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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 robusthed samt styrke et mindset, 
der understøtter robusthed. 

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 robusthed. 
3. Konkrete aktiviteter, der træner robusthed.

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 beskriv-
elsen 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 klasse-
rummet, blandt kammeraterne og i en læringssitu-
ation.

• De skal trænes i at være i situationer, selvom det er 
svært.

• 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. 

Robusthed betyder at kunne acceptere, at andre har en 
anden mening, så man indimellem må tilpasse sig. Ro-
busthed handler om at kunne være i noget, der er svært 
og kan føles uretfærdigt, så læring forbliver i fokus. Ro-
busthed handler om at begå sig i en lærings situation. 

Det betyder, at eleverne skal kunne tåle et nej, tåle at 
der bliver stillet krav, tåle at noget er kedeligt, tåle at 
noget er svært, at noget ikke er selvvalgt og at noget 
føles uretfærdigt. Eleverne skal kunne håndtere at 
sam arbejde med mange forskellige.

Nogle elever reagerer følelsesmæssigt uhensigtsmæs-
sigt ved kravsætning, selvom opgaven ser ud til at være 
udfordrende på et passende niveau inden for deres ud-
viklingszone. Det fører ikke til progression i forhold til 
læring, og det frustrerer både elev og lærer. Elever kan 
opleves som ikke-deltagende, hvis noget ikke er selv-
valgt eller ikke rammer deres interesse. Samtidig kan 
det sociale liv i klassen rammes, hvis elever ikke kan 
regulere sig selv og følelsesmæssigt er så impulsstyre-
de, at dét bliver fokus. Visionen er, at eleverne bliver 
opmærksomme på de følelser, som forskellige situa-
tioner kan fremkalde, og at de kan regulere dem ved fx 
at gå på kompromis.

Hvis eleven ikke har en vis portion robusthed, 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 ubehageligt”, “jeg kan ikke lide det” 

– Robusthed: Mindset og strategi

Robusthed
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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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Robusthed hos det spæde og lille barn opstår,  
når det bliver mødt af rolige robuste voksne, som kan håndtere  
barnets følelser, trøste og guide så barnet lærer at verden er et 

trygt sted, og at der er hjælp at hente, når noget er svært.
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Robusthed

• At kunne tabe i spil
• At kunne få et nej til f.eks. en ekstra småkage, blive afvist i leg  

eller vente på det bliver ens tur
• At have evnen til selv at klare småproblemer i leg
• At have evnen til i de små situationer selv at stå ved egne holdninger 

og meninger
• At turde udfordre sig selv fysisk f.eks. ved at klatre op på et legestativ
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Robusthed

• At man ikke er førstevalg i legen
• At tage ansvar for opgaver i familien f.eks. tømme opvaskemaskine,  

rydde op på værelset
• At kunne se egne styrker og at tåle, at andre er hurtigere til at  

lære at læse, spille fodbold, cykle på tohjulet cykel
• At være selvhjulpen f.eks. at holde styr på madpakke, gymnastiktøj  

og skoletasken
• At kunne puste luftmadrassen op selv, når man er på telttur 

med familien

Robusthed
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Robusthed

• At acceptere, at man ikke får svar på en sms indenfor 5 min.
• At acceptere, at man får ”nej” til f.eks. en iPhone 6
• At turde stå ved egne holdninger og meninger - f.eks. ved ikke at 

være med til at mobbe, men invitere ind i fællesskabet i stedet

Robusthed
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Robusthed Robusthed

• At turde gå i det tøj, som man kan lide.
• At kunne tåle at blive fravalgt som kæreste.
• At være klar til at sætte grænser ift., hvad man selv synes, man er klar til.
• At stå ved sine egne holdninger og ikke bare ”overtage” forældrenes 

holdninger og meninger.
• At turde kaste sig ud i nye ting - som f.eks. efterskole, lejrskole,  

ungdomsuddannelse m.m.
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1. Introduktion til principper og læringssyn

til “det her er noget, jeg skal, det tager noget tid, men 
jeg klarer det”, “det er ikke det jeg har mest lyst til, men 
for at komme videre, så lad os gøre det”.  Dette er fun-
damentet for at kunne imødegå udfordringer i alle as-
pekter af livet. 

Læringsstrategierne kan understøttes ved at styrke 
procestænkningen i forhold til robusthed:

• Være bevidst om sproget i forhold til robusthed: 
“Det er hårdt arbejde, indimellem gør det ondt, når 
det er svært, jeg kan ikke finde ud af det - endnu”.

• Opmuntre til positiv snak: “Jeg kan godt tåle, at der 
bliver stillet krav. Jeg kan godt tåle, at der bliver sagt 
nej”.

• Anerkende og rose processen mod robusthed.
• Sætte robusthed ind i et udviklingsperspektiv: “Det 

er OK at have ubehagelige følelser, når noget er 
svært, når du ikke får ret, men du skal lære at styre 
det, så du tager hensyn til de andre, og så alle kan 
holde fokus på læringssituationen”.

• Italesætte følelsen og forklare, hvordan man regul-
erer sig selv. Fx: “ Jeg kan se, at du synes, det er uret-
færdigt, og det er svært for dig, men sig til dig selv, 
at du skal nok klare det”, fx: ”Jeg kan se du er uenig, 
men du vil gerne samarbejde og følge den andens 
idé”.

• Være en tydelig rollemodel, der viser vejen ved at 
have et sprog for, hvad der sker, når vi lærer.

– Robusthed: Mindset og strategi
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2. Kom godt i gang med robusthed (Opgave 1/4)

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

Opgaverne kan tilpasses forskellige aldersgrupper. 

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af robusthed

Robusthed / Side 4

INSPIRATIONSOPGAVE 1:  Udfold ordets betydning

• Inddel ordet robusthed 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 været robust.  
• Lad eleverne byde ind med personlige fortællinger og erfaringer med robusthed.



Robusthed / Side 5

INSPIRATIONSOPGAVE 2: Mindmap

• Lav et mindmap på tavlen, hvor robusthed skrives i midten. Lad eleverne byde ind med eksempler på 
hvad robusthed er og skriv det på tavlen, så I til sidst har et stort fælles mindmap.  

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

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af robusthed

Robusthed
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INSPIRATIONSOPGAVE 3: Læringskløft 

• Find et billede af en læringskløft. Præsenter læringskløften for eleverne med fokus på at skabe en 
forståelse af, at når vi skal lære noget nyt, er det en naturlig vej at bevæge sig ned igennem kløften 
og op igen. 

• Tal to og to om hvordan det føles, når vi er nede i kløften, og når vi bevæger os op igen.  
Kom med eksempler på to situationer: 
- En situation hvor du har siddet fast i kløften. Hvorfor blev du siddende? 
-  En situation hvor du er kommet op af kløften. Snak om hvilke strategier  

du brugte til at komme op af kløften.  
• Plenum: Lad eleverne byde ind med deres fortællinger i plenum. Brug det som udgangspunkt for 

en fælles drøftelse af forskellige strategier. 

2. Kom godt i gang med robusthed (Opgave 3/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af robusthed



INSPIRATIONSOPGAVE 4: Robusthed har mange dimensioner

Mennesket er et socialt væsen, og derfor bliver vi ofte påvirket af, hvad vi tror andre mennesker 
omkring os gør og mener. 
Flertalsmisforståelser er, når vi tror, at alle andre gør eller mener et eller andet, men det i virke-
ligheden kun er få, der gør dette.  

Øvelse: 
• Hvor mange herinde tror du xxx? Lad evt. eleverne skrive svaret på et stykke papir og holde det 

op samtidig, så det bliver visuelt tydeligt for eleverne. 
• Gør du selv xxx? Brug evt. grønt/rødt papir for ja/nej svar og lad eleverne holde papiret op. I kan 

også gøre øvelsen mere aktiv ved at dele klasselokalet i ja/nej felt og lade eleverne stille sig hen 
til deres svar. 

Nogle gange kan vi komme til at deltage i nogle ting, som vi egentlig ikke har lyst til. Det viser sig 
ofte, at der er stor forskel på, hvad vi tror, og hvad der er virkeligt. Samtal om hvorfor det er sådan. 
Nogle gange vil man også opleve, at de andre gør noget, som man ikke selv kan stå inde for eller ikke 
selv har lyst til at være en del af. Tal om hvordan man siger fra, og hvordan det føles at sige fra. 

Læs mere på robusthed.dk

Robusthed / Side 7

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

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af robusthed



3. Aktiviteter (Aktivitet 1/4)

Der skal løbende være fokus på robusthed hen over skoleåret. Nedenfor er der givet en række eksempler på aktiv-
iteter, som styrker og træner robusthed. 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 beskrivelse 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 robusthed

ROBUSTHED Positivitetsdagbog
Hvorfor Når vi oplever udfordringer og svære ting, kan vi have svært ved at holde fast 

i det positive. Det at fastholde det positive kræver mere af os, mens negative 
følelser til gengæld kan være svære at slippe af med. Ved hjælp af denne øvelse 
trænes eleverne i at få de positive tanker og følelser til at fylde mere - derved 
bliver vi bedre til at håndtere modgang. 

Hvad Positivitetsdagbog
Hvem Alle klassetrin
Materialer Notesbog
Fysisk rum Klasserum eller derhjemme
Tid 15 min.
Beskrivelse Skriv tre gode ting der er sket i løbet af skoledagen eller dagen i går. Intentionen 

er, at det skal skabe motivation for at lægge mere mærke til de positive hændel-
ser/begivenheder i løbet af dagen. Skriv også hvorfor det skete, og hvad din rolle 
i det var.  
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3. Aktiviteter (Aktivitet 2/4)

ROBUSTHED Find ro
Hvorfor Øvelse, der skal hjælpe til med at slappe af og mærke efter, hvordan kroppen og 

sindet har det. Øvelsen fremmer accept og anerkendelse af sig selv. 
Hvis vi kan berolige os selv, har vi nemlig nemmere ved at bevare overblikket og 
passe på os selv under pres. 
Når vi gør det, kan vi bedre være robuste.

Hvad Find ro   
Hvem Alle
Materialer Ingen
Fysisk rum Fx et klasseværelse
Tid 5-10 min. gerne hver dag.  
Beskrivelse Øvelsen giver hjælp til at slappe af og mærke, hvordan tilstanden er i krop og 

sind. Finde ro, være stille, lukke øjne, lægge hånd på maven og have fokus på 
åndedrættet og mærke, hvordan hånden bevæger sig op og ned.  
Gentage øvelsen og efter nogle minutter åbne øjnene.

– Der træner og styrker robusthed

Robusthed / Side 9



3. Aktiviteter (Aktivitet 3/4)

– Der træner og styrker robusthed
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ROBUSTHED Tankefælder
Hvorfor Alle mennesker har nogle gange negative automatiske tanker eller går i 

tankefælder.
Hvad Tankefælder
Hvem Alle
Materialer Papir/blyant eller dokument i Google
Fysisk rum Alle steder
Tid 20 min. + tid til individuel opgave 
Beskrivelse Snak om de fire mest almindelige tankefælder:

1. De negative briller (man ser kun negative sider “glasset er halvtomt”).
2. At forstørre ting (hvor sandsynlige er dine tanker, har du gjort noget større/

værre, end det er?).
3. Sort/hvid opfattelse (altid, aldrig), (spørg dig selv om det virkelig er sandt, fx 

“der er aldrig nogen, der vælger mig”. Passer det?).
4. At være spåkone (hvor sikker kan du være på dine antagelser? Du tror måske, 

du ved, hvad andre tænker). 

Vær opmærksom på dine følelser og tanker i nogle dage og skriv dem ned opdelt 
i et skema: 
1. Beskriv situation 
2. Jeg tænkte… 
3. Jeg følte… 
4. Jeg gjorde…
5. Hvilken tankefælde røg jeg i?
Saml op sammen og hør eksempler.  



3. Aktiviteter (Aktivitet 4/4)

– Der træner og styrker robusthed
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ROBUSTHED Hanekamp 
Hvorfor Formålet er at komme tæt på hinanden og bruge sin fysik på en kontrolleret 

måde gennem en sjov leg.
Hvad Hanekamp
Hvem Alle klassetrin
Materialer Ingen
Fysisk rum Klasserummet eller udendørs
Tid 5 min. 
Beskrivelse Eleverne går sammen to og to. Hver person holder hænderne på modsatte 

albue. Deltagerne stiller sig over for hinanden på ét ben. Nu handler det om at 
skubbe til hinanden med de “fastlåste” arme eller skulderen samtidig med, at 
man hopper på ét ben. Det handler om at skubbe den anden ud af balance.
Aftal regler for hvornår man bliver diskvalificeret. Fx hvis man hopper på to ben, 
hvis man skubber så hårdt, at den anden falder.
Legen kan gøres konkurrencepræget, hvis vinderne går videre og skal kæmpe 
mod de andre vindere.


