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MÅLGRUPPE:
Materialet henvender sig til fagfolk i grundskolen.  
Aktiviteterne kan justeres, så de passer til den enkelte målgruppe. 

LÆRINGSMÅL:
Opbygge forståelse af begrebet gode omgangsformer samt styrke et 
mindset, der understøtter gode omgangsformer.

FAG/EMNER: 
Aktiviteterne henvender sig til forskellige fag og emner. 

MATERIALET INDEHOLDER:
1. En introduktion til de principper og det læringssyn, der ligger bag 

materialet.
2. Forslag til øvelser, du kan lave med børn og unge, når I starter et 

forløb om gode omgangsformer.
3. Konkrete aktiviteter, der træner gode omgangsformer.

Inspirationsmateriale



1. Introduktion til principper og læringssyn

Denne tænkning og måde at arbejde på skal danne 
rammen om al pædagogik og didaktik. 

Alle syv kompetencer hænger sammen, således at 
tænkning og aktiviteter vil gå igen i forhold til beskri v
elsen af de enkelte kompetencer.

Alle børn og unge går i skole for at lære. Visionen er, 
at deres følelsesmæssige og sociale kompetencer sæt
ter dem i stand til at begå sig i verden, i klasserummet, 
blandt kammeraterne og i en læringssituation.

• De skal øve sig i at behandle kammerater og voksne 
med respekt.

• De skal øve sig i at sige tak.
• De skal øve sig i at indgå i klassens kultur med de 

rammer og regler, der gælder.
• De skal øve sig i at fællesskabet, i nogle situationer, 

kommer før individet. 

Gode omgangsformer betyder at kunne tage den an
dens perspektiv, da vi alle  hele tiden  regulerer os i 
forhold til hinanden. Gode omgangsformer handler om 
at automatisere nogle grundlæggende færdigheder i at 
omgås hinanden fx at lytte til hinanden og tale pænt 
til hinanden. Gode omgangsformer handler om at begå 
sig i en læringssituation og at kunne samarbejde. Ele
verne skal kunne samarbejde med mange forskellige.

Nogle elever reagerer følelsesmæssigt uhensigtsmæs
sigt ved kravsætning og bliver verbalt udfordrende. 
Det fører ikke til progression i forhold til læring, og det 

fru strerer både elev, kammerater og lærer. Elever kan 
have en adfærd, der ligger uden for klassens formu
lerede regler og rammer i forhold til gode omgangsfor
mer. I den situation bliver det sociale liv i klassen ramt, 
således at fokus på læring bliver svært. Visionen er, 
at eleverne bliver opmærksomme på betydningen af 
gode omgangsformer og efterlever dem.

Læringsstrategierne kan understøttes ved at styrke 
procestænkningen i forhold til gode omgangsformer:

• Vær bevidst om sproget og rutinerne i forhold til 
gode omgangsformer: ”Tak for i dag”, ”Hav en god 
weekend”, ”Har du tid til at hjælpe mig?”, ”Tak for 
det”.

• Anerkend og ros processen mod gode omgangs
former.

• Sæt gode omgangsformer ind i et udviklingsper
spektiv: ”Det er OK at have de følelser, men du skal 
lære at styre dem, så du tager hensyn til de andre, så 
alle kan holde fokus på læringssituationen”.

• Udøv klasseledelse  vær en tydelig leder, der ram
mesætter. Formuler regler og rutiner for en kultur 
med gode omgangsformer og håndhæv disse.

• Vær en tydelig rollemodel, der viser vejen ved at 
have et sprog for, hvad der sker, når vi har gode om
gangsformer.

• Giv eleverne en forståelse af hvilken betydning gode 
omgangsformer har i forhold til andre mennesker, 
både i det store fællesskab, men også i en lærings
situation.

– Gode omgangsformer: mindset og strategi

Gode 
omgangsformer

Robusthed

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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• At barnet evner øjenkontak, smiler, lærer at være i kontakt, 
sige goddag, tak og farvel

• Gode rollemodeller er væsentlige for at kunne udvikle 
denne evne
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- At ligge på maven
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- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret
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Gode 
omgangsformer
Eksempler på opgaver, normer 
og kommunikation, som kan 
trænes/øves:
• Små opgaver og pligter i 

hverdagen, der inviterer bar-
net ind som en del af fæl-
lesskabet fx hjælpe med at 
rydde op på værelset, selv 
hænge tøj på plads, dække 
bord mv.

• Lære at følge spillereglerne  
i forskellige kontekster 
(f.eks. svømmehallen, lege-
pladsen) eller i forskellige 
lege eller aktiviteter (f.eks. sanglege, spil mv.)

• Lære barnet at være opmærksomme på og hjælpe hinanden f.eks. hvis et 
barn falder og slår sig, hvis en bliver ked af det, hvis en ikke kan løse en  
opgave

• Lære barnet god skik f.eks. ikke bøvse og prutte ved bordet og ej slå andre
• Hjælpe barnet med ikke at sige grimme ting til andre
• Lære barnet almindelig god høflighed, samt en forståelse for, hvorfor det er 

meningsfuldt fx at sige: ”Tak for mad”

Gode 
omgangsformer

Robusthed

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
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• Hjælpe barnet til en forståelse af at der skal være plads til at alle kan være med fx række 
hånden op, vente på tur, stå i kø, mv.

• Deltage aktivt og selvstændigt i fællesskabet fx være duks, have ansvarsområder.
• Lære barnet at kunne samarbejde selvstændigt fx i gruppearbejde
• Lære barnet at få en forståelse for, samt en accept af forskellighed, forskellige behov 

fx forståelse for, at andre børn har brug for at lære på en anden måde end en selv. En 
forståelse for, at ved at behandle alle forskelligt, så bliver de behandlet lige

•     Hjælpe barnet i at have øje på både sig selv og andre i fællesskabet fx du har brug for 
det, og de andre har brug for det sådan – hvad gør vi

Gode 
omgangsformer

Robusthed

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

Læs mere på www.klartillaering.dk

Nu bruges de gode omgangsformer og omgangstone 
selvstændigt, og fleksibelt, og kan bringes i spil i forskellige 
kontekster fx i fodboldklubben, klassefesten mv.

Robusthed

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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Her udfordres, redefineres og specialiseres de tillærte gode omgangs-
former og omgangstone, hvilket fører til at de unge får ejerskab.

Gode 
omgangsformer

Gode omgangsformer
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2. Kom godt i gang med gode omgangsformer (Opgave 1/4)

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

Opgaverne kan tilpasses forskellige aldersgrupper. 

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af gode omgangsformer

Gode omgangsformer / Side 3

INSPIRATIONSOPGAVE 1:  Udfold ordets betydning

• Inddel ordene gode omgangsformer i morfemer. Drøft ordenes betydning med eleverne.  
Giv dem mulighed for at komme med bud på, hvad udtrykket betyder.

• Find en situation hvor du tænker, du har brugt gode omgangsformer. 
• Lad eleverne byde ind med personlige fortællinger og erfaringer med gode omgangsformer. 



Gode omgangsformer / Side 4

2. Kom godt i gang med gode omgangsformer (Opgave 2/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af gode omgangsformer

INSPIRATIONSOPGAVE 2: Vær detektiv 

• Hvor finder du eksempler på gode omgangsformer?
• Lav sammen med eleverne et mindmap, hvor ’gode omgangsformer’ står i midten.  

Lad eleverne byde ind med deres eksempler på gode omgangsformer. 
• Når I har lavet et mindmap, så brug det som udgangspunkt for en dialog omkring betydningen  

af at have gode omgangsformer.  

Gode
omgangsformer
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2. Kom godt i gang med gode omgangsformer (Opgave 3/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af gode omgangsformer

INSPIRATIONSOPGAVE 3: Rollespil

• Udvælg en situation hvor gode omgangsformer indgår. Prøv at spille situationen som et 
rollespil. Prøv bagefter at spille situationen hvor du tager alle de gode omgangsformer ud. 
Hvordan ser situationen ud nu? 

• Fx en spisesituation i familien, en legesituation, en situation fra et digitalt forum  
– lav evt. et kommentarspor, som rollespillet tager udgangspunkt i.  
Hvad sker der, når vi står foran hinanden og ikke er adskilt af en skærm?

• I den efterfølgende dialog med eleverne sættes fokus på betydningen af gode omgangs
former i vores hverdag. 



INSPIRATIONSOPGAVE 4: Hokus pokus - mig i fokus

• Hver uge er eleverne på skift modtager af positiv feedback fra deres kammerater. 
• Hjemmefra har de øvrige elever forberedt udsagn, som de ønsker at give til den pågældende 

kammerat, der er i fokus. Eleverne skal begrunde deres udsagn, fx ”du er en god ven, fordi…”. 
• Udsagnene bør nedskrives, så de kan modtages og tages med hjem af eleven i fokus.

2. Kom godt i gang med gode omgangsformer (Opgave 4/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af gode omgangsformer
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3. Aktiviteter (Aktivitet 1/4)

Der skal løbende være fokus på gode omgangsformer hen over skoleåret. Nedenfor er der givet en række eksempler 
på aktiviteter, som styrker og træner gode omgangsformer. 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.   

– Der træner og styrker gode omgangsformer

Gode  
omgangsformer Skrive på hinandens rygge

Hvorfor For at fremme fokus på ressourcer hos hinanden og holde en positiv omgangstone/
form er intentionen ved denne øvelse, at eleverne bliver vænnet til at give og modtage 
positiv feedback. 

Hvad Alle elever får et A3/2papir på ryggen, enten over hovedet som krave eller på anden 
vis sat fast på ryggen. 

Hvem Fra 1. eller 2. klassetrin
Materialer A3/2papir, skriveredskab
Fysisk rum Klasserummet
Tid 15 min. 
Beskrivelse Når eleverne har fået en papirkrave på, cirkulerer de rundt imellem hinanden med et 

skrive redskab i hånden. Eleverne skal skrive noget positivt på alle klassekammeraters 
papirs kraver. Når alle elever har skrevet på alles kraver, tager man kraven af, læser  
og gemmer den positive feedback, man har fået. Efterfølgende kan der være kort 
opsamling i klassen, hvor man samtaler med eleverne om, hvordan det var at give 
positiv feedback, og hvordan det var at modtage positiv feedback. 
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3. Aktiviteter (Aktivitet 2/4)

– Der træner og styrker gode omgangsformer

Gode  
omgangsformer Massage

Hvorfor Massage styrker klassens sociale liv. Eleverne lærer at samarbejde med hinanden,  
de får større forståelse, lærer at tage hensyn og have tillid til hinanden.  
Eleverne slapper af og bliver klar til næste udfordring. 

Hvad Eleverne skiftes til at få og til at give massage.
Hvem Alle klassetrin: 2 og 2
Materialer Ingen
Fysisk rum Klasserummet
Tid 10 min. 
Beskrivelse Massage
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3. Aktiviteter (Aktivitet 3/4)

– Der træner og styrker gode omgangsformer

Gode  
omgangsformer Jeg gør en forskel

Hvorfor Det at gøre en forskel for andre giver en god og glad følelse indeni samtidig med, at  
det bidrager positivt til et fællesskab. Det er ganske små ting, der kan gøre en forskel.

Hvad “Jeg gør en forskel” 
Hvem Alle klassetrin
Materialer Ingen
Fysisk rum Klasserummet, skolen, hjemmet, fritiden
Tid Kan varieres
Beskrivelse Tal sammen om det at gøre en forskel i andre menneskers liv.  

Lad eleverne komme med eksempler på, hvilke små ting de selv bliver glade for  
i hverdagen, hvis deres forældre, søskende, venner eller andre gør en positiv forskel. 

Eleverne planlægger små konkrete aktioner, hvor de vil gøre en forskel for en anden/
andre, fx give et kompliment, holde døren, give et ekstra kram mv. Opfølgning gennem 
samtale på klassen.  
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3. Aktiviteter (Aktivitet 4/4)

– Der træner og styrker gode omgangsformer

Gode  
omgangsformer Tarzanholdet

Hvorfor For at styrke elevernes samvær og sammenhold arbejdes der med elevernes verbale  
kommunikation, fællesskab og fysiske bevidsthed.

Hvad Alle individer hjælper holdet igennem
Hvem Alle klassetrin
Materialer Fx redskaber fra idrætslokalet, tennisbolde, rør. 
Fysisk rum Evt. idrætslokalet
Tid Varierende, mindst 20 min. 
Beskrivelse Der bygges en bane med forhindringer, fx over/underforhindringer, afgrænsede cirkler/ 

firkanter, ting der skal transporteres igennem en forhindring, kammerater der skal føres 
igennem en forhindring. 

Eleverne inddeles i hold/klasser. De instrueres i, at dette er en øvelse, der sætter  
fællesskabet før individet. De skal kommunikere og hjælpe hinanden igennem en bane. 
Alle skal igennem, og de skal følges ad. 
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