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Introduktion 
Dette materiale kan inspirere til, hvordan du undersøger normer som en del af din 
professionelle selvrefleksion og i undervisningen sammen med eleverne. Det kan øge 
elevernes deltagelsesmuligheder i undervisningen, forebygge marginalisering og styrke deres 
kritiske tænkning og demokratiske handlekraft. 
 
Det normundersøgende perspektiv tager udgangspunkt i, at vi som mennesker konstant 
bærer forskellige normer med os. Normer, som både bevidst og ubevidst er med til at styre 
vores adfærd og skabe rammerne for mødet med andre mennesker. I undervisningen er dine 
normer ofte styrende, fordi du har magten som lærer. Du bestemmer, hvilken adfærd der 
anerkendes og honoreres, og hvilken der sanktioneres. Det er derfor afgørende, at du er 
bevidst om, hvilke normer du gør gældende i undervisningsrummet. 
 
Denne bevidsthed kan hjælpe dig til at tilrettelægge undervisningen, så du giver alle elever 
mulighed for at deltage ligeværdigt ved at inddrage dem i at skabe et anerkendende og 
meningsfuldt skole- og klassefællesskab. 
 
Den normundersøgende undervisning bygger således på tre grundlæggende spørgsmål:  

- Hvordan skaber vi vores fælles virkelighed?  
- Hvilke muligheder opstår der, når vi begynder at undersøge og stille spørgsmålstegn 

ved de selvfølgelige normer, som gør sig gældende i vores fællesskab?  
- Hvilke muligheder har vi for at udøve indflydelse på de sociale kategorier og normer, 

som vi forstår hinanden igennem?  
 
Du kan bruge inspirationsmaterialet til at udvikle trygge og inkluderende fællesskaber, hvor 
du – sammen med dine kollegaer og eleverne – kan undersøge jeres forskellige normer. 
Sammen kan I beslutte, hvilke normer der skal gælde i jeres fællesskab. Det kan forebygge 
marginalisering, opbygge meningsfulde fællesskaber og styrke elevernes evne til at indgå i 
forpligtende demokratiske fællesskaber nu og på sigt.  
 

Læsevejledning  
Inspirationsmaterialet indledes med en faglig artikel, hvor du kan opnå grundlæggende viden 
om normundersøgende undervisning. Herefter følger to faglige refleksionsredskaber, som du 
kan benytte alene eller sammen med dine kollegaer til at få blik for normer, 
hverdagsrutiner og forforståelser af eleverne. Sidst i materialet finder du tre forskellige 
aktiviteter, du kan bruge i undervisningen til – sammen med eleverne – at udforske og 
diskutere, hvordan normer virker, og hvilke normer der gør sig gældende i jeres fællesskab.  
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Materialet er systematisk opbygget, således at den faglige artikel og refleksionsredskaberne 
skaber grundlag for efterfølgende at arbejde normundersøgende i undervisningen.   
 
Gennem materialet er nedenstående ikoner indsat for at guide din læsning. Ikonerne 
præsenterer de forskellige faser, som hver øvelse er bygget op omkring.  
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FAGLIG ARTIKEL 

Sæt fokus på normer 
i undervisningen 
I denne artikel kan du læse om, hvordan normundersøgende undervisning kan øge 
elevernes muligheder for at deltage aktivt samt forebygge marginalisering, hvilket er et 
godt udgangspunkt for at arbejde med demokratiske og inkluderende fællesskaber i 
gymnasiet. 
 
Den normundersøgende undervisning handler kort fortalt om at få øje på de ofte usynlige 
normer og forventninger, som styrer vores liv i både små og store sammenhænge. Normer er 
de standarder, vi bruger til at definere, hvad der er normalt og unormalt. Normalitet findes i 
alle sociale fællesskaber og er med til at bestemme, hvordan vi opfører os som mennesker. 
Det normale stræber vi efter, og vi omgås det uden at tænke over det. Det såkaldt ”unormale” 
er derimod ikke attraktivt og ofte svært at håndtere; vi kan forsøge at undgå det, kompensere 
for det, tolerere det eller anerkende og inkludere det.   
 
At være normal er derfor lig med at være en del af fællesskabet, og det medfører 
anerkendelse. Er vi først blevet en del af gruppen af ”normale”, kan det tilmed være svært at 
få øje på, hvad der overhovedet udgør normaliteten. Vi kan ligefrem blive 
”normalitetsblinde”, fordi vi anser det såkaldte normale for at være universelt og absolut. Til 
gengæld er det nemt at få øje på det unormale, dvs. det, der afviger fra flertallet. På den måde 
får det normale tillagt værdi og status, hvilket giver nogle mennesker privilegier, mens andre 
risikerer at blive marginaliserede, selvom de deler den samme dagligdag – uanset om det 
handler om påklædning, madvaner, seksualitet eller religion.  
 
Det normale er dog ikke hugget i sten. Tænk blot på, hvordan normaliteten forbundet med 
netop påklædning, madvaner, seksualitet og religion har ændret sig over få generationer. 
Normer er foranderlige og afhængige af tid og sted. Derfor er det vigtigt hele tiden at holde 
øje med, hvordan normerne i gymnasiet generelt – og i klassen specifikt – forandrer sig: Er 
det, vi som fagprofessionelle finder normalt, måske unormalt for nogle af eleverne? Hvilke 
normer virker inkluderende eller marginaliserende og på hvem? 
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Uddannelserne og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, 
medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele 
institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes 
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling 
mellem kønnene. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et 
demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til 
udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale 
perspektiv.” (Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser, § 1, stk. 4)  

Det er demokratisk dannende at udfordre normer 
Det normundersøgende perspektiv tager udgangspunkt i, at normer er til forhandling, og det 
drejer sig altså om at tilrettelægge undervisningen, så eleverne får mulighed for at tænke 
kritisk over det, der virker helt normalt. Det kritiske blik kan både rettes udad mod det 
omgivende samfund og indad mod skolen og selve klassen.  
  
Når blikket rettes indad, bliver det muligt at gøre op med eventuelle marginaliserende 
normer og i stedet aktivt inddrage eleverne i at skabe et anerkendende og meningsfuldt skole- 
og klassefællesskab. 
 
Når vi arbejder normundersøgende, konkretiserer vi med andre ord demokratiske grundsten 
såsom medbestemmelse og medansvar, ligeværd og ligestilling, friheds- og 
menneskerettigheder, personlig myndighed og kritisk sans. Grundsten, som alle fremgår af 
de gymnasiale uddannelsers formålsparagraf. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Læreren som normbærer,  
normbryder og normbygger 
 
Når den normundersøgende undervisning lykkes, bygger den på en professionel 
selvrefleksion og bevidsthed om, at vi alle bringer forskellige normer i spil i forskellige 
sammenhænge. Som mennesker trækker vi alle sammen på flere identiteter, og de aktiveres 
afhængigt af den situation, relation eller det fællesskab, vi befinder os i. Det ene øjeblik er det 
vigtigst at være datter, det næste at være gymnasielærer og det tredje at være fodboldfan.   
 
Som gymnasielærere bliver vores normer ofte styrende for undervisningen, fordi vi har 
magten i undervisningssituationen. Magtforholdet mellem lærer og elev er asymmetrisk, og 
som lærere bestemmer vi, hvilken adfærd der anerkendes og honoreres, og hvilken der 
sanktioneres. Også selvom vi ikke altid er bevidste om det. Det har sine fordele og ulemper, 
da det kan gælde alt fra, hvordan vi hilser på hinanden, om eleverne må have jakke på i 
undervisningen til, hvordan de skriver den gode opgave. 
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Vi er altså normbærere, men vi har også muligheden for at være både normbrydere og 
normbyggere, fordi normerne kan ændres, og vi har magten til at gøre det. Heri ligger et stort 
demokratisk potentiale. Ved at blive opmærksomme på de ekskluderende normer og bryde 
med dem, kan vi opbygge et rum, hvor eleverne oplever at kunne deltage ligeværdigt på trods 
af uenighed og normforskelle.  
 
Demokratiet kan netop beskrives som et uenighedsfællesskab, hvor alle medlemmer – trods 
fællesskabets forpligtelse – altid skal have muligheden for at udtrykke egne holdninger og 
meninger. Det er derfor vigtigt, at vi inden for de overordnede demokratiske rammer giver 
plads til den forskellighed, som elevgruppen repræsenterer. 
 

Overvej, undersøg og diskutér normer 
Den normundersøgende undervisning understøtter ikke kun den kritiske tænkning og den 
professionelle selvrefleksion. Den er også kreativ i sin opbygning af et inkluderende 
læringsrum, idet vi sammen med eleverne kan overveje, undersøge og diskutere, hvilke 
normaliteter der skal gælde. 
 
Det øger elevernes deltagelsesmuligheder, giver dem en oplevelse af ligeværd og styrker 
deres kritiske tænkning, når vi reflekterer over de mest selvfølgelige strukturer i 
undervisningen: Hvordan stiller vi spørgsmål, og tillader vi mange typer af svar, eller leger vi 
”gæt, hvad læreren tænker”?  Hvilke typer af tekster læser vi? Er det fx svært at være med, 
hvis ikke H.C. Andersens eventyr er en kendt referenceramme? Hvilke genrer tilbyder vi 
eleverne at arbejde med? Har den ordblinde elev fx lige mulighed for at deltage? Hvordan 
inddeler vi eleverne i grupper? Bestemmer faglige eller sociale normer, eller handler det om 
hårfarve, skotype eller noget helt tredje? 
 
Når vi på normundersøgende vis gør det kendte fremmed og det fremmede kendt, skaber vi 
mulighed for normkreativitet og derigennem forandring. Det kan vi bruge som pædagogisk 
princip i understøttelsen af den demokratiske dannelse. Når eleverne ikke blot får mulighed 
for kritisk at tænke over normer og det normale, men også får mulighed for at bygge 
inkluderende normer op, øger det deres deltagelsesmuligheder i skole- og 
undervisningsfællesskaber. Det giver samtidig eleverne en oplevelse af ligeværd og styrker 
deres tro på egen demokratiske formåen. 
 

Værd at overveje  
 Hvilke normer styrer din undervisning? 

 Hvordan skaber du rum og situationer, hvor du sammen med eleverne kan undersøge 

normer og holdninger?  

 Hvordan håndterer du uenighed omkring forskellige normer?  
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Dette redskab er udarbejdet af VUDA-konsortiet bestående af VIA University College, Københavns 
Professionshøjskole, Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i samarbejde med 
Undervisningsministeriet (2019). 
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REFLEKSIONSREDSKAB 

Undersøg dine 
normer 
 
Når du som lærer vil arbejde normundersøgende, kan det være en god idé at starte med at 
udforske dine egne normer og de personlige livserfaringer, som du bringer ind i 
undervisningen. Dermed kan du opnå en mere reflekteret forståelse af, hvordan du møder 
og forholder sig til dine elever. Det kan refleksionsredskabet hjælpe dig med.  
 

Målgruppe  
Lærere på de gymnasiale uddannelser. 
 

Tidsforbrug 
75 minutter. 
 

Materialer  
Case og refleksionsskabeloner (bilag 1, 2, 3 og 4). 
 

Formål 
Formålet er at fremme lærernes refleksion i forhold til, hvordan elevernes adfærd forklares 
og forstås. Redskabet hjælper lærerne til at overveje, hvilke normer der er styrerende i 
undervisningen, hvilket skaber en bevidsthed om de mønstre, der betinger elevernes 
muligheder for anerkendelse og deltagelse. 
 

Forudsætninger, form og indhold 
Normalitet findes i alle sociale fællesskaber og er med til at bestemme den acceptable 
adfærd. Ofte opstår der dog en ”normalitetsblindhed” hos dem, der tilhører det såkaldte 
normale, hvilket kan resultere i en marginalisering af de ”unormale”. I undervisningen er det 
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dig, der som lærer repræsenterer normaliteten. Derfor er det vigtigt, at du forholder dig 
refleksivt og kritisk til dine egne normer, så eleverne ikke ubevidst og uhensigtsmæssigt 
marginaliseres. 
 
Redskabet introducerer en case og tre overordnede refleksionsperspektiver, som gør det 
muligt for dig at tjekke din normbagage og dermed få blik for, hvilke normer du muligvis 
tager for givet i undervisningen. Perspektiverne tilbyder ikke en opskrift på den rigtige 
håndtering af casen, men fungerer som et springbræt, der kan sætte gang i din professionelle 
selvrefleksion. 
 
Casen kan behandles ved hjælp af udvalgte eller alle tre præsenterede perspektiver, ligesom 
refleksionen kan gennemføres individuelt eller i fællesskab, fx på et faggruppemøde. 
 

Forberedelse 
Undersøger du dine normer individuelt, kræver det ikke en egentlig forberedelse. 
 
Undersøger du dine normer med en gruppe af kollegaer, er det en fordel, hvis I læser casen 
inden mødet og gør jer nogle individuelle tanker om den. 
 

Gennemførelse 
 
Trin 1 (5 minutter):  
Læs casen (bilag 1) grundigt uden at forholde dig til den i første omgang. 
 

Trin 2 (15 minutter):  
Overvej individuelt, hvad der er på spil i casen med udgangspunkt i følgende spørgsmål:  

 Hvordan forstår du situationen og eleverne? 

 Hvilke udfordringer peger casen på, og hvad kan de skyldes? 

 Hvordan vil du umiddelbart håndtere disse udfordringer? 

 Hvordan forestiller du dig situationen, efter du har håndteret udfordringerne? 

Laver du øvelsen sammen med kollegaer, kan I efterfølgende dele jeres refleksioner. 
 

Trin 3 (40 minutter):  
Du får nu præsenteret tre forskellige modeller, som hver tilbyder nogle perspektiver, du kan 
bruge til at reflektere over den måde, som du umiddelbart forstår og fortolker casen. Brug de 
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tre refleksionsskemaer (bilag 2, 3 og 4) til at fastholde refleksionerne over, hvordan dine egne 
bagage af normer samt personlige såvel som professionelle erfaringer spiller ind i mødet med 
eleverne. 
 

Egenskabs- og situationsforklaringer  
Egenskabs- og situationsforklaringer er to forskellige måder, vi kan anvende til at forklare 
elevernes adfærd. Hvor egenskabsforklaringer har fokus på at forklare en given adfærd ud 
fra en generaliseret forforståelse af det enkelte individs baggrund, så har 
situationsforklaringer fokus på at forklare adfærden ud fra den konkrete situation og de 
relationer, som individet indgår i. Fx kan vi forklare aggressiv adfærd hos en elev med køn og 
kulturel baggrund. Alternativt kan vi forklare den aggressive adfærd som noget, der 
udspringer af en specifik situation, hvor aggressiv adfærd er det eneste, der forventes. 
 

 

Udfyld refleksionsskemaet til egenskabs- og situationsforklaringer (bilag 2) og brug det som 
afsæt for kollegial sparring og udvikling. 
 

Scripts 
Scripts fungerer som logikker eller normsæt, du som lærer orienterer dig ud fra i en konkret 
situation, og du dermed bruger som afsæt for at udvirke din professionelle dømmekraft. 
Hvert script rummer forskellige normer, krav, aktører mv.: 

- forklarer vi adfærden hos 
eleven på baggrund af 
generaliserede kategorier 
som fx køn, alder, social 
status, religion mv.

- fjerner vi betydningen af 
den konkrete situation, 
som eleven er i. 

- har vi tendens til at 
fokusere på personer, som 
ikke ligner os selv.

- er der en risiko for, at vi 
kommer til at lave 
stereotyper og stigmatisere 
eleven.

Når vi 
egenskabs-

forklarer 
- forklarer vi adfærden hos 
eleven på baggrund af 
hans/hendes unikke og 
sammensatte identitet, 
samt den konkrete 
situation, som han/hun er i.

- sætter vi fokus på de 
positioner og relationer, 
som eleven indgår i i den 
konkrete situation. 

- har vi tendens til at 
fokusere på personer, som 
ligner os selv.

- er der mulighed for at 
nedbryde stereotyper og 
give eleven mulighed for at 
udvikle sig i sunde 
relationer.

Når vi 
situations-
forklarer
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Udfyld refleksionsskemaet til scripts (bilag 3) og brug det som afsæt for kollegial sparring og 
udvikling. 
 

De tre P’er 
Som lærer arbejder du bevidst og aktivt med det professionelle, personlige såvel som det 
private i relationen til eleverne. Alle tre P’er er til stede i undervisningen. Derfor er det værd 
at overveje, hvordan normer inden for det professionelle, personlige og private spiller ind i 
mødet med eleverne. 
 

 

Organisatorisk 
script

• har fokus på 
institutionens og 
arbejdets struktur, 
organisering, 
værdigrundlag, 
tidspres og økonomi. 

• er forbundet med den 
overordnede politiske 
ramme og den lokale 
ledelses prioriteringer.

Fagligt script

• har fokus på det faglige 
indhold, 
læringsdagsordenen, 
eleverne som 
målgruppe for 
undervisningen og 
vægtes højt i 
forbindelse med 
eksaminer.

• er forbundet med de 
gymnasiale 
ungdomsuddannelsers 
formålsparagraf.

• er forbundet med den 
faglige udvikling og 
forskning.

Sociorelationelt 
script

• har fokus på 
elevgruppen som et 
samlet socialt 
fællesskab. 

• prioriterer elevernes 
gensidige inklusion, de 
sociale spilleregler og 
elevgruppens generelle 
trivsel og 
bæredygtighed i og 
uden for 
undervisningen.

Psykosocialt 
script

• har fokus på den 
enkelte elevs styrker og 
svagheder, sociale og 
psykologiske 
udfordringer. 

• prioriterer et holistisk 
syn på eleven og 
vægter den enkelte 
elevs velbefindende, 
trivsel og udvikling.

• Din professionalisme bygger på faglig og teoretisk viden samt arbejdserfaringer.
• Din professionelle adfærd af præget af faglige analyser, metoder og evaluering.
• Du vurderer eleverne og de situtationer, de befinder sig i, ud fra anerkendte faglige 

normer og standarder.

Professionel

• Du har bearbejdet dele af din personlighed og livshistoriske erfaringer på en måde, så 
du træder ind i relationen eleverne på en personlig og troværdig måde.

• Du bruger din intuition, situationsfornemmelse og empatiske evner til at møde eleverne 
i øjenhøjde og tage ansvar for undervisningen.

• Du vurderer eleverne og de situationer, de befinder sig i, ud fra dine personlige normer, 
som bygger på dit køn, alder, etnicitet, klasse mv. og livshistoriske erfaringer.

Personlig

• Dine ubearbejdede private erfaringer og behov dukker pludseligt og utilsigtet op i 
undervisningen.

• Når dine ubearbejdede private erfaringer og behov dukker op, bliver dit pædagogiske 
arbejde impulsivt og tilfældigt.

• Du spejler dine egne private erfaringer og behov i eleverne og vurderer dem ud fra 
normer, som du selv oplever, at du skal leve op til - eller bliver vurderet ud fra.

Privat
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Dette redskab er udarbejdet af VUDA-konsortiet bestående af VIA University College, Københavns 
Professionshøjskole, Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i samarbejde med 
Undervisningsministeriet (2019). 

 
Udfyld refleksionsskemaet til P-forklaringer (bilag 4) og brug det som afsæt for kollegial 
sparring og udvikling. 
 
Trin 4: (15 minutter) 
Brug de udfyldte skemaer som udgangspunkt for en opsamlende samtale med dine kollegaer 
med udgangspunkt i følgende spørgsmål. Har du lavet øvelsen individuelt, kan du overveje 
spørgsmålene selv: 
 

 Hvilke normer og vurderingskriterier vil du være opmærksom på i din undervisning i 

den kommende tid? 

 Hvordan du vil øve dig i at vurdere og fortolke situationer på nye måder, der kan skabe 

nye muligheder for deltagelse og anerkendelse blandt eleverne? 

 

Opfølgning 
Har du gennemført refleksionerne med en gruppe kollegaer, kan I aftale et opfølgende møde. 
Her kan I medbringe konkrete situationer, hvor I har været i tvivl om, hvorfor I har vurderet 
og handlet, som I har. Brug de tre modeller til støtte for jeres refleksioner.  
 

 
 
 
 
 
 
  

Kilder 

Egenskabs- og situationsforklaringer: Skytte, Marianne (2007). Etik i et interkulturelt perspektiv. I: 
Mach-Zagal, Ruth og Kirsten Nøhr (red.) Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde (s. 109-131). 
København: Hans Reitzels Forlag. 

Scripts: Gulløv, John (2015). Dømmekraft i praksis: en antropologisk undersøgelse af professionelle på en 
skole. Ph.d.-afhandling. Roskilde: Roskilde Universitetscenter. 

De tre P’er: Jappe, E. (2008). Håndbog for pædagogstuderende. Kbh.: Frydenlund. 
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REFLEKSIONSREDSKAB 

Kender du typen? 
Dette er et fagligt refleksionsredskab, som hjælper dig til at undersøge, hvordan du som 
lærer kan opnå en mere nuanceret opfattelse af de udfordringer, du oplever i mødet med 
eleverne i dagligdagen. Dermed får du et bedre afsæt for at øge elevernes demokratiske 
deltagelsesmuligheder. 

 

Målgruppe  
Lærere på de gymnasiale uddannelser. 

 

Tidsforbrug  
120 minutter. 
 

Materialer  
Printede personkort (bilag 5) og perspektivskiftekort (bilag 6), post-it-sedler og kuglepenne. 
 

Formål 
Formålet er at fremme lærernes refleksioner over nogle af de daglige udfordringer, som 
opleves i mødet med eleverne. Redskabet synliggør de implicitte normer og kategorier, som 
lærerne anvender, når de beskriver og forstår forskellige typer af elever. Via et 
perspektivskifte får lærerne mulighed for genoverveje deres forståelse af udfordrende elever. 
Dermed opnår lærerne et bedre afsæt for at øge elevernes demokratiske 
deltagelsesmuligheder. 
 

Forudsætninger, form og indhold 
Alle mennesker forholder sig til deres omverden i kraft af normer, som de over tid opbygger i 
kraft af professionelle såvel som personlige livserfaringer. Vi bruger disse normer til at 
kategorisere og ordne verden og afgøre, hvad der er rigtigt og forkert. Som lærer er det 
vigtigt, at dine kategoriseringer ikke bygger på implicitte fordomme, men at du bevidst 
vurderer, hvad der er rigtigt og forkert. Denne bevidsthed kan hjælpe dig til at skabe et trygt 
og inkluderende klasserum.  
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Redskabet bygger på to skabeloner og en række refleksionsspørgsmål, som hjælper dig til 
at beskrive dine elever. Derigennem kan du få øje på de implicitte normer og kategorier, som 
ligger til grund for din forståelse og vurdering af eleverne. Redskabet giver dig også mulighed 
for at foretage et perspektivskifte og dermed opnå en mere nuanceret opfattelse af eleverne, 
hvilket kan være med til at forebygge marginalisering og øge elevernes 
deltagelsesmuligheder. 
 
Refleksionsredskabet kan bruges på faggruppemøder eller personalemøder, hvor det er på 
dagsordenen at forholde sig selvkritisk og undersøgende til, hvordan I ser og forstår eleverne, 
samt undersøge hvilke muligheder og begrænsninger, der ligger i disse forforståelser og 
kategoriseringer. 
 

Forberedelse 
Print personkort (bilag 5) og perspektivskiftekort (bilag 6) i A3. 
Afsæt tid til et møde samt udpeg en mødeleder, som kan styre processen, som den er 
beskrevet nedenfor. 
 

Gennemførelse 
 
Trin 1: (20 minutter) 
Inddel grupper af 3-4 personer. Uddel først personkortene (se bilag 5) og bed grupperne om 
at udfylde kortene med udgangspunkt i elevtyperne, som de ser dem. Grupperne kan udfylde 
så mange skabeloner, de kan nå. 
 
Fortæl grupperne, at de først skal beskrive, hvad elevtyperne siger og gør, og understreg, at 
de skal være så konkrete som overhovedet muligt. De må meget gerne skrive specifikke 
udsagn og handlinger. Efterfølgende skal de udfolde baggrundshistorien. 
 
Trin 2: (20 minutter) 
Hæng alle skabelonerne op på væggen. 
 
Undersøg om der er visse typer af elever, der går igen. Hæng de samme typer under 
hinanden. 
 
Lad alle læse de forskellige skabeloner og start derefter en samtale om, hvorvidt der er 
enighed i kategoriseringen og elevtyperne, som er blevet beskrevet.  
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Trin 3: (10 minutter) 
Uddel post-it-sedler og bed alle om individuelt at vælge de elevtyper, de finder mest 
udfordrende i hverdagen (det må gerne være typer, de ikke selv har beskrevet) og 
efterfølgende at beskrive de udfordringer, som opleves i mødet med de valgte elevtyper.  
Bed alle starte med sætningen: ”Når jeg møder xx, står jeg med følgende udfordring…” Det er 
tilladt at skrive flere udfordringer per type, men kun én udfordring per post-it-seddel.  
 
Trin 4: (30 minutter) 
Gennemgå udfordringerne i plenum med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
 

 Er I enige om udfordringerne?  

 Hvad skyldes udfordringerne, og er I enige om årsagen? 

 Hvem har ansvaret for udfordringerne (eleverne, lærerne, institutionen, forældrene, 

samfundet), og er I enige om, hvor ansvaret skal placeres? 

 Hvordan håndterer I normalt udfordringerne, og er I enige om håndteringen?  

 
Trin 5: (20 minutter) 
Uddel perspektivskiftekortene (bilag 6) og bed grupperne om at udfylde dem på baggrund af 
udfordringerne set fra elevernes perspektiv. Understreg vigtigheden af, at alle forsøger at 
sætte sig i elevernes sted og forsøger at forstå udfordringerne ud fra deres position. 
 
Trin 6: (20 minutter) 
Saml op på perspektivskiftet i plenum med udgangspunkt i følgende spørgsmål:  

 

 Hvordan forstår I udfordringerne, og er der overhovedet stadig tale om udfordringer? 

 Har årsagerne til udfordringerne ændret sig? 

 Har ansvaret for udfordringerne ændret sig? 

 Vil I håndtere udfordringerne anderledes og i givet fald hvordan? 

 

Evaluering 
Bed alle om at stille sig i en rundkreds på gulvet. Tag en runde, hvor alle fortæller, hvad de 
tager med sig fra refleksionsøvelsen. 
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Dette redskab er udarbejdet af VUDA-konsortiet bestående af VIA University College, 
Københavns Professionshøjskole, Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i 
samarbejde med Undervisningsministeriet (2019). 

 
 
 
 
 
 

 

Kilde 

Læs mere om typer og typekort, personas og empati-kort her: Fjordbak, J. (2015). Den innovative 
medarbejder  (s. 227-232).Grenå: COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling,  
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UNDERVISNINGSAKTIVITET 

Normer på spil 
Denne aktivitet kan bruges i undervisningen til at give eleverne en kropslig erkendelse af, 
hvad normer gør ved os og ved vores forståelse af andre mennesker. Derved skabes et godt 
afsæt til at tale om normer og normalitet i klassefællesskabet med henblik på at undgå 
marginalisering og øge eleverne muligheder for at deltage. 
 

Målgruppe  
Elever på de gymnasiale uddannelser. 
 

Tidsforbrug  
45-60 minutter ekskl. forberedelse. 
 

Materialer 
Printede regler og spillekort (bilag 7), kuglepenne og post-it-sedler. 
 

Formål 
Aktiviteten kan bruges i undervisningen til at undersøge, hvad normer gør ved os, og hvordan 
vi reagerer på normer, der ikke ligner vores egne. Formålet er at danne et afsæt for en dialog 
om, hvilke normer der skal gøre sig gældende i det konkrete skole- og klassefællesskab, så 
eleverne opnår flere muligheder for at deltage. 
 

Forudsætninger, form og indhold 
I den virkelige verden udvikler kulturer fælles forståelser og måder at interagere på over lang 
tid. Individer lærer regler og normer igennem hele livet. I dette rollespil er det meningen, at 
eleverne skal lære en række regler og normer på meget kort tid. Til at begynde med vil 
kulturelle regler og normer virke komplicerede, men efterhånden som eleverne praktiserer 
dem, bliver de hurtigt helt naturlige for dem. 
 
For at eleverne får en kropslig erkendelse af, hvordan normer virker, er det vigtigt, at de 
bliver kastet ud i rollespillet uden for mange forudgående forklaringer. De skal bare spille 
spillet og følge reglerne. Læringspotentialet ligger i det ukendte, som skal opleves og 
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erkendes kropsligt, mens de spiller. Fortæl eleverne, at de blot skal stole på processen og 
have det sjovt. 
 

Forberedelse 
Orienter dig i reglerne og spillekortene (bilag 7). 
Opret en Padlet. 
 

Gennemførelse 
 
Trin 1 (5 minutter): 
Del eleverne op i to hold, Alfa og Beta. Alfa og Beta udgør hver sin kultur. Alfa og Beta har 
hver sit sæt regler og normer (bilag 7). Disse regler og normer får eleverne mere at vide om, 
når holdene er gået ind i hvert sit lokale. 
 
Trin 2: (10 min) 
Hjælp holdene i gang med at lære deres egen kulturs spilleregler og normer at kende. 
Gør holdene opmærksomme på, at de ikke må fortælle ambassadørerne fra det modsatte hold 
om deres egne kulturelle spilleregler. De skal blot behandle dem på den samme måde, som 
de behandler hinanden på. 
 
Du styrer tiden og sikrer fremdriften i spilprocessen. 
 
Trin 3: (20 min) 
Udpeg tre ambassadører på hvert hold, som udveksles to ad gangen i 5 minutter per 
udveksling. Ambassadørerne kan kun handle ifølge deres egne spilleregler, men de skal 
forsøge at forstå det andet holds spilleregler. 
Når ambassadørerne kommer hjem til deres eget hold, deler de deres opdagelser. Det næste 
holds ambassadører bruger opdagelserne til bedre at kunne agere og kommunikere i det 
andet holds kultur. 
 
Trin 5: (5 min) 
Giv hvert hold tid til at samle alle deres informationer om det andet holds kultur og normer. 
 
Trin 6: (15-30 min) 
Saml begge hold i det samme lokale og bed holdene om at beskrive det andet holds kultur og 
normer i den oprettede Padlet, så det bliver muligt at fastholde de to holds gensidige 
beskrivelser af hinanden i den efterfølgende samtale: ”Hvordan opfører de sig? Hvad går 
deres opførsel ud på?” 
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Dette aktivitetsredskab er udarbejdet af VUDA-konsortiet bestående af VIA University College, 
Københavns Professionshøjskole, Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i 
samarbejde med Undervisningsministeriet (2019). 

Bed holdene om at be- eller afkræfte beskrivelserne ved hver især at forklare deres egne 
spilleregler. 
 

Evaluering 
Saml op på spillet og oplevelserne med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
   

 Hvordan oplevede I at møde de andre? 

 Hvad overraskede jer? 

 Har I eksempler fra jeres eget liv, hvor I er stødt på normer, der ikke gav mening for 

jer? 

 Hvilke normer styrer vores kultur i klassen? Hvilke fordele og ulemper er der ved 

vores normer? Er der noget, vi skal ændre? 

 
 
 
 
 
 
  

Kilde 

Rollespillet blev oprindeligt udviklet under navnet BaFa’ BaFa’ (1970/2011) af R. G. Shirts, stifter 
af Simulation Training Systems. BaFa’ BaFa’ blev udviklet med det formål at simulere 
kulturmøder og gennem spil og leg at skabe refleksioner og erkendelser vedr. stereotyper. 

https://www.simulationtrainingsystems.com/schools-and-charities/products/bafa-bafa/ 
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UNDERVISNINGSAKTIVITET 

Hack undervisningen 
Dette er en aktivitet, du kan bruge til at understøtte arbejdet med at styrke elevernes 
kritiske tænkning og kompetencer mht. at forholde sig til aktivt til deres egen virkelighed. 
Gennem perspektivskifte opnår eleverne en mere nuanceret forståelse af de normer, der 
omgiver dem. 

 

Målgruppe  
Elever på de gymnasiale uddannelser. 
 

Tidsforbrug  
80 minutter ekskl. forberedelse. 
 

Materialer  
Manuskriptskabelon (bilag 8). 
 

Formål 
Formålet med at hacke undervisningen er at træne elevernes kritiske tænkning som 
udgangspunkt for at kunne handle og forandre. Eleverne får med denne aktivitet en 
forståelse for, at de selv er medskabere af den virkelighed, de befinder sig i. En forståelse, 
som kan understøtte deres demokratiske handlekraft. 
 

Forudsætninger, form og indhold 
Enhver undervisningssituation rummer en masse vaner og rutiner. Disse vaner kan have 
mange forskellige grunde, men det er ikke altid, vi kan huske, hvorfor vi gør, som vi gør. 
Aktiviteten kan hjælpe eleverne til at blive bevidste om, hvilke muligheder og begrænsninger 
der ligger i de vaner, som eksisterer i undervisningen. En forudsætning for at hacke 
undervisningen er derfor, at eleverne bliver i stand til at se og beskrive alt det, som de gør og 
umiddelbart betragter som helt normalt – og som de derfor næsten ikke kan få øje på.  
 
Aktiviteten sætter fokus på den normalitet, eleverne er omgivet af i undervisningen, samt de 
muligheder, der opstår, når det normale iscenesættes, så det slet ikke fremstår så normalt. 
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Denne iscenesættelse foregår via et perspektivskifte, hvor eleverne bliver bedt om at agere på 
nye måder i undervisningen. 
 

Forberedelse 
Læs manuskriptskabelonen (bilag 8) igennem. Tilføj spørgsmål, som passer til dine elever, 
deres virkelighed og dit fag. Prøv evt. selv at udfylde manuskriptskabelonen for at sikre 
spørgsmålenes anvendelighed, inden du gennemfører aktiviteten i undervisningen. 
Overvej, om det vil være godt at sætte nogle grænser for, hvad eleverne må skrive i 
manuskripterne. Tag også diskussionen med eleverne, inden de går i gang. 
Sørg for, at alle elever har en manuskriptskabelon tilgængelig digitalt. 
 

Gennemførelse 
 
Trin 1: (20 minutter) 
Introducér aktiviteten for eleverne og gennemgå manuskriptskabelonen med dem. Vis evt. 
dit eget eksempel på et manuskript, du har lavet for at beskrive din egen adfærd. 
Diskutér, hvilket slags indhold eller hvilke situationer, der må beskrives i manuskriptet. 
Forklar idéen om et hverdagshack: 
 

 For at blive opmærksom på det, vi oplever som normalt, må vi beskrive det. Det gør vi 

med manuskriptet. 

 For at få øje på normerne i det, vi plejer at gøre, må vi mærkværdiggøre det. Det gør vi 

ved at bytte manuskripter med hinanden. 

 For at ændre hverdagen og forstå  os selv og andre på nye måder, må vi iscenesætte 

det normale. Det gør vi ved at gennemføre/spille hinandens manuskripter. 

 
Trin 2: (15 minutter) 
Lad eleverne udfylde deres manuskripter individuelt og med så mange detaljer som muligt. 
Mind dem om, at en anden skal kunne forstå det og agere på baggrund af det. 
 
Saml manuskripterne og sikr dig, at de er anonyme. 
 
Print de udfyldte manuskripter og lad eleverne trække et tilfældigt manuskript. Lad der gå et 
par dage, så de kan forberede sig på det manuskript, de skal ”spille”. 
 
Trin 3: (30 minutter) 
Gennemfør en normal undervisning, hvor eleverne ”spiller” efter nye manuskripter. 
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Dette aktivitetsredskab er udarbejdet af VUDA-konsortiet bestående af VIA University College, 
Københavns Professionshøjskole, Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i 
samarbejde med Undervisningsministeriet (2019). 

Forklar eleverne, at de ikke skal kommentere på manuskripterne i løbet af undervisningen, 
men blot gøre, som manuskriptet beskriver.  
 
Trin 4: (15 minutter) 
Saml op på undervisningen, hvor eleverne byttede manuskripter med udgangspunkt i 
følgende spørgsmål: 
 

 Hvordan var oplevelsen af den nye rolle (fx marginalisering, anerkendelse, inklusion, 

status, fagligt udbytte)? 

 Fik I øje på nye normer og strukturer, som betyder noget for undervisningen? 

 Hvordan skaber vi et undervisningsrum, som alle får noget ud af at være i?  

 

 
 
 
  

Kilde 

Thrane, L., & Thrane, K. (2018). Didaktiske refleksioner over børns arbejde med normer - i en 
pædagogisk-æstetisk kontekst. I: B. M. Johansen (Ed.), Æstetik og pædagogik (s. 259–287). Århus: 
Akademisk Forlag. 
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UNDERVISNINGSAKTIVITET 

Normkortet 
Dette er en undervisningsaktivitet, som hjælper eleverne til at opnå en forståelse for, 
hvordan normer har indflydelse på deres forståelse af rigtigt og forkert. Denne forståelse 
er afgørende for elevernes mulighed for at forholde sig kritisk til den virkelighed, de 
møder. 
 

Målgruppe  
Elever på de gymnasiale uddannelser. 
 

Tidsforbrug  
45-50 minutter ekskl. forberedelse. 
 

Materialer  
Malertape, post-it-sedler, kuglepenne og A2-karton. 
 

Formål  
Formålet med aktiviteten er at træne elevernes evne til at få øje på normer forbundet med 
bestemte steder i samfundet. Eleverne får dermed skabt en bevidsthed om de normer, som 
præger deres hverdag. Derved opnår de en forståelse for, hvordan disse normer har 
indflydelse på deres forståelse af verden. Denne forståelse er afgørende for elevernes 
mulighed for at forholde sig kritisk til den virkelighed, de møder. 
 

Forudsætninger, form og indhold 
Kritisk tænkning forudsætter evnen til at spørge undersøgende og kritisk ind til egne og 
andres normer. At få øje på normer er imidlertid rigtig svært, fordi de ofte er implicitte. 
Derfor er det vigtigt, at eleverne lærer at forholde sig distanceret og undrende til den 
virkelighed, de er en del af, og at de forstår, at demokratisk handlekraft tager udgangspunkt i 
refleksion og undren. 
 
I løbet af denne aktivitet bevæger eleverne sig bogstavelig talt fra sted til sted, og for hvert nyt 
sted skal de forholde sig til, hvilke normer der er forbundet med lige præcis dette sted. 
Aktiviteten sætter dermed fokus på, hvordan der ofte er mange forskellige opfattelser af rigtig 
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og forkert adfærd forbundet med de steder, eleverne opholder sig til daglig. Dette fokus gør 
det muligt for eleverne efterfølgende at tage stilling til, hvilke normer de ønsker at gøre op 
med. 
 

Forberedelse 
Orienter dig i aktivitetsbeskrivelsen og beslut, hvilke af stederne nedenfor, du ønsker at 
benytte. Tilføj gerne steder, som eleverne kender fra lokalområdet, og som er vigtige i deres 
dagligdag. 
 
Markér de valgte steder med malertape på gulvet og medbring tilsvarende stykker A2-karton. 

 

Gennemførelse 
  
Trin 1: (5 min)  
Del eleverne i grupper, som matcher det antal steder, du har valgt, og bed dem fordele sig i 
lokalet. Idéer til steder kunne være: 
 

 I sengen 

 I skolen 

 Omkring spisebordet 

 I omklædningsrummet 

 På diskoteket 

 På arbejdspladsen 

 I kirken, moskeen, synagogen eller templet 

 I banken 

 På gaden 

 I supermarkedet 

 Online – fx Facebook, en datingside, Snapchat, Fortnite eller BT’s Nationen 

 I bussen 
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Dette aktivitetsredskab er udarbejdet af VUDA-konsortiet bestående af VIA University College, 
Københavns Professionshøjskole, Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet i 
samarbejde med Undervisningsministeriet (2019). 

Introducer aktiviteten og forklar idéen med normkortet: 
 

 For at kunne forholde os kritisk til vores omverden, er vi nødt til at få blik for de 

normer, der omgiver os. 

 For at få øje på normerne må vi konkretisere dem og distancere os fra dem. 

 For at kunne finde muligheder for at gøre hverdagen anderledes og forstå os selv og 

andre på nye måder, må vi tage stilling til normerne omkring os. 

 
Trin 2: (15-20 minutter)  
Giv hver gruppe en bunke post-it-sedler og bed dem skrive, hvad de opfatter som 
henholdsvis rigtig og forkert adfærd på det sted, de befinder sig (en norm per post-it-
seddel). Fx: ”I sengen er det forkert at tænde lyset”, ”Omkring spisebordet er det rigtigt at 
snakke sammen” eller ”I bussen er det forkert at sætte sig ved siden at nogen, man ikke 
kender”. 
Lad grupperne rotere mellem stederne hvert 2-3. minut, indtil de er kommet igennem alle 
steder.  
 
Trin 3: (10 min)  
Bed grupperne sortere normerne på det sted, de står på, og lad dem give de forskellige 
grupper af normer en overskrift. 
 
Trin 4: (15 min)  
Udlevér et stykke A2-karton til alle grupperne og bed dem om at skrive deres sted samt alle 
de tilhørende normoverskifter på kartonet. 
 
Bed derefter grupperne om at diskutere, hvilke muligheder og begrænsninger de 
forskellige normer fører med sig, og lad grupperne skrive dem på kartonet ved de 
tilhørerende normer.  
 
Trin 5: (10 minutter) 
Hæng alle plancherne op på væggen, så I har et samlet kort, og bed eleverne orientere sig i 
de forskellige normer og deres muligheder og begrænsninger samt overveje, hvilken norm 
de ønsker at ændre, hvis de kunne vælge. 
 
Afslut aktiviteten med en afstemning, hvor alle normerne læses højt, og eleverne løbende 
stemmer om, hvilken norm de ville ændre. 
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BILAG 1:  

Case 
En gruppe 2.g-elever går under navnet ”Dunjakkerne”. Både skolens øvrige elever og 
samtlige lærere kalder dem det. De er 14 i alt – 10 drenge og 4 piger. De går i dunjakker fra 
september til maj, og de har også jakkerne på indenfor – i frikvartererne og i 
undervisningen – hvis ikke lærerne beder dem om at tage dem af.  
 
De er fordelt i to af årgangens fem klasser, men de hænger ud, så snart de får muligheden, 
og de kommer og går ofte i fællesskab, selvom de ikke bor i samme område af byen. I 
frikvartererne befinder de sig i skolens kantineområde, hvor de er både højlydte og meget 
synlige, og i spisepausen køber de for det meste pastasalat og drikker Red Bull eller Coca 
Cola Zero. 
 
I undervisningen opfører de sig stort set ens i de to klasser. De sidder altid på bagerste 
række i hesteskoen, hvisker tit til hinanden i løbet af timerne og rækker sjældent hånden 
op. Når eleverne selv må danne grupper, vælger de altid hinanden, ligesom de øvrige 
elever undgår dem. I engelsk, idræt og samfundsfag er det dog lidt anderledes, idet et par 
stykker af ”Dunjakkerne” er mere aktive i disse fag. Her finder de sammen med nogle af de 
øvrige elever, når der er gruppearbejde. 
 
Generelt får de alle sammen lave karakterer. Enkelte af dem har også fået at vide, at de 
ikke bliver studenter, hvis ikke de ændrer adfærd og deltager mere i undervisningen.  
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BILAG 2:  

Refleksionsskema til 
egenskabs- og 
situationsforklaringer 
 

Forklar casen ud fra elevernes baggrund (køn, 
alder, social status, religion mv.) 

Forklar casen ud fra den konkrete situation og de 
positioner og relationer, som eleverne indgår i 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Giv eksempler fra egen praksis, hvor du/I 
egenskabsforklarer elevernes adfærd 

Giv eksempler fra egen praksis, hvor du/I 
situationsforklarer elevernes adfærd 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hvilke konsekvenser har dine/jeres 
egenskabsforklaringer for eleverne? 

Hvilke konsekvenser har dine/jeres situations- 
forklaringer for eleverne? 
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BILAG 3:  

Refleksionsskema 
til scripts 
 

Forklar casen ud fra 
organisatoriske scripts 

Forklar casen ud fra 
faglige scripts 

Forklar casen ud fra 
socio-relationelle 
scripts 

Forklar casen ud fra 
psyko-sociale scripts 

 
 
 
 
 
 

   

Find eksempler på, 
hvordan 
organisatoriske scripts 
påvirker din/jeres 
professionelle 
dømmekraft 

Find eksempler på, 
hvordan faglige scripts 
påvirker din/jeres 
professionelle 
dømmekraft 

Find eksempler på, 
hvordan socio-
relationelle scripts 
din/jeres påvirker jeres 
professionelle 
dømmekraft 

Find eksempler på, 
hvordan psyko-sociale 
scripts  påvirker 
din/jeres professionelle 
dømmekraft 

 
 
 
 
 
 

   

Hvilke konsekvenser 
har organisatoriske 
normer for elevernes 
deltagelsesmuligheder? 

Hvilke konsekvenser 
har faglige normer for 
elevernes 
deltagelsesmuligheder? 

Hvilke konsekvenser 
har socio-relationelle 
normer for elevernes 
deltagelsesmuligheder? 

Hvilke konsekvenser 
har psyko-sociale 
normer for elevernes 
deltagelsesmuligheder? 
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BILAG 4:  

Refleksionsskema 
til P-forklaringer 
 

Forklar og vurdér 
casen 

 
 
 
 
 
 
 

 Professionel Personlig Privat 

Hvordan spillede de 
tre P’er ind i din/jeres 
forklaring af casen? 

 
 
 
 
 
 
 

  

Find eksempler på 
situationer i 
undervisningen, hvor 
de tre P’er er i spil 

 
 
 
 
 
 
 

  

Hvilke konsekvenser 
har P’ets dømmekraft 
for eleverne? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



 
 

 31 

 

BILAG 5 

Personkort 
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Bilag 6: 

Perspektivskiftekort 
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BILAG 7:  

Spilleregler og 
spillekort 
 

Alfa-holdets spilleregler og artefakter 
I jeres kultur er materialisme og konkurrence i centrum. I taler kun med hinanden for at 
opnå noget. I starter alle med at tage fem brikker fra bunken på bordet. Jeres vigtigste 
gøremål er at samle en række med tallene 1-5 i fortløbende rækkefølge, da dette giver 
point. Jo flere point, desto bedre. I skal lave en pointtavle, hvor I kan sætte en streg, hver 
gang én af jer har fået samlet en række med tallene 1-5. 
 
For at kunne samle point skal I forhandle med hinanden. Denne forhandling foregår via 
kommunikation bestående af kodesprog og bevægelser. Derudover skal I overholde en 
række regler for, at forhandlingen kan gennemføres.   
 

Regler: 
1. Du siger goddag til en medspiller ved at gøre en bevægelse med hænderne. 

2. Du siger herefter ”be’ om” ved at føre hånden fra hagen og fremefter. 

3. Du vælger den brik, du vil have, ved at sige de to første bogstaver i dit navn. Hvis du 

hedder Katrine og vil have en brik med et 2-tal skal du sige KaKa, vil du en brik med 

et 3-tal skal du sige KaKaKa osv. 

Når de tre regler for forhandling er gennemført, svarer den tiltalte medspiller:   
4. Hvis du har brikken, der er blevet bedt om, svarer du ja ved at klappe dig selv på 

skulderen og aflevere brikken. 

5. Personen, som modtager brikken, siger tak ved at føre hånden hen over hovedet. 

6. Hvis du ikke har brikken, siger du nej ved at slå dig selv på låret.  

7. Handlen afsluttes med et ”BRRR”. 

Når du har samlet fem brikker i rækkefølgen 1-5, lægger du dem tilbage i bunken og tager 
fem nye brikker. 
  



 
 

 34 
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1 1 1 
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1 1 1 

1 1 1 



 
 

 35 

 

 
 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 
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4 4 4 

4 4 4 

4 4 4 
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5 5 5 

5 5 5 
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Beta-holdets spilleregler og artefakter 
I jeres kultur spiller I for at hygge jer og få venner, men det skal ske uden at overtræde en 
række regler. Overtrædes disse regler bliver man straffet ved at blive mærket, så alle kan 
se, at man ikke overholder reglerne. I jeres kultur er det kvinderne, der sørger for, at man 
bliver straffet. Det er kun et kvindeligt overhoved, der kan fjerne mærket igen.  
 
I skal udpege tre kvinder, som uddeler post-it-sedler, når nogen overtræder en regel. 
 
I skal også udpege et kvindeligt overhoved, som er den eneste, der kan fjerne post-it-
sedlerne igen. 
Det er ilde set at have post-it-sedler på ryggen, og ingen vil spille med én. 
 
Når der kommer fremmede på besøg, henvender I jer ikke til dem. Men I er venlige, hvis 
de henvender sig til jer. 
 
Regler: 

1. I indleder spillet med at sige pænt goddag og smalltalke.   

2. Spillet startes ved at begge parter drejer rundt om sig selv. 

3. Hver person har tre kort med henholdsvis en firkant, en trekant og en cirkel på.  

a. Firkanten slår trekanten.  

b. Trekanten slår cirklen.  

c. Cirklen slår firkanten.  

 
Hver person trækker et kort og vender, mens I hyggesnakker. 

4. Det går ikke ud på at vinde, men at få venner. Derfor hoverer man ikke, hvis man 

vinder.  

5. Når spillet er slut, skriver man sine initialer på hinandens papir og siger pænt 

farvel. 

6. Hvis de ovenstående regler ikke overholdes, afslutter I spillet med det samme, og 

en af de udpegede kvinder tilkaldes ved at klappe to gange over hovedet. Kvinden 

giver regelbryderen en post-it-seddel på ryggen. 

7. Vil man have fjernet sin post-it-seddel, henvender man sig til det kvindelige 

overhoved og siger ”kafka”. Hvis man siger alt andet til hende, får man endnu en 

post-it-seddel. 
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BILAG 8:  

 

Manuskriptskabelon 
Udfyld skemaet så konkret og detaljeret som muligt på baggrund af en typisk lektion 
 

Har du lavet dine lektier?  

Hvad har du på?   

Hvad står der på bordet foran dig?   

Hvor sidder du?  

Hvordan sidder du?   

Hvem sidder du ved siden af?   

Hvad siger du?  

Hvad siger du ikke?   

Hvad tænker du på?   

Hvor kigger du hen?  

Hvad er der på din skærm? (fx 
Word, Facebook, Messenger, Zalando, 
faglig googlesøgning)  

 

Hvornår rækker du hånden op?   

Forlader du lokalet og hvorfor?  
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