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Projektet
Fysiske og kulturelle aktiviteter der udvikler unges engagement (PAClife - 2019-2-UK01-KA205062366) er et tværeuropæisk projekt finansieret af Erasmus+. Projektet har til formål at støtte unge
mellem 10-16 år i marginaliserede positioner ved at forøge deres modstandsdygtighed gennem leg,
sport og kulturelle aktiviteter.
Projektet er ledt at Gloucestershires Universitet i samarbejde med 6 partnere fra EU (Play
Gloucestershire, Storbritannien; Rogers Foundation, Ungarn; KMOP, Grækenland; CESIE, Italien og
Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid, Danmark). Disse partnere har i samarbejde arbejdet på at
forbedre vilkårene for unge i udsatte positioner og unge med flygtningebaggrund.
PAClife har skabt muligheden for at unge mennesker kan skabe relationer, engagerer sig, møde andre
og føle sig empowered i processen. Udviklingen af unges individuelle styrker er essentielt for at skabe
en positiv fremtid og vil hjælpe med at skabe positive fællesskaber. Projektet har gjort det gennem
uddannelsesforløb af medarbejdere der arbejder med at engagerer unge mennesker, så de kan
understøtte muligheder der giver de unge glæde, reflektion og udvikler dem personligt.
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Partnere i projektet
Gloucestershire Universitet, Storbritannien
Gloustershire Universitet (Uog) er et mangfoldigt og livligt fællesskab bestående af 9000
bachelorstuderende, 1000 kandidatstuderende, 40.000 alumne og 1000 medarbejdere fra hele
verden. UoG fokuserer på at undervisning skal hjælpe de studerende med at opnå deres fulde
potentiale og samarbejde med partnerorganisationer for at kunne bygge stærke og modstandsdygtige
fællesskaber.
Play Gloucestershire, Storbritannien
Play Gloucestershire er en velgørenhedsorganisation der laver aktive og kreative udendørslege i
urbane og landlige områder i hele landet - uanset vejret og hele året rundt. Aktiviteterne er både
baseret i skoler og fællesskaber. Vores Play Rangers kommer altid med eventyr, venskab og sjov for
hundredvis af skoler i alle klassetrin - specielt dem der bor i udsatte og isolerede områder, og dem der
er særligt udsatte.
Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Ungarn
Rogers Foundation for Person-Centred Education har eksisteret siden 2005. Den består af Rogers
Academy, en læringsgruppe for teenager, samt internationale undervisningsprojekter. Vi tror på, at en
person kan forstå og udvikle sig selv ved at leve, personlige erfaringer og respektfulde relationer. Vores
mission er at sikre respektfulde relationer, og at gøre folk opmærksomme på og forstår dets vigtighed.
KMOP, Grækenland
KMOP – Social handling og innovationscenter, placeret i Athen, er én af de ældste
civilsamfundsorganisationer i Grækenland, med fokus på at understøtte udsatte grupper. Udover at
udbyde af sociale services, er de eksperter i at designe og implementerer indflydelsesrige og innovative
sociale projekter, med det formål at opbygge fællesskabers modstandsdygtighed og sikre lige
rettigheder for alle.
CESIE, Italien
CESIE er en NGO etableret i 2001, inspireret af den italienske sociolog, Danilo Dolci (1924-1997),
arbejde og teorier. CESIE engagerer borgere, civilsamfundet og institutioner i projekter der arbejder
med at fremme vækst og udviklingen og at lægge vægt på mangfoldighed i etik og menneskelig
udvikling.
Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid, Denmark
Action Aid Denmark (AADK) er en af de største NGO’er i Danmark, med mere end 70 års erfaring med
udviklingsarbejde, kæmpe for global retfærdighed, lighed, mangfoldighed og bærerdygtighed. AADK
har en lang og indgående erfaring med inddragelse og interaktiv læring og facilitering, både national
og internationalt.
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Introduktion
Fysiske og Kulturelle aktiviteter der udvikler unges engagement (PAClife) er et projekt finansieret af
Erasmus+, udviklet til at understøtte unge med anden etnisk baggrund og unge i marginaliserede
positioner i at udvikle modstandsdygtighed gennem sport og kulturelle aktiviteter.
Hvad er PAClife?
PAClife er en frit tilgængelig metode, der er udviklet til at give brugeren ressourcer til at skabe fysiske
og kulturelle aktiviteter for unge mellem 16-21 (EU) og 10-16 (UK). Metodehæftet bliver understøttet
af et kort træningskursus, der oplærer deltageren i at skabe rum til at de unge, så de kan danne
relationer, deltage i aktiviteterne, møde andre og føle sig styrket i disse færdigheder.

Hvem er PAClife til?
Ud over at give ressourcer af høj kvalitet til alle der arbejde der med unge, er PAClife også særligt
rettet mod professionelle der arbejder med marginaliserede grupper. Metoderne er et forsøg på at
inddrage de unges levede erfaringer af at være marginaliserede, flygtninge eller at stå uden for
samfundet. Fleksibiliteten og tilpasningsdygtigheden i materialet, hjælper brugerne med at udarbejde
innovative og engagerende aktiviteter, der er bygget til at møde behovene og præferencerne hos de
unge som brugeren arbejder med. Hele formålet med dette er at møde de unge i deres eget område
via sport, dans, drama og leg.

Positive Youth Development
PAClife er inspireret af Positive Youth Development (PYD), som er en praksisbaseret tilgang der
anerkender potentialet i alle unge. Tilgangen inkluderer opbygning af sociale kompetencer, potentiale
for nye interesser, udvikling af kognitive færdigheder, opbyggelse af modstandsdygtighed og
etablering af sociale relationer. Det er en holistisk tilgang der fremhæver de unges potentialer og
booster de unges selvtillid, så de kan bruge deres kompetencer i deres andre sociale relationer såsom,
familie, skole og samfund.

5Cerne
5Cerne er et værktøj til at udvikle de unges styrker og eksisterende kompetencer. En professionel der
arbejder med en ung – f.eks. en sportstræner, en mentor eller en pædagog kan arbejde med de fem
overlappende områder til at undersøge og understøtte den unges personlig udvikling. PYD adskiller sig
fra andre praksismetoder der arbejder med modstandsdygtighed, fordi PYD udelukkende arbejder
med at udvikle de unges styrker.
5Cerne er beskrevet i diagrammet herunder.
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Hvordan blev aktiviteterne udviklet?
Aktiviteterne blev udviklet mellem januar 2020 og februar 2022 af et konsortium der inkluderede
Universitet i Gloucestershire (UK), Play Gloucestershire (UK), Rogers Foundation for Person-Centred
Education (Hungary), KMOP – Social Action and Innovation Centre (Greece), CESIE (Italy) og ActionAid
(Denmark).
PAClife aktiviteterne fra dette materialehæfte har været igennem en testproces og er blevet udvalgt
ud fra skarpe kriterier der skal sikre at øvelserne er simple, effektive og sjove. Derudover skal de også
inkorporere principperne fra PYD og 5Cerne. Testperioden har været vigtig for at sikre at aktiviteterne
er baseret på de principper der kan hjælpe de unge med at udvikle vigtige livsfærdigheder og værdier
såsom tolerance, samarbejde, retfærdighed, værdighed og lighed
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Kurset
Dette undervisningsmateriale er tiltænkt et 20 timer langt kursus. I de 20 timer er der inkluderet et
minimum af 8 timers praktisk øvelse med de unge. Derudover inkluderer kurset også to sektioner om
Positive Youth Development (PYD) og aktiviteter der er udviklet til at få deltagerne til at bygge
modstandsdygtighed via de 5Cer.

PAClife vejledningen er opdelt i to sektioner:
Del 1. Beskrivelse af Positive Youth Development (PYD) og de 5C’er. 5C
aktiviteterne skal gennemgås før ‘Del 2. PAClife aktiviteter’. Part 1. giver en
indføring til det teoretiske og metodiske design for PAClife-projektet, som danner
grundlag for aktiviteterne i ‘Del 2. PAClife aktiviteter’, så øvelserne kan benyttes
som et værktøj til at understøtte individuelle faktorer, der kan øge/opbygge den
enkeltes resiliens. 5C aktiviteterne i Del 1 er udviklet som simple og sjove aktiviteter,
der kan danne grundlag for diskussioner omkring hvert C. Viden omkring PYD og de
5C’er er tiltænkt som et redskab, der kan bruges af medarbejdere, der arbejder med
unge, hvor ‘Del 2. PAClife aktiviteterne’ kan bruges med unge til at opbygge deres
resiliens.

Del 2. PAClife aktiviteterne; aktiviteterne er formateret til at beskrive følgende:
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•

Læringsmål - det ønskede læringsudbytte for den unge, efter endt aktivitet.

•

5C kategori – hvilken af de 5C’er fra PYD, som aktiviteten forstærker.
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•

Målgruppe - hvem er målgruppen for aktiviteten.

•

Længde af øvelsen - tidshorisont.

•

Aktivitetsbeskrivelse – instruktioner på hvordan aktiviteten bør faciliteres.

•

Notes - Yderligere instruktioner eller alternative muligheder for at facilitere
aktiviteten som ønsket.

Læringsmål
Under forløbet vil deltagerne:
•

•

•

•

•

•

Deltagerne vil under forløbet lære at forstå hvad strength-based arbejde og postive youth
development, er, og dertil lære om principperne for PYD og de 5C’er: Kompetence, Selvtillid,
Relationer, Respekt og Omsorg; det sjette C – Bidrag, og hvordan de kan benyttes til at udvikle
mental resiliens hos unge.
Forstærke forståelse for begrebet Kompetence – at have et positivt syn på ens handlinger og
evner.
o Refleksion over vores professionelle roller.
o Deltagerne vil forstå, hvordan deres egen personlighed er en vigtig del af at
understøtte og facilitere øvelser og lege.
o Udvikling af evnen til at kunne kommunikere og konflikthåndtere; forstå problemer
fra flere perspektiver; udvikle en forståelse for kommunikative og kulturelle barrierer.
Forstærke forståelse for begrebet Selvtillid – at have en indre forståelse af selvværd og at være
god til ting.
o Deltagerne vil sætte pris på at føle sig empowered, når de arbejder med unge - sætter
pris på dem selv, og deres kollegaer.
o Oplevelse af at lede og blive ledt; refleksion om evnen til at lede og attitude.
Forstærke forståelse for begrebet Relationer – at have positive bånd til mennesker og
institutioner.
o Forbedret niveau af teamwork og teambuilding, samarbejde.
o Deltagerne oplever rollen som leder, udøvende rolle.
o Forståelse for gruppedynamik, gruppearbejde, egen rolle.
o Deltagerne vil forstå at forskellige kommunikationsredskaber enten kan øge eller
ødelægge tillid; deltagerne får en øget forståelse for og oplevelse af kommunikative
barrierer og metoder.
Forstærke forståelse for begrebet Respekt – respekt for regler, korrekt opførsel og integritet.
o Demokratisk/pro-aktiv attitude, sociale og civile kompetencer.
o Opmærksom på detaljer, tålmodighed, disciplin, at følge reglerne, at lære omkring
teamwork.
Forstærke forståelse for begrebet Omsorg – at have en fornemmelse for sympati og empati
for andre.
o Udvikling af tillid, udvikle en forståelse for, hvordan man kan opbygge tillidsfulde
relationer.
o Forståelse for andres følelser; empati og inklusion i ungearbejdet.
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o

Deltagerne vil forstå, hvad det kræver, for at man kan føle sig tryg i en ikkekontrolleret situation.

PAClife Aktiviteter
Når der arbejdes med unge, er det som fagperson/praktiker muligt at identificere, hvilke af de 5C’er,
der kan assistere den unges opbygning af resiliens. Man kan vælge en aktivitet fra PAClife
træningsguiden, der understøtter det C, som man gerne vil arbejde med i forhold til en ung eller
gruppe af unge.
Nedenfor er PAClife øvelserne kategoriseret for hvert 5C.
•

•
•

•

•

Aktiviteter
der
opbygger
Kompetence:
Alle aktiviteter kan hjælpe med at opbygge kompetencer; Forventsningstræet er en
opvarmnings aktivitet, der benyttes som første aktivitet til et forløb, for at lære om deltagernes
egne kompetencer og forventninger til forløbet.
Aktiviteter der opbygger Selvtillid:
Par-dialog, Minefelt, Tillidsøvelser.
Aktiviteter
der
opbygger
Relationer:
Grundregler, Steve’s bold, Effektivt samarbejde, Rickshaw-spillet, Hvem passer ind?,
Kulturmøde, Partnerledelse, Cirkel til firkant, Tillidsøvelser, Myretuen, Støttende
kommunikation og aktiv lytning, Spindelvæv-feedback.
Aktiviteter
der
opbygger
Respekt:
Effektivt samarbejde, Kulturmøde, Partnerledelse, Privilegieøvelse, Strategisk stoleleg, Casediskussion og teateropførelse.
Aktiviteter
der
opbygger
Omsorg:
Grundregler, Hvem passer ind?, Tillidsøvelser, Støttende kommunikation og aktiv lytning,
Empati-laboratoriet.

*Vær opmærksom på, at nogle af aktiviteterne hænger sammen med flere end ét C.
De 5C’er er en overordnet model til at guide trænere gennem alle aktiviteterne. Træningsguiden
bygger på denne model, der skal understøtte udviklingen af specifikke egenskaber, som de unge får
brug for i deres frivillige arbejde. Disse egenskaber er: Samarbejde, lederskab, (håndtere) diversitet,
(skabe) tillid, samt kunne reflektere over dem selv og deres handlinger. De aktiviteter, som fokuserer
på disse egenskaber, er organiseret i ‘kernemodulerne’ - når du træner de unge, kan du vælge kun at
fokusere på de aktiviteter, som dækker de egenskaber.
Vi forslår, at man er fleksibel i sin brug af guiden, så de passer til den kontekst man arbejder i. Du kan
enten udvælge de aktiviteter, som matcher de C’er eller egenskaber, som du gerne vil arbejde med,
eller du kan følge eksemplet på en 5 dage lang træning af træner - alt efter din målgruppe og
konteksten. På den følgende side finder du 5 dages-træningen for trænere, hvor kernemodulerne er
markeret med blå.
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Forslået 5 dags træning for trænere
DAG 1

DAG 2
Åbningscirkel (15m)

Velkommen (15m)
Kernemodul 1 (2t)
Introduktion
(inklusiv 5C’er)
Forventningstræ
Grundregler

5C’er til arbejdet
med unge 1 (4t)
Fleksibel, alt efter
tidsbehov – PPP
(1t)
- 5 aktiviteter for
hvert C (baseret på
diskussion)

DAG 3

DAG 4

Åbningscirkel
(15m)

Åbningscirkel
(15m)

Kernemodul 5 (2t)

Kernemodul 7 (2t)

Energizer

OPBYGGE TILLID

LEDERSKAB 2

Tillidsøvelser.:

Partnerledelse
(med “spaghetti”)

- Øjenkontakt

Cirkel-til-firkant
Diskussion omkring
lederskab

- Vuggende tæppe

DAG 5

Åbningscirkel
(15m)
Evaluering af
kernemodulerne
(2t)

- Porten
- Klokken

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

Passiv lytning (2t)

5C’er til arbejdet
med unge 2

PAUSE
Kernemodul 8 (2t)

Kernemodul 6 (2t)

EGNE CASES

(sessionen fra
morgen fortsætter)

DIVERSITET 2

LEDERSKAB 3 +
SAMARBEJDE

Privilegieøvelse

Myretuen

Par-dialog

FROKOSTPAUSE

Teambuilding
aktiviteter
- Minefelt
- Steve’s bold

PAUSE

FROKOSTPAUSE

Strategisk stoleleg
FROKOSTPAUSE

FROKOSTPAUSE
Kernemodul 10 (2t)

KOMMUNIKATION
(2t)

Energizer

Energizer

LEDERSKAB 1

Støttende
kommunikation og
aktiv lytning 1,
inklusive empatilaboratorie
Ekskursion

Kernemodul 2 (2t)

PAUSE
Kernemodul 4 (2t)

Energizer

DIVERSITET 1

SAMARBEJDE

Hvem passer ind?

Effektivt
samarbejde +
refleksion

Kulturmøde

Afslutning (1t)

Afslutning (1t)

Afslutning (1t)

Feedback

Feedback

Feedback

Afslutningscirkel

Afslutningscirkel

Afslutningscirkel

Feedback til
hinanden Spindelvævfeedback
Diskussion omkring
næste step
Feedback på de 5
dages undervisning

PAUSE

Aktiv lytning 2,
inklusive empatilaboratorie

Diskussion omkring
kulturel diversitet
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Case diskussion i
mindre grupper og
teateropførsel

FROKOSTPAUSE

Kernemodul 3 (2t)
Rickshaw-spillet

Kernemodul 9 (2t)

hyyy
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Tabel over aktiviteter
Her kan du se en liste over alle de aktiviteter, som er inkluderet i guiden. Listen giver desuden et
overblik over, hvilke C’er der kobler sig til diverse aktiviteter, samt hvilket emne det hører til.
Activity Title

5C

Emne

Sidetal

Grundregler

Kompetence, Relationer, Omsorg

Introduktion

45

Par-dialog

Kompetence, Selvtillid

-

47

-

49

Minefelt

Steve’s bold

Kompetence, Relationer, Respekt

-

51

Effektivt samarbejde

Kompetence, Relationer, Respekt

Samarbejde

53

Rickshaw-spillet

Kompetence, Relationer

Lederskab

55

Hvem passer ind?

Kompetence, Relationer, Omsorg

Diversitet

57

Kulturmøde

Kompetence, Relationer, Respekt

Diversitet

60

Partnerledelse

Kompetence, Relationer, Respekt

Lederskab

61

Cirkel-til-firkant

Kompetence, Relationer

Lederskab

62

Privilegieøvelse

Kompetence, Respekt

Diversitet

63

Tillidsøvelser

Kompetence, Relationer, Omsorg,
Selvtillid

Tillid

67

Myretuen

Kompetence, Relationer

Samarbejde

70

Strategisk stoleleg

Kompetence, Respekt

-

71

Støttende kommunikation
og aktiv lytning

Kompetence, Relationer, Omsorg

-

74

Empati-laboratoriet

Kompetence, Omsorg

-

78

Case diskussion og
teateropførsel

Kompetence, Respekt

Selvrefleksion

79

Spindelvæv-feedback

Kompetence, Relationer

Selvrefleksion

80
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DEL 1 - Forstå Positive
Youth Development (PYD)
og de 5C’er: 5C aktiviteter
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Forventningstræ
Inden deltagerne påbegynder PYD/5Cs aktiviteter, kan de udforske deres forventninger til PAClifetræningen ved hjælp af Forventningstræ-aktiviteten.
Læringsmål

Blive bevidst om forventninger og bekymringer i forhold til træningen/forløbet og gøre
dem synlige.
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetence.
Målgruppe

Unge, frivillige, personer der arbejder med unge.
Tid
20 minutter.
Beskrivelse
•
•

•

Tegn et træ på et stort stykke papir eller flipchart.
Bed deltagerne skrive deres forventninger og bekymringer i forhold til den aktuelle træning
på små papirkort. Papirkortene er i to forskellige farver, så forventninger skrives på den ene
farve og bekymringer på den anden.
Derefter sættes kortene fast på tegningen af træet. Forventninger placeres i træets krone,
bekymringer placeres på træets stamme. Kortene placeres sådan at man kan se, hvis der
er nogle forventninger eller bekymringer som går igen flere gange.

Materialer
Flipchart eller opslagstavle, små papirkort i to forskellige farver, kuglepenne, knappenåle eller
”abesnot”
Noter
Deltagernes forventninger og bekymringer bliver synlig. Det er vigtigt at diskutere fejlagtige eller
urealistiske forventninger og uddybe information i forhold til bekymringer og frygt, som deltagerne
måtte have, før træningen rigtigt starter.
Når træningen er afsluttet, kan man gå tilbage til træet og diskutere, hvilke forventninger, der blev
opfyldt og hvilke bekymringer, der viste sig at være relevante. Gør det ved at bede deltagerne
fjerne kort med forventninger, som blev indfriet, og kort med bekymringer som viste sig at være
irrelevante. Put disse kort i en lille kasse. Det er ”høsten” af projektet. De kort, der er tilbage på
træet, er de forventninger, der ikke blev indfriet, og de bekymringer, som faktisk viste sig at være
relevante. Man behøver ikke diskutere de tilbageblivende kort på træet.
Man kan også vende det om, så man lader de forventninger, der blev opfyldt, og de bekymringer,
der viste sig at være relevante blive på træet og fjerner de andre. Det er ”blomstringen” af
projektet.
Sæt noget tid af til at diskutere, hvordan forventningstræet kan bruges til at påvirke deltagernes
læring, strategier og aktiviteter. Diskussionen kan hjælpe med at sætte gang i en refleksion om
deltagernes personlige og professionelle kompetencer og hvordan de kan udvikle dem.
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5C’er for Positive Youth Development – præsentation
Læringsmål
Deltagerne vil under forløbet lære at forstå hvad strength-based arbejde og postive youth
development, er, og dertil lære om principperne for PYD og de 5C’er: Kompetence, Selvtillid,
Relationer, Respekt og Omsorg; det sjette C – Bidrag, og hvordan de kan benyttes til at udvikle
mental resiliens hos unge.
Målgruppe
Personer der arbejder med unge, frivillige, undervisere
Tid
60 minutter.
Beskrivelse
Facilitatoren præsenterer den teoretiske baggrund og dets sammenhæng til PAClife aktiviteterne.
Materialer
PowerPoint præsentation. Den er tilgængelig i engelsk version (med ekstra instruktioner pr. slide)
her: https://paclife.eu/wp-content/uploads/2022/03/Positive-Youth-Development-and-the-5CsPresentation.pptx
Noter til trænere: https://paclife.eu/wp-content/uploads/2022/03/PAClife-PYD-and-the-5CsPresentation-Trainer-Notes.pdf
Noter
Denne aktivitet er en præsentation og burde finde sted før udførelsen af 5C aktiviteterne.
Hvis det tidsmæssigt ikke hænger sammen at lave en PP-præsentation af PYD og 5C’erne, kan man
alternativt vise en kort video med slides og voice-over, som forklarer PYD. Videoen er kun
tilgængelig på engelsk her: https://paclife.eu/the-training-programme
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Materiale - Interne og eksterne aktiver
Det eksterne og interne vurderingsmateriale og de medfølgende 5C indikatorer kort kan benyttes
som en kort aktivitet, der kan understøtte præsentationen omkring PYD og de 5C’er. Det aktiverer
deltagerne til at undersøge og diskutere, hvordan de 5C’er kan bruges til at opbygge unges mentale
resiliens.
Instruktioner:
•

Se på det interne og eksterne vurderingsmateriale.

•

Observer at du kan benytte det interne og eksterne vurderingsmateriale til vurdere, hvad der
passer til den enkelte unge.

•

Sammenlign disse med de 5C kort, som du har modtaget.

•

Ved at erklære ‘ja’ eller ‘nej’ i boksen på det interne og eksterne vurderingsmateriale, kan du
se hvilke aktiver de unge har - hvilke styrker de har, hvor de 5C’er kan bruges til enten at
bygge oven på disse eller udvikle der, hvor der mangler.

•

Dit mål er at benytte de 5C’er og at udvikle de unges aktiver i at opbygge resiliens.

Eksterne aktiver, der kan hjælpe en ung
Støtte:

Ja/Nej?

At have en støttende familie
En ung persons familie giver et højt niveau af kærlighed og hjælp
Familie har en god kommunikation
Unge og deres forældre eller omsorgspersoner kommunikerer positivt; den unge
har mulighed for at søge råd fra dem.
Relationer med andre voksne
Den unge har modtaget støtte fra andre voksne.
Omsorgsfuldt lokalsamfund
Den unge person lever i et trygt lokalsamfund.
Omsorgsfuld skole
Den unge persons skole er ramme for et trygt og støttende miljø.
Forældreinddragelse i uddannelse
Den unges forældre er aktive involveret i at hjælpe den unge med at opnå succes i
skolen og fuldende deres mål.

Empowerment: Et fællesskab der sætter pris på den unge
Den unge oplever, at det voksne sætter pris på de unges meninger og interesser.
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Unge mennesker som ressourcer
Unge bliver givet en meningsfuld rolle i deres lokalsamfund/de fællesskaber de
indgår i.
Hjælp for andre
Den unge deltager ofte i aktiviteter, der hjælper andre i lokalsamfundet.
Tryghed
Den unge føler sig tryg derhjemme, i skolen og i sit lokalsamfund.
Grænser og
forventninger:

Grænser i familien
Den unges familie eller omsorgspersoner har klare regler og konsekvenser for
handlinger, og den unges handlinger monitoreres derefter.
Grænser i skolen
Den unges skole har klare regler og konsekvenser.
Grænser i fællesskaber
Den unge indgår i fællesskaber, som tager ansvar for at monitorer den unges
opførsel.
Voksne som rollemodeller
Forældre og andre voksne har en positiv og ansvarsfuld opførsel.
Positiv peer indflydelse
Den unge har gode venner, der opfører sig ansvarsfuldt.
Høje forventninger
Både forældre og de personer der arbejder med den unge, støtter/tilskynder at
den unge klarer sig godt.

Konstruktiv
brug af tid:

Kreative aktiviteter
Den unge bruger ofte tid på at lære om eller praktiserer kreativitet.
Ungeprogrammer og events
Den unge bruger regelmæssigt tid på at deltage i fysiske aktiviteter, kulturelle
aktiviteter, foreningslivet eller arrangementer/aktiviteter på skolen eller i
lokalsamfundet.
Religiøse fællesskaber
Den unge bruger regelmæssigt tid på aktiviteter i religiøse institutioner.
Tid derhjemme
Den unge bruger kvalitetstid derhjemme, fremfor at hænge på gaden med sinde
venner.
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Interne aktiver, der kan hjælpe en ung
Motivation for
at lære:

Ja/Nej?

Ambitioner
Den unge er motiveret for at klare sig godt i skolen eller i deres fysiske eller
kulturelle aktivitet.
Engagement i skolen
Den unge er aktivt engageret i at lære.

Lektier
Den unge beretter om at bruge mindst en time på lektier hver skoledag, den unge
beretter om at udvikle sig derhjemme.
Relation til skolen
Den unge går op i sin skolegang; den unge er engageret i sin aktivitetsgruppe.

Læselyst
Den unge læser regelmæssigt af egen lyst.

Positive
værdier:

Omsorg
Den unge sætter stor værdi i at hjælpe andre.
Lighed og social retfærdighed
Den unge forstår hvad lighed betyder, og giver det stor værdi.
Integritet
Den unge person handler på baggrund af de ting, som de tror på, og de står op for
dem selv.
Ærlighed
Den unge fortæller sandheden, selvom det ikke er nemt.
Ansvar
Den unge tager personligt ansvar.
Tilbageholdenhed
Den unge forstår og undgår aktivt de konsekvenser, der kan være ved at være
seksuel aktivt, alkohol, antisocial opførsel og indtagning af stoffer.

Sociale
kompetencer:

Planlægning og beslutningstagning
Den unge kan planlægge fremad og tage valg.
Interpersonelle kompetencer
Den unge har empati, er sensitiv og en god ven.
Kulturelle kompetencer
Den unge har viden omkring og er komfortabel med mennesker, der har forskellig
kulturelle/racemæssige/etniske baggrunde.
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Modstandsdygtighed
Den unge kan modstå negativt pres fra andre unge og farlige situationer.
Fredelig konflikthåndtering
Den unge søger at håndtere konflikter uden vold.
Positiv
selvforståelse:

Personlig magt
Den unge føler at have kontrol over de “ting der sker med mig”.
Selvværd
Den unge oplever at have højt selvværd.
Oplevelse af mening
Den unge har en oplevelse af, at “mit liv har mening”.
Et positivt syn på egen fremtid
Den unge er optimistisk omkring sin egen fremtid.
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5C indikatorkort
KOMPETENCE
PAClife analogi: i fysiske eller kulturelle aktiviteter sigtes der efter, at den unges kompetencer udvikles og
styrkes sammenlignet med den unges egenskaber før deltagelsen i aktiviteten.
Spørg en ung omkring personens interesse. Engager dig i aktiv lytning og stil opfølgende spørgsmål, som
demonstrer din forståelse og interesse for de ting, som den unge går op i. Det omhandler måske en fysisk aktivitet,
en kulturel aktivitet eller en hobby. Vis interesse i den unges fortællinger.
Bed den unge om at fortælle om eller liste sine styrker op. Hvad er de gode til? Er de gode til kunst? Dans?
Fotografering? Er de gode til sport? Har de en favoritsport? Indebærer det teamwork eller individuelle
kompetencer? Tænk over hvilke egenskaber den unge benytter i sin aktivitet. Snak med den unge om, hvordan de
kan bruge de kompetencer i andre arenaer i livet, hvor de føler sig mindre selvsikre.
Engager den unge i beslutninger omkring aktiviteter, der skal laves. Lad dem udvælge en aktivitet, som de gerne
vil udvikle og arbejd sammen med dem om at opnå dette.
Snak med de unge omkring deres fejl. Spørg dem, om de kunne have handlet anderledes i samme situation. Forslå
at I sammen arbejder for at udvikle de nødvendige kompetencer; overvej hvilke styrker hos den unge, der skal
arbejdes med for at blive bedre til at løse problematiske situationer.

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

SELVTILLID
PAClife analogi: Giv de unge evaluerende feedback; styrker og svagheder og områder der kan udvikles - “hvad er
du god til?”; “hvor kan du forbedre dig?”. Det handler om at motivere, opmuntre og hjælpe de unge til at udvikle
deres egenskaber i et trygt miljø, hvor de kan opbygge selvstændighed og deres perception af dem selv, for at
udvikle deres selvtillid i det de gør.
Nogen unge kommer fra udsatte positioner og handler muligvis derefter. Vær støttende overfor den unge og
anerkend forskellen på opførsel, og den person de er. Lad dem vide, at du måske ikke altid er glad for deres
opførsel, men at du kan lide dem som person.
Hvis det er passende for det arbejde, du laver, kan du dele et passende problem eller udfordring, som er sket i dit
liv og giv den unge en mulighed for at dele deres tanker med dig. De vil sætte pris på din åbenhed. VIGTIGT: vær
opmærksom på grænserne mellem dig selv og den unge – det er okay at fortælle, at du har svært ved at mestre
en fysisk aktivitet, men ikke at fortælle om sensitive personlige relationelle problemer.
Engager dig i aktiviteter, som den unge kan lide at lave. Spørg dem, om de vil vise dig, hvordan man gør noget,
som du aldrig har prøvet før. Ros den unge, når personen opnår et fysisk eller kreativ mål eller udvikle en ny
egenskab; vær støttende når de fejler og vær enig om, at I arbejder sammen for at løse det.
Vær opmærksom på de udfordringer, som de unge personer møder i deres selvtillid, eksempelvis kropsidealer
eller intelligens. Fortæl dem, at de ikke er alene med deres følelser og husk dem på at disse faktorer ikke definerer
dem som mennesker. Diskuter hvordan udfordringer bliver en forhindring for at de kan opnå deres mål og arbejds
sammen med omkring at overvinde disse udfordringer. Giv den unge selvtillid til at opnå deres mål.

PAClife Træningsguide 2019-2-UK01-KA205-062366

Page 23 of 81

PAClife
RELATIONER
PAClife analogi: Når man arbejder sammen som et team (eksempelvis i dans eller andre fysiske aktiviteter), er
det vigtigt at kunne relatere sig til andre i aktiviteten for at forstå, hvad de har behov for fra dig og vice versa, så I
sammen kan danne et effektivt team. Når der opbygges stærke relationer, kan det være med til at opbygge
andre C’er såsom Selvtillid og Kompetencer.
Spørg indtil den unges relationer til venner og andre, samt hvad de kan lide at lave udenfor den tid, som I bruger
sammen. Hvilket netværk har de? Er det positive relationer, som kommer den unge til gode; har de negative
relationer, der kan være skadelige? Kan du identificerer andre positive relationer, der kan udvikles? Hvordan kan
du understøtte denne udvikling?
Når snakken falder på de unges relationer, så vær respektfuld omkring den unges privatliv. Hvis de fortæller noget,
der gør dig bekymret, så reager derefter. Vær sikker på, at de føler sig trygge og husk dem på, at du er der for dem,
hvis de har brug for det.
Lad den unge vide, hvis personen har gjort noget, som du ikke er enig i. Men vær sikker på, at du gør dette på en
konstruktiv måde - tilbyd din forklaring for, hvorfor du mener, at den opførsel måske kan være i konflikt med
vigtige værdier.
Giv den unge en mulighed for at blive hørt og lad dem udtale sig frit. Vær sikker på, at de har mulighed for at
fortælle dig, hvad de sætter pris på, og hvad der går dem på.

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

OMSORG
PAClife analogi: Motiver de unge til at tage hensyn til hinandens følelser og velbefindende, og overveje hvordan
det kan påvirke ens performance og kreativitet. Skab et miljø hvor de unge passer på hinanden, og opdager
hvornår stress eller andre faktorer påvirker deres performance og kreativitet. Opfordre dem til at hjælpe deres
peers.
Husk at når en ung opfører sig dårligt overfor dig eller en anden ung, så er det måske der, de har allermest brug
for dig. Fortæl den unge at deres opførsel eller sprog gør dig ked af det, eller er ødelæggende, og at de skal arbejde
på at udtrykke deres følelser. Mobning og dårlig opførsel er ikke acceptabelt, men der kan være mange grunde til
deres opførsel. Bliv ved med at støtte dem og vær sikker på, at de ved, at du er der for dem, hvis de har brug for
at snakke om noget. Vejled til yderligere støtte, hvis du er bekymret for den unges opførsel.
Vis en omsorgsfuld opførsel. Vis de unge at du behandler andre med respekt. På grund af din opførsel, vil en un
med større sandsynlighed gøre det samme. Demonstrer den gode opførsel sammen med de unge, når I
koordinerer aktiviteter sammen.
Motiver de unge til at demonstrere, at andres velvære i gruppen eller deres lokalsamfund er vigtigt for dem. Det
kunne eksempelvis være ved at hjælpe andre fra deres fællesskab med at udvikle kompetencer eller hjælpe dem
med at involvere sig i aktiviteter i lokalsamfundet. Vær kreativ i måden du fremmer omsorg på.
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RESPEKT
PAClife analogi: Unges selvudvikling bør udvikles gennem aktiviteter der fokuserer på retfærdighed og lighed.
Man bør også motivere unge til at reflektere over, hvordan deres handlinger både påvirker andre omkring dem
og deres egen ydeevne.
Praktiser det du prædiker. Vær sikker på, at du agerer rollemodel i forhold til at vise unge vigtigheden i at være
respektfuld og ordentlig som menneske. Spørg dem eksempelvis ind til det pres, som de oplever i
sammenligningen med andre unge; har det nogensinde prøvet at føle sig presset til at gøre noget, som de gik mod
deres overbevisninger? Hvordan håndterede de det? Hvilken affekt havde det på dem? Gav hændelsen dem en
mulighed for at udvikle nogen styrker? Snak med dem om, hvordan de kan tage beslutninger, som er baseret på
deres egne værdier.
Vedhold noget humor i din relation til den unge, selvom personen gør noget, som du måske ikke er enig i.
Respekter de beslutninger som den unge selv tager, og tilbyd at snakke eller vejlede den unge, når beslutningen
kan have negative konsekvenser.
Snak med de unge om vigtigheden ved at have respekt for dig selv og andre.

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

BIDRAG
PAClife analogi: Når de 5C’er realiseres opstår det sjette C, bidrag. Det betyder at den unge er i stand til aktivt at
bidrage til eller give tilbage til dem selv, deres omgangskreds, og det bredere samfund. Den unge bliver et individ
i balance.
Opfordre de unge til at involvere sig i foreningslivet eller gruppeaktiviteter – eksempelvis på deres skole eller i
deres lokalsamfund. Snak med de unge om de styrker, som de kan bidrage med til at skabe en positiv forandring i
deres omgangskreds og/eller lokalsamfund. Lad dem reflektere over, hvor deres egenskaber kan bidrage bedst.
Motiver en gruppe af unge eller individuel ung til at skrive til en organisation, som arbejder med fysiske eller
kulturelle aktiviteter. Lav en brainstorm med de unge om, hvordan de kunne bidrage til den specifikke
organisation.
Giv de unge mulighed for at opleve at fejle, og snak med de unge om, hvordan fejl er med til at udvikle os og kan
føre til succes. Hvad kan de lære, når de fejler? Hvordan kan vi forvandle fejl til succeser? Snak med dem om,
hvordan små bidrag kan være med til at skabe positiv forandring.
Vær der for de unge – opfordre dem til at involvere sig i fysiske og kulturelle fællesskaber. Fejre deres succeser.

5C eksempler er hentet fra Lerner, R. M., Brittian, A. S., & Fay, K. E. (2007).
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De 5C’er af Positive Youth Development: Forstå
‘Kompetence’
Læringsmål

At styrke deltagernes forståelse af kategorien “Kompetence” [at have et positivt syn på
ens egne handlinger og evner]
Målgruppe
Alle aldre – passende til både små og store grupper.
Tid
10 – 20 min.
Beskrivelse
Forklar deltagerne at denne øvelse handler om at udforske hvordan vi kan forbedre og pleje vores
mentale helbred og opbygge resiliens. Forklar deltagerne at I skal snakke om begrebet
Kompetence (fra “De fem C’er”).
I par eller hver for sig skal deltagerne nu:
•
•
•
•

•
•

•

Skrive deres definition af “kompetence” på et A4-ark
Fold en papirsflyver af arket
Deltagerne skal nu stå på en line. 2 meter foran dem er der endnu en linje. Deltagerne skal
kaste deres papirsflyver og prøve at få flyveren til at nå over stregen.
Den papirsflyver som fløj længst bliver åbnet og den definition, der står skrevet på den,
bliver læst op. Derefter åbnes den flyver der kom næst længst og definitionen læses op, og
sådan fortsætter det indtil alle flyverne er blevet åbnet og læst højt.
Sammenlign definitionerne fra papirsflyverne med ordbogsdefinitionerne og Lerner et al
(2005) nedenfor (se under ”Noter”)
Spørg deltagerne hvordan begrebet Kompetence relaterer sig til øvelsen med
papirsflyverne. Svaret: Nogle af os kan måske folde flyvere som kan flyve langt, andre kan
ikke. Det betyder ikke, at dem der ikke kan, ikke er gode til andre ting. Vi er alle gode og
kompetente til noget, og ingen er ens.
Diskuter med deltagerne hvordan kompetence hjælper og støtter vores mentale helbred
og velvære.

Link til mere information:
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_five_cs_competence
Materialer
Kuglepenne, A4 papir.
Notes
De fem C’er – definitioner på kompetence:
Definition på kompetence i Oxford English Dictionary: ‘Evnen til at gøre noget effektivt og med
succesfuldt resultat’
Definition på kompetence hos Lerner et al. (2005): ‘Kompetence betyder at have et positivt syn på
ens egne handlinger inden for et specifikt område’.
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De 5C’er for Positive Youth Development: Forstå Selvtillid
Læringsmål
At styrke deltagernes forståelse af kategorien “Selvtillid” (indre fornemmelse af selvværd og
at man kan klare ting)
Målgruppe
Alle aldersgrupper – kan både være større og mindre grupper
Tid
20 – 30 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Forklar deltagerne at denne øvelse handler om at udforske hvordan vi kan forbedre og pleje
vores mentale helbred og opbygge resiliens. Forklar deltagerne at I skal snakke om begrebet
Selvtillid (fra “De fem C’er”).
Uddel arket ”Selvtillidskassen”.
Deltagerne deles op i små grupper. De har nu fire minutter til at sammensætte de fire hjørner
af Selvtillidskassen med de fire elementer: Tillid, Tro, Selvkendskab, Bekræftelse fra andre (se
under ”Materialer”). Målet med øvelsen er at sammensætte de fire hjørner ud fra hvilke
elementer deltagerne mener er hhv. det mest og det mindst vigtige.
- Øverst til venstre er det mest vigtige (1)
- Øverst til højre er det andet-vigtigste (2)
- Nederst til venstre er det tredje-vigtigste (3)
- Nederst til højre er det mindst vigtige (4)
Når opgaven er løst, skal deltagerne dyste mod hinanden i en selvtillidsdebat: Hver gruppe
forklarer deres ræsonnement bag deres placering af de forskellige statements til de andre
grupper.
Til sidst diskuterer hele gruppen hvordan selvtillid kn hjælpe og understøtte vores mentale
helbred og velvære.
Link til mere information:
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_confidence
Materialer
Kuglepenne, A4-papir, øvelsesark: Selvtillidskassen
Noter
De fem C’er – definitioner på selvtillid:
Definition på selvtillid i Oxford English Dictionary: Selvtillid er... ‘følelsen af eller troen på at
man kan have tillid til eller stole på en eller noget... en følelse af selvsikkerhed, som opstår når
man føler sig værdsat for ens egenskaber og kvaliteter.
Definition på selvtillid hos Lerner et al. (2005): ‘…en indre oplevelse af et overordnet positivt
selvværd og selveffektivitet (evnen til producere et ønsket eller planlagt mål) og ens
overordnede (i modsætning til områdespecifikke) selvantagelser’
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Man kan dykke mere ned i emnet ‘selvtillid’ ved at bede deltagerne omskrive Lerner et al’s
definition med deres egne ord, så det bliver forståeligt og relaterbart for andre unge.
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Materiale - Selvtillidselementer
TILLID
----------------------------------------------------------------------------------------------------

TRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SELVKENDSKAB
----------------------------------------------------------------------------------------------------

BEKRÆFTELSE FRA ANDRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------

De fem C’er – definitioner på selvtillid:

Definition på selvtillid i Oxford English Dictionary: Selvtillid er... ‘følelsen af eller troen på at man
kan have tillid til eller stole på en eller noget... en følelse af selvsikkerhed, som opstår når man føler
sig værdsat for ens egenskaber og kvaliteter.

Definition på selvtillid hos Lerner et al. (2005): ‘…en indre oplevelse af et overordnet positivt
selvværd og selveffektivitet (evnen til producere et ønsket eller planlagt mål) og ens overordnede (i
modsætning til områdespecifikke) selvantagelser’

Man kan dykke mere ned i emnet ‘selvtillid’ ved at bede deltagerne omskrive Lerner et al’s definition
med deres egne ord, så det bliver forståeligt og relaterbart for andre unge.
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Materiale - Selvtillidskassen

1.

2.

3.

4.
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De 5C’er for Positive Youth Development: forstå
‘Relationer’
Læringsmål
At styrke deltagernes forståelse af kategorien “Relationer” (positive bånd til mennesker og
institutioner)
Målgruppe
Alle aldersgrupper – kan både være større og mindre grupper
Tid

30 – 40 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Forklar deltagerne at denne øvelse handler om at udforske hvordan vi kan forbedre og pleje
vores mentale helbred og opbygge resiliens. Forklar deltagerne at I skal snakke om begrebet
Relationer (fra “De fem C’er”).
Vis eller sig dette citat højt: ”Intet menneske er en ø” (John Donne, 1624).
• Bed deltagerne skrive hvad de tror og tænker at citatet betyder og giv dem en
konvolut, som de putter deres seddel ned i.
• Del deltagerne op i to hold. Giv dem øvelsesarket og lad dem spille Connect 4. Hvert
hold udfylder efter tur et felt på pladen med deres holdfarve og forsøger på den
måde at skabe en linje som går hele vejen fra den ene ende af pladen til den anden *.
Når spillet er færdigt reflekterer du med deltagerne over:
• Hvad er et hold/team?
Reflekter over holdenes gruppedynamikker og beslutningsprocesser mens de spillede:
• Hvordan var deres gruppedynamik?
• Havde holdene brug for en leder?
• Har hold generelt brug for en leder?
Vis eller læs disse definitioner på Relationer højt:
En relation er…. ‘et forhold i hvilket en person eller ting er forbundet eller associeret med
noget andet.’
Oxford English Dictionary
Relationer er…. ‘‘Positive bånd til mennesker og institutioner som ses i udvekslingen mellem et
individ og hans/hendes jævnaldrende, familie, skole og lokalsamfund, hvor begge parter
bidrager aktivt til forholdet”.
Lerner et al (2005)
Bed nu deltagerne om at åbne deres konvolutter. Er der en tråd mellem deres forståelse af
citatet ”intet menneske er en ø” og de ovenstående definitioner på relationer?
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Diskuter nu:
• Hvad menes der mon med ”positive bånd”?
•

Hvorfor er relationer vigtige? Hvilke fordele har det at have gode relationer – bade
med mennesker og institutioner?

•

Er der situationer, hvor relationer ikke er en god ting?

•

Hvordan kan det forbedre ens mentale helbred at skabe relationer? (Venner, familie,
skole, arbejde, sport, frivilligt arbejde, religion, spejder osv.)

•

Hvad kræver det at skabe en relation?

•

Hvordan kan vi understøtte og hjælpe relationer? (fx være frivillige, tage del i
aktiviteter omkring sport og i lokalsamfundet, være med i foreninger – tage aktivt del
i vores lokalsamfund og sørge for at invitere andre med også – måske er der nogen,
der gerne vil skabe en relation til dig).

Link til mere information:
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_connection
Materialer
Kuglepenne i forskellige farver, A4-papir, konvolutter, flipchartpapir, øvelsesark: Connect 4
Noter
*det kan være mere givtigt og sjovt hvis Connect 4 spillepladen bliver tegnet på et flipchartpapir og facilitatoren udfylder felterne efterhånden som holdene vælger dem.
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Materiale - Connect: 7 felter hen – 6 ned
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De 5C’er for Positive Youth Development: Forstå Respekt
Læringsmål
At styrke deltagernes forståelse af kategorien “Respekt” (integritet, ordentlig opførsel,
respekt for regler)
Målgruppe
Alle aldersgrupper – kan både være større og mindre grupper
Tid
30 – 40 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Forklar deltagerne at denne øvelse handler om at udforske hvordan vi kan forbedre og pleje
vores mentale helbred og opbygge resiliens. Forklar deltagerne at I skal snakke om begrebet
Respekt (fra “De fem C’er”).
• Start med at fortælle, at film, bøger og andre former for populærkultur og medier
bygger på en forestilling om ensidige personligheder og stereotyper som gør
fortællingerne tydeligere og viser tydelige budskaber. For eksempel bliver nazisterne i
de fleste film om Anden Verdenskrig fremstillet som onde og aggressive, og mødre i
amerikanske film fra 1950’erne fremstilles som omsorgsfulde kvinder, der bager
æbletærte og passer børn.
• Del deltagerne op i mindre grupper. Hver gruppe får et flipchart-papir og kuglepenne
og tegner en lang linje ned langs midten af papiret (på den lange led).
• På den venstre side af linjen skal de skrive en liste med
personlighedstyper/stereotyper
• På den højre side af linjen skriver gruppen eksempler på personer, som de mener er
gode eksempler på denne karaktertype (det kan være ægte eller fiktive, nulevende
eller afdøde personer)
• Gruppen skal nu vælge en af de personer/karakterer de har skrevet. De skal vælge en
karakter, som de vil karakterisere som god. Diskuter i gruppen, hvad det er, der gør
denne person til en god person.
• Spørg gruppen hvad de vil karakterisere som ”gode handlinger” (fx holde døren for en
anden, som har hænderne fulde af tunge ting)
• Vis deltagerne en aktuel historie fra nyhederne, som handler om dårlig opførsel eller
dårlig moral hos nogen. Diskutér historien med gruppen: Spørg deltagerne om deres
holdning til de handlinger, der vises i nyheden*
• Vis eller læs det følgende statement højt og diskuter det med gruppen:
“Respekt (i de fem C’er) handler om at vise respekt for samfundsmæssige og kulturelle
normer, have forståelse for passende opførsel og have en fornemmelse af hvad der er
rigtigt og forkert (moral) samt at have personlig integritet.”
•
•
•

Spørg gruppen hvordan de mener man kan udvikle respekt og integritet (styrke
forholdet til familie og venner, følge regler, være ærlig)
Diskuter hvad der kan gøre at en person mister respekt og integritet og gør dårlige
ting (fx bliver involveret i bander, kriminalitet, lovbrud, løgne osv.).
Diskuter hvordan Respekt har indflydelse på vores mentale helbred og vores
oplevelse af tilfredshed i livet. Hvordan kan forskellige karaktertræk påvirke os?
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Link til mere information:
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_character
Forskningsartikel: The role of Character, Confidence, and Connection on Contribution and
subjective well-being
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041282
Materialer
Flipchart papir, kuglepenne
Bemærkninger
*Vær opmærksom på at der kan være forskellige opfattelser af moral blandt deltagerne.
Nogle moralske syn er universelle, men andre afhænger af lande, kulturer, religioner og
personlige overbevisninger. Det er okay at bidrage med og diskutere forskellige perspektiver
og holdninger, men det er ikke okay at ville overbevise andre om, at ens egne moralske
overbevisninger er de rigtige og de andres er forkerte.
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De 5C’er for Positive Youth Development: forstå Omsorg
Læringsmål
At styrke deltagernes forståelse af kategorien “Omsorg” (sympati og empati for andre)
Målgruppe
Alle aldersgrupper – kan både være større og mindre grupper
Tid
30 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Forklar deltagerne at denne øvelse handler om at udforske hvordan vi kan forbedre og pleje
vores mentale helbred og opbygge resiliens. Forklar deltagerne at I skal snakke om begrebet
Omsorg (fra “De fem C’er”).
Hvad mener vi med ordet ’omsorg’? Diskuter det med gruppen. Vis eller læs derefter
nedenstående definition højt for at lægge op til Sympati- og Empati-spillet, som handler om
forskellene på sympati og empati.
Definitioner på Omsorg:
•

‘…vise venlighed og medfølelse for andre’
Oxford English Dictionary

•

‘En oplevet fornemmelse af sympati og empati for andre’
Lerner et al 2005

Sympati- og empati-spillet:
Formål: At forstå forskellen mellem sympati og empati og at kunne diskutere hvordan de to
egenskaber kan bruges i arbejdet med unge.
Beskrivelse:
• Deltagerne deles op i to grupper: Gruppe A og Gruppe B.
• Hver gruppe får 7 statements (blandet af sympatiske og empatiske statements) i en
konvolut.
• Gruppe A læser deres statements op, og Gruppe B svarer ved hvert statement om de
synes det høre til Sympati eller Empati.
• Facilitatoren holder styr på, hvad de svarer. For hvert rigtig svar får gruppen et point.
• Gruppe B gentager nu øvelsen den anden vej for Gruppe A.
• Det samlede antal points gøres op.
• Spørgsmål: Forstår I forskellen på empati og sympati?
• Vis eller læs definitionerne på sympati og empati højt fra øvelsesarket.
• Diskuter: Burde hver person gå mere op i at drage omsorg for andre end for dem
selv?
• Spørgsmål: Hvorfor er empati og sympati vigtigt, når man arbejder med unge? (Det
kan bruges til at vise at man lytter og er interesseret i dem, at man stiller sig til
rådighed for at hjælpe dem, og for at være et forbillede der viser, at omsorg er et
gavnligt karaktertræk).
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•
•

Diskuter: Hvordan kan vi udtrykke at vi har omsorg for nogen, hvordan kan vi
udtrykke empati og sympati for andre?
Diskuter: Hvordan kan omsorg, sympati og empati være gavnligt for vores eget
mentale helbred og for andres mentale helbred?*

Link til mere information:
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_caring_compassion
* https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/mental-health-awareness-week/kindnessmatters-guide
Materialer
Kuglepenne, A4-papir, udklippede statements som beskriver sympati og empati, 2
konvolutter, øvelsesark: Sympati og Empati.
Noter
Lav eventuelt dine egne empati og sympati udsagn – hvis der er behov for det.
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Materiale - Sympati (S)/Empati (E)
Statements til Gruppe A:

1. Jeg er virkelig ked af, at din ven er på hospitalet (S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Det gør ondt, jeg har også prøvet at slå min tånegl da jeg spillede fodbold (E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Jeg er virkelig ked af det – jeg har også oplevet det, jeg forstår godt hvad du går
igennem lige nu (S & E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Jeg er enig, i dag var en svær dag (E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Det må have været virkelig svært for dig (S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Jeg er virkelig ked af at høre at hælen på din sko gik I stykker (S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Efter at have været på workshop hele dagen, kan jeg forstå din smerte! (E)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Statements til Gruppe A:

1. Lad mig gøre det for dig (S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kan jeg hjælpe dig med det? (E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Jeg er virkelig dybfølt ked af at høre at du har mistet. Hvad kan jeg gøre for at
hjælpe dig? (S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Jeg føler og forstår din smerte. Min hamster døde også sidste år (E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Jeg er ked af at du mistede det dokument du arbejdede på (S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Jeg var lige så vred og ked af det som du er, da jeg slettede min vens email (E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Jeg ved hvordan det føles at være frustreret over det her. Jeg er ked af at det
skete. (E & S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Materiale – definitioner på sympati og empati

Definitioner:

Sympati:
‘følelser af medlidenhed og sorg over en andens ulykke’.
Oxford English Dictionary

Empati:
‘evnen til at forstå og tage del i andres følelser.’
Oxford English Dictionary
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DEL 2. PAClife aktiviteter
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Grundregler
Vær opmærksom på at grundreglerne bør være den første aktivitet, der udføres.
Læringsmål
At opnå fælles grundregler
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetencer, Relationer, Omsorg
Målgruppe
Alle aldersgrupper
Tid
10 – 20 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Når vi arbejder med unge er det vigtigt at etablere nogle fælles grundregler og have fokus på
andres og egne grænser. (Mange deltagere vil sandsynligvis allerede være opmærksomme på
dette).
 Læg flipchart-papir og tuscher rundt omkring i lokalet. Bed deltagerne dele sig
op i grupper på tre personer og diskutere, hvilke grundregler der kan være
nyttige og givtige i relationen mellem den unge og den person, der står for
træningen. Hver gruppe skriver de regler ned, som de er blevet enige om.
 Hver gruppe præsenterer derefter deres regler og de tanker og rationaler,
som de lægger til grund for reglerne.
 Sammenlign deltagernes regler med de nedenstående eksempler på
grundregler. Diskuter samtidig følgende statements:
 Grundregler giver os et fælles ståsted, som vi kan referere tilbage til, hvis der
skulle opstå uenigheder og problemer.
 Grundregler sørger for et sikkert og effektivt arbejdsmiljø.
 Grundregler giver øget klarhed i forhold til grænser i relationen mellem den
unge og personen, der arbejder med unge.
Eksempler på grundregler
• Grundreglerne skal vedtages – og der skal opnås enighed om dem - ved starten af
hver ny session
• Der er fortrolighed i træningen (i et passende omfang)
• Vi lytter aktivt til hinanden og respekterer når andre taler – vi afbryder ikke andre
• Vi respekterer andres holdninger og overbevisninger
• Vi er ikke bange for at udfordre hinanden, men vi gør det på en respektfuld måde
• Det er okay at sige nej
• Der findes ikke dårlige spørgsmål
• Vi griner ikke af andres spørgsmål
• Du har ret til ikke at deltage
• Vi tager ansvar for vores egne handlinger og deltagelse
• Antisocial adfærd og sprog vil ikke blive tolereret
• Diskrimination vil blive håndteret på en konstruktiv måde
• Mobiltelefoner skal være slukket (med mindre andet er nødvendigt)
• Vi vil løbende vende tilbage til vores grundregler og ændre dem eller tilføje noget,
hvis det er nødvendigt
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Materialer
Flipchart-papir, kuglepenne, eksempler på grundregler
Noter
Print eksemplerne på grundregler og del dem ud til grupperne. Anbefal altid at tilpasse
grundreglerne til den specifikke gruppe, der arbejdes med.
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Par-dialog
Læringsmål
At forstå vigtigheden af selv at føle sig empowered når man arbejder med børn og unge. At
forstå, at ens egen person er en vigtig del af at arbejde med børn og unge og understøtte
andres leg og udvikling.
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetence, Selvtillid
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
60 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Start aktiviteten med en energizer-leg og introducer emnet for deltagerne.
Bed deltagerne sætte sig i par over for hinanden. De skal nu tale sammen i runder: I de første
fem minutter er det kun den ene person der taler mens den anden lytter, derefter bytter de.
Der er fire runder i alt, en runde varer 10 minutter (fem minutter til hver), så øvelsen varer i
alt 40 minutter og hver person får lov at tale i 20 minutter.
Vælg et af de nedenstående spørgsmål og bed deltagerne stille hinanden spørgsmålet. Det er
vigtigt at de begge stiller spørgsmålet, så begge parter oplever at blive spurgt.
• Hvordan er du som lærer/underviser/youth worker/pædagog/facilitator? Fortæl om
dig selv i den rolle.
• Hvad er dit forhold til børn og unge?
Det er det samme spørgsmål som deltagerne fortsætter med at besvare igennem hele
øvelsen.
Efter de fire runder samles alle deltagerne igen. Spørg dem, hvordan de har det efter denne
øvelse og hvordan de oplevede det. Tal om de ting, der opstår i deres diskussion og feedback.
Materialer
Stopur
Noter
Introducer øvelsen ved at forklare, at det er vigtigt at være opmærksom på os selv når vi
arbejder med børn og understøtter deres leg. Det er det blandt andet fordi vi også er en del af
de omgivelser og det miljø, som vi skaber med børnene. Derfor er det også vigtigt at vi kan
værdsætte os selv og vores kollegaer som mennesker i vores arbejdsproces.
Denne dialogøvelse giver mulighed for at dele vores indre dialog med nogen som lytter. Det
kan gøre vores egne holdninger til et emne tydeligere, for ofte forstår vi noget bedre når vi
siger det højt. Det er samtidig sjældent, at vi oplever at have et andet menneskes udelte
opmærksomhed i 20 minutter.
For mange mennesker vil det måske føles skræmmende til at starte med, for de tænker
måske at de ikke har nok at sige til at udfylde 20 minutter. Opfordr dem til at prøve det
alligevel, for det kan blive en givende oplevelse for dem i sidste ende. Som regel er
tilbagemeldingerne fra folk efter denne øvelse at ”wow, jeg vidste slet ikke at jeg havde så
meget at sige om dette emne” eller ”jeg kan slet ikke huske hvornår nogen sidst lyttede så
opmærksomt til mig”.
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Hvis de er bekymrede over, om de holder sig inden for emnet, så sig til dem, at de godt må
følge deres egen strøm af tanker. Det er ikke noget problem, hvis de bevæger sig væk fra det
oprindelige spørgsmål. De må dele lige præcis det, der er vigtigt for dem, i forhold til emnet.
Understreg, at dem der lytter ikke skal give noget svar eller sige nogen respons. Det kan tit
være svært ikke at reagere med ord og svare på det, man hører, men denne øvelse er ikke en
traditionel dialog eller diskussion, hvor man skal svare hinanden. I denne øvelse handler det
om at den der taler kan få styr på sine tanker. Hvis lytteren svarer kan det gøre at taleren
mister fokus og opmærksomhed på det, de gerne vil hen til. Lytteren kan reagere med gestik
(nikke, smile osv.) men ikke med ord.

Hvis du faciliterer denne øvelse med unge/børn, kan du lave en kortere version, hvor man
lader parrene snakke 1 minut hver, frem for 5 min. Vi kalder dette en mini-dialog.
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Minefelt
Læringsmål
Tillid og teamwork
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetence, Selvtillid
Målgruppe
11+, en gruppe (ca. 6 personer) ad gangen
Tid
30- 60 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
- Find et stort område udendørs eller indendørs og marker en bane. Vær sikker på at der
ikke er nogle ting, der kan skade eller gå i stykker, i nærheden.
- Opstil et ”minefelt” ved at placere ”miner” (dvs. genstande som plastic-/papirkrus,
tomme plastikflasker, kegler, bløde bolde o.l.) rundt omkring på banen.
- Når minefeltet er stillet op deler du deltagerne op i par. Vær opmærksom på at der ikke
er for mange par samtidig (fx 3-4 par).
- I hvert par får den ene person bind for øjnene, og denne person må nu ikke tale eller se.
Den anden person, der ikke har bind for øjnene, må tale og se, men må ikke røre ved den
første person eller betræde banen (minefeltet).
- Hvert par bestemmer selv, hvem af dem, der skal have bind for øjnene, og hvem der skal
kunne se.
- Målet er at den blinde person skal nå fra den ene ende af banen til den anden uden at
ramme ind i ”minerne”. For at klare det er personen nødt til at lytte til sin partners
instruktioner.
- Parrene får et par minutter til at diskutere deres kommunikationsstrategi.
- De tre par stiller sig i den ene ende af banen.
- Når deltagerne har fået deres bind for øjnene og alle er klar kan du sige ”Go!” og legen
begynder.
- De blinde personer må ikke tale! De kan kun lytte og gå. De seende må ikke røre ved
deres partner, de kan kun kommunikere med tale og lyde.
- Når et par nået enden af banen kan man lade dem byte roller og gentage legen den anden
vej tilbage gennem banen.
Materialer
Et stort udendørs eller indendørs område, flere små og bløde ting, som kan fungere som
forhindringer (det kan være store plastik-/papirskrus, tomme plastikflakser, kegler, skumbold
o.l.), stof e.l. til at binde om øjnene.
Noter
Øvelsen kommer fra: https://www.howdoyouplay.net/teambuilding/how-to-play-minefield.html
Forslag og variationer:
- Vær opmærksom under legen og sørg for at de blinde personer ikke går ind i
hinanden på banen. Facilitatoren kan gå rundt på banen under legen og forhindre
dette.
- Indfør en straf ved at røre ved en mine. Det kan fx være at man skal vente et øjeblik,
at man mister points, eller (hvis det skal være en hård straf) at skulle starte forfra.
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-

Man kan foreslå at parrene skal udvikle særlige kommunikationsstrategier, fx med
forskellige lyde.
Når deltagerne skifter roller kan man give dem tid til at evaluere og redefinere deres
kommunikationsstrategi.

Før øvelsen går i gang er det en god idé at spørge deltagerne, hvordan de har det med at have
bind for øjnene. Hvis en deltager ikke har lyst til at være med er det okay. Man skal ikke tvinge
nogen til at tage bind for øjnene. Dem, der ikke vil deltage i legen, kan sidde på sidelinjen og
følge med. I den efterfølgende refleksion kan de byde ind med deres observationer og
refleksioner – og måske også deres egne grunde til ikke at bryde sig om at have bind for
øjnene. Det er også en mulighed at lave denne leg hvor deltagerne har lukkede øjne i stedet
for bind for øjnene.
Det er nemmet hvis der er to facilitatorer til denne øvelse, fordi den ene så kan springe ind
som deltager, hvis der er et ulige antal af deltagere til legen.
Efter aktiviteten er der en refleksionsrunde. Målet for refleksionen er at deltagerne bliver
bevidste om de erfaringer de har opnået gennem legen. Når deltagerne fortæller om deres
egne oplevelser kan de opnå en generel forståelse for, hvordan det er at være i en ikkekontrollerbar situation og hvad der skal til, for at man kan føle sig tryg i sådan en situation.
Nogle af de refleksioner der kommer frem kunne være:
-

Den, der leder/fører andre, skal være sikker og tro på sig selv i situationen
Instruktionerne (både verbal og non-verbale) skal være tydelige og lette at forstå
Den, der fører/leder, skal være opmærksom på og reagere på den blinde persons
behov i situationen (fx justere sit taletempo efter det tempo som den blinde person
bevæger sig i)
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Steve’s Bold
Læringsmål
Teamwork, samarbejde, teambuilding
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetence, Relationer
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
40 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Deltagerne står i en cirkel mens træneren introducerer en lille, blød bold. Træneren giver
bolden til en tilfældig deltager og beder vedkommende om at kaste den til en anden. Den
næste kaster nu igen bolden videre til en tredje, og sådan fortsætter det indtil alle deltagere
har haft bolden én gang, og den sidste deltager kaster bolden tilbage til træneren. Træneren
beder nu deltagerne kaste bolden igen i den samme rækkefølge som før. Deltagerne får to-tre
omgange til at huske rækkefølgen.
Nu beder træneren gruppen om at kaste bolden igennem denne rækkefølge så hurtigt som
muligt! Der er to regler: Alle deltagernes hænder skal røre bolden i den originale rækkefølge.
Gruppen får lov til at prøve forskellige måder af, for at se hvordan de kan gøre det så hurtigt
som muligt. Træneren tager tid hver gang og fortæller resultatet, og opfordrer deltagerne til
at prøve igen og se om de kan gøre det endnu hurtigere.
Når deltagerne har nået den made de mener er den hurtigste, viser træneren dem den rigtige
løsning (hvis de altså ikke selv er kommet frem til den). Se løsningen under ”Noter”.
Til slut faciliterer træneren en refleksionsrunde om øvelsen og dens læringsmål.
Materialer
En lille, blød bold (en størrelse der passer godt i hånden, ikke for stor)
Noter
Den hurtigste måde at løse denne opgave er ved at deltagerne står på to linjer over for
hinanden. De skal stå i den rigtige rækkefølge (hver anden på hver side ligesom takkerne i en
lynlås), således at når de rækker deres hænder ud med håndfladerne opad, så dannes der en
linje. De første i rækken skal holde deres hænder lidt højere end de næste, så der dannes en
nedadgående ”bakke” af hænderne. På den måde kan bolden rulle ned ad håndfladerne, så
bolden rører alle deltagernes hænder én gang i den rigtige rækkefølge (som beskrevet i
reglerne). Det tager ca. 1-1,5 sekunder for en gruppe på 20 deltagere.

Normalt tager det lang tid og
mange forsøg indtil deltagerne opdager at reglerne tillader dem at ændre deres position i
rummet. Først prøver de at holde den oprindelige opstilling, men kaste bolden hurtigere. Så
prøver de på en ny måde – stadig i en cirkel – men i den rigtige rækkefølge.
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Refleksionsrunden:
Start med at spørge deltagerne hvordan de har det.
Forklar så de forskellige steps i deres proces og at det er meget normalt at vores hjerne
antager, at der er ekstra regler, som slet ikke er blevet nævnt. Pointen er altså: Hvis du starter
fra ”scratch” og fjerne unødvendige forestillinger og vaner, så kan du finde nye og innovative
løsninger på et problem.
Bed deltagerne fortælle om deres observationer og oplevelse af gruppedynamikken: Hvem
kom op med forslag? Hvilke forslag blev accepteret og hvilke blev afvist? Hvordan fandt de
frem til den bedste løsning? Spørg dem om de tror at de kunne komme til at arbejde bedre
sammen som gruppe og hvad der skulle til for at det kunne ske.

Page 50 of 81

PAClife Træningsguide 2019-2-UK01-KA205-062366

PAClife
Effektivt samarbejde
Læringsmål
Samarbejdskompetencer, lederskab
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetence, Relationer, Respekt
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
35-40 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Lav en cirkel på gulvet med en snor. Print bogstaverne i “EFFEKTIVT SAMARBEJDE” og læg
dem i midten af cirklen, hulter til bulter. Opgaven er nu, at deltagerne skal sammensætte
bogstaverne til de rigtige ord så hurtigt som muligt.
Regler:
1. Der må kun være én person (eller hans hænder eller fødder) i cirklen ad gangen (det
gælder også luften over cirklen).
2. Bogstaverne skal tages ud af i cirklen i den korrekte rækkefølge.
3. Bogstaverne skal placeres på en række uden for cirklen.
Efter øvelsen reflekterer gruppen over øvelsen.
Materialer
Printede bogstaver, snor
Noter
Refleksionsspørgsmål:
- Hvor mange løsninger blev der foreslået?
- Hvordan blev løsningerne foreslået? Hvem kom på dem?
- Hvilke løsninger blev afprøvet, hvilke ikke? Hvordan lykkedes det at finde løsningen?
- Hvad var jeres reaktioner?
- Havde du nogle idéer? Følte du at du kunne bidrage med dem? Samarbejdede du?
- Blev nogen sure på dig? Blev du sur på nogen?
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Materiale - Effektivt samarbejde
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Rickshaw-spillet
Læringsmål
At give deltagerne en personlig og kropslig oplevelse af bade at være leder og at blive ledt.
Forståelse af, hvordan en tillidsfuld relation opbygges og hvad der skal til, for at føle sig sikker
i en ikke-kontrollerbar situation.
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetencer, Relationer
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
Op til 60 minutter (alt efter længden af refleksion efterfølgende, kan øvelsen vare væsentlig
mindre tid).
Beskrivelse/Sådan gør du:
Deltagerne står i en cirkel i et stort åbent rum (det gør ikke noget hvis der er møbler udenom,
men der skal være nok plads til at bevæge sig rundt).
Deltagerne deler sig nu op i par. Den ene part får bind for øjnene.
Træneren giver instruktioner:
- Det er en øvelse hvor man ikke må tale med hinanden eller kommunikere
med lyde. Al mundtlig kommunikation og alle lyde er forbudt under legen.
- Den ene person i parret er lederen, som styrer rickshawen. Den anden person
er rickshawen, som har bind for øjnene.
- Den person der kan se, fører den blinde person ved at stå bag ved personen
og lægge sine hænder på den blindes skuldre.
- Efter 1,1,5 minutter råber træneren ”byt!” og alle parrene stopper. De blinde
personer, der er rickshaws bliver stående. De seende personer, der styrer
rickshawen, bytter nu plads, så alle får en ny rickshaw. De blinde personer ser
ikke, hvem deres nye fører er.
- Der byttes tre gange i løbet, så alle rickshaws bliver ført at tre forskellige
personer.
- Efter tredje runde stopper legen og derefter er der debriefing. Først bliver
dem, der var rickshaws, spurgt hvordan de oplevede øvelsen. Derefter bliver
dem, der styrede rickshaws, spurgt. Derefter bliver nogle af de generelle
læringspunkter fra legen skrevet op på en tavle/flipchart.
- Legen gentages, hvor deltagerne bytter rolle, som dem der før var rickshaws
nu styrer og omvendt.
- Efter legen gentages debriefing.
Debriefing:
- De ledte bliver spurgt, om de vil fortælle, om deres oplevelser.
- De som leder, bliver spurgt omkring deres oplevelser.
- Følte de ledte sig trygge? Havde de mulighed for at kontrollere noget i situationen?
- Prøv legen igen, hvor rollerne er byttet.
- Lav en debrief igen.
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Noter de tematikker og diskuter lederskab, det er blive ledt og tillid til andre.
Materialer
Tørklæder e.l. til at binde om øjnene, stopur
Noter
Før øvelsen går i gang er det en god idé at spørge deltagerne, hvordan de har det med at have
bind for øjnene. Hvis en deltager ikke har lyst til at være med, er det okay. Man skal ikke
tvinge nogen til at tage bind for øjnene. Dem, der ikke vil deltage i legen, kan sidde på
sidelinjen og følge med. I den efterfølgende refleksion kan de byde ind med deres
observationer og refleksioner – og måske også deres egne grunde til ikke at bryde sig om at
have bind for øjnene.
Det er også en mulighed at lave denne leg hvor deltagerne har lukkede øjne i stedet for bind
for øjnene.
Det er nemmet hvis der er to facilitatorer til denne øvelse, fordi den ene så kan springe ind
som deltager, hvis der er et ulige antal af deltagere til legen.
Efter aktiviteten er der en refleksionsrunde. Målet for refleksionen er at deltagerne bliver
bevidste om de erfaringer de har opnået gennem legen. Når deltagerne fortæller om deres
egne oplevelser kan de opnå en generel forståelse for, hvordan det er at være i en ikkekontrollerbar situation og hvad der skal til, for at man kan føle sig tryg i sådan en situation.
Nogle af de refleksioner der kommer frem kunne være:
- Den, der leder/fører andre, skal være sikker og tro på sig selv i situationen
- Instruktionerne (både verbal og non-verbale) skal være tydelige og lette at forstå
- Den, der leder/fører, skal være opmærksom på den anden persons tilbagemeldinger
og behov (fx ikke bare føre i sit eget tempo, men mærke hvilket tempo der passer den
anden bedst, og justere sin rytme efter det).
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Hvem passer ind?
Læringsmål
At forstå andres følelser, øve empati og inklusion i arbejdet med unge
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetencer, Relationer, Omsorg
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
20 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Forbered kortene på forhånd (se under “Materialer”).
1. Deltagerne sidder i en cirkel. Udvælg 7 personer som skal have ’andre
omstændigheder’ (se listen under ”Noter”). Del kortene ud til alle deltagere og bed
dem placer sig ud fra det, der står. Facilitatoren er kasteren.
2. Forklar deltagerne at I skal spille bold og at når du kaster en bold til dem, så skal de
kaste den tilbage til dig.
3. Når du kaster bolden, så udvælg nogle “favoritter” som du kaster til flere gange, mens
du ignorerer andre. Fortsæt spillet, mens du tydeligt viser, at du ikke mener at dem
der fx har ryggen til dig eller har fysiske restriktioner ikke prøver nok eller at de ikke er
gode nok.
4. Når deltagerne begynder at forstå pointen, kan du slutte spillet og tale med dem om,
hvordan de oplevede spillet.
a. Hvad følte de som gruppe?
b. Hvordan de inkluderede sig?
c. Hvordan følte de unge, som blev ignoreret?
5. Folk vil ofte føle sig utilpas når de ser andre blev ekskluderet eller behandlet dårligt –
nogle begynder måske endda at bryde reglerne og kaste bolden til dem i stedet for at
kaste den tilbage til facilitatoren.
6. Slut af med at forklare hvor vigtige andre menneskers følelser er. Når vi arbejder med
børn, er det vigtigt at være inkluderende, støttende og retfærdige. Vi skal sigte efter
at give alle børn mulighed for at være med i legen og ikke ekskludere nogen på grund
af omstændigheder, som de ikke har magt over.
Materialer
Print to eksemplarer af dette ark og klip kortene ud:
Noter
*Der er behov for en større gruppe til at lave øvelsen. Hvis ikke det er muligt, kan man
moderere legen/reglerne efter det.
Lige tilgang til leg kan betyde forskellige ting:
Tid: Alle børn skal have lige adgang til legetid. Plejerutiner for børn med handicaps skal ikke
tage tid fra deres tid med leg. Vi skal ikke bruge legetid som en belønning eller fratage børn
legetid som straf. Børn skal vide at de har ret til legetid og at denne ret ikke bliver påvirket af
deres opførsel eller af andre faktorer.
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Rum: Der skal være forskellige rum tilgængelige som er passende for alle børn, også børn med
fysiske eller mentale handicaps. Børn er forskellige og vil gerne lege med forskellige ting.
Derfor skal de have adgang til et bredt udvalg af forskellige typer af lege (fx gemme sig i en
hule, klatre, spille fodbold, løbe, lege slåskamp, klæde sig ud og spille rollespil, lege med
forskellige materialer osv.)
7 personer med ‘andre omstændigheder’:
• Bind en hånd på ryggen
• Bind begge hænder på ryggen
• Bind for øjnene
• Høreværn på ørerne
• Høreværn på ørerne og vendt med ansigtet væk fra cirklen
• Bind benene sammen
• Bind albuerne ind til kroppen
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Materiale - Aktionskort
STÅ PÅ KNÆ

STÅ LANGT VÆK FRA KASTEREN

STÅ MEGET TÆT PÅ KASTEREN

VEND DIG VÆK FRA KASTEREN

STÅ PÅ KNÆ MED DEN ENE ARM BAG
RYGGEN

SID PÅ EN STOL I CIRKLEN OG FLYT DIG IKKE FRA
STOLEN

SID PÅ GULVET

STÅ TÆT PÅ KASTEREN

STÅ SÅ LNGT VÆK SOM MULIGT

HOLD I HÅND MED DEN PERSON DU STÅ VED
SIDEN AF
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Kulturmøde
Læringsmål
Udvikle kommunikations- og konfliktløsningskompetencer. At kunne se et problem fra flere
vinkler. At udvikle forståelse for kommunikationsmæssige og kulturelle forhindringer og
barrierer.
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetencer, Relationer, Respekt
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
45 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Deltagerne inddeles i små gruppe på 2-3 personer
Hver gruppe får nogle regler for kommunikation, som de skal overholde, og de har
mulighed for at tilføje flere regler. Grupperne får lidt tid til at øve sig i deres
kommunikation med de nye regler.
• Derefter møder grupperne hinanden. Øvelsen går nu ud på, at deltagerne skal lære
hinandens kulturelle og kommunikationsmæssige regler at kende. Deltagerne kan snakke
og interagere med hinanden.
• Deltagerne går nu tilbage til deres små grupper. Hver gruppe skriver ned, hvilke de
observerede hos de andre grupper.
• Diskussion i plenum:
o Hvor let eller svært var det at gennemskue de andres regler?
o Opstod der nogle udfordringer for kommunikationen mellem deltagerne fra
forskellige grupper?
o Hvordan føltes det, når der opstod udfordringer?
Materialer
Sæt af modsatrettede kommunikationsregler, fx:
− Når I taler, kigger I altid den anden person i øjnene – når I taler kigger I aldrig den
anden person i øjnene
− I taler kun med simple sætninger – I taler kun med komplekse sætninger
− I taler slang – I taler officielt
•
•
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Partnerledelse
Læringsmål
Personlig erfaring med at lede og at blive ledt. Refleksion om hvilke evner og tilgange det
kræves for at være en god leder.
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetencer, Relationer, Respekt
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
30 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Træneren inddeler deltagerne i par, og hvert par får en spaghetti eller en lille blød bold (eller
en lignende genstand, som ikke er for stor). De to parter står vendt mod hinanden og
strækker deres arme ud og holder på bolden. Det vil sige at de begge to holder på bolden hele
tiden. Deres fælles mål er at bolden ikke falder ned på noget tidspunkt i øvelsen. Hvis bolden
skulle falde ned samler de den bare op og fortsætter.
Parret beslutter nu, hvem der leder bevægelsen. Lederen bevæger sin hånd, mens partneren
følger med, så bolden eller objektet ikke falder ned. Parret kan både blive stående på stedet
og bevæge sig rundt i rummet. Efter et par minutter bytter de rolle, så den modsatte nu leder.
Efter et par minutter igen dannes der nu nye par, og øvelsen gentages to gange, så begge
personer prøver at lede.
Til sidst gentages øvelsen igen med en ny partner, så alle prøver at danne par med tre
forskellige personer.
Træneren kan opfordre deltagerne til at afprøve mere udfordrende bevægelser. Brug
rummet, bevæg jer i forskellige niveauer (ved gulvet, på tæer), skru op og ned for tempoet.
Til slut laver træneren en refleksionsrunde med deltagerne.
Materialer
Spaghetti / små bolde / andre små objekter
Noter
Til den afsluttende refleksion kan man spørge deltagerne hvordan de oplevede øvelsen:
- Hvordan var det at være leder?
- Følte du, at du havde kontrol?
- Hvordan føltes det er blive ledt?
- Hvilken af de to roller, kunne du bedst lide?
- Var der nogen uenigheder? - eller var du glad for din rolle?
- Var det nemmere/sværere at arbejde i et par fremfor et andet? - og hvis ja, hvorfor?
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Fra cirkel til firkant
Læringsmål
Samarbejde, lederskab, gruppearbejde, teambuilding
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetencer, Relationer
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
30 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
- Gruppen står i en cirkel.
- Træneren beder alle om at lukke deres øjne eller binde noget stof e.l. om øjnene, så
de ikke kan se.
- Gruppens opgave er nu at stille sig i en kvadratisk firkant (alle fire sider skal være lige
lange), men uden at kigge.
- Når deltagerne mener, at de har løst opgaven, må de åbne øjnene/fjerne deres bind
for øjnene.
- Træneren faciliterer en refleksion over hvordan de oplevede øvelsen.
Materialer
Stof e.l. til at binde om øjnene
Noter
I den afsluttende refleksion kan træneren dele sin oplevelse af, hvordan deltagerne løste
opgaven som gruppe og stille spørgsmål.
- Hvordan tog de beslutninger?
- Var der nogen, som ledte gruppen?
- Var det nødvendigt, at nogen tog en ledende rolle?
- Hvordan var det ikke at kunne se under øvelsen?
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Privilegieøvelse
Læringsmål
Demokrati - proaktiv indstilling samt sociale og civile kompetencer
Kategori fra “De fem C’er”
Respekt
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
2x15 minutter til selve øvelsen + 2x30 minutter til refleksion
Beskrivelse/Sådan gør du:
Denne øvelse handler om at forstå privilegier og hvordan de fungerer i samfundet. I denne
version af øvelsen bruger vi rollekort, fordi det kan være svært at inddrage og håndtere
deltagernes egne oplevelser fra deres eget liv. Øvelsen bør kun laves uden rollekort hvis du og
deltagerne kender hinanden godt og føler sig trygge med hinanden.
Del rollekortene ud, så hver deltager får et kort (se under ”Materialer” – du kan også nye
rollekort, hvis du vil). Giv deltagerne 3-4 minutter til at tænke over deres rolle og forestille sig,
hvordan det er at være denne person.
Bed derefter deltagerne stille sig på en lige linje i den ene ende af rummet. Der skal være god
plads foran dem så de kan bevæge sig fremad.
Giv dem følgende instruktioner:
Jeg læser nu nogle statements og situationer op. Tag et skridt frem, hvis statementet passer
på dig (din rolle). Hvis statementet ikke passer på dig, bliver du stående. Hvis der er
statements, som du ikke har lyst til at træde et skridt frem på, selvom de måske passer, så
bare lad være. Der er ingen andre, som ved, hvad der står på dit kort eller hvad der gør sig
gældende for den rolle.
Begynd nu at læse op fra listen med statements og situationer. Læs op med en klar og tydelig
stemme og hold en lille pause mellem hvert statement. Du bestemmer selv længden på
pausen. Når du har læst alle statements højt, så bed deltagerne om at lægge mærke til,
hvordan de nu står i fordelt i rummet i forhold til hinanden. Derefter samles alle i en cirkel til
refleksionsrunde og diskussion.
Stil følgende spørgsmål:
• Hvordan føltes det at lave denne øvelse?
• Hvad tænker I om den fordeling og de positioner I endte i?
• Var der nogle faktorer, som I ikke havde tænkt på før?
• Var der nogle statements, som var særligt svære for dig/din rolle?
• Hvad ville du ønske at andre vidste om din rolle?
• Hvad tror I der ville være sket, hvis I havde lavet øvelsen ud fra jeres egne erfaringer og
oplevelser?
• Hvordan tror I at forståelse for privilegier kan hjælpe jeres relationer til andre?
Opfordring til handling: Bed deltagerne overveje, hvordan folk ville fordele sig i rummet, hvis
de lavede denne øvelse hjemme i deres eget lokalsamfund. Bed dem om at finde frem til
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områder i deres eget liv, som kunne forbedres, og områder i deres lokalsamfund/bredere
samfund/miljø, som kunne forbedres. Lad dem overveje, hvordan det kunne blive forbedret
og hvad de selv kan gøre for at forbedre det.
Bed deltagerne udtrykke deres tanker og idéer på en kreativ måde, det kan være gennem et
essay, en tegning, en planche, et digt eller noget femte.
2. runde:
Man kan lave en 2. runde at øvelsen, hvor deltagerne ikke har roller, men er sig selv og tager
skridt frem ud fra deres egen situation.
Materialer
Rollekort og privilegie statements
Noter
Facilitatoren kan forberede deres egen rollekort, som passer til deltagerne.
Mulighed for at lave en runde 2:
Hvis man kan fornemme at gruppen kan, kan man lave en runde, hvor gruppen træder frem,
hvis udsagnet passer til deres eget personlige liv.
Du kan finde et eksempel på aktiviteten og vise det til deltagerne:
https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps&ab_channel=PeterD
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Materiale - ROLLEKORT: (OBS: Nogle af rollerne kan være barske. Sørg for at tilpasse dem så de
passer til gruppen.)
Du er en
arbejdsløs, ung
alenemor

Du er datter af
den lokale
bankdirektør.
Du studerer
økonomi på
universitetet.

Du er en ung
mand, som
sidder i kørestol.

Du er en 21-årig
romakvinde som
aldrig gjorde
grundskolen
færdig.

Du er en 18-årig
mand i
militærtjeneste.

Du er en ung,
blind kvinde
som er afhængig
af personlig
assistance for at
kunne klare dit
daglige liv.

Du er en 24-årig
person, der er
flygtet fra
Syrien.

Du er en ung
illegal immigrant
som er nødt til
at understøtte
din familie i dit
hjemland.

Du er formand
for
ungdomspartiet
for det parti, der
har magten i dit
land lige nu.

Du er søn af en
kinesisk
indvandrer som
har opbygget en
succesfuld
forretning.

Du er datter af
den
amerikanske
ambassadør i
det land, du bor
i.

Du er kæreste
med en ung
kunstner som
har en stor
gæld.

Du er en 22-årig
homoseksuel
kvinde.

Du er en 27-årig
hjemløs mand.

Du er en 19-årig
søn af en
landmand fra et
afkoblet
udkantsområde.

Du er en blind
ung mand som
har været
arbejdsløs i tre
år.

Du er en 22-årig
homoseksuel
kvinde.

Du er en 30-årig
homoseksuel
mand

Du er en 18-årig
person der
tilhører en
religiøs
minoritet.

Du er en 25-årig
person, der
afsoner en 3årig
fængselsdom.

Du er en ung
kvinde, der
netop er
kommet ud af
fængslet.

Du er en ung
hjemløs mand
med en lille
familie.

Du er en
menneskerettig
hedsforkæmper, som
kæmper mod
regeringen i dit
land.

Du er det ældste
barn i din
familie og må
tage dig af dine
to yngre søstre
og to yngre
brødre.

Du er ejer af et
succesfuldt
firma i et
voksende
økonomisk
marked.
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Du er
universitetsstuderende. Din
familie sparrede
op så du kunne
blive den første i
familien, som
får en
akademisk
uddannelse.
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Du er en ung
mand, som
tilhører en
etnisk minoritet
i det land, du
bor i.

Du er
indvandrer og hr
lige fået et job
som skolelærer
på en
grundskole.

Du er en ung,
arbejdsløs mand
uden
uddannelse.

Du er datter af
byens
borgmester.
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Materiale - Privilegie udsagn
Liste med statements og situationer
Læs de nedenstående statements og situationer højt en efter en. Hold en lille pause mellem hvert
statement, så deltagerne har tid til at tænke over, om de skal tage et skridt frem. Hold også selv
øje med hvor langt de bevæger sig i forhold til hinanden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har aldrig oplevet store økonomiske vanskeligheder
Du bor i et pænt hus og har fjernsyn og internet
Du oplever at dit sprog, din religion og din kultur bliver respekteret i det samfund du bor i
Du oplever at din holdning til sociale og politiske emner er vigtige for andre, og du oplever
at det bliver lyttet til dine perspektiver
Andre kommer til dig for rådgivning om forskellige emner
Du er ikke bange for at blive stoppet af politiet
Du ved hvor du kan henvende dig hvis du fr brug for hjælp eller rådgivning
Du har aldrig følt dig diskrimineret på grund af det sted, du kommer fra
Dine medicinske og sociale behov for beskyttelse og hjælp bliver dækket
Du kan tage på ferie i udlandet en gang om året
Du kan invitere venner til middag hos dig
Du har et spændende liv og du har positive forventninger til din fremtid
Du oplever at du selv kan vælge hvilken uddannelse du ønsker at tage og hvilken
profession du vil arbejde indenforDu er ikke bange for at blive chikaneret eller angrebet på gaden eller i medierne
Du kan stemme til folketingsvalg og lokalvalg
Du kan fejre de vigtigste religiøse højtider med din familie og dine nærmeste
Du kan deltage i et international seminar eller konference i udlandet
Du kan gå i biografen eller teatret mindst en gang om ugen
Du er ikke ængstelig for dine børns fremtid
Du kan købe nyt tøj mindst en gang hver tredje måned
Du kan forelske dig i hvem end du har lyst til
Du oplever at dine kompetencer bliver værdsat og respekteret i det samfund du bor i
Du har adgang til internettet og nyder godt af de fordele internettet giver
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Tillidslege
Læringsmål
Forstå vigtigheden af at føle sig empowered som frivillig, der arbejder med unge og børn,
forstå vigtigheden af støttende kollegaer
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetence, Relationer, Omsorg, Selvtillid
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
90 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Fortæl deltagerne, at I nu skal lave flere forskellige non-verbale øvelser. Understreg, at det er
vigtigt, at de IKKE taler under øvelserne. Lav øvelserne en efter en og giv tid til at reflektere og
diskutere deres oplevelser efter hver øvelse.
De følgende øvelser er idéer til tillidsøvelser, men du kan også finde på dine egne.
1. Øjenkontakt
Bed deltagerne finde sammen i par. De skal nu sidde over for hinanden og kigge hinanden i
øjnene i fem minutter. Efter fem minutter taler I sammen om, hvordan de oplevede øvelsen.
Det er sjældent at vi kigger hinanden i øjnene så længe uden et specifikt mål – selv i
romantiske relationer og kæresteforhold kan det være sjældent. Diskuter, hvorfor det kan
være svært.
2. Vuggende tæpper
Brug kraftige tæpper til denne øvelse. En person lægger sig på et tæppe. 8-10 andre holder
tæppet og løfter det ca. 20-40 cm over jorden (ikke højere, det skal bare være så personen på
tæppet ikke længere rører jorden). De svinger tæppet frem og tilbage som en vugge i et par
minutter. Derefter sænker de roligt tæppet tilbage til gulvet. Byt roller, så alle prøver at ligge i
tæppet. Bagefter diskuterer I, hvilke følelser der opstår i øvelsen når mn ligger i tæppet.
3. Porten
Deltagerne står i en cirkel. Bed en af deltagerne melde sig frivilligt til at gå uden for rummet.
Mens denne person er uden for rummet, aftaler de andre deltager, hvem der skal være
”porten”. Det skal være to personer, som står ved siden af hinanden. Alle andre deltagere er
vægge, og mellemrummet mellem de to udvalgte personer er ”porten”, dvs. den eneste
passage ud af cirklen. Alle bliver stående på deres pladser. Den eneste forskel på de to
personer, der udgør “porten” og de andre er, at port-personerne skal have et venligt, kærligt
og accepterende ansigtsudtryk. De andre skal have et ansigtsudtryk, der viser, at man ikke kan
komme forbi dem. MEN deltagerne må ikke lave tydelig mimik eller gestik (fx smile, løfte
øjenbrynene, rynke øjenbrynene). De skal altså mest bruge deres øjne/blik.
Personen, som var uden for rummet, kommer nu tilbage og står i midten af cirklen. Ved at se
på de andre deltageres ansigtsudtryk, skal personen nu prøve at finde ”porten” og komme ud
af cirklen. Hvis personen prøver at komme ud et sted, hvor der ikke er nogen port, må
deltagerne gerne vise kropsligt, at vedkommende ikke kan komme igennem. Når personen
prøver at komme igennem den rigtige port, giver de to port-personer plads, så personen kan
komme igennem.
Øvelsen kan gentages flere gange med forskellige personer.
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Til slut i øvelsen er der en kort refleksionsrunde, hvor deltagerne kan fortælle hvordan de
oplevede øvelsen.
4. Klokken
Deltagerne opdeles i mindre grupper med ca. 8 personer i hver. 1 person står i midten med
lukkede øjne, de andre står i en cirkel udenom, så tæt på hinanden som muligt. Personen i
midten begynder at læne sig ud til siden, mens personerne i den side af cirklen griber
ham/hende og forsigtigt skubber ham/hende videre i en anden retning i cirklen. Personen i
midten slapper af og lader sig skubbe videre, forsigtigt. Sådan fortsætter det et stykke tid,
derefter kan man bytte, så en ny person kommer ind i midten.
Efter øvelsen er der en kort refleksion, hvor deltagerne kan fortælle hvordan de oplevede
øvelsen. Spørg dem, om de kunne give slip og have tillid til at de andre greb dem.
Hvis du kender andre non-verbale øvelser, kan du også bruge dem.
Materialer
Tæpper, musik
Noter
Non-verbale øvelser kan være svære for nogen, fordi de er anderledes fra normale øvelser,
hvor deltagerne skal bruge deres tænkning frem for deres følelser.
Non-verbale øvelser giver mulighed for at skabe en meget intim og varm atmosfære med
tillidsfulde relationer. Deltagerne kan have brug for at blive opfordret og opmuntret til at
deltage i øvelserne og opleve den positive atmosfære på egen krop.
Sørg for at invitere deltagerne til at dele deres oplevelser efter hver øvelse, men gør ikke
mere ud af det end det før de er igennem alle øvelserne. Efter hele sessionen med nonverbale øvelser, kan du diskutere relevansen af de her øvelser:
- At blive i stand til at opleve følelsesmæssigt intime og tillidsfulde relationer kan
hjælpe os som individer med at føle os mere empowered og at indgå i dybere
relationer med andre.
- Voksne, som arbejder med børn, er nødt til at være opmærksomme på deres egne
følelser og mønstre, og det er vigtigt at de reflekterer over sig selv.
- Non-verbale øvelser kan skabe selvrefleksion på et dybereliggende niveau.
Fortæl deltagerne, at de skal være opmærksomme på kun at arbejde med disse øvelser med
børn, når de selv føler sig klar og komfortable nok til at håndtere børnenes oplevelser. Nogle
børn kan få ubehagelige oplevelser under disse øvelser, og det skal man være klar til at
håndtere.
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Myretuen
Læringsmål
Gruppeadfærd, gruppearbejde, selvregulering
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetencer, Relationer
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
15-30 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Deltagerne er en gruppe myrer. De opholder sig på et afgrænset sted – det kan være et lukket
rum eller et rum, som er markeret på gulvet. Der kommer snart regn, og derfor er myrerne
nødt til at flygte ud af rummet/markeringen så hurtigt de kan. Til at starte med er dette det
eneste, som træneren fortæller deltagerne. (Træneren skal sørge for, at øvelsen foregår i et
afgrænset rum, som ikke er for stort). Der bliver taget tid på myrernes flugt.
Deltagerne får lov at prøve et par gange for at se, hvor hurtigt de kan gøre det.
Efter et par runder kan man tilføje forskellige elementer, fx
− Nogle af myrerne er gamle og kan derfor kun bruge et ben eller ingen ben/har
lukkede øjne/har armene ind til kroppen
− Man kan tilføje en barriere (fx en stol eller et bord) som myrerne skal udenom for at
komme ud.
Efter et par sætter deltagerne sig i en cirkel og taler om deres refleksioner:
Hvad var anderledes fra de første runder og efter der blev tilføjet flere elementer? Hvad har
deltagerne lært om at blive mere effektive? Hvad var deres personlige mål (fx ”jeg vil ud” eller
”jeg tager mig af de ældre myrer”)?
Efter diskussionen ser de kortfilmen om hvordan myrer flygter. Træneren fortæller om
forskerens resultater som handler om myrernes regler, som gør dem ekstremt effektive. Hvis
deltagerne har lyst, kan de prøve legen en gang til og se om de klarer sig bedre.
Materialer
Et stort møbel e.l. som kan blive brugt som barriere og et stopur.
Kortfilm om myrer, der flygter: https://www.youtube.com/watch?v=MJ4IjC512bg
Noter
•

•
•

Endnu en sjov mulighed er at placere objekter i centeret af myretuen og få deltagerne
til arbejde sammen for at placerer objekterne tilbage uden for myretuen indenfor en
bestemt tidshorisont.
Deltagerne kan motiveres til at prøve forskellige løsninger, så opgaven løses hurtigere
(f.eks. at kaste tingene fremfor at løbe frem og tilbage).
Vær opmærksom på, at legen kan virke voldsom, hvis deltagerne er børn - der
kommer de nemmere til skade i kaosset.
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Strategisk stoleleg
Læringsmål
Opmærksomhed på detaljer, tålmodighed, disciplin, at følge reglerne og at lære hinanden at
kende som team
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetence, Respekt
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
45 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Forberedelse og opstilling af rummet (ca. 5 minutter):
− Fjern alle borde fra det område hvor der skal spilles (stil dem fx langs væggene i
klasselokalet)
− Stil det antal stole frem som der er deltagere i spillet (inkl. Den person, der er
Robotten)
− Spred stolene rundt i rummet så der er nok plads mellem alle stole til at en person
kan gå igennem uden at røre ved stolene eller personerne der sidder i dem. Stil
stolene så de vender i forskellige retninger. Jo mere uordentligt og kaotisk, desto
bedre.
− Udvælg en person til at være Robotten
− Alle deltagere, som ikke er Robotten, fordeler sig på stolene i rummet. Der er én tom
stol tilbage, som er robottens. (Hvis der er to facilitatorer på legen skal en af dem
være Robotten).
Selve spillet (min. 15 minutter)
Instruktioner:
− Målet er at forhindre Robotten i at sætte sig på en stol – i så lang tid som muligt. En
facilitator er ansvarlig for at måle tiden.
− Robotten bevæger sig hele tiden i et langsomt, men konstant tempo og vil altid
bevæge sig i retning mod den nærmeste tomme stol. Når spillet starter, skal den
tomme stol stå i den ene ende af rummet og Robotten starter sin gang i den anden
ende af rummet.
− Robotten må ikke forhindres i at bevæge sig eller blokeres af de andre deltagere.
Robotten kan kun stoppes ved at nogen sætter sig på den tomme stol – men det
betyder samtidig, at en ny stol er blevet tom, og Robotten vil nu bevæge sig mod
denne stol. Robotten er altså hele tiden i bevægelse.
− Hvis en deltager rejser sig, må han/hun ikke sætte sig på den samme stol igen.
− Robotten starter når alle i gruppen er klar og facilitatoren siger “start”. Spillet slutter,
når Robotten sætter sig på en stol.
− Der spilles flere runder af spillet. Mellem hver runde har deltagerne mulighed for at
udvikle deres strategi.
− Der kan spilles lige så mange runder som deltagerne ønsker, men minimum fire for at
få et indtryk af de forskellige strategier. Efter hver runde spørger facilitatoren: “Er I
tilfredse med resultatet for denne runde?” Hvis ikke, så spiller man en runde til.
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Debriefing:
Der er to runder med debriefing:
− Hvis der er flere end 15 deltagere er det ikke nødvendigt at alle fortæller. Den første
runde handler om deltagernes personlige oplevelser:
− Hvordan oplevede du øvelsen?
− Hvad var svært for dig? Hvad var sjovt?
− Hvad virkede godt? Hvilke problemer stødte I på?
Normalt er mange af deltagerne stadig meget overvældede over deres oplevelser med spillet,
og derfor er det vigtigt også at reflektere på et personligt plan.
Den anden debriefing-runde handler om generelle pointer fra spillet:
− Hvornår møder du lignende situationer i dit liv eller som gruppe? Hvordan
reagerer du som regel på det?
− Synes du at der re ligheder mellem den made gruppen reagerede i dette spil
og den made du/din gruppe reagerer i lignende situationer? Hvilke ligheder
kunne det være?
− Hvad synes du vi har lært af dette spil?
Materialer
Stole, ur
Noter
− Folk i alle aldersgrupper elsker normal denne leg. Jo mere de elsker, desto længere
bliver spillet, fordi de hele tiden vil prøve at opnå bedre resultater og afprøve nye
strategier.
− Et godt resultat starter når man er oppe over 1,5 minutter. Som regel kan Robotten
sidde ned efter højst 20 sekunder i den første runde. Gode grupper med gode
samarbejdsevner kan holde spillet kørende i op til 3-4 minutter. Resultatet er dog
også relateret til gruppens størrelse: Både meget små og meget store grupper kan tit
ikke holde spillet kørende længe.
− Det er vigtigt at fremkalde konkurrencelyst i deltagerne, så facilitatoren må gerne
fortælle om tidligere gruppers resultater.
− Facilitatoren skal sørge for at reglerne overholdes strikt! Man må IKKE røre Robotten
eller blokere for Robotten, og man må IKKE sætte sig på den samme stol igen.
− Alle deltagere skal gøres opmærksomme på at passe på hinanden og ikke ramme ind i
hinanden. Hvis der sker et uheld stopper spillet.
− Dette spil er også godt til at tydeliggøre de grundlæggende dynamikker i gruppen af
deltagere: Hvem tager styringen, hvem følger med, hvem yder passiv modstand og
hvordan foregår interaktionen.
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Støttende kommunikation og aktiv lytning
(Benyttes som forberedelse til Empatilaboratoriet)
Læringsmål
En forståelse af hvordan kommunikative værktøjer kan enten forstærke eller forhindre tillid;
øget opmærksomhed på og erfaring med kommunikative metoder og udfordringer
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetence, Relationer, Omsorg
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
15 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Facilitatoren holder et lille oplæg om understøttende kommunikation og giver eksempler.
Efter oplægget er det vigtigt at facilitatoren er sikker på, at deltagerne har forstået begrebet
og de forskellige aspekter (barrierer og værktøjer). Facilitatoren kan også dele et print ud af
de forskellige aspekter, så deltagerne kan huske dem.
Når vi taler om følelser og emotioner er vores måde at kommunikere på det vigtigste. Det er
altid den der har styringen (facilitatoren, træneren, underviseren) som har ansvaret for at
skabe en stemning og atmosfære hvor alle deltagerne kan føle sig trygge nok til at være sig
selv, uden at frygte at blive angrebet, udelukket eller dømt. Den stemning facilitatoren sætter
er noget af det vigtigste når vi arbejder med at ændre deltagernes indstilling og mindset.
Thomas Gordons teori om understøttende kommunikation kan være et godt værktøj.
Grundlaget for hans model er, at vi skal være opmærksomme på vores egne og andres
følelser og opretholde åben kommunikation. For at kunne gøre det, er vi nødt til at undgå
nogle af de barrierer og forhindringer, som kan gøre det svært for andre at fortælle om deres
følelser. I stedet skal vi bruge teknikker som kan hjælpe os med at lytte aktivt, fordi det kan
hjælpe andre til at føle sig trygge nok til at fortælle om deres følelser.
Materialer
Print af de kommunikative barrierer og værktøjer
Noter
*Thomas Gordon: https://www.gordontraining.com/thomas-gordon/origins-of-the-gordonmodel/
Denne aktivitet er et oplæg, som leder videre til den næste aktivitet, hvor deltagerne kan øve
sig i det, de har lært. Derfor skal der blot være en kort diskussion af begreberne efter
oplægget, som skal sikre at alle deltagerne har forstået det.
Forklar deltagerne, at når vi arbejder med grupper af børn og unge, så er det vigtigt at vi
sætter nogle grundlæggende rammer og regler for kommunikation, som alle skal følge. Det er
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vigtigt, at vi også selv følger disse regler, så vi kan være rollemodeller. Det kan godt være
svært til at starte med, når vi ikke er vant til denne form for kommunikation – især når man er
vant til at være underviser og træner, som er roller hvor man tit giver andre instrukser.
Hvis du vil, kan du finde på dine egne eksempler, som du synes passer bedre. Du kan også
bede deltagerne komme med eksempler.
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Materiale – Kommunikation
Nogle af de mest almindelige barrierer for kommunikation er:
− Ordre: Når vi giver ordrer til andre, viser vi at vi har magt over dem. Det kan føre til, at den
anden prøver at ”slå tilbage” og det kan føre til en magtkamp.
− Trusler: Ligesom med ordrer: Det får den anden person til at føle sig angrebet og skaber
frygt. Trusler kan få den anden til at ændre sin adfærd, men over længere tid vil det
ødelægge forholdet mellem de to personer.
− Belæring: Hvis vi begynder at belære nogen, mens de fortæller om deres følelser, kan det
skabe en følelse af ydmygelse i den anden person.
− Rådgivning: Hvis vi giver råd til nogen, når de er følelsesmæssigt påvirkede i en situation, så
skaber det samme effekt som belæring. Den anden person føler sig måske dum, fordi de ikke
selv fandt frem til løsningen.
− Egne historier: Hvis en person fortæller om sine følelser, og man svarer ved at fortælle hvad
man selv har oplevet, så viser det personen, at man ikke er rigtig interesseret i deres
situation. Man vil hellere tale om sig selv.
− Logiske argumenter: Logiske argumenter minder om rådgivning. En person, som er
overvældet af følelser er som regel ikke indstillet på at lytte til logiske argumenter, og derfor
hjælper det ikke i disse situationer.
− Opmuntring: Opmuntring kan være godt i nogle situationer, men hvis nogen f.eks. fortæller
at de er kede af det og ens respons er at sige ”op med humøret”, så kan det få personen til at
opleve, at de ikke har lov til at føle som de føler.
− Kritik: “Du lavede også fejl i den situation” – hvis man kritiserer folk på den måde, får det
dem til at forsvare sig selv i stedet for at fortælle videre.
− Lave sjov: Hvis man begynder at lave sjov med det, når en person begynder at fortælle om
sine følelser, så kan det hurtigt gøre personen ked af det og få dem til at stoppe med at
fortælle.
− Fastlåse i rolle: Hvis vi fastlåser en person i en rolle, så føler personen sig måske misforstået
og mister listen til at fortælle videre om sine følelser.
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Det er ikke kun vigtigt at undgå barriererne. Der er også værktøjer, som man kan bruge til aktivt
at vise, at man er interesseret i det, en anden fortæller, og at man er interesseret i at lytte til
dem. Det er bl.a. følgende værktøjer:
• Spejling (fx “jeg kunne se at du blev frustreret da du ikke kunne nå at blive færdig med
opgaven.”). Når vi spejler nogen, så forsøger vi at sætte ord på det vi ser/hører fra den
anden person. Vi prøver ikke at fortolke men blot at beskrive hvad vi så. Det er ikke
vigtigt, om vores observationer er korrekte, for spejling er en invitation til at den anden
kan rette vores forståelse og fortælle videre om sig selv.
• Åbne spørgsmål (fx “hvad følte du, da planerne pludselig blev ændret?”). Hvis vi vil vide
noget om den anden person, så skal vi stille spørgsmålene på en åben måde, som giver
den anden plads til at fortælle om sine følelser. Hvis man kun kan svare ja eller nej på
spørgsmålet, viser det ikke den anden, at man er interesseret i at forstå nuancer og
detaljer.
• Gentage med egne ord (fx “så du siger at du kedede dig under legen”). Når man gentager
det, den anden har sagt, med sine egne ord er det en måde at sikre sig, at man har
forstået den anden. Den anden får mulighed for at bekræfte eller tilføje flere detaljer.
• Tilføjelser om sig selv (fx “jeg bliver også virkelig vred, når der ikke er nogen der lytter til
mine forslag”). Vi kan gode tilføje oplysninger om os selv for at facilitere en diskussion af
den andens følelser. Det er vigtigt ikke at skifte samtalens fokus (så det ikke pludselig
handler om ens egne følelser) men i stedet at bruge det til at vise, at den anden ikke er
alene om at føle som de gør.
• Opsummere: Når man opsummerer hvad man har hørt den anden fortælle i løbet af en
samtale, kan det hjælpe den anden med at få overblik og måske blive mere klar over,
hvad de kan tage med sig videre/hvad de har lært om sig selv og deres følelser.
• Informere: Nogle gange kan vi hjælpe den anden ved at dele konkret information med
dem, især hvis det er et svært emne. Det kan nogle gange gøre situationen lettere at løse.
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Empati-laboratoriet
Læringsmål
En forståelse af hvordan kommunikative værktøjer kan enten forstærke eller forhindre tillid;
øget opmærksomhed på og erfaring med kommunikative metoder og udfordringer, større
empati over for hinanden.
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetence, Omsorg
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
45 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
Efter oplægget om aktiv lytning og understøttende kommunikation deles deltagerne op i
grupper på tre personer.
Facilitatoren forklarer øvelsen:
- Hver af gruppe placerer sig således, at to personer sidder på stole overfor hinanden
og den tredje person sidder så han/hun kan observere samtalen mellem de to andre.
- De to personer, der sidder over for hinanden, er hhv. case-person og rådgiver, den
tredje person er observatør.
- Case-personen skal fortælle om en case/en situation, der beskriver hans/hendes
udfordring (fx en skolesituation)
- Rådgiverens rolle er at lytte og understøtte kommunikationen med aktiv lytning
- Observatøren deltager ikke i samtalen. Det er observatørens rolle, at observe de to
andres brug af kommunikationsredskaber og den rapport/kommunikation som opstår
mellem dem.
- Gruppen bestemmer selv, hvem der har hvilken rolle.
- Der gives 25 minutter til samtalen mellem case-personen og rådgiveren, derefter 5
minutter hvor gruppen kan debriefe og høre observatørens observationer.
- Derefter er der debriefing i plenum.
Materialer
Stole
Noter
Fortæl deltagerne, at grunden til at de skal træne disse kommunikationsredskaber med
hinanden er at de skal lære dem så godt at kende, at de kan anvende dem når de er i
situationer med børn og unge. Henvis tilbage til den tidligere øvelse og gør opmærksom på, at
denne her form for kommunikation formentlig er anderledes end det de kender, fordi rollen
som træner plejer at handle mere om at give instrukser.
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Case-diskussion og teateropførsel
Læringsmål
Refleksion over egne professionelle roller
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetence, Respekt
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
90 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
- Facilitatoren deler deltagerne op i grupper af fire.
- Grupperne har nu 60 minutter i alt, dvs. 15 til hver deltager, til at fortælle om en
situation fra deres professionelle arbejde med børn.
- Deltagerne skal vælge en situation som var svær for dem, hvor de ikke var sikre på
hvordan de skulle reagere eller hvor de følte sig usikre.
- De andre deltagere kan derefter dele deres syn på situationen og hvordan de ville
have reageret og hvad de ville have gjort.
- Efter 60 minutter, hvor alle deltagerne har fået fortalt om en situation, vælger
gruppen samlet én af historierne, som de vil præsentere i et lille teaterstykke.
- Teaterstykket skal vise det, der gjorde situationen svær, og hvordan man kunne løse
situationen.
Materialer
Stopur
Noter
Facilitatoren holder øje med tiden og siger til hver gang der er gået 15 minutter, så alle får
mulighed for at sige noget.
*Vær opmærksom på anonymitet, så ingen bliver hængt ud.
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Spindelvæv-feedback
Læringsmål
At reflektere over træningsforløbet og give feedback til hinanden
Kategori fra “De fem C’er”
Kompetencer, Relationer
Målgruppe
Unge, personer der arbejder med unge, frivillige
Tid
45 minutter
Beskrivelse/Sådan gør du:
- Deltagerne og træneren sidder i en cirkel, så tæt som muligt.
- Giv en garnnøgle til en af deltagerne, som kan starte øvelsen.
- Formålet med øvelsen er at give feedback til hinanden.
- Den, som starter øvelsen, ruller enden af garnet om sin finger et par gange. Derefter
kaster vedkommende garnnøglen til en anden deltager og giver dem personlig
feedback (for eksempel: ”Anna, jeg kunne rigtig godt lide den måde du var god til at
se, hvordan øvelserne kunne implementeres i skolen”).
- Den deltager, der har modtaget garnnøglen binder nu snoren om sin egen finger et
par gange og kaster garnnøglen videre til en tredje deltager og giver sin feedback til
denne person.
- Sådan fortsætter det, og på den måde vil der efterhånden vise sig en tråd imellem alle
deltagerne (efter et stykke tid vil det blive som et spindelvæv af tråde der krydser
hinanden).
- Sørg for at alle bliver inkluderet og modtager feedback (inklusiv den deltager, der
startede). Når alle har været igennem, kan du lade legen fortsætte, hvis der er flere
der gerne vil give feedback til nogen.
- Bed deltagerne om at tale direkte til den person de giver feedback til (så man ikke
siger ”jeg nød at arbejde sammen med Julia” men i stedet siger: ”Julia, jeg nød at
arbejde sammen med dig”).
- Når tiden er gået og øvelsen er slut kan du bede deltagerne om at rejse sig, men
stadig holde fast i trådene. I kan reflektere over antallet af tråde og den styrke der
ligger i de forbindelser der er imellem jer i gruppen.
Materialer
Garn (jo mere farverigt desto bedre)
Noter
Du som træner kan vælge om du vil deltage i denne øvelse eller ej. Hvis du deltager, vil det
give dig mulighed for at give feedback til en deltager, som du tror ellers ikke vil få tilstrækkelig
feedback. På den anden side kan det være bedre at lade deltagerne klare det selv, f.eks. hvis
du arbejder med elever fra en enkelt skole.
Til slut i øvelsen kan du enten klippe snoren i små dele, så alle kan beholde en del hver, eller
du kan bede dem lægge snoren ned på gulvet, så man kan se netværket (og derefter rydde
det væk til sidst, selvfølgelig). Det kan være en god mulighed for trænerens egen refleksion,
når garnnøglen skal rulles sammen igen (hvis ikke garnet blev klippet over).
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Ekstra materiale/inspiration
Lege til unge (følgende er på engelsk)
Hvis du træner unge, der kommer til at arbejde med mindre børn, så vil vi foreslå nogle aktiviteter og
lege, de kan bruge som facilitatorer for de mindre børn.
Desuden kan du finde forslag til lege (på engelsk) i brochure ‘Games for Everyone to Play’, der er
udviklet af Playwork Partnerships og er tilgængelig på dette link: https://www.glos.ac.uk/playworkpartnerships/publications-and-research/

•

HA!

Tid: 5-10 minutter
Antal deltagere: Ubegrænset
Udstyr/materiale: −
Denne leg har mange variationer, da de forskellige instrukser/nøgleord vælges ud fra deltagernes
alder, behov eller tema for legen.
Deltagerne danner en cirkel. Legens elementer i form af instrukser/nøgleord bliver gradvist
introduceret en for en, dette for at sikre at deltagerne kan følge med i legen.
HA!: Deltagerne sender denne instruks rundt ved at pege på en person ved siden af dem og råbe
’Ha!’ Instruksens retning er konstant, indtil den ændres af en anden instruks/nøgleord.
Ushiebushie: Hver gang nogen råber ‘Ushiebushie!’ så kan de vise et kryds med sine hænder og
sige, at retningen i legen vendes om.
Wow: Den der har turen kan råbe ‘Wow!’ til hvem som helst, der ikke er deres sidemand – og
overlader dermed instruksen til denne person, der må bestemme retning og kodeord.
Boogie: Hvis den der har turen råber ‘Boogie!’, så skal alle begynde at danse. Den der gav
instruksen kan afslutte den ved at give en ny instruks/sige nyt nøgleord.
Zombie: Hvis den der har turen råber ‘Zombie!’, så skal alle bevæge sig som en zombie for at flytte
sig til et nyt sted i cirklen. Når alle har fundet en ny placering, så kan samme deltager give ny
instruks/sige nyt nøgleord.

•

Stakkels, lille missekat

Tid: 5-10 minutter
Antal deltagere: Ubegrænset
Udstyr/materiale: −
Deltagerne danner en cirkel, og én stiller sig i midten. Deltageren i midten er katten i legen. Katten
udvælger en deltager i cirklen, og agerer kat foran denne ved at sige miauw. Den udvalgte i cirklen
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må ikke grine, men skal ae katten og sige ’stakkels, lille missekat’. Hvis det lykkes for den udvalgte
at gøre det uden at grine, så skal katten udvælge en ny deltager og afprøve det samme. Når katten
får en udvalgt til at grine, så bytter disse plads og legen fortsætter.

•

Vagten

Tid: 10 minutter
Antal deltagere: Ubegrænset
Udstyr/materiale: Små genstande eller en stol
Deltagerne begynder i den ene ende af lokalet og opgaven er at bringe udvalgte genstande fra den
anden ende af lokalet tilbage til spillet. Men: en vagt beskytter genstandene. Vagten skal vende
ryggen til deltagerne, og når dette sker, så kan deltagerne bevæge sig frit omkring. Hvis vagten ser
nogen flytte på sig, så bliver deltageren til sten – og skal sætte sig ned, krummet sammen på gulvet.
Personen kan genoplives ved, at en anden deltager rører ved ‘stenen’, skifter plads og hopper tre
gange.
Legen slutter, når alle genstandene er flyttet til den anden side af lokalen – eller når vagten har
forvandlet alle deltagerne til sten.
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Links og kilder (følgende er på engelsk)
Vi har samlet nogle links og kilder, der kan hjælpe dig med at facilitere træningen:
Videoer:
•
•
•

Introduktion til PYD: https://www.youtube.com/watch?v=e5vH3aRiRdU (på engelsk)
Richard Lerner fortæller om PYD: https://www.youtube.com/watch?v=Mth0fwEbHWw (på
engelsk)
Privilege Walk: https://youtu.be/P5Y_DI5rjY8- Tale fra Fatima Edith Maigadi, Italiani Senza
Cittadinanza (på italiensk)

Kilder:
•

•

•

PhD afhandling: “The development of Life Skills in adolescents: Self-effectiveness and
Competence Dott “, udgivet af Phd. Giovanni Maria Vecchio og professor Teresa Gloria
Scalisi. Universitetet i Rom, "La Sapienza", Psychology and Clinical Development XVI Cycle.,
https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/917248/326385/VecchioGiovanniMaria316.p
df
Phd afhandling: “Positive Youth Development: A model to promote the positive
development of young people”, udgivet af Nicolò Maria Iannello, University of Palermo,
Department of Psychological, Pedagogical, Physical Exercise and Training Sciences, Palermo,
https://www.unipa.it/didattica/fit/.content/avvisi/_PYD_Lezione_Corso24CFU_-2.pptx
PDF-dokument distribueret under PAClife ToT: “Principles of Positive Youth Development –
Benson, P. L., Scales, P. C., Hamilton, S. F., & Sesma, A. (2006). Positive youth development:
Theory, research, and applications. In R. M. Lerner (Ed.), Theoretical models of human
development (6th ed., Vol. 1 of Handbook of child psychology, pp. 894–941). Hoboken, NJ:
Wiley

Andre relevante kilder:
•

Internettet:
o USAID, YouthPower, PEPFAR, A Systematic Review of Positive Youth Development
Programs
in
Lowand
Middle-Income
Countries
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MR58.pdf
o PROMOTING POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT: THEORETICAL AND EMPIRICAL BASES1
Richard M. Lerner Institute for Applied Research in Youth Development Tufts
University https://lifehouseduluth.org/wpcontent/uploads/2015/02/Positive-YouthDevelopment1.pdf
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