dine kammerater, tror du, er
usikre på hvilken uddannelse de skal vælge
efter folkeskolen?
Ingen
Næsten ingen
En del

Ja

Omkring halvdelen

Nej

De fleste
Næsten alle

Er det vigtigt for dig, at der er andre kammerater, som skal starte på samme uddannelse?
Ja
Nej

Hvor mange af dine kammerater, tror du, mener, det er vigtigt, at der er andre kammerater
på samme uddannelse?
Ingen

Vælger du uddannelse efter dine forældres
ønsker?
Ja
Nej

Hvor mange af dine kammerater, tror du, gerne
vil på gymnasiet (STX, HHX, HTX, HF)?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du, vælger uddannelse efter deres forældres ønsker?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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kopiark 13

alkohol
Hvor ofte drikker du alkohol?

Hvor mange fra 9. klasse i Aarhus, tror du,
drikker alkohol hver uge?

social pejling

Jeg har aldrig drukket alkohol
Jeg har kun prøvet det en gang
Jeg har prøvet det et par gange
Jeg drikker en gang om måneden
Jeg drikker hver 14. dag
Jeg drikker hver uge

5%
17%
32%
48%
61%
94%

Hvor mange af dine kammerater, tror du, drikker alkohol hver uge?

Hvor mange fra 9. klasse i København, tror
du, drikker alkohol hver uge?

Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

5%
17%
32%
48%
61%
94%

Hvor mange fra 7. klasse i Aarhus, tror du,
aldrig har været fulde?
5%
13%
34%
52%
85%
100%
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kopiark 14

kærlighed og sex
Har du haft en kæreste?
Ja

Har du kysset nogen?

Ingen

social pejling

Nej

Hvor mange af dine kammerater, tror du, har
prøvet at være forelsket?

Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen

Ja
Nej

De fleste
Næsten alle

Har du prøvet at være forelsket?
Ja
Nej

Hvor mange af dine kammerater, tror du, har
været i seng med nogen?
Ingen
Næsten ingen

Har du været i seng med nogen?

En del

Ja

Omkring halvdelen

Nej

De fleste
Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du, har
haft en kæreste?
Ingen

Hvor mange på 16 år, tror du, har været i
seng med nogen?

Næsten ingen

17%

En del

33%

Omkring halvdelen

42%

De fleste

53%

Næsten alle

71%
85%

Hvor mange af dine kammerater, tror du, har
kysset nogen?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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kopiark 15

misbrug
Har du nogensinde prøvet at ryge hash, tage
piller eller lignende?

Hvor ofte tror du, de fleste af dine kammerater
ryger hash, tager piller eller lignende?

social pejling

Ja

Aldrig

Nej

Kun prøvet det én gang
Et par gange

Hvor ofte ryger du hash, tager piller eller
lignende?
Jeg har kun prøvet det én gang
Jeg har prøvet det et par gange
Jeg bruger det én gang om måneden
Jeg bruger det hver 14. dag
Jeg bruger det hver uge eller mere

Én gang om måneden
Hver 14. dag
Hver uge eller mere
Hvor mange af dine kammerater, tror du, synes
det er ok, at bede en voksen om at hjælpe, hvis
en kammerat har et misbrug af piller, hash eller
lignende?
Ingen

Hvis du opdager, at en kammerat har et misbrug af piller, hash eller lignende, er det så ok
at bede en voksen om at hjælpe?

Næsten ingen
En del

Ja

Omkring halvdelen

Nej

De fleste
Næsten alle

Synes du det er sejt at sige nej til piller, hash
eller lignende selvom dine kammerater siger
ja?
Ja
Nej

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
mener det er sejt at sige nej til piller, hash og
lignende selvom deres kammerater siger ja?
Ingen
Næsten ingen

Mener du, at et misbrug af piller, hash eller
lignende har indflydelse på, om man kan få
en uddannelse?

Omkring halvdelen

Ja

De fleste

Nej

Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du, har
prøvet at ryge hash, tage piller eller lignende?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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Hvor mange af dine kammerater, tror du, mener
at et misbrug af piller, hash eller lignende har
indflydelse på, om man kan få en uddannelse?
Ingen
Næsten ingen
En del
Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

kopiark 16

trafik
Har du kørt på cykel eller knallert, mens du
var beruset?

Hvor mange af dine kammerater, tror du, oftest
venter på grønt ved fodgængerovergangen?
Ingen

Nej

Næsten ingen

social pejling

Ja

En del
Venter du oftest på grønt ved fodgængerovergangen?
Ja

Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle

Nej

Synes du, det er sejt at køre om kap i bil, der
hvor du bor?

Hvor mange af dine kammerater, tror du, synes
det er sejt at køre om kap i bil, der hvor de bor?
Ingen

Ja

Næsten ingen

Nej

En del
Omkring halvdelen

Har du, inden for det seneste år, gjort noget
forkert i trafikken som politiet har opdaget?

De fleste
Næsten alle

Ja
Nej

Bruger du sikkerhedssele, når du kører i bil?

Hvor mange af dine kammerater, tror du, inden
for det seneste år, har gjort noget forkert i
trafikken som politiet har opdaget?
Ingen

Ja

Næsten ingen

Nej

En del
Omkring halvdelen

Hvor mange af dine kammerater, tror du,
har kørt på cykel eller knallert, mens de var
berusede?
Ingen
Næsten ingen

De fleste
Næsten alle

Hvor mange af dine kammerater, tror du, bruger
sikkerhedssele, når de kører i bil?

En del

Ingen

Omkring halvdelen

Næsten ingen

De fleste

En del

Næsten alle

Omkring halvdelen
De fleste
Næsten alle
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vejledning
Vejledning til udarbejdelse af egne spørgsmål

social pejling

I arbejdet med sociale overdrivelser og flertalsforståelser er det oplagt at lave forløb, der tager
udgangspunkt i igangværende forløb i klasse, SFO eller klub. Hvis disse adskiller sig fra temaerne
på kopiarkene, kan den enkelte lærer eller pædagog selv udarbejde disse.
Kig på kopiarkene for inspiration til opsætning. Det er vigtigt, at de første spørgsmål er målrettet den enkelte. F.eks.:
Hvor meget slik spiser du i ugen?
Svarmuligheder: A: Mindre end en pose, B: 1 pose, C: 2 poser, D: Mere end 2 poser
De næste spørgsmål har at gøre med gruppens forestillinger. F.eks.:
Hvor meget slik, tror du, dine kammerater spiser i ugen?
Svarmuligheder: A: Mindre end en pose, B: 1 pose, C: 2 poser, D: Mere end 2 poser
Formulering af spørgsmål skal gøres med forsigtighed. Det er vigtigt, at flertalsmisforståelsen bliver
positiv. I en gruppe hvor langt de fleste taler grimt til hinanden, vil et spørgsmål der går på netop
sprogbrug ikke være en god idé.
Forkert formulering af spørgsmål:
Bruger du grimme ord om dine kammerater?
Hvor mange af dine kammerater bruger grimme ord om deres kammerater?
Det vil bekræfte gruppen i, at de fleste anvender grimme ord. I stedet bør der spørges til holdningen
til brug af grimme ord.
Rigtig formulering af spørgsmål:
Er det sejt at sige stop, når nogen taler grimt om en kammerat?
Hvor mange af dine kammerater, tror du, mener, at det er sejt at sige stop, hvis nogen taler grimt
om en kammerat?
Svarmuligheder: Ingen, Næsten ingen, En del, Omkring halvdelen, De fleste, Næsten alle
Det er derfor vigtig at tænke spørgsmålene igennem og forestille sig resultatet. Det skal samles op
og peges positivt fremad efter hver eneste sammenligning mellem egne svar og forestillinger om
kammeraterne.
Brug herefter enten øvelse 1 eller øvelse 2 i Inspirationskataloget.
NB. Det er vigtigt at pointere, at der på spørgsmålene om forestillinger om kammerater skal svares på
forestillinger om den gruppe, der er tilstede ved besvarelsen. Dvs. en vurdering af gennemsnittet.
Se beregning af svar s. 21 eller s. 23.
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kopiark 17

KOntrakt

social pejling

Vi ved nu, at man let kan komme til at tro nogle ting, som ikke passer i virkeligheden, så
der bliver overdrivelser og misforståelser.
Vi vil forsøge at undgå overdrivelser og misforståelser og hjælpe hinanden endnu mere
med at få en god hverdag både på skolen og i fritiden.
Vi har derfor besluttet, at:

1.

:

2.

:

3.

:

4.

:

5.

:

6.

:

7.

:

8.

:

9.

:

10.

:

Dato

Underskrifter
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Øvelse 3: cyberhus.dk/quiz

social pejling

Tidsforbrug:

45 minutter

Klassetrin:

5. - 9. klasse

Formål:

At teste børn og unges viden om deres jævnaldrende og påvise deres sociale
overdrivelser og flertalsmisforståelser

Forberedelse:

Computere med internetforbindelse
Kopiark 18: ”Cyberhus.dk/quiz”

Velegnet til:

Skole, klub

Øvelsen illustrerer, at børn og unges forestillinger ikke altid stemmer overens med virkeligheden. Den
giver lejlighed til at tale om, hvorfor de tror noget om andre, som ikke passer. Skulle svarene stemme
overens med virkeligheden, kan spørgeskemaet fungere som udgangspunkt for en diskussion om, hvorfor der ikke er sociale overdrivelser og flertalsmisfoståelser. Hvad gør, at der ikke er brug for at overdrive,
prale eller lave rygter? (venskab, tryghed osv.)
• Fortæl deltagerne, at de skal quizze på nettet.
• Uddel kopiark. Deltagerne sætter sig ved hver deres computer og går ind på www.cyberhus.dk/quiz.
• Alle vælger nu den figur som passer mht. køn og bedst mht. alder (11, 13 eller 15 år).
• De to quizzer tages. Imens noteres egne og de rigtige svar ned på kopiarket.
• Når begge quizzer er taget, skiftes til plenum.
• Spørg til, hvilke spørgsmål, de svarede mest forkert på. Hvorfor var det netop de spørgsmål, som
var svære?
• Hvordan kan vi undgå at tro noget om andre, som ikke passer?
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kopiark 18

cyberhus.dk/quiz
Hvad tænker du?

Gæt (%):

Rigtigt svar (%):

social pejling

Hvor mange spiser grøntsager hver dag?
Hvor mange bliver mobbet et par gange om måneden?
Hvor mange har svært ved at tale om hemmelige ting?
Hvor mange ryger hver dag?
Hvor mange er fysisk aktive hver dag?
Hvad tror du?
Hvor mange spiser morgenmad hver dag?
Hvor mange føler sig tykke?
Hvor mange spiser frugt hver dag?
Hvor mange drikker ikke sodavand hver dag?
Hvor mange spiser ikke junkfood hver uge?
Hvor mange drikker alkohol mindst en gang om ugen?
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Øvelser

introduktionsforløb

l
a
i
c
So
l
a
t
i
p
ka

introduktionsforløb

konflikthåndtering

konflikthåndtering

konflikthåndtering

opvarmningsøvelser:
Øvelse 4: Tryk Og Send
Øvelse 5: Glasset I Midten
Øvelse 6: Tegn På Ryggen
Øvelse 7: Kig Og Byt
Øvelse 8: Lederen
Øvelse 9: Spørg, Svar Og Byt
Øvelse 10: Hvor Tæt Må Du Komme?
Øvelse 11: Vær-dig Selv
Øvelse 12: Egetræet

primære øvelser:
Øvelse 13: Konfliktforståelse
Øvelse 14: Riddergerninger
Øvelse 15: Forumspil
Øvelse 16: Tankebobler
Øvelse 17: Giv Og Få Hjælp
Øvelse 18: Et Spind Af Venskaber

Kopiark:
19. Spørg Og Byt
20. Konflikttrappe 1
21. Konflikttrappe 2
22. Hierarkiet
23. Giv og få hjælp

I enhver social sammenhæng kan der opstå større eller mindre konflikter. At kunne forebygge og håndtere disse på konstruktiv vis er vigtigt for at understøtte den sociale kapital og for positivt socialt samvær.
Opvarmningsøvelserne giver tydelige eksempler på inklusion og eksklusion, og det er derfor en god
idé at starte med disse for at skabe en god og utvungen stemning.
De primære øvelser starter med Øvelse 13: Konfliktforståelse. Her introduceres konflikttrappen samt
optrappende og nedtrappende sprog. Øvelsen er god som introduktion til konflikthåndtering. Øvelse
14: Riddergerninger sætter fokus på børn og unges handlemuligheder og viser dem, at de selv har
indflydelse på den kultur, som er i klassen, SFOen eller klubben. Med udgangspunkt i eventyrverdenen
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konflikthåndtering

læres om hierarki, og der fås en fornemmelse af egen position samt overblik over, hvordan der kan løses
konflikter og justeres på roller ved selv små adfærdsændringer.
Der kan arbejdes med konflikthåndtering på mange forskellige måder, men det er især vigtigt at gøre forløbet relevant, så børn og unge kan gennemskue pointen med arbejdet. Jo mere relevant konflikten er, jo
større engagement. I den sammenhæng har AarhusEksperimentet gode erfaringer med brug af forumspil
og rollespil, hvor deltagerne selv prøver at finde løsninger på konflikter. Se Øvelse 15: Forumspil.
Det har også vist sig givtigt at gøre brug af tankebobler, hvor børn og unge sætter sig i konfliktparternes
sted og kommer med bud på, hvad personerne tænker samt giver ideer til handling. Se Øvelse 16:
Tankebobler.
Øvelse 17: Giv og Få Hjælp giver børn og unge mulighed for at reflektere over deres andel i konfliktop- og nedtrapning. Øvelse 18: Et Spind af Venskaber er en god måde at afslutte et forløb. Her
reflekteres over, hvad der kan tages med videre, og det gøres synligt, at der er mulighed for mange
forskellige relationer i gruppen.
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Øvelse 4: tryk og send
10 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At sætte fokus på kropssprog, samt følelsen af at være uden for eller inden for et
fællesskab

Forberedelse:

Ingen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

Øvelsen har fokus på nonverbalt sprog og kropssprog. Øvelsen viser, at nærvær er vigtig i kommunikation, hvis man ikke skal kobles af.
• Alle samles i en rundkreds og tager hinanden i hånden.
• En person vælges til at stå i midten.
• Et ”brev” skal nu sendes rundt i kredsen i form af et håndtryk.
• Det sker ved, at en udpeget person trykker én af sine sidekammerater i hånden. Denne sender ”brevet” videre ved at trykke den næste i rækken i hånden osv.
• Det gælder for den, der står i midten, om at følge ”brevet” på turen rundt i kredsen og at kunne
udpege, hvor ”brevet” er, når legens leder siger stop.
• Gættes rigtigt, kommer ”brevholderen” ind i midten, og den i midten går tilbage i kredsen. Gættes
forkert, sendes ”brevet” videre af den, som havde det på stoptidspunktet. Der kan for eksempel
være tre forsøg.
• Herefter skiftes plads, og en ny kommer ind i midten af kredsen.
• Når legen har været i gang i 10 minutters tid, standses den. Spørg dem, som har været i midten,
hvordan det var. Var det nemt/svært? Hvordan føles det? Kredsen kan ligeledes spørges, hvordan det
var at skjule noget. Var det nemt? Ubehageligt? Sjovt?
Reglerne for ”brevets” gang kan varieres gennem øvelsen. For eksempel må ”brevet” i første omgang
kun gå med uret.
Senere kan sværhedsgraden øges ved at tillade, at der kan skiftes retning undervejs.

AarhusEksperimentet
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Øvelse 5: glasset i midten

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

10 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At skærpe empati og fornemmelse for andre

Forberedelse:

Et glas (eller noget andet der kan fokuseres på)

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen har fokus på nonverbalt sprog og kropssprog. Øvelsen viser, at nærvær er vigtig i kommunikation, hvis man ikke skal kobles af.
• Deltagerne samles i en rundkreds. I midten står et glas.
• Alle kigger koncentreret på glasset.
• Der tælles ned fra 30 til 1. Nedtællingen må ikke gå efter et system.
• Hvis to siger det samme tal på samme tid, startes forfra, indtil der er talt helt ned til 1.
• Tal om hvordan, deltagerne vidste, hvornår de skulle sige et nummer.
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Øvelse 6: tegn på ryggen
10 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At skærpe andre sanser end syn og hørelse og at give berøring en legal ramme

Forberedelse:

Tus og flip-over/kridt og tavle

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

Øvelsen handler om at deltagerne gennem berøring skal kommunikere med hinanden og træne koncentration. Den anvendes desuden ud fra antagelsen om, at den man rører, mobber man ikke.
• Deltagerne står i række efter hinanden. Den forreste står ved flip-over eller tavle. Den bageste tegner på den foranståendes ryg. Herefter kopieres det, han/hun mener bliver tegnet på den næste i
rækken. Dette gentages på foranstående osv. frem til den forreste, som tegner på flip-over/tavle.
• Der spørges til, hvad den enkelte mener at have fået tegnet på sin ryg, og der sammenlignes ned
gennem rækken med, hvad der faktisk blev tegnet. Start med den forreste og slut af med den, der
lavede den oprindelige tegning.
• Snak om, hvordan det kan være, der er så stor forskel (som der formodentlig vil være) på det oprindelige og slutresultatet. Hvor er der sket de største forandringer?
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Øvelse 7: kig og byt

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

15 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At sætte fokus på øjenkontakt og vise børn og unge, hvor vigtig øjenkontakt er for
kommunikation

Forberedelse:

Ingen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen viser, hvor meget det er muligt at aftale uden at bruge sproget. Deltagerne kender det, men
her gøres det bevidst, at der foregår meget mellem mennesker, uden det er muligt at sætte en finger på
det præcist. Øvelsen viser, at der kan foregå både eksklusion og mobning uden ord. Øvelsen lægger op
til dialog omkring disse mekanismer og illustrerer samtidig en måde, hvorpå gode venner kan have det
godt og trygt sammen uden at skilte med det.
A.
• Alle samles i en rundkreds.
• Alle skal kigge til venstre og lade deres øjne vandre rundt i kredsen i urets retning. Når øjnene mødes
med en andens, bytter de to deltagere plads. Flere kan bytte plads samtidigt.
• Blikket bliver ved med at vandre rundt i kredsen.
• Efter 5 minutter stoppes legen.
B.
• Deltagerne samles igen i en rundkreds, men står denne gang i par.
• Én står i midten.
• Kredsen skal nu forsøge at lave aftaler med øjnene med én fra et andet par og herefter bytte plads
med vedkommende. Dvs. nye par dannes hele tiden.
• Flere må bytte plads samtidigt.
• Den i midten skal forsøge at komme ud i kredsen ved at stjæle en plads, når to er ved at bytte.
• De må gå eller løbe.
• Efter 5 minutter stoppes legen. Spørg ud i kredsen: Var det nemt at lave aftaler uden ord? Spørg
dem, som har været i midten: Hvordan var det at være i midten? Var det nemt eller svært? Sæt fokus
på gode og dårlige hemmeligheder.
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Øvelse 8: lederen
10 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At lade børn og unge mærke fornemmelsen af dels at være udenfor, dels at styre/deltage i eksklusion

Forberedelse:

Ingen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

Øvelsen giver indblik i, hvor lidt der skal til, før en deltager føler sig isoleret og magtesløs. Øvelsen viser
samtidig, hvor meget man kan være med til at styre ved at gå med lederen af eksklusionen. Øvelsen
giver mulighed for dialog om den slags mekanismer ud fra fælles erfaring.
• Alle samles i en rundkreds med undtagelse af en enkelt, som går uden for døren.
• Der udvælges en leder.
• Lederen skal starte bevægelser, som de andre skal efterligne. Det kan være hop, tramp i gulvet eller
en anden form for bevægelse.
• Deltageren, som er uden for døren, kommer ind, stiller sig i midten af rundkredsen og skal nu gætte,
hvem som starter bevægelserne.
• Der er tre forsøg.
• Når legen er leget nogle gange, standses den, og der tales om, hvorfor det var nemt/svært for den i
midten at gætte, hvem lederen er.
• Kunne det ses på de andres øjne? Var lederen god til at skjule sig? Hvordan føltes det at stå i midten/i
kredsen?
• Der tales også om, at der nogle gange er ting, der skjules for andre. Sæt fokus på gode og dårlige
hemmeligheder.
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Øvelse 9: spørg, svar og byt

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

10 minutter

Klassetrin:

4.-10. klasse, unge

Formål:

At få alle i tale om konfliktløsning

Forberedelse:

Kopiark 19: ”Spørg, Svar og Byt” (klippes ud i strimler)

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen skal få alle til at engagere sig og få sat ord på egne kompetencer og udviklingssider. Der arbejdes
med spørgsmål, som fremmer den positive tilgang. Alle kommer til at tale, så ingen er udenfor. Metoden
tiltaler børn og unge, der ikke bryder sig om at sige noget med et alt for stort publikum.
•
•
•
•
•
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Alle samles på gulvet og får udleveret en strimmel med et spørgsmål.
Deltagerne går rundt blandt hinanden og skal nu finde en partner at stille spørgsmålet.
Når begge parter har svaret på hinandens spørgsmål, byttes spørgsmål.
Deltagerne går igen rundt, og de finder selv en ny partner, hver gang de er færdige.
Saml evt. op ved at spørge, om der var overraskende svar.

AarhusEksperimentet

kopiark 19

spørg, svar og byt
Hvornår er du mest dig selv?

Hvad er de to bedste ting her på stedet?

Hvad ville du savne mest ved dine kammerater,
hvis du skulle flytte?

Hvad kendetegner en god kammerat?

Hvem kan smitte dig mest med sit gode humør?

Hvornår har du været glad for at kunne hjælpe
andre i en konflikt?

Hvornår er du bedst til at være med til at løse
en konflikt?

Hvordan hjælper du til med at løse en konflikt?

Hvornår er det en styrke at mene noget andet
end sine kammerater?

Hvad er din opskrift på glæde?

Hvornår har du sidst gjort noget for at hjælpe
en kammerat?

Hvornår er du god til at sætte dig i den andens
situation?

Fortæl om en svær samtale, der gik rigtig godt.

Hvornår har du sidst oplevet, at du kunne
hjælpe en kammerat?

Hvad er godt her på stedet og hvad gør du for,
at det er sådan?

Hvornår viser du, at du er en god kammerat?

Hvad gør dig rigtig glad her på stedet?

Hvornår har du sidst sagt noget rart til en kammerat og hvorfor?

Hvem hjælper dig mest her på stedet?

Hvornår har du sidst været i en konflikt, der
blev løst på en god måde?

Hvilken positiv ting er du kendt for?

Hvad respekterer du mest ved dine kammerater?

Er der noget, du synes, du kan lære af dine
kammerater?

I hvilke situationer med dine kammerater synes
du, du har det bedst?

Hvordan hjælper du dine kammerater med at
lykkes?

Hvem giver dig gode ideer til at hjælpe dine
kammerater?

Hvad ville du gerne have at dine nye kammerater gjorde, hvis du startede i en ny klasse?

AarhusEksperimentet

konflikthåndtering

Har du nogensinde gjort oprør mod gruppepres
og været glad for at du gjorde det?
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Øvelse 10: Hvor tæt må du komme?

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

15 minutter

Klassetrin:

3.-10. klasse, unge

Formål:

At vise, at mennesker har forskellige grænser for, hvor tæt man må komme på dem

Forberedelse:

Ingen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen gør opmærksom på, at mennesker ikke er ens i deres kropssprog, og at alle har forskellige
grænser for, hvad der opleves som behageligt eller grænseoverskridende. Den giver en forståelse for,
at man, ved at overskride den private grænse, ubevidst kan komme til at provokere nogen og dermed
komme til at optrappe en konflikt. Ikke kun i klassen, SFOen eller klubben, men for eksempel også i nattelivet og festmiljøer. Samtidigt opleves egne grænser, og at der er forskel alt efter, hvem der mødes.
• Start øvelsen med at gå tæt på et par af deltagerne. Når disse viger, tales der om urørlighedszoner
og om, at vi alle holder forskellig afstand til hinanden.
• Herefter samles alle på to rækker ud fra hårfave. Den med det lyseste hår forrest, den med det
mørkeste bagerst. Rækkerne står over for hinanden. Makkerpar udpeges, så alle er sikre på, hvem
der er sammen.
• Lad deltagerne opdage, hvor tæt de kan gå på deres makker, inden han eller hun viger. Tal herefter
om, hvorfor der er forskellig afstand mellem makkerparrene. Er der forskel på køn? Kan to piger gå
tættere på hinanden end to drenge? Hvad, hvis det er en dreng og en pige, der mødes? Gør det en
forskel, om man er venner?
• Herefter prøver makkerparrene at nærme sig hinanden med siden til. Er det nemmere/sværere?
Hvorfor?
• Parrene får nu besked på at eksperimentere med at nærme sig hinanden på forskellig vis. De kan gå
ned i knæ, gå på tæer, med ryggen til osv. Er der forskel? Hvorfor?
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Øvelse 11: Vær-Dig Selv
30 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At give indsigt i, at det er muligt at være sig selv, samtidig med at man viser respekt
for den anden. Øvelsen giver lærer eller pædagog redskaber til at arbejde med børn og
unges sociale kompetencer

Forberedelse:

Ingen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

Tal om tre måder at løse konflikter på:
Den passive

Den assertive

Den agressive

Mindreværdig

Værdig

Mereværdig

Underkuet

Selvstændig

Dominerende

Tavs

Spørgende

Højttalende

Usikker

Ærlig

Affejende

Humorforladt

Humoristisk

Sarkastisk

Undskyldende

Selvsikker

Skråsikker

Forsigtig

Handlekraftig

Anmassende

Frygtsom

Modig

Truende

Magtesløs

Magtfuld

Magtmisbrugende

• Demonstrer med krop og tonefald, hvordan de tre figurer kan se ud.
• Tal om, hvordan den assertive står med begge ben solidt placeret på jorden (se også øvelse 12), mens
den aggressive er dominerende og den passive er vigende.
• Lav en række efter fødselsdag.
• Rækken deles, så deltagerne stilles overfor hinanden to og to. Bed deltagerne indtage de tre positioner
på skift. Dvs. lad for eksempel en række være den passive, mens den anden række er den aggressive
osv.
• Ved signal fra instruktøren, går begge rækker frem mod hinanden og møder
makkeren. Deltagerne skal bruge kropssprog og ord.
• Guide evt. deltagerne i starten ved for eksempel at sige ”Den aggressive
skal gå frem og sige ”Du har taget min bold.”
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Øvelse 12: Egetræet

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

10 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At vise koncentrationens kraft

Forberedelse:

Ingen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen giver deltagerne oplevelse af at stå fast på egne værdier og holdninger.
• Bed deltagerne stille sig op på række eller i en rundkreds.
• Bed dem forestille sig, at de er et egetræ, der har stået i vind og vejr gennem mange år. Bed dem
forestille sig, at de har lange rødder dybt ned i jorden.
• Gå rundt mellem deltagerne og skub forsigtigt til dem (bedst fra siden). Deltagerne skal få en fornemmelse af, at de står urokkeligt fast.
• Tal om at kunne stå fast og bevare egen værdighed, men samtidigt rumme andres meninger og
holdninger i for eksempel en konflikt.
• Afslut med et overraskende puf forfra på en tilfældig person. Personen vil komme ud af balance. Tal
om vigtigheden af at bevare fokus, og om hvor lidt der skal til for at blive væltet.
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Øvelse 13: konfliktforståelse
45 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At give børn og unge indsigt i og overblik over, hvordan en konflikt kan eskalere, samt
hvordan man har mulighed for at nedtrappe ved hjælp af sprogbrug og andres støtte

Materiale:

Kopiark 20: ”Konflikttrappe 1” til 0.- 4. klasse
Kopiark 21: ”Konflikttrappe 2” til 5.-10. klasse, unge

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

Øvelsen giver forståelse for forskellighed i reaktionsmønstre hos forskellige personer. Konflikttrappen er
et redskab til at kunne agere konstruktivt og fremtidsorienteret i forhold til konfliktsituationer.
• Del kopiark 20 eller 21 ud til alle og gennemgå trappen opad først. Lad deltagerne komme med
eksempler på konfliktsituationer, der passer ind i sammenhængen.
• Gennemgå trappens trin nedad. Lad deltagerne komme med bud på løsningsmuligheder. Afslutningvis kan det være en fordel at vise de større børn, den trappe som er beregnet til de yngre, da
den er nemmere at huske.
• Gennemgå sprog som henholdsvis op- og nedtrappende element.
• Giv eksempler på, hvordan det kan virke anklagende i du-sprog og hvordan man bliver på egen banehalvdel ved jeg-sprog. Ved du-sprog giver man den anden skylden for noget, ved jeg-sprog giver man
udtryk for, hvad man gerne vil have til at ske.
• Lad deltagerne byde ind med ideer og eksempler.
• Gentag betydningen af ”altid” og ”aldrig,” som generaliserer og fjerner nuancer. Det er i sig selv
optrappende.
• Fokus på det fremtidsorienterede giver bevægelsen ud af konflikten, ned ad trappen.

Konflikttrappe 1
•
•

Uvenskabstrappe, hvor vi går op ad trinene, og det hele bliver værre og værre.
Venskabstrappe, hvor vi går nedad og bliver gode venner igen.

Der er fire trin:
1: Vi er uvenner  1: Tal sammen om en løsning
2: Du er dum  2: Find en masse løsninger. Vælg den bedste
3: Du er altid dum. Jeg gider aldrig lege med dig mere  3: Hvad er der sket? Find en løsning
4: Vi skubber og slås, siger grimme ord  4: Træk vejret dybt

AarhusEksperimentet
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Konflikttrappe 2
konflikthåndtering

1. Uoverensstemmelse: Vi vil ikke det samme. Vi har en sag – et problem
Hvem skal have bolden i frikvarteret? Hvem her ret til denne plads? Her er tale om en uoverensstemmelse snarere end en konflikt.
Find en løsning.

2. Personliggørelse: Den andens skyld
Den anden er blevet til problemet. Vi farves af negative følelser, angriber, bebrejder, betvivler den andens motiver og karakter, forsvarer os og føler os såret. Der er misforståelser og forvrængninger.
Her sker et afgørende skift: Vi begynder at gå efter manden i stedet for bolden: “Du hugger altid bolden
først.” Altid og aldrig er advarselsord, sort-hvid opfattelser, nuancer forsvinder.
Gå tilbage til uoverensstemmelsen – forsøg at holde dig og den anden til sagen! På dette trin kan vi
stadig godt huske, hvad det oprindelige problem handlede om.

3. Problemet vokser: Der er meget i vejen
Nye problemer dukker frem, gamle sager tages op. Vi kan huske andre fejl og gammel uretfærdighed, som farver opfattelsen af den aktuelle sag. Der kommer bemærkninger ud mellem sidebenene.
Fortiden får fokus.
Søg råd eller læs af hos en kammerat eller voksen, der ikke tager parti, bekræfter det ’urimelige’
verdensbillede eller bagatelliserer problemet. Du skal selv blive klogere og vælge relevante handlemuligheder.

4. Samtale opgives: Det nytter jo ikke
Upræcis kommunikation, flere følelser og mindre forståelse. Der udveksles ord, men de modtages ikke
eller er i forvrænget udgave. Det oprindelige problem fortoner sig, man har glemt, hvor det startede.
Man undgår hinanden, kommunikerer ved handling og kropssprog: løfter øjenbryn, kigger på uret, taler
om – ikke med, og søger alliancer. Der sker klikedannelse med faste forventninger og mistro til andre.
Dette trin er et vigtigt stop-op signal.
Genoptag kontakt. At tage det første skridt kan få modparten til at stoppe op og reflektere. Tilliden er
måske ikke uhjælpelig brudt. En tredjepart kan gøre god gavn ved at formidle samtalen, så parterne kan
høre, hvad der egentlig bliver sagt.
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5. Fjendebilleder: Modparten er ond, dum, forkert. ’Øje for øje’
Det oprindelige problem er glemt, tilbage er ’de gode og de onde,’ et sort-hvidt billede af verden: “Jeg vil have min ret, have oprejsning”. Konflikten bliver et sort hul, hvorom alting drejer sig.
Enhver handling mod den anden retfærdiggøres af det, han/hun netop har gjort. Den retfærdiggørelse baner vej for næste fase.
Mægling eller tredjeparts-medvirken er nødvendig. Parterne har ikke blot mistet tilliden til hinanden, de frygter måske også, hvad der kan ske, hvis de går med til at mødes. Mægleren kan skabe
et trygt rum med klare rammer og give parterne håb om, at det kan lykkes at finde fælles løsninger, som opfylder deres interesser og behov.

6. Åben fjendtlighed: I vredens vold
Hånlige, sårende og nedgørende bemærkninger:” Det er en skam, det var din mor, der døde, og ikke
dig!” Der kan spændes ben og sendes ondskabsfulde SMS-beskeder. Der er ingen nuancer og mådehold hos personer i eller uden om konflikten: “Hvem holder du egentlig med?” Nu går man efter et
klart mål: at skade modparten, få ham/hende ned med nakken, væk fra fodboldbanen mm. Volden
ligger parat eller er brudt ud. Bekæmpelse af fjenden: ”Han har selv været ude om det!”
Mægling – ’våbenhvile’ –tredjeparts intervention.

7. Polarisering: Der er ikke plads til os begge
Fysisk adskillelse. Smertefulde brud, hvor man måske endda fortsat bekæmper hinanden på afstand. Ny skole, flugt, forfølgelse.
At gå hver til sit kan være en god løsning på uforenelige modsætninger. Polarisering kan vælges på
tidligere trin og får så ikke de samme smertefulde konsekvenser. Hvis parterne stadig skal have en
eller anden form for forbindelse med hinanden, kan en lang periode uden andre krav end ’fredelig
sameksistens’ give mulighed for en senere forsoning. En egentlig forsoning kræver dog en helt
anden, dybere og langsom proces, evt. med professionel hjælp.

Denne øvelse henter inspiration fra ”Grib Konflikten.” Det Kriminalpræventive Råd 2004.
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kopiark 20

konflikttrappe 1

konflikthåndtering

4. vi skubber og slås

3. d
 u er altid dum, jeg gider
aldrig lege med dig mere

2. du er dum

1. vi er uvenner
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4. træk vejret dybt

3. h
 vad er der sket? –
find en løsning
2. f ind en  masse løsninger –
vælg den bedste

1. tal sammen om en løsning

Optrappende sprog:		

nedtrappende sprog:		

Du-sprog				

Jeg-sprog

Afbryder

Lytter til ende

Er ligeglad

Er interesseret

Stiller ledende spørgsmål

Åbne spørgsmål

Bebrejder den anden

Udtrykker sit ønske

Taler abstrakt

Er konkret

Fokus på fortid

Fokus på nutid/fremtid

Går efter personen

Går efter problemet

AarhusEksperimentet

kopiark 21

konflikttrappe 2

6. åben fjendtlighed

5. Fjendebilleder

4. Samtale opgives

3. Problemet vokser

2. Personliggørelse

konflikthåndtering

7. Polarisering

Fysisk adskillelse et
stykke tid
Mægling eller en anden person
hjælper
Mægling eller en anden
person hjælper

Genoptag kontakten

Søg råd hos en kammerat eller en voksen

Gå tilbage til sagen

1. Uoverensstemmelser

Optrappende sprog:		

nedtrappende sprog:		

Du-sprog				

Jeg-sprog

Afbryder

Lytter til ende

Er ligeglad

Er interesseret

Stiller ledende spørgsmål

Åbne spørgsmål

Bebrejder den anden

Udtrykker sit ønske

Taler abstrakt

Er konkret

Fokus på fortid

Fokus på nutid/fremtid

Går efter personen

Går efter problemet
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Øvelse 14: riddergerninger

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

45 minutter

Klassetrin:

0.- 9. klasse

Formål:

At skabe indsigt i roller i gruppefællesskaber og give redskaber til handlemuligheder
ved mobning og lav social kapital

Forberedelse:

Flip-over, tus, evt. kort til laminering eller elektronisk tavle med gemmefunktion
Kopiark 22: “Hierarkiet”

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen giver indblik i, at antimobbearbejdet er et fælles ansvar og i, at deltagerne selv har indflydelse
på den kultur, der er i klassen, SFOen og klubben. Der vises, hvordan de med selv meget små handlinger
kan ændre miljøet til det bedre, og at de skal have mod til at gøre det.
• Fortæl deltagerne, at de skal tale om hierarki. Brug eventyrverdenen som analogi og bed deltagerne
om at placere kongen/dronningen, hoffolket, folket og tjenestefolket i en pyramide med de mest
magtfulde øverst. Udlever Kopiark 22.
• Tag en snak om, hvad magt er, og at den kan udøves for egen vinding eller for fællesskabets bedste.
Er det altid sjovt/nemt at være konge/dronning? Tal om, at folket (flertallet) kan slå sig sammen og
vælte kongen/dronningen, hvis de misbruger deres magt.
• Introducer begrebet riddergerning, hvor en ridder fra folket dræber en drage. Overfør begrebet på
en generel klasse/gruppe, hvor mobning er dragen og spørg, hvad en riddergerning kunne være i
den forbindelse. Der tales generelt i forhold til mobning, så ingen føler sig angrebet.
• Skriv de forskellige bud op på flip-over og bed deltagerne inddele riddergerningerne efter sværhedsgrad: Minimum, Medium, Maksimum. Hvor vanskelig en riddergerning er, afhænger af den
enkelte gruppe. En minimum riddergerning kunne være at lade være med at grine, hvis en person
bliver mobbet. En maksimum riddergerning kunne være at sige ”stop” til mobberen eller snakke
venligt med den mobbede. Sværhedsgraden kan løbende ændre sig, og hvad der før var svært, kan
langsomt blive nemmere og nemmere.
• Følg løbende op på listen med riddergerninger. Listen skal være synlig i rummet. Snak med deltagerne om, hvorvidt nogle af riddergerningerne er blevet nemmere eller sværere at udføre. Som
alternativ til flip-over kan riddergerningerne skrives på kort, der lamineres, så de er nemme at flytte
fra minimum til maksimum og omvendt.
• Lærere/pædagoger er vigtige rollemodeller i arbejdet med at forbedre kulturen.
Kongen/Dronningen er dem, som sidder i toppen af hierarkiet. De mobber ikke nødvendigvis selv .
Hoffolket udfører mobningen for at tækkes kongen/dronningen og for at sikre egen position samt
status i hierarkiet.
Folket er flertallet. De er ikke (direkte) involverede i mobningen og føler sig måske uden andel og
ansvar for det, der foregår. Udtrykket er: ”Jeg har jo ikke gjort noget.”
Tjenestefolket er dem, som er udsat for mobning – udelukkelse, isolation eller forfølgelse.
Ridderne er dem, som motiveres/er motiverede for at tage et medansvar for at standse mobning.
De kan være med til at ændre på mønstrene i grupper, hvor mobning er en del af kulturen. De er
primært at finde blandt ”folket.”
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kopiark 22

hierarkiet

konflikthåndtering

Konge/Dronning

Hoffolk

Folket

Tjenestefolket
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Øvelse 15: forumspil

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

45 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At løse konflikter og øge fokus på verbal og nonverbal kommunikation

Forberedelse:

En case, hvor nogen er blevet uvenner

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen foregår som en form for skuespil opført af deltagerne. Der skal opføres en konfliktfyldt situation. Deltagerne får indsigt i, at ved at ændre lidt på deres udsagn og adfærd, kan de løse den kritiske
episode konstruktivt. Ideen er, at ved at lade dem spille samme case for hinanden igen og igen med
stadige konkliktnedtrappende ændringer/justeringer, vil det ende med, at de bliver bevidste om, at
konflikter kan løses på fredelig vis.
• Fortæl deltagerne, at de i dag skal se nogle spil fra det virkelige liv. De skal selv være skuespillere, og
stykket kan være en episode, som de selv har oplevet. Læreren/pædagogen påtager sig rollen som
joker, og kan undervejs trykke pause og spole frem og tilbage i stykket.
• Spørg, om de kan huske en episode, hvor de selv eller andre er blevet uvenner med nogen. Det kan
være, at en har løjet, en har bagtalt, lånt noget uden at spørge først eller ikke afleveret noget tilbage
til tiden. Konflikten skal være realistisk, have en varighed på ca. 2 min. og første gennemspilning
skal have en negativ slutning.
• Inddel i grupper, der øver en episode (ca. 10. min.). De involverede i konflikten kan selv eller lade
andre spille situationen. Hver gruppe går op foran eller ind i en rundkreds og spiller episoden igennem, som de husker den eller får den fortalt.
• Efter første gennemspilning har jokeren mulighed for at spole frem og tilbage i stykket. Jokeren
beder gruppen spille stykket igen, og når handlingen når til et punkt, hvor konflikten tager til, trykkes på pause.
• Spørg nu tilskuerne, hvad de ville gøre anderledes for at forhindre, at konflikten udvikler sig. Der
spoles tilbage, og denne gang gør eller siger skuespillerne, som tilskuerne har foreslået. Alternativt
får tilskueren selv lov at træde ind i stykket og afprøve sit forslag.
• Hver gang konflikten bliver værre, trykkes pause. Jokeren får nye forslag fra publikum. Der spoles
tilbage og fortsættes indtil konflikten er løst.
• Spørg efterfølgende: Hvad gjorde, at konflikten blev løst?
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Øvelse 16: tankebobler
30 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At bidrage til fælles refleksion og give bud på løsninger af kommunikative
vanskeligheder og konfliktsituationer

Forberedelse:

En case, hvor nogen er blevet uvenner

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

Øvelsen er et alternativ til forumspillet (se øvelse 15). Deltagerne opfører en konfliktfyldt situation. De
skal lære at sætte sig i deres kammeraters sted og indse, at de ved at ændre lidt på udsagn og adfærd,
kan løse en kritisk episode konstruktivt.

• Øvelsen tager udgangspunkt i en konflikt. Spørg, om de kan huske en episode, hvor de selv eller
andre har oplevet nogen blive uvenner. Det kan være, at en har løjet, en har bagtalt, lånt noget
uden at spørge først eller ikke afleveret noget tilbage til tiden. Konflikten skal være realistisk, have
en varighed på ca. 2 min. og første gennemspilning skal have en negativ slutning.
• Inddel i grupper, der øver en episode (ca. 10 min.). De involverede i konflikten kan selv eller lade
andre spille situationen. Hver gruppe går op foran eller ind i en rundkreds og spiller episoden igennem, som de husker den eller får den fortalt.
• Efter første gennemspilning har jokeren mulighed for at spole frem og tilbage i stykket. Bed gruppen
spille stykket igen, og når handlingen når til et punkt, hvor konflikten tager til, trykkes på pause.
• Spørg nu tilskuerne, hvad de tror, de involverede i konflikten tænker/føler. Tilskuerne kommer med
forskellige bud. Skriv dem op på tavlen/flip-over/white board i tankebobler. Efter konflikten og forslagene spørges publikum, hvad de involverede i konflikten håber og/eller frygter. Skriv dem op i
tankebobler. Spørg derefter tilskuerne, hvad de vil råde de involverede i konflikten til at gøre eller
sige. Gruppen spiller stykket igennem, indtil de når det bedste resultat.
• Spørg efterfølgende: Hvad gjorde, at konflikten blev løst?
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69

Øvelse 17: giv og få hjælp

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

20 minutter

Klassetrin:

4. - 10. klasse, unge

Formål:

At få børn og unge til at forstå deres egen andel i konflikthåndtering og
konfliktnedtrapning

Forberedelse:

Tusser. Papirstrimler. Kopiark 23: “Giv og Få Hjælp”

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen skal give alle mulighed for at bidrage til konflikthåndtering. Det er en vigtig spilleregel, at der kun
anvendes positive og anerkendende udsagn. Der lægges ligeledes vægt på det fremadrettede: ”Hvordan
kan vi gøre det endnu bedre næste gang?”
• Deltagerne deles op i grupper af ca. 5 personer.
• De sætter sig samlet.
• Kopiarket udleveres og deltagerne instrueres i, at de skal diskutere de to første spørgsmål i gruppen.
Alle grupper starter med en runde omhandlende disse to sprøgsmål.
• Der skal ikke skrives noget ned.
• Herefter skal de række hånden op, og får udleveret tus og to papirstrimler.
• Hver deltager skriver egne tanker ned om spørgsmål 3.
• Gruppen diskuterer sig frem til 2 bud på spørgsmål 3.
• Gruppens svar skrives på papirstrimler.
• Når alle er færdige, samles svarene på tavle/flip-over/white board.
• Her gennemgås de, og der spørges ind til gruppernes svar.
• Afslutningsvis kan der samles op på svarene ved at påpege positivt, hvordan der fremadrettet arbejdes med konfliktløsning blandt deltagerne.
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kopiark 23

giv og få hjælp
1.

Hvordan er det at hjælpe kammerater, der er i konflikt – Er det nemt eller svært?
konflikthåndtering

2. Hvordan er det at tage imod hjælp fra en kammerat, når du selv er i en konflikt – Er det
nemt eller svært?

3.

Hvordan kan vi hjælpe hinanden, når der er en konflikt?
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Øvelse 18: et spind af venskaber

konflikthåndtering

Tidsforbrug:

10 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At visualisere netværket af relationer i en gruppe

Forberedelse:

Et stort garnnøgle

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen samler koncentrationen i fællesskabet og skaber en god afrunding af det tema, der har været
på dagsordnen den konkrete dag/lektion. Den giver mulighed for både at tænke tilbage og samle op
på det, der er sket, og for at tænke i fremadrettet perspektiv: ”Hvad vil jeg bidrage med fremover for
at gøre mere af det positive, vi har fundet frem til under forløbet?” Italesættelse i alles påhør forpligter
i højere grad.
• Alle samles i en rundkreds.
• Gruppen bliver bedt om at tænke over, hvad der har været vigtigt i forløbet. Var der noget der overraskede? Hvad har været sjovt? Hvad kan I huske? Hvad kan I tage med jer?
• En af deltagerne får garnnøglet og siger højt, hvad der har været vigtigt.
• Der holdes fast i garnet, og garnnøglet kastes til en ny. Det er vigtigt at påpege, at man skal have
øjenkontakt med den, der kastes til.
• Den, som modtager garnnøglet, siger herefter sin mening, holder fast i garnet og kaster til en anden
og så fremdeles.
• Når alle har haft garnnøglet, er der spundet et spind mellem dem.
• Der tales om, hvordan der er relationer på kryds og tværs i gruppen, og at alle er afhængige af hinanden for at opretholde spindet.
• Løft evt. spindet op. Det giver en god effekt at se det i den vinkel.
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teambuilding

teambuilding

teambuilding

Øvelse 19: Labyrinten
Øvelse 20: Krokodillegraven
Øvelse 21: Søslaget
Øvelse 22: Hjernevrideren
Øvelse 23: Indspil En Sang
Øvelse 24: Lav En Mad
Øvelse 25: Hvor Mange Kan Der Stå?

Kopiark:
24. Hjernevrideren
25. Fokuspunkter

Øvelserne i dette afsnit bruges til at skabe sammenhold. Gennem teambuilding oplever deltagerne hinanden i nye situationer. Øvelserne er bygget op omkring de syv intelligenser (Howard Gardner), så alle
får mulighed for at komme på banen, tage ansvar og vise, hvad de er dygtige til.
Teambuilding kan foregå mange steder. Hvis det er muligt, er det en fordel at gennemføre øvelserne et
andet sted end i de vante omgivelser. Et anderledes miljø understøtter børn og unge i at udfolde sig på
nye måder og kan åbne øjne for kammeraters før ubemærkede kvaliteter.
Øvelserne er oplagte at tilrettelægge som poster, hvor klassen/gruppen er fordelt på forskellige hold,
der evt. konkurrerer mod hinanden. Det vil være ideelt, at trække på andre ressourcer i lokalområdet.
Kan lærerne på skolen hjælpe? Hvad med pædagogerne i SFOen eller klubben? Er der nogen frivillige
organisationer, som kunne komme på banen? Måske forældre? Det er en oplagt mulighed for at skabe
sammenhæng for børn og unge blandt de voksne, som de møder i skolen, i deres fritid og hjemme – og
desuden en mulighed for at skabe bånd på tværs af årgange, hvis for eksempel de unge indgår som
instruktører for de yngre.
I forbindelse med øvelserne kan læreren/pædagogen indgå som instruktør, men ideelt set som observatør. Ved at observere opnås nyttig viden om de pågældende børn og unge, som kan bruges fremadrettet til at øge den sociale kapital. Kopiark 25: ”Fokuspunkter” kan bruges til at indsamle viden om
deltagerne, mens de er optaget af øvelserne.
Det anbefales, at lærere/pædagoger og instruktører samles efter et teambuildingforløb for med udgangspunkt i kopiark 25 at diskutere, hvad der kan tages med fremadrettet om de pågældende børn
og unge. Kopiarket kan også bruges til efterbearbejdning med klassen/gruppen.
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Øvelse 19: Labyrinten

teambuilding

Tidsforbrug:

30 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At træne samarbejde uden at tale sammen og demonstrere, at der er brug for alle i
gruppen

Forberedelse:

Malertape eller kridt + optegnelse af labyrint på jord og papir
Papir og blyant til instruktøren
Kopiark 25: “Fokuspunkter”
Clipboard eller andet underlag + kuglepen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

 velsen appellerer til børn og unge med den rumligt-visuelle intelligens. Øvelsen handler om samØ
arbejde og om at give plads. Deltagerne skal finde vej igennem en labyrint ved at pege. De mere stille
børn får mulighed for at tage ansvar og vise, at de også kan, mens de mere sproglige børn lærer at
træde lidt tilbage og observere. Ideelt set indgår både en instruktør og en observatør. Observatøren er
tavs og noterer ned på Kopiark 25: ”Fokuspunkter”. Kopiarket er i første omgang til evaluering blandt
instruktører og observatører af det samlede teambuildingforløb. Det kan også bruges på et senere tidspunkt i det fremadrettede arbejde med klassen/gruppen.
• Sammensæt hold af 5-10, der både rummer de stille og mere verbale børn og unge.
• Optegn en firkant på omkring tre gange tre meter med kridt eller malertape på gulvet eller asfalten.
Firkanten inddeles i mindre felter, dog store nok til, at en person kan stå i dem.
• Tegn en firkant på dit eget papir med samme antal felter som firkanten på jorden. Tegn en rute gennem din firkant. Din rute er løsningen på labyrinten og den rute, der skal findes frem til.
• Fortæl første deltager på holdet, hvilket felt i firkanten, der er startfeltet. Derefter skal vedkommende gå ind i labyrinten og bevæge sig frem et felt ad gangen. Der kan gås frem, til højre eller til
venstre, indtil man er kommet ud på den anden side af firkanten. Sig ”båt,” når der trædes uden
for din indtegnede rute. Når det sker, følger vedkommende ruten tilbage i labyrinten, og den næste
på holdet starter forfra i startfeltet.
• Holdet skal således forsøge at finde vej gennem labyrinten.
De må ikke snakke sammen undervejs, men gerne pege.
• Efter øvelsen samles der op med holdet.
Spørg: Hvad fungerede godt? På hvilken måde?
Hvad kan der gøres endnu bedre næste gang?
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Øvelse 20: krokodillegraven
30 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At træne samarbejde og demonstrere, at der er brug for alle i gruppen

Forberedelse:

Fire mælkekasser
Tre brædder
Kopiark 25: “Fokuspunkter”
Clipboard eller andet underlag + kuglepen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

teambuilding

Tidsforbrug:

Øvelsen appellerer til børn og unge med den kropslige, den personlige og den sociale intelligens.
Øvelsen handler om, at deltagerne i fællesskab kommer fra punkt A til punkt B uden at røre jorden. Ideelt set indgår både en instruktør og en observatør. Observatøren er tavs og noterer ned på Kopiark 25:
”Fokuspunkter”. Kopiarket er i første omgang til evaluering blandt instruktører og observatører af det
samlede teambuildingforløb. Det kan også bruges på et senere tidspunkt i det fremadrettede arbejde
med klassen/gruppen.
• Fortæl deltagerne, at de skal krydse en krokodillegrav. Marker et punkt A og et punkt B enten ude i
skolegården, på plænen eller indenfor.
• Inddel deltagerne i hold på 5 -10 personer alt efter, hvor lange brædderne er. Inddelingen bør ske
tilfældigt, f.eks. efter samme længde tommelfinger, samme slags sko/hår/bluse/fødselsdagsmåned
eller kvartal.
• Udlever brædder og mælkekasser. De skal bruges til at komme over krokodillegraven. Ingen må røre
jorden.
• Deltagerne skal selv tænke sig frem til løsningen. De kan for eksempel placere brædderne oven på
mælkekasserne og sende dem løbende frem til den forreste på broen.
• Efter øvelsen samles der op med holdet. Spørg: Hvad fungerede godt? På hvilken måde? Hvad kan
der gøres endnu bedre næste gang?
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Øvelse 21: søslaget

teambuilding

Tidsforbrug:

15 minutter

Klassetrin:

3.- 10. klasse, unge

Formål:

At styrke samarbejdet, lære deltagerne at stole på hinanden og demonstrere, at der er
brug for alle i gruppen

Forberedelse:

Kridt eller malertape
Noget at binde for øjnene
Kopiark 25: “Fokuspunkter”
Clipboard eller andet underlag + kuglepen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen appellerer til børn og unge med den kropslige intelligens. Deltagerne skal ved at trykke
hinanden på skuldrene styre deres fiktive skib og forsøge at ramme de andre skibe. Øvelsen går ud på
at samarbejde og stole på den bagerste i skibet, der modsat de andre ikke har bind for øjnene. Ideelt
set indgår både en instuktør og en observatør. Observatøren er tavs og noterer ned på Kopiark 25:
”Fokuspunkter”. Kopiarket er i første omgang til evaluering blandt instruktører og observatører af det
samlede teambuildingforløb. Det kan også bruges på et senere tidspunkt i det fremadrettede arbejde
med klassen/gruppen.
• Fortæl deltagerne, at de skal sænke slagskibe, og at de selv er både skibet og missilerne.
• Fortæl dem, at de skal have bind for øjnene undtagen bagerste mand, der skal styre skibet.
• Afskærm et område, gerne udenfor.
• Del deltagerne op i grupper med omkring fire i hver. Inddelingen bør ske tilfældigt, f.eks. efter
samme længde tommelfinger, samme slags sko/hår/bluse/fødselsdagsmåned eller kvartal. De laver
deres skib ved at lægge armene op på skuldrene af den foran. Bagerste mand styrer skibet ved at
trykke på venstre skulder for at komme til venstre, højre for at komme til højre og på begge for at
komme lige ud. Dobbelttryk betyder, at et missil skal affyres. Ved dobbelttryk løfter den forreste i
kæden armene og går langsomt frem. Hvis missilet rammer et andet skib, er der point. Missilet er
herefter ude af legen.
• Deltagerne bevæger sig rundt inden for området, og bagerste mand affyrer missilerne, indtil der
ikke er flere tilbage. Holdet med flest point har vundet.
• Efter øvelsen samles der op med holdet. Spørg: Hvad fungerede godt? På hvilken måde? Hvad kan
der gøres endnu bedre næste gang?
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Øvelse 22: hjernevrideren
15 minutter

Klassetrin:

5.-10. klasse, unge

Formål:

At få deltagerne til at samarbejde om en løsning

Forberedelse:

Kopiark 24: “Hjernevrideren“ (klippes ud i kort)
Kopiark 25: “Fokuspunkter”
Clipboard eller andet underlag + kuglepen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

teambuilding

Tidsforbrug:

Øvelsen appellerer til børn og unge med den logisk-matematiske intelligens. Ideen er, at deltagerne
skal arbejde sammen om at løse en række gåder. Ideelt set indgår både en instruktør og en observatør.
Observatøren er tavs og noterer ned på Kopiark 25: ”Fokuspunkter”. Kopiarket er i første omgang til
evaluering blandt instruktører og observatører af det samlede teambuildingforløb. Det kan også bruges
på et senere tidspunkt i det fremadrettede arbejde med klassen/gruppen.
• Inddel deltagerne på hold af 3-7 personer. Inddelingen bør ske tilfældigt, f.eks. efter samme længde
tommelfinger, samme slags sko/hår/bluse/fødselsdagsmåned eller kvartal.
• Fortæl dem, at de skal løse gåderne i fællesskab.
• Giv holdet det første kort.
• Når holdet har svaret, gives et nyt kort.
• Efter øvelsen samles der op med holdet. Spørg: Hvad fungerede godt? På hvilken måde? Hvad kan
der gøres endnu bedre næste gang?

løsning på gåderne:
1. Hvid
2. Juleferie
3. Der var tre – en mand, hans far og hans farfar
4. 18 dage
5. Nej, det er midnat
6. 16 piger, 8 drenge og 48 voksne
7. 30. Løgnerne svarer “ja” til to spørgsmål, de andre kun til ét. Da der er 130 “ja”-svar, og
100 indbyggere i alt, må antallet af løgnere svare til antallet af overskydende “ja”-svar
8. 7
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kopiark 24

hjernevrideren

teambuilding

1. Langt ude i ødemarken ligger en hytte, hvor alle hjørner vender mod syd. Pludselig går en
bjørn forbi. Hvilken farve har bjørnen?

2. En ung mand var ude at rejse i sin ferie. Da en ældre mand, som sad over for ham i toget,
spurgte, hvor gammel han var, svarede han: - I forgårs var jeg 19, og næste år bliver jeg 22.
Hvad var det for en ferie?

3. To sønner og to fædre havde været på jagt og skudt 3 ænder. De delte så hver fik en and.
Hvordan bar de sig ad?

4. En snegl er ved at kravle op ad en dyb brønd. Brønden er 20 meter dyb. Hver dag klatrer
sneglen 3 meter op, og hver nat glider den 2 meter tilbage i dybet. Hvor lang tid er sneglen
om at kravle op af brønden?

5. Den 7. juli 1934 blev Paris ramt af en frygtelig storm. Ved midnatstid brød det rene skybrud
løs. Er det muligt, at der var solskinsvejr i Paris 72 timer senere?

6. På en skovtur deltog 72 personer. Der var dobbelt så mange piger som drenge, og dobbelt
så mange voksne som børn. Hvor mange piger, drenge og voksne var med?

7. På øen Pianosa boede 100 mennesker. Nogle af dem løj altid, resten talte altid sandt. Hver
indbygger tilbad én af tre guder: Solguden, Måneguden eller Jordguden. En dag kom en
antropolog til øen og stillede alle indbyggerne tre spørgsmål: 1. Tilbeder du Solguden? 2.
Tilbeder du Måneguden? 3. Tilbeder du Jordguden? Der var 60, der svarede ja til det første
spørgsmål, 40, der svarede ja til det andet, og 30, der svarede ja til det sidste. Hvor mange
løgnere var der på Pianosa?

8. En mand havde en pladesamling, som han ville dele mellem sin ældste søn og sin yngste
datter. Han delte således: Sønnen fik halvdelen plus en halv. Datteren fik halvdelen af resten
plus en halv. Postbuddet fik den sidste. Hvor mange plader var der fra starten?
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Øvelse 23: Indspil en sang
15 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At få deltagerne til at samarbejde om løsningen

Forberedelse:

Optager
Kopiark 25: “Fokuspunkter”
Clipboard eller andet underlag + kuglepen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

teambuilding

Tidsforbrug:

Øvelsen appellerer til børn og unge med den musikalske og den sprogligt-verbale intelligens.
Formålet er, at deltagerne i fællesskab får indspillet en sang. Ideelt set indgår både en instruktør og en
observatør. Observatøren er tavs og noterer ned på Kopiark 25: ”Fokuspunkter”. Kopiarket er i første
omgang til evaluering blandt instruktører og observatører af det samlede teambuildingforløb. Det kan
også bruges på et senere tidspunkt i det fremadrettede arbejde med klassen/gruppen.
• Sammensæt hold af 4-7 personer. Inddelingen bør ske tilfældigt, f.eks. efter samme længde tommelfinger, samme slags sko/hår/bluse/fødselsdagsmåned eller kvartal.
• Fortæl dem, at de skal indspille en sang.
• Giv dem titlen på sangen. Vælg en børnesang som de fleste kender: For eksempel ”Jeg ved en lærkerede,” ”Se den lille kattekilling” eller ”Mariehønen Evigglad”.
• Holdet skal nu tale sammen om teksten. Hvem kan huske den?
• Når de er klar til optagelse, kontakter de instruktøren.
• Sangen synges.
• Efter øvelsen samles der op med holdet. Spørg: Hvad fungerede godt? På hvilken måde? Hvad kan
der gøres endnu bedre næste gang?
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Øvelse 24: Lav en mad

teambuilding

Tidsforbrug:

15 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At få deltagerne til at samarbejde om en løsning og stole på andre

Forberedelse:

Rugbrød, pålæg, service, bind til at tage for øjnene
Kopiark 25: “Fokuspunkter”
Clipboard eller andet underlag + kuglepen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen appellerer til børn og unge med den sociale og den sprogligt-verbale intelligens. Deltagerne skal med bind for øjnene lade sig guide verbalt af en seende holdkammerat. Sammen skal de lave
en mad. Ideelt set indgår både en instruktør og en observatør. Observatøren er tavs og noterer ned på
Kopiark 25: ”Fokuspunkter”. Kopiarket er i første omgang til evaluering blandt instruktører og observatører af det samlede teambuildingforløb. Det kan også bruges på et senere tidspunkt i det fremadrettede arbejde med klassen/gruppen.
• Fortæl deltagerne, at de skal lave mad.
• Inddel holdet i makkerpar. Inddelingen bør ske tilfældigt, f.eks. efter samme længde tommelfinger,
samme slags sko/hår/bluse/fødselsdagsmåned eller kvartal.
• Fortæl, at den ene skal have bind for øjnene, mens den anden halvdel skal guide dem verbalt til at
lave en mad. De må ikke røre hinanden.
• Præsenter mulighederne for brød og pålæg (alternativt kan der også laves lagkage osv.)
• Den ene får nu bind for øjnene, og øvelsen går i gang.
• Gentag evt. øvelsen, så alle får lavet en mad.
• Efter øvelsen samles der op med holdet. Spørg: Hvad fungerede godt? På hvilken måde? Hvad kan
der gøres endnu bedre næste gang?
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Øvelse 25: hvor mange kan der stå?
15 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At få deltagerne til at samarbejde og komme fysisk tæt på hinanden

Forberedelse:

En kasse af træ, beton eller lign. eller noget malertape/kridt
Kopiark 25: “Fokuspunkter”
Clipboard eller andet underlag + kuglepen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

teambuilding

Tidsforbrug:

Øvelsen appellerer til børn og unge med den kropslige og den sociale intelligens. Deltagerne skal
samarbejde om at komme til at stå så mange som muligt på det udpegede areal. Ideelt set indgår både
en instruktør og en observatør. Observatøren er tavs og noterer ned på Kopiark 25: ”Fokuspunkter”.
Kopiarket er i første omgang til evaluering blandt instruktører og observatører af det samlede teambuildingforløb. Det kan også bruges på et senere tidspunkt i det fremadrettede arbejde med klassen/
gruppen.
• Sammensæt hold af 7-10 personer. Inddelingen bør ske tilfældigt, f.eks. efter samme længde tommelfinger, samme slags sko/hår/bluse/fødselsdagsmåned eller kvartal.
• Opstil trækassen/klodsen eller marker en firkant på 1 gange 1 meter.
• Fortæl deltagerne, at de skal være så mange som muligt på det markerede/opstillede areal. Ingen
må have en fod udenfor. Lykkes det for holdet at være på arealet, markeres/opstilles en mindre
firkant/kasse.
• Efter øvelsen samles der op med holdet. Spørg: Hvad fungerede godt? På hvilken måde? Hvad kan
der gøres endnu bedre næste gang?
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kopiark 25

fokuspunkter
hvad fungerede godt?
Hvornår og hvorfor fungerede det godt? Konkrete eksempler og episoder:
teambuilding

hvad var gruppen god til?
Blev der lyttet til hinanden? Fik enkeltpersoner lov og mulighed for at tale – og komme med idéer
og forslag? Blev der udvist tillid – til gruppen og til enkeltpersoner? Konkrete eksempler og episoder:

Hvad oplevede børnene/de unge som sjovt? Hvordan kom det til udtryk?
Var det forskelligt, hvornår de oplevede det som sjovt? Konkrete eksempler, episoder, personer:

Hvornår arbejdede børnene/de unge godt sammen?
Og hvad skete der, når de gjorde det? Konkrete eksempler, episoder, personer:

Var der tidspunkter, hvor du blev overrasket?
Hvordan blev du overrasket? Og hvad blev resultatet af det uventede? Konkrete eksempler, episoder,
personer:
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hjælperelationer

hjælperelationer

hjælperelationer

Øvelse 26: Hjælpefortællinger
Øvelse 27: Tallerken-leg
Øvelse 28: Mix Og Match
Øvelse 29: Sammenhold
Øvelse 30: Kan Vi Stole På Hinanden?
Øvelse 31: Hvad Har Vi Tilfælles?
Øvelse 32: Klassens Humør
Øvelse 33: Udviklingsskala
Øvelse 34: Drømmerejse
Øvelse 35: Forældretrivselsgrupper

Kopiark:
26. Hjælpefortællinger
27. Mix Og Match
28. Sammenhold
29. Kan Vi Stole På Hinanden?
30. Klassens Humør
31. Udviklingsskala

Det er vigtigt for enhver at høre til i en gruppe, klasse, SFO eller klub. Øvelserne i dette afsnit fokuserer
på at stimulere et trygt miljø, hvor den enkeltes svagheder og styrkers indgår på naturlig vis.
Hjælperelationer kan etableres på flere forskellige måder. Hovedpointen er at knytte børn og unge sammen og skabe rum for, at selv den mest marginaliserede dreng eller pige får en betydningsfuld plads i
gruppen.
De første 6 øvelser (26, 27, 28, 29, 30 og 31) styrker sammenholdet i gruppen og giver alle taletid.
Herefter følger tre øvelser (32, 33 og 34), som har større fokus på gruppen som helhed, og hvor der
tænkes fremadrettet og handlingsorienteret i forhold til at øge trivsel.
Den sidste øvelse er for forældre.

AarhusEksperimentet

87

Øvelse 26: hjælpefortællinger

hjælperelationer

Tidsforbrug:

20 minutter

Klassetrin:

2. - 10. klasse, unge

Formål:

Få mange ideer frem, opvarmning

Forberedelse:

Kopiark 26: “Hjælpefortællinger” (klippes ud i kort - eller evt. kort fra “Tegn og gæt”)

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Instruktøren tager et kort og fortæller en historie om noget tilfældigt (en fødselsdag, køretur, indkøb).
Alle ordene skal bruges som stikord i rækkefølge. Når kortet læses dækkes for stikord, man endnu ikke
er kommet til.
• Deltagerne står i par inddelt efter for eksempel blusefarve.
• Del et kort ud til hver deltager. Det må ikke læses.
• Bed deltagerne om at fortælle en historie om, hvordan deres kammerater kan gøre dem glade.
Historien fortælles på skift. A fortæller, så længe det er muligt ud fra første stikord (de følgende
dækkes af med hånden).
• B overtager historien ved at starte med “ja, og...” og fortæller ud fra sit første stikord. Der skiftes
indtil alle stikord er brugt.
• Kortene lægges i en bunke med bagsiden op. Del et nyt kort ud til hver deltager.
• Nye makkerpar dannes ud fra for eksempel samme slags hår.
• Bed deltagerne om at fortælle en historie om, hvordan de kan hjælpe deres kammerater.
• Forløbet gentages.

Denne øvelse er lavet med hjælp fra Den Kreative Platform, Aalborg Universitet.
Se mere på www.denkreativeplatform.dk
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kopiark 26

hjælpefortællinger a
Ordkort

Ordkort

Højttaler

DVD-afspiller

Højttaler

Lyn

Øje

Øde ø

Slips

Mus

Middagsmad

Gift

Bus

Ambulance

Lys

Klokke

Slips

Timeglas

Lyn

Vejskilt

Ordkort

Ordkort

Ordkort

Karaokeanlæg

Gave

Brev

Stjerne

Tastatur

Sne

Cykel

Gift

Tog

Bøger

Nat

Lys

Fabrik

By

Timeglas

Flyvemaskine

Brandbil

Flag

Ordkort

Ordkort

Ordkort

Telefon

Bøger

Taske

Vulkan

Klokke

Paraply

Sky

Stadion

Spørgsmål

Hus

Højttaler

Helikopter

Sol

Mus

Jetjager

Ghettoblaster

Lyn
Skib
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hjælperelationer



Ordkort
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kopiark 26

hjælpefortællinger b
Ordkort

Ordkort
hjælperelationer

Lup
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Sol

Ordkort



Smil

Vand

Lys

Stadion

Farvekridt

Nat

Klips

Tempel

Rumraket

Cykel

Bombe

Regnvejr

Mand

Landsby

Øde ø

Tørklæde

Ordkort

Ordkort

Ordkort

Storby

Tallerken

Landevej

Øje

Pakke

Skolebus

Brev

Flag

Washington

Klokke

Måne og stjerne

Bombe

Udrykning

Tid

Bøger

Kryds

Farver

Ordkort

Ordkort

Ordkort

Paraply

Lyn

Farvekridt

Kamera

Lys

Skolebus

Tog

Øje

Dråbe

Øde ø

Øde ø

Jetjager

Bøger

Højttaler

Sne

Gift
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Telefon

Telefon

Sol

kopiark 26

hjælpefortællinger C
Ordkort

Ordkort

Karaokeanlæg

DVD-afspiller

Gave

Stjerne

Øje

Tastatur

Cykel

Klokke

Cykel

Øde ø

Stadion

Mand

Washington

By

Højttaler

Dråbe

Brandbil

Ordkort

Ordkort

Brev

Bøger

Sne

Klokke

Stadion

Sol

Regnvejr

Jetjager

Lys

Øde ø

Bus

Bombe

Taske

Telefon

Paraply

Ordkort

Ordkort

Telefon

Lup

Tastatur

Vulkan

Vand

Skolebus

Klokke

Tastatur

Udrykning

Cykel

Øje

Rumraket

Tid

Øde ø

Regnvejr

Kryds

Dråbe

Klokke





Ordkort
Gave

Washington
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Ordkort

Sol

Ordkort



Smil
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Øvelse 27: Tallerken-leg

hjælperelationer

Tidsforbrug:

45 minutter

Klassetrin:

2. -10. klasse, unge

Formål:

Få mange ideer frem, opvarmning

Forberedelse:

Paptallerken til hver deltager. Snor. Tusser
Læreren/pædagogen har på forhånd gjort sig overvejelser om den enkeltes styrker og
svagheder

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Tallerken-leg er en god mulighed for at skabe positive udsagn om alle i klassen, SFOen eller klubben.
Ideen er at synliggøre alles styrker og potentialer. Vægten er på, hvad den enkelte kan bidrage med, og
hvordan den enkelte kan indgå positivt i forskellige sammenhænge.
• Deltagerne får til opgave at tænke over deres kammeraters styrker. De skal skrive et par positive ord
om hver person ned på papir.
• Fortæl, at de skal lege tallerken-leg. Alle får en paptallerken og et stykke snor. Tallerknen hænger
de på ryggen.
• Deltagerne går rundt mellem hinanden og skriver på hinandens tallerkner. Mind dem om, at der kun
må skrives positive ting. Vær også opmærksom på, at alle beskrives med en række positive egenskaber og hjælp eventuelt med at finde på udsagn.
• Når der er skrevet færdigt, får alle lov til at læse højt fra deres tallerken.
• Tilføj evt. flere positive udsagn undervejs, hvis en deltager har for få.
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Øvelse 28: mix og match
20 minutter

Klassetrin:

4. -10. klasse, unge

Formål:

At opbygge trygge relationer og samtidigt indøve hvordan der hilses, hjælpes, takkes og
siges farvel til kammeraterne

Forberedelse:

Kopirark 27: “Mix og Match” (klippes ud til kort)

Velegnet til:

Skole, klub

hjælperelationer

Tidsforbrug:

Øvelsen stimulerer ideer til gensidig hjælp på tværs af venskaber i hele gruppen.
• Udlever et kort til hver deltager. Fortæl at kortene passer sammen to og to.
• Når du siger “mix” skal deltagerne gå rundt mellem hinanden og bytte kort.
• Når du siger “match” skal de lede efter den kammerat, der har kortet, der matcher. Parrene skal på
skift svare på deres fælles spørgsmål. Pointer at de skal fortælle om den konkrete episode.
• Instruer deltagerne i, at de skal hilse på hinanden og takke/sige farvel til deres kammerater, når der
skiftes partner.
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kopiark 27

mix og match a

hjælperelationer

Fortæl om sidste gang...

...du fik hjælp af en kammerat

Fortæl om sidste gang...

...du hjalp en kammerat

Nævn 3 ting...

...du er god til

Nævn 3 ting...

...du tror, din makker er god til

Hvad er det bedste...

...ved at arbejde sammen?

Hvornår er du blevet overrasket over...

...at du kunne hjælpe en kammerat?

Hvornår er du blevet overrasket over...
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...at en kammerat kunne hjælpe dig?

Hvornår har du...

...sidst rost en kammerat?

Hvornår har du...

...sidst fået ros af en kammerat?

AarhusEksperimentet



kopiark 27

mix og match B

...mest brug for hjælp?

Hvornår tror du...

...din makker har mest brug for hjælp?

Hvornår har du sidst hjulpet én...

...du ikke kender så godt?

Hvornår har én...



Hvornår har du set en kammerat...

...du ikke kender så godt sidst hjulpet dig?

hjælperelationer

Hvornår har du...



...hjælpe andre?

Hvornår har du set andre...



...hjælpe en kammerat?



Hvornår har en voksen...



...sidst hjulpet dig?



Hvornår har du...



...sidst hjulpet en voksen?



Hvornår har du...

...sidst hjulpet én, der blev drillet?
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Øvelse 29: sammenhold

hjælperelationer

Tidsforbrug:

45 minutter

Klassetrin:

4.-10. klasse, unge

Formål:

At få forskellige vinkler på sammenhold og sikre at alle får taletid

Forberedelse:

Kopiark 28: “Sammenhold” (klippes i strimler)

Velegnet til:

Skole, klub

Øvelsen giver mange billeder på, hvordan sammenhold kan forstås. Der tales om, hvordan alle kan
bidrage til sammenhold.
• Inddel deltagerne i hold af 4 personer efter for eksempel yndlingsfrugt.
• Alle deltagere finder det udsagn, de mener passer bedst på “sammenhold.”
• Deltagerne mødes i deres hold.
• På skift bliver hver deltager interviewet af sit hold. Afsæt 3 min. per deltager. Deltageren skal interviewes om, hvorfor det pågældende udsagn er valgt. Hvorfor er netop dette udsagn bedst?
• Når alle fire er interviewet, skal holdet i fællesskab vælge ét udsagn, som er gruppens.
• Dette udsagn deles i plenum, og der tales om, hvordan alle kan bidrage til sammenhold.
• Alle deltagere vælger frit et fokuspunkt, de vil øve sig på.
• Følg løbende op på fokuspunktet.
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kopiark 28

sammenhold
Vi tør vise vores følelser

Det er godt, at vi har forskellige interesser

Vi bagtaler ikke hinanden

Vi er alle glade

Vi mobber ikke

Vi leger godt sammen

Vi lyver ikke

Vi er venner

Vi går i det samme tøj

Vi respekterer hinanden

Vi har de samme meninger

Ingen bliver holdt udenfor

Vi hører den samme slags musik

Vi har det sjovt sammen

Vi overdriver ikke

Vi har de samme interesser

Vi misforstår ikke hinanden

Vi er de bedste

Vi laver alt i fællesskab

Vi ligner hinanden

Vi lytter til hinanden

Vi hjælper hinanden

Vi er alle lige gode venner

Vi arbejder godt sammen

Vi taler pænt til hinanden

Vi gør hinanden glade

Vi tør sige vores mening

Alle er med

Vi passer godt på hinanden

Vi kan stole på hinanden

Vi trøster hinanden, hvis nogen er kede af det

Vi er gode til at løse konflikter

Alle tør være sig selv

Alle har en ven

Vi er ligesom en familie

hjælperelationer

Det er godt, at vi er forskellige
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Øvelse 30: kan vi stole på hinanden?

hjælperelationer

Tidsforbrug:

45 minutter

Klassetrin:

2.-10. klasse, unge

Formål:

At styrke tilliden i gruppen

Forberedelse:

Kopiark 29: “Kan Vi Stole På Hinanden?”

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen giver alle mulighed for at bidrage til opbygning af relationer med tillid og tryghed.
• Inddel deltagerne i hold af ca. 4 personer efter for eksempel samme slags skoletaske.
• Del Kopiark 29: ”Kan Vi Stole På Hinanden?” ud til alle deltagere.
• Fortæl at de skal indhente information om deres kammerater. Der må kun stilles ét spørgsmål til hver
kammerat, og kammeraten skal være fra et andet hold.
• Deltagerne går rundt mellem hinanden og finder en partner.
• Begge stiller deres spørgsmål og skriver svar ned.
• De takker for deres svar og finder en ny partner. Dette kan evt. gøres ved at række en hånd i vejret
for at signalere, at de er ledige.
• Når alle spørgsmål er besvaret sætter holdet sig sammen.
• Tildel hvert hold 2-3 spørgsmål.
• Hvert hold skal opstille svar på netop deres spørgsmål:
• 1. Hvad kan du gøre for at undgå, at der tales grimt om andre/bagtale?
2. Hvad kan du gøre for at blive bedre til at tage imod ros?
3. Hvad kan du gøre for at undgå praleri?
4. Hvad kan du gøre for at undgå, at der startes rygter?
5. Hvad kan du gøre for at at blive bedre til at tage imod, at nogen siger, du er dygtig?
6. Hvad kan du gøre for at blive bedre til at undgå løgn?
7. Hvad kan du gøre for at blive bedre til at holde på en hemmelighed?
8. Hvad kan du gøre for at blive bedre til ikke at overdrive?
9. Hvad kan du gøre for at undgå at en andens hemmelighed afsløres?
• Spørgsmålene besvares ved at se på svarene fra kammeraterne og
ved refleksion og diskussion i gruppen.
• Når holdene er færdige, fremlægges i plenum. Holdene tilføjer evt.
nye ideer fra deres kammerater.
• Alle svar skrives på A4/planche og hænges op.
• Følg løbende op på svarene.
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kopiark 29

kan vi stole på hinanden?
1. Hvad kan du gøre for at undgå, at der tales grimt om andre/bagtale?
hjælperelationer

2. Hvad kan du gøre for at blive bedre til at tage imod ros?

3. Hvad kan du gøre for at undgå praleri?

4. Hvad kan du gøre for at undgå, at der startes rygter?

5. Hvad kan du gøre for at blive bedre til at tage imod, at nogen siger, du er dygtig?

6. Hvad kan du gøre for at blive bedre til at undgå løgn?

7. Hvad kan du gøre for at blive bedre til at holde på en hemmelighed?

8. Hvad kan du gøre for at blive bedre til ikke at overdrive?

9. Hvad kan du gøre for at undgå at en andens hemmelighed afsløres?
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Øvelse 31: Hvad har vi tilfælles?

hjælperelationer

Tidsforbrug:

45 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At stimulere de sociale bånd i klassen/gruppen, og sikre at alle får taletid

Forberedelse:

Ingen

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

Øvelsen udvider forståelsen for, at de enkelte har noget tilfælles med flere end de tror.
• Bed halvdelen af deltagerne stille sig i en rundkreds med ryggen mod midten. Den anden halvdel
stiller sig over for en makker, så de parvist står ansigt til ansigt. Der er nu to cirkler.
• Fortæl at deltagerne parvist skal finde noget, de har tilfælles.
• Spørg makkerparrene: Hvilken fritidsinteresse har I til fælles? Der er 3 min.
• Herefter takkes der for samtalen, og den yderste kreds rokerer en tak mod højre.
• Det samme spørgsmål stilles igen.
• Når kredsen er nået rundt, byttes plads. Yderkredsen bliver til inderkredsen og omvendt.
• Spørg makkerparrene: Hvilken TV-udsendelse kan I begge lide?
• Runden gentages.
• Byt igen kreds til runde 3. Spørg makkerparrene: Hvis I har en dag sammen, hvad vil I så lave?
• Runden gentages.
• Saml op. Hvem opdagede noget nyt? Var der noget, der overraskede?
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Øvelse 32: klassens humør
45 minutter

Klassetrin:

3. - 10. klasse, unge

Formål:

At udvikle klassen positivt

Forberedelse:

Kopiark 30: ”Klassens Humør”

Velegnet til:

Skole

hjælperelationer

Tidsforbrug:

Øvelsen sætter tanker i gang hos eleverne og får dem til at tænke over og tale om, hvordan de gerne
vil have, klassen skal være. Øvelsen giver et praj om, hvorvidt der skal arbejdes med at forbedre stemningen i klassen, eller om det gode humør skal holdes ved lige.
• Fortæl eleverne, at klassen skal have målt sit humør.
• Uddel kopiarket og sig, at det skal udfyldes anonymt.
• Saml skemaerne sammen, når de er udfyldt. Bland dem og uddel et til hver elev.
• Spørg eleverne, hvor krydset er sat i spørgsmål 1. Tæl sammen på tavlen. Er der flere ”enige” end
”uenige”, giver det ét point. Er der flest ”uenige,” giver det ikke noget point.
• Gør det samme med spørgsmål 2, men her giver det et point, hvis flertallet i klassen er ”uenige.”
• Gå igennem alle 10 spørgsmål med klassen. Spørgsmål (1, 3, 5, 7, 9) giver point, hvis flest er ”enige” og spørgsmål (2, 4, 6, 8, 10) giver point, hvis flest er ”uenige.”
• Når alle 10 spørgsmål er gennemgået, tælles pointene sammen. Den rette smiley tegnes på tavlen:
10-9 point giver en meget glad smiley. 8 -7 point giver en glad smiley. 6 - 5 point giver en ligeglad
smiley. 4- 3 point giver en sur smiley. 2- 0 point giver en meget sur smiley.
• Tal også om, at selvom flertallet mener én ting, så er der stadigvæk nogle i klassen, som føler noget
andet. Hvad kan der evt. gøres for at rette op?
• Mål gerne “Klassens Humør” igen efter nogle måneder for at sammenligne resultaterne. Er humøret
i klassen blevet bedre? Hvorfor/hvorfor ikke?
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kopiark 30

klassens humør
1. Vi er positive
hjælperelationer

Enig

Enig

Uenig

Uenig

2. Nogle få i klassen bestemmer

7. Vi deltager alle i undervisningen

Enig

Enig

Uenig

Uenig

3. Vi arbejder godt sammen

8. Vi snakker ikke om vores problemer

Enig

Enig

Uenig

Uenig

4. Der er for meget larm i timerne

9. Vi arbejder på at få det endnu bedre

Enig

Enig

Uenig

Uenig

5. Vi overholder reglerne
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6. Der er mange, der mobber

10. Vi er negative

Enig

Enig

Uenig

Uenig
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Øvelse 33: udviklingsskala
30 minutter

Klassetrin:

Alle

Formål:

At sætte fokus på den enkelte elevs styrker og svagheder, så der kan arbejdes
målrettet mod forbedring

Forberedelse:

Kopiark 31: ”Udviklingsskala”

Velegnet til:

Skole

hjælperelationer

Tidsforbrug:

Øvelsen viser eleverne, at det er muligt at udvikle sig gennem en målrettet indsats. De vil opdage, at
det nytter at yde noget, og at de kan gøre noget andet end det, de plejer. Ved at udfylde skemaet får
eleverne øjnene op for, hvad de er gode til, og hvad de kan blive bedre til. Læreren kan formulere egne
spørgsmål, hvis der ønskes fokus på et bestemt område.
Inden eleverne udfylder skemaet, er det en fordel at lave en øvelse som ”Tallerken-leg” eller tage en
individuel snak med hver elev om, hvad han eller hun er dygtig til.
• Fortæl eleverne, at de i dag skal vurdere deres egne styrker og svagheder.
• Uddel skemaet, og bed eleverne om at udfylde det.
• Aftal med eleverne, hvor længe de har til at forbedre sig, og om de har brug for nogen til at hjælpe
med at nå målet. Eleverne skriver selv datoen ind i skemaet.
• Halvvejs til slutdatoen følges op enten i klassen eller ved individuel samtale. Mind løbende eleverne
om, at de skal huske at kigge på skemaet og fokusere på det, de gerne vil være bedre til.
• Når tiden er gået, følges op. Enten individuelt eller i klassen. Spørg eleverne, hvordan det er gået, og
om de selv synes, de har forbedret sig.
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kopiark 31

udviklingsskala
Bedøm dig selv på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lavest, og 10 er højest.
hjælperelationer

Hvor er jeg i dag:        /
(sæt x)
1
Få lavet mine lektier
Række hånden op i timerne		
Være sammen med forskellige i klassen
Lade være med at fjolle i timerne
Lade være med at slås		
Snakke om mine problemer		
Stoppe når nogle beder om det
Snakke med mine klassekammerater
Være venlig over for læreren
Huske mine ting
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2

3

Hvor vil jeg være denne dato:       /
(sæt o)
4

5

6

7

8

9

10

Øvelse 34: drømmerejse
30 - 45 minutter

Klassetrin:

4. -10. klasse, unge

Formål:

At sætte ord på, hvordan den perfekte klasse, SFO eller klub ville være og dermed nå et
skridt nærmere dette mål

Forberedelse:

Papir til noter. Papirstrimler. Knappenåle eller ”lærerens tyggegummi”

Velegnet til:

Skole, SFO, klub

hjælperelationer

Tidsforbrug:

Øvelsen handler om at få børn og unge til at sætte ord på, hvordan den bedste klasse, SFO eller klub
ville se ud, under antagelsen af, at ord skaber virkelighed. Ved at tale om fremtiden og drømme, springes de forhindringer over, der kan ligge i vejen for, at drømmene går i opfyldelse.
• Fortæl deltagerne, at de skal på en drømmerejse. De skal se et halvt år frem i tiden og forestille sig,
at de på det tidspunkt går i verdens bedste klasse, SFO eller klub. Bed dem tænke over, hvordan der
er, når alle har det allerbedst.
• Bed hver deltager skrive deres bud på, hvordan det er, når det går optimalt.
• Deltagerne går sammen med en makker. Det kan være sidemanden eller tilfældige makkerpar for
eksempel dem med samme farve bluse.
• De snakker om deres forskellige bud og skriver dem ned på papir.
• Deltagerne går nu sammen i grupper på 4-6 personer (for eksempel bordgrupper eller 2-3 makkerpar). Hver gruppe får udleveret papirstrimler og skriver alle gruppens udsagn ned. Skriv ét udsagn
på hver papirstrimmel.
• Hæng gruppernes papirstrimler op.
• Hver gruppe præsenterer deres drømme for de andre. Spørg ind til de forskellige udsagn. For eksempel: ”Gad vide, hvad der er sket i klassen/SFOen/klubben, siden det er blevet sådan?”
• Efter noget tid kan der følges op på øvelsen. Tag en snak om, hvorvidt I er kommet nærmere drømmen. Lav eventuelt en liste over, hvad der er blevet bedre, og hvad der kan blive bedre.
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Øvelse 35: forældretrivselsgrupper

hjælperelationer

Tidsforbrug:

1- 2 timer

Klassetrin:

Forældre

Formål:

At etablere samarbejde mellem forældre til gavn for klassens kultur

Forberedelse:

Ingen

Velegnet til:

Skole

Formålet med forældretrivselsgrupper er at fremme elevernes trivsel ved at involvere forældrene og
etablere et samarbejde mellem dem. Det handler om at opbygge et netværk, hvor forældrene kan
bruge hinanden til sparring omkring forhold, der har med deres børn at gøre.
Forældretrivselsgrupper er en metode til at styrke samarbejdet mellem forældre.
• Inviter til forældremøde ved skoleårets start. Skolens AKT-team eller andre introducerer til forældretrivselsgrupper. Forældregruppen skal træffe en beslutning om, hvorvidt de ønsker trivselsgrupper.
Det er vigtigt, at det fra start bliver en fælles beslutning.
• Ønsker klassens forældre trivselsgrupper, deles forældrene ind i fire trivselsgrupper. For at fremme
nye bekendtskaber, er det en fordel at sammensætte grupper, hvor folk ikke kender hinanden alt for
godt i forvejen, og hvor der er en ligelig fordeling af drenge- og pigeforældre.
• I hver gruppe udpeges en forældrerådsrepræsentant, der skal mødes med forældrerådsrepræsentanterne fra de tre øvrige trivselsgrupper, samt klassens lærer og eventuelt klassepædagog to gange
årligt. Hensigten med møderne er at sikre en udveksling af synspunkter og information imellem
klassens lærer/pædagog og forældrene i de enkelte trivselsgrupper. Det kan også være et forum,
hvor man planlægger kommende forældremøder. Forældrerådsrepræsentanten er også tovholder i
den enkelte trivselsgruppe.
• Hver trivselsgruppe mødes mindst to gange om året. De skal stå for et fælles arrangement eksempelvis
for hele klassen, drengegruppen, pigegruppen eller forældrene. Udover den praktiske arrangementplanlægning, skal trivselsgruppens møder også bruges til at snakke om klassens trivsel. Trivselsgruppen kan også være et sted, hvor man kan hente sparring i forhold til det at være forældre.
• Det første møde i trivselsgrupperne anbefales at bruges til afklaring:
- Hvad kan vi bruge vores gruppe til?
- Hvem indkalder til møderne?
- Hvem skriver referat og formidler dette videre til de andre grupper?
- Hvad ønsker vi, møderne skal indeholde? Faste punkter på dagsordenen anbefales!
- Hvor skal møderne afholdes? I egne hjem eller på skolen?
- Hvor ofte skal vi mødes, og hvor lang tid skal der sættes af til møderne?
- Hvilke arrangementer vil vi afholde?
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Vigtigt i forbindelse med etablering af forældretrivselsgrupper
hjælperelationer

Det er en fordel at etablere grupperne på et tidligt klassetrin. På den måde skabes et godt sammenhold
mellem forældrene fra start. Erfaringer viser, at det bliver vanskeligere at bringe forældre sammen i takt
med, at børnene bliver mere selvstændige.
Det virker bedst, hvis det ikke er en af klassens lærere, der introducerer forældrene til forældretrivselsgrupper.
Sammensætningen af de enkelte trivselsgrupper bør ændres hvert år, så der ikke opstår for fastlåste
grupper blandt forældrene.
Trivselsgrupperne må ikke blive et forum, hvor der tales negativt om enkelte børn. Som deltager i
trivselsgrupperne skal man vise omsorg for alle børn i klassen og omtale dem med respekt. Målet er
inklusion og ikke eksklusion.
Vær opmærksom på, at det bliver en fælles beslutning i forældregruppen, og at ingen føler sig presset.

vigtigt:
Forældretrivselsgrupper skal holdes ved lige. Det sker for eksempel ved, at AKT-teamet ved overgangene fra indskoling til mellemtrin og senere til udskoling vender tilbage med oplæg om relevante emner på forældremøder.
For at understøtte forældretrivselsgrupperne kan der etableres et trivselsudvalg med skolens nøglepersoner som for eksempel skolens AKT-medarbejdere og SSP-kontaktperson.
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Aarhus

Eksperimentet
Social pejling og social kapital
Dette inspirationskatalog indeholder 35 øvelser, som kan bruges direkte i dit arbejde med trivsel i
klassen, SFOen eller klubben.
Første del informerer om social pejling og social kapital og giver et kort indblik i AarhusEksperimentet - et forebyggelsesprojekt gennemført i perioden januar 2009 til januar 2011 i to folkeskoler og klubber i Aarhus Kommune.
Anden del består af en række øvelser. De første fokuserer på social pejling, dvs. på sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. De efterfølgende tager udgangspunkt i at øge den sociale kapital. Her
er der øvelser med fokus på Konflikthåndtering, Teambuilding og Hjælperelationer.

