
 

 

 

INSPIRATIONSMATERIALE 

Teater Hunds forestilling ”JUL – Det er TANKEN der tæller” har blandt andet arbejdet med empati i forhold 

til jul og den måde vi er sammen på. Vi har haft to amerikanske psykologistuderende med til at følge os, og 

det er dem der har udarbejdet inspirationsmaterialet, som kan bruges i klassen til at arbejde med empati, 

teamwork og fokus. God fornøjelse. 

REGNSTORM 
Denne øvelse er især god til at skabe tillid i klassen/gruppen og til at arbejde med teamwork og 

fællesskabsfølelse. 

 Sid i en cirkel 

 Introducer øvelsen ved at gennemgå de forskellige måder at skabe regnvejr på 

 Let støvregn: Gnid håndpladerne sammen 

 Støvregn: Slå fingerspidserne ned i håndfladen 

 Let regn: Knips 

 Tung regn: Klap i hænder 

 Storm: Klap på lår 

 Torden: Råb BAAAAAANNNNNNNG (læreren tager hånden i vejret som tegn) 

Når eleverne har lært alle ”tegnene” startes der helt fra let støvregn og der arbejdes helt frem til torden og 

tilbage igen under ledelse af læreren 

SPEJL 
Denne øvelse er især god til at arbejde med flow, fokus og opmærksomhed og samarbejde. 

 Del eleverne op i par 

 Vælg en “fører” og en ”følger” 

 Parrene kigger hinanden i øjnene og følgeren prøver at lave de samme bevægelser som føreren. 

Gør eleverne opmærksomme på, at det er vigtigst at de følges ad så meget som muligt, så det ser 

ud til at være et spejl. Derfor skal ”føreren” lave langsomme bevægelser 

 Byt rolle efter ca 45 sekunder 



 

 

 

TELEFON 
Denne øvelse er især god til at arbejde med koncentration, fokus og samarbejde. 

Del eleverne op i grupper på ca 8-10 

Stil hver gruppe op i en række 

Den forreste elev i rækken skal have noget at tegne på 

Den bagerste elev i rækken skal nu gengive en tegning på den næstes ryg med fingeren og så fremdeles. 

Den forreste elev tegner tegningen på et stykke papir  

For at skærpe elevernes koncentration kan man lave en konkurrence om, hvilken gruppe der kommer 

tættest på den originale tegning 

 

Forberedelse: 3 nemme tegninger (tændstikmand, sol, blomst, hus, hjerte) 

 

CIRKLEN 

Denne øvelse er især god til at arbejde med tillid, samarbejde og nærhed. Fungerer bedst i en gruppe, der 

allerede er trygge ved hinanden. 

Klassen/gruppen står i en cirkel skulder mod skulder 

1 elev stiller sig i midten med armene krydset over brystet 

Eleven læner sig langsomt fremover og cirklen griber eleven ved skulderen og sender langsomt ham/hende 

videre rundt 

Hvis der er for mange elever kan man lave to cirkler, så man ikke skal læne sig for meget frem 

Når eleven har været en runde rundt skiftes der til en ny elev, så alle kommer igennem 

 

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Claire McCann og Symone A. Johnson 

Der ud over anbefaler vi at arbejde med empatiøvelserne, beskrevet på Foreningen for Børns Livskundskab. 

http://www.bornslivskundskab.dk/category/ovelser

