Inspirationsmateriale

Behovsudsættelse
Robusthed | BEHOVSUDSÆTTELSE | Nysgerrighed
Vedholdenhed | Automatisering
Selvregulering/Selvdisciplin | Gode omgangsformer

MÅLGRUPPE:
Materialet henvender sig til fagfolk i grundskolen.
Aktiviteterne kan justeres, så de passer til den enkelte målgruppe.
LÆRINGSMÅL:
Opbygge forståelse af begrebet behovsudsættelse samt styrke et
mindset, der understøtter evnen til at behovsudsætte.
FAG/EMNER:
Aktiviteterne henvender sig til forskellige fag og emner.
MATERIALET INDEHOLDER:
1. E
 n introduktion til de principper og det læringssyn, der ligger bag
materialet.
2. F orslag til øvelser du kan lave med børn og unge,
når I starter et forløb om behovsudsættelse.
3. Konkrete aktiviteter, der træner behovsudsættelse.
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udsættelse udsættelse udsættelse

Det 0-2 årige barn er naturligt styret af sine behov. Når barnet
bliver mødt og får opfyldt sine grundlæggende behov som f.eks.
kontakt, omsorg, mad, søvn og stimulation bedst muligt, bliver det
gradvis og i begrænset omfang, i stand til at begynde at udsætte
sine behov lidt f.eks. vente på at maden kommer på bordet.

• At kunne følge en besked el. anvisning fra en voksen i en lærings•
kontekst f.eks. påbegynde en opgave, når barnet umiddelbart •erAt planlægge sine handlinger og udøve social selvkontrol, altså
• At vente på tur i spil og leg
rettet mod leg
at kunne udsætte behov f.eks. lave sine lektier før man går i gang •
• At kunne række fingeren op til samling – vente på tur
• At sige tak for gaven, inden den pakkes op
med at spille computer, se fjersyn etc.
• At kunne vente med at spise, indtil der er sagt ”værsågod”
• At vente med at spise fredagsslik, til det bliver fredag aften
• At kunne lade andres ideer være gældende til fordel for egne ideer

1. Introduktion til principper og læringssyn
Læs mere på www.klartillaering.dk
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Robusthed

– Behovsudsættelse: Mindset og strategi
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Robusthed

At kunne planlægge sine handlinger uafhængigt af følelsesmæssige og
fysiske behov f.eks. planlægge og organisere sit skolearbejde
At kunne styre selv at stå op om morgenen, selvom at man har lyst til at
sove længere

Robusthed
Robusthed

Robusthed

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret
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Denne tænkning og måde at arbejde på skal danne
rammen om al pædagogik og didaktik.
Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret
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Alle syv kompetencer hænger sammen, således at
tænkning og aktiviteter vil gå igen i forhold til beskri
velsen af de enkelte kompetencer.
Alle børn og unge går i skole for at lære. Visionen er, at
deres følelsesmæssige og sociale kompetencer sætter
dem i stand til at begå sig i verden - i klasserummet,
blandt kammeraterne og i en læringssituation.
• De skal trænes i at vente på tur.
• De skal trænes i at indgå i klassens kultur med de
rammer og regler, der gælder.
• De skal trænes i, at fællesskabet, i nogle situationer,
kommer før individet.
Behovsudsættelse betyder at kunne se vigtigheden af,
at regler og rammer har betydning for, at læringssitua
tionen kan fungere. Behovsudsættelse handler om at
kontrollere egne følelser og adfærd, så læring kommer
i fokus. Behovsudsættelse handler om at begå sig i en
læringssituation og i det sociale fællesskab. Det bety
der, at eleverne skal kunne tåle et nej, tåle at der bliv
er stillet krav, tåle at noget er kedeligt, tåle at noget er

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret
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Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret

- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret
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svært, at noget ikke er selvvalgt og at noget føles uret
færdigt. Eleven skal acceptere, at behov ikke kan opfyl
des her og nu af hensyn til fællesskabet.
Læs mere på www.klartillaering.dk

Nogle elever reagerer følelsesmæssigt uhensigtsmæs
sigt ved kravet om behovsudsættelse, selvom opgaven
ser ud til at være udfordrende på et passende niveau
inden for deres udviklingszone. Det fører ikke til pro
gression i forhold til læring, og det frustrerer både elev
og lærer. Elever kan opleves som ikke-deltagende,
hvis noget ikke er selvvalgt eller ikke rammer deres
interesse og behov. Samtidig kan det sociale liv i klas
sen rammes, hvis elever ikke kan regulere sig selv og
følelsesmæssigt er så impulsstyrede, at dét bliver fok
us. Visionen er, at eleverne bliver opmærksomme på de
behov, som forskellige situationer kan fremkalde, og at
de kan regulere og udsætte dem.
Hvis eleven ikke kan behovsudsætte, hæmmer det
progression i forhold til læring, og det frustrerer både
elev og lærer. Det er vigtigt, at alle børn og unge lærer,
hvordan man bevæger sig fra: ”det her gider jeg ikke”,
“det her er dumt”, “jeg vil hellere noget andet”, til ” det
her er noget, jeg skal, det tager noget tid, men jeg klarer
det, jeg får lov på et andet tidspunkt”. Det er fundamen
tet for at kunne imødegå udfordringer i alle aspekter af
livet.
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Det 0-2 årige barn er naturligt styret af sine behov. Når barnet
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kontekst f.eks. påbegynde en opgave, når barnet umiddelbart •erAt planlægge sine handlinger og udøve social selvkontrol, altså
• At vente på tur i spil og leg
rettet mod leg
at kunne udsætte behov f.eks. lave sine lektier før man går i gang •
• At kunne række fingeren op til samling – vente på tur
• At sige tak for gaven, inden den pakkes op
med at spille computer, se fjersyn etc.
• At kunne vente med at spise, indtil der er sagt ”værsågod”
• At vente med at spise fredagsslik, til det bliver fredag aften
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Robusthed

At kunne planlægge sine handlinger uafhængigt af følelsesmæssige og
fysiske behov f.eks. planlægge og organisere sit skolearbejde
At kunne styre selv at stå op om morgenen, selvom at man har lyst til at
sove længere

Robusthed
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Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret

Læs mere på www.klartillaering.dk

Læringsstrategierne kan understøttes ved at styrke
procestænkningen i forhold til behovsudsættelse:
Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret

Læs mere på www.klartillaering.dk

• Vær bevidst om sproget i forhold til behovsudsæt
telse: Det er hårdt arbejde, indimellem gør det ondt,
når det er svært, jeg kan ikke finde ud af det - endnu.
• Opmuntr til positiv snak: Jeg kan godt, jeg får lov om
lidt, det bliver lige straks min tur, det er OK at vente.
• Anerkend og ros processen mod behovsudsættelse.
• Sæt fejl og mangler ind i et udviklingsperspektiv: Det
er OK at have de følelser, men du skal lære at styre
dem, så du tager hensyn til de andre, og så alle kan
holde fokus på læringssituationen.
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- At man ikke altid får sin livret

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret

- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
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• Italesæt følelsen og forklar hvordan man kan be
hovsudsætte. Fx: “ Jeg kan se, at du er vred, og det er
svært for dig at vente, men sig til dig selv, at du skal
nok klare det”. Fx: “ Jeg kan se, du er vældig glad og
tænker på noget andet, end det vi er i gang med nu,
men sig til dig selv, at det er først i eftermiddag, du
skal på tur. Lige nu skal du læse”.
• Udøv tydelig klasseledelse – vær en leder, der ram
mesætter.
• Vær en tydelig rollemodel, der viser vejen ved at
have et sprog for, hvad der sker, når vi lærer.
• Hjælp eleverne til at berolige sig selv ved at opfordre
til at tage et par dybe indåndinger og evt. angribe
opgaven på en anden måde.
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2. Kom godt i gang med behovsudsættelse

(Opgave 1/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af behovsudsættelse

Nedenfor følger en række forslag til, hvordan I kan starte et forløb, der handler om kompetencen behovsudsættelse.
Inspirationsmaterialet kan bruges til at inddrage eleverne i at undersøge, hvad begrebet behovsudsættelse betyder,
og hvilken betydning det har for os som mennesker gennem livet.
Opgaverne kan tilpasses forskellige aldersgrupper.

INSPIRATIONSOPGAVE 1: Udfold ordets betydning
• Inddel ordet behovsudsættelse i morfemer. Drøft ordets betydning med eleverne. Giv dem
mulighed for at komme med bud på, hvad ordet betyder.
• Find en situation hvor du tænker, du har udsat et behov.
• Lad eleverne byde ind med personlige fortællinger og erfaringer med behovsudsættelse.
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2. Kom godt i gang med behovsudsættelse

(Opgave 2/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af behovsudsættelse
INSPIRATIONSOPGAVE 2: Hvilke grundlæggende behov har vi som mennesker?
• Lav sammen med eleverne et mindmap over menneskets forskellige behov.
• Øvelsen skal være med til at synliggøre, hvilke behov vi har som mennesker.
Visionen er, at eleverne bliver opmærksomme på de behov, som forskellige situationer
kan fremkalde, og at de kan regulere og udsætte dem.

Menneskets
forskellige behov
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2. Kom godt i gang med behovsudsættelse

(Opgave 3/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af behovsudsættelse
INSPIRATIONSOPGAVE 3: Når vi er sammen…
• Eleverne inddeles i grupper á fire. De sidder rundt om en A3-udgave af ”mødet på midten”.
• Hver elev laver en stille selvrefleksion i ca. fem minutter med noter på sit eget felt over, hvad
der er vigtigt for ham/hende, ift. hvordan vi er sammen i klassen.
• Eleverne deler deres punkter på skift og finder sammen de punkter, de kan være enige om.
Disse føres ind i det midterste felt.
• Der er opsamling i plenum, hvor hver gruppe præsenterer de punkter, der står på deres felt i
midten. Her præsenteres også de punkter, de måtte give afkald på, og hvordan det føles at gå
på kompromis.

Behovsudsættelse / Side 6

2. Kom godt i gang med behovsudsættelse

(Opgave 4/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af behovsudsættelse
INSPIRATIONSOPGAVE 4: Behovsudsættelse i det digitale univers
• Eleverne og læreren starter med at registrere hvor meget og hvor ofte, de bruger telefonen,
iPad eller computer (brug evt. en app eller telefonens egen registrering).
• Lav sammen med eleverne et eksperiment for at finde ud af, om de kan udsætte deres digitale
behov. Prøv i en uge at sætte forbruget ned til det halve, eller lav større tidsintervaller mellem
brugen af digitale universer eller aftal, at I hver morgen afleverer telefonen i en kasse og først får
den tilbage, når I går hjem.
• Hvad gør det ved os at udsætte behovet for at kigge på og bruge telefonen/iPad/computer?
Har et nedsat forbrug en indvirkning på den måde, vi er sammen på?
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timer

minutter

sekunder
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3. Aktiviteter

(Aktivitet 1/4)

– Der træner og styrker behovsudsættelse

Der skal løbende være fokus på behovsudsættelse hen over skoleåret. Nedenfor er der givet en række eksempler på
aktiviteter, som styrker og træner behovsudsættelse. Ud for hver aktivitet er der angivet, hvilke materialer der skal
bruges, hvor lang tid aktiviteten tager, hvilket klassetrin aktiviteten henvender sig til samt en uddybende beskri
velse af aktiviteten. Nogle aktiviteter kan varieres og justeres i forhold til forskellige klassetrin, mens andre aktiviteter
primært henvender sig til bestemte klassetrin.

BEHOVSUDSÆTTELSE

TALEGENSTAND

Hvorfor

Øvelsen træner eleverne i at vente på tur/lære at lytte/overholde talerækken.

Hvad

Talegenstand

Hvem

Alle klassetrin - Hele klassen/grupper

Materialer

En talegenstand; pind, bold el.lign.

Fysisk rum

Klasserummet

Tid

Varierende

Beskrivelse

Eleverne trænes i at vente på tur ved hjælp af en talegenstand. Man må tale, når
man holder genstanden i hånden. En variation kan være, at alle skal have holdt
genstanden/talt, inden en elev må have den for anden gang - på den måde sikrer
man desuden, at alle elever får deltaget i dialogen.
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3. Aktiviteter

(Aktivitet 2/4)

– Der træner og styrker behovsudsættelse

BEHOVSUDSÆTTELSE

Har jeg råd til...?

Hvorfor

Vi oplever alle at føle behov for og lyst til mange ting. Det er vigtigt at kunne
forstå, hvordan vi alle løbende må arbejde med at behovsudsætte. Vi kan ikke
altid gøre det, vi har lyst til - heller ikke i økonomisk sammenhæng.

Hvad

At lægge et budget, at spare sammen til noget, at flytte hjemmefra

Hvem

Alle klassetrin

Materialer

Regneark mv.

Fysisk rum

Klasserummet

Tid

Varierende

Beskrivelse

Aktiviteten varieres afhængigt af klassetrin.
I indskolingen kan man arbejde med ønsker og lommepenge. Hvor længe skal
jeg spare sammen for at råd til det nye spil etc.? Hvis jeg har 25 kr. om ugen, hvor
længe vil der så gå inden...? Skal mine ønsker rettes til?
På mellemtrinnet kan man også med fordel tale om lommepenge og opsparing.
Samtidig kan man fx introducere en opgave om eller inddrage klassen i at lægge
budget for en lejrskole. Hvad har vi lyst til? Hvad har vi råd til? Hvad kan lade sig
gøre, og hvad må vi undvære?
Begge ovenstående opgaver er også relevante i udskolingen. Her kan de sup
pleres af et forløb om at flytte hjemmefra. Lad eleverne lægge et budget. Lad dem
undersøge hvad man tjener i forskellige situationer/på SU/jobs. Hvad er SKAT?
Hvad koster forsikringer? Hvad med madplaner? I et længerevarende forløb kan
underviseren udarbejde rollebeskrivelser, som eleverne tildeles, og ud fra disse
skal de finde et sted at bo, undersøge dagsinstitutioner i området osv. Efterføl
gende fremlæggelse og evaluering.
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3. Aktiviteter

(Aktivitet 3/4)

– Der træner og styrker behovsudsættelse

BEHOVSUDSÆTTELSE

Hvordan er vi sammen?

Hvorfor

At være en del af et fællesskab kræver, at vi som enkeltindivider ind i mellem
kan tilsidesætte egne behov og indgå kompromisser for fællesskabet.

Hvad

Hvordan er vi sammen? At være enkeltindivid i et fællesskab
Mine behov >< Vores behov

Hvem

Alle klassetrin

Materialer

Ingen

Fysisk rum

Klasserummet

Tid

Varierende - kræver opfølgning

Beskrivelse

Som et alternativ til traditionelle klasseregler arbejdes der ud fra spørgsmålet:
“Hvordan er vi sammen?” For at kunne fungere som et fællesskab er det
nødvendigt, at vi hver især kan tilsidesætte egne behov.
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3. Aktiviteter

(Aktivitet 4/4)

– Der træner og styrker behovsudsættelse

BEHOVSUDSÆTTELSE

Mads og monopolet

Hvorfor

Vi kan styrke vores mentaliseringsevne, når vi øver os på at være nysgerrige på
hinandens perspektiver.
Hvordan ser verden mon ud set med dine øjne?
Hvilke behov ligger bag forskellige handlinger?

Hvad

Diskutere dilemmaer, gribe dem an fra forskellige perspektiver og komme med
forskellige løsningsforslag og gode råd.

Hvem

Alle klassetrin

Materialer

Dilemmakort tilpasset målgruppen - en problemstilling/udfordring fortalt som
case

Fysisk rum

Klasserummet

Tid

45 min.

Beskrivelse

Eleverne (gerne i mindre grupper) præsenteres for dilemmaer, der involverer
muligheden for at gribe sagen an fra flere vinkler. De skal herefter tale sig frem
til gode råd/løsninger for casepersonen.
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