Inspirationsmateriale

Selvregulering/
Selvdisciplin

Robusthed | Behovsudsættelse | Nysgerrighed
Vedholdenhed | Automatisering | Gode omgangsformer
SELVREGULERING/SELVDISCIPLIN
MÅLGRUPPE:
Materialet henvender sig til fagfolk i grundskolen.
Aktiviteterne kan justeres, så de passer til den enkelte målgruppe.
LÆRINGSMÅL:
Opbygge forståelse af begrebet selvregulering/selvdisciplin samt
styrke et mindset, der understøtter selvregulering/selvdisciplin.
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 selvregulering/selvdisciplin.
3. Konkrete aktiviteter, der træner selvregulering/selvdisciplin.
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• At komme ind når klokken ringer
• At kunne tåle krav uden at bryde sammen
Er at kunne forstå og regulere egne følelser. Selvregulering er behovsoplevelse
• At kunne overholde skolens regler
• At kunne sidde og spise med de andre i børnehaven og i familien
• At kunne lade være med at afbryde når andre taler
og behovsudsættelse. Fra fødslen er barnet udstyret med meget begrænset
• At kunne vente til det bliver ens tur
• At kunne håndtere et nej fx at stoppe med at løbe på gangene i skolen – eksempelvis omgangen med mobiltelefoner
evne til selvregulering. Evnen udvikles gennem nære relationer som barnet
• At kunne arbejde videre selvom man synes, det er kedeligt
• Ati tåle et nej
indgår i. Trygge rammer og opdragelse. De første leveår er betydningsfulde
• At kunne tænke før det handler fx ved at lade være med at slå
• At kunne lytte til hvad andre siger og forholde sig til det
• At kunne klare at dele med andre uden at bryde sammen • At kunne sidde stille og holde fokus i et givet tidsrum
forhold til udvikling af selvregulering. Her grundlægges ”arkitekturen/skelettet”
uden blot at fortsætte i eget spor
• At kunne falde i søvn selv om aftenen
for den fremtidige udvikling.
• At komme ind i klassen når klokken ringer
• At kunne sætte madkassen tilbage i køleskabet

1. Introduktion til principper og læringssyn

Læs mere på www.klartillaering.dk
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– Selvregulering/selvdisciplin: Mindset og strategi
Læs mere på www.klartillaering.dk

• At udøve social kontrol fx ved at kunne håndtere at samarbejde
med forskellige klassekammerater uafhængigt af egne præferencer
• At kunne regulere sig i forhold til forskellige arenaer
• At kunne arbejdet med noget uden at være motiveret

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
At
At
At
At

ligge på maven
skulle have skiftet tøj/ble
tænder skal børstes
vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
man ikke altid får sin livret

Denne tænkning og måde at arbejde på skal danne
rammen om al pædagogik og didaktik.
Læs mere på www.klartillaering.dk

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 beskrivelsen 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 klassen, blandt
kammeraterne og i en læringssituation.
• 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.
Selvregulering betyder at kunne tage den andens perspektiv, da vi alle - hele tiden - regulerer os i forhold
til hinanden. Selvregulering/selvdisciplin handler om
at kontrollere egne følelser og adfærd, så læring kommer i fokus. Selvregulering/selvdisciplin handler om at
begå sig i en læringssituation. Det betyder, at eleverne
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-

At
At
At
At
At

-

At
At
At
At
At

ligge på maven
skulle have skiftet tøj/ble
tænder skal børstes
vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
man ikke altid får sin livret

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 samarbejde med mange forskellige.

ligge på maven
skulle have skiftet tøj/ble
tænder skal børstes
vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
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

Læs mere på www.klartillaering.dk

Nogle elever reagerer følelsesmæssigt uhensigtsmæssigt ved kravsætning, selvom opgaven ser ud til at være
udfordrende på et passende niveau, inden for deres udviklingszone. 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 selvvalgt eller ikke rammer deres interesse. Samtidig kan
det sociale liv i klassen rammes, hvis elever ikke kan
regulere sig selv og følelsesmæssigt er så impulsstyrede, at dét bliver fokus. Visionen er, at eleverne bliver
opmærksomme på de følelser, som forskellige situationer kan fremkalde, og at de kan regulere dem.
Hvis eleven ikke kan regulere/disciplinere sig selv,
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 kan ikke lide det”
til ” “det her er noget, jeg skal, det tager noget tid, men
jeg klarer det”, da det er fundamentet for at kunne imødegå udfordringer i alle aspekter af livet.
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• At komme ind når klokken ringer
• At kunne tåle krav uden at bryde sammen
Er at kunne forstå og regulere egne følelser. Selvregulering er behovsoplevelse
• At kunne overholde skolens regler
• At kunne sidde og spise med de andre i børnehaven og i familien
• At kunne lade være med at afbryde når andre taler
og behovsudsættelse. Fra fødslen er barnet udstyret med meget begrænset
• At kunne vente til det bliver ens tur
• At kunne håndtere et nej fx at stoppe med at løbe på gangene i skolen – eksempelvis omgangen med mobiltelefoner
evne til selvregulering. Evnen udvikles gennem nære relationer som barnet
• At kunne arbejde videre selvom man synes, det er kedeligt
• Ati tåle et nej
indgår i. Trygge rammer og opdragelse. De første leveår er betydningsfulde
• At kunne tænke før det handler fx ved at lade være med at slå
• At kunne lytte til hvad andre siger og forholde sig til det
• At kunne klare at dele med andre uden at bryde sammen • At kunne sidde stille og holde fokus i et givet tidsrum
forhold til udvikling af selvregulering. Her grundlægges ”arkitekturen/skelettet”
uden blot at fortsætte i eget spor
• At kunne falde i søvn selv om aftenen
for den fremtidige udvikling.
• At komme ind i klassen når klokken ringer
• At kunne sætte madkassen tilbage i køleskabet
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– Selvregulering/selvdisciplin: Mindset og strategi
Læs mere på www.klartillaering.dk

• At udøve social kontrol fx ved at kunne håndtere at samarbejde
med forskellige klassekammerater uafhængigt af egne præferencer
• At kunne regulere sig i forhold til forskellige arenaer
• At kunne arbejdet med noget uden at være motiveret

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
At
At
At
At

ligge på maven
skulle have skiftet tøj/ble
tænder skal børstes
vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
man ikke altid får sin livret

Læringsstrategierne kan understøttes ved at styrke
procestænkningen i forhold til selvregulering/selvdisciplin:
Læs mere på www.klartillaering.dk

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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• Vær bevidst om sproget i forhold til selvregulering:
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.
• Anerkend og ros processen mod selvregulering og af
selvregulering.
• 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
At
At
At
At

-

At
At
At
At
At

ligge på maven
skulle have skiftet tøj/ble
tænder skal børstes
vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
man ikke altid får sin livret

• Italesæt følelsen og forklar hvordan man regulerer
sig selv, fx: “ Jeg kan se, at du er vred, og det er svært
for dig, men sig til dig selv, at du skal nok klare det”.
“ Jeg kan se, du er vældig glad og tænker på noget
andet, end det vi er i gang med, men sig til dig selv,
at det er først i eftermiddag, du skal på tur. Lige nu
skal du læse”.
• Gennem klasseledelse - det at være en tydelig leder,
der rammesætter.
• 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.

ligge på maven
skulle have skiftet tøj/ble
tænder skal børstes
vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
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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2. Kom godt i gang med selvregulering/selvdisciplin

(Opgave 1/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af selvregulering/selvdisciplin

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

INSPIRATIONSOPGAVE 1: Udfold ordenes betydning
• Inddel ordene selvregulering og selvdisciplin i morfemer. Drøft ordenes betydning med eleverne.
Giv dem mulighed for at komme med bud på, hvad ordene betyder.
• Find en situation hvor du tænker, du har brugt selvregulering/selvdisciplin aktivt.
• Lad eleverne byde ind med personlige fortællinger og erfaringer med selvregulering/selvdisciplin.
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2. Kom godt i gang med selvregulering/selvdisciplin

(Opgave 2/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af selvregulering/selvdisciplin
INSPIRATIONSOPGAVE 2: Hvordan opfører vi os?
• Del eleverne op i grupper. I grupperne skal de tale om, hvordan man aflæser de sammenhænge,
man indgår i. Hvordan er det hjemme hos jer? Hvilke normer for adfærd gælder i forskellige arenaer?
Hvordan opfører man sig på et museum, til familiefødselsdag, i supermarkedet, i offentlige transportmidler, sportsfaciliteter, i religiøse rum osv.?
• Hvis I var en familie, hvilke tre regler ville så være de vigtigste for god opførsel.
Begrund og præsenter for de andre i klassen.
• Er der forskel på, hvordan man opfører sig derhjemme, og når man er ude?
• Er der nogle ting, der går igen? Er der punkter, hvor vi alle er enige?
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2. Kom godt i gang med selvregulering/selvdisciplin

(Opgave 3/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af selvregulering/selvdisciplin
INSPIRATIONSOPGAVE 3: Præsentationsspillet
To elever går uden for lokalet for at forberede en kort præsentation af et selvvalgt emne.
Disse to elever er ikke på forhånd vidende om, hvad der foregår i lokalet, mens de er udenfor.
Imens instrueres holdets øvrige elever i at indtage forskellige roller, de skal udføre under de to kammeraters præsentation. Rollerne skal udføres så naturligt som muligt.
Rollerne kan fx være:
• to, der hvisker til hinanden.
• en, der rejser sig og går.
• nogle, der lytter aktivt.
• nogle, der er fokuserede på computeren.
• en, der virker uinteresseret.
• en, der ligger hen over bordet og sover.
De to elever, der har forberedt en præsentation, kommer ind i lokalet og gennemfører deres
præsentation. Efterfølgende interviewes de to elever om deres umiddelbare oplevelse af
klassekammeraterne under præsentationen samt de øvrige elevers oplevelse af at være i deres
roller. Afslutningsvis samtales der med hele holdet om, hvilken betydning ens adfærd har over for
andre.
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2. Kom godt i gang med selvregulering/selvdisciplin

(Opgave 4/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af selvregulering/selvdisciplin
INSPIRATIONSOPGAVE 4: ”Simon siger”
• Leg ”Simon siger” med forskellige instruktioner.
• Tal bagefter om taber- og vinderreaktioner.
• Hvordan reagerer vi, når vi bliver dømt ude?
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3. Aktiviteter

(Aktivitet 1/4)

– Der træner og styrker selvregulering/selvdisciplin

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

SELVREGULERING

Skak

Hvorfor

Taber- og vinderreaktioner

Hvad

Skak

Hvem

Alle klassetrin

Materialer

Et skakspil og et skakur pr. par. Der kan hentes en app med skakur til mobilen.

Fysisk rum

Klasserummet

Tid

Det er en god ide at spille på tid fx 3-5 min. Det gør det nemmere at strukturere,
så de får skiftende modstandere. Det anbefales, at det er en tilbagevendende
aktivitet.

Beskrivelse

Eleverne indføres i det kodeks, der er en del af skakkulturen.
• Giv hånd før og efter
• Vær stille når den anden tænker
• Overhold tiden
• Følg spillets regler
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3. Aktiviteter

(Aktivitet 2/4)

– Der træner og styrker selvregulering/selvdisciplin

SELVREGULERING

Progressionsoversigter/Tjeklister/Kriterier

Hvorfor

Ved at arbejde med progressionsoversigter/tjeklister/kriterier for vores arbejde
øver vi os på at være og blive i processen. Ofte ønsker vi at kunne sætte kryds og
afslutte opgaver hurtigst muligt. Det kræver øvelse og træning at kunne regulere
dette.

Hvad

Lav kriterier for projekter, tjeklister til skriftlige opgaver mv.

Hvem

Alle klassetrin

Materialer

Ingen

Fysisk rum

Klasserummet

Tid

Varierende

Beskrivelse

Lav kriterier for stillede opgaver, tjeklister til skriftlige opgaver mv. Tjeklister
kræver flere gennemlæsninger af et produkt, inden det er færdigt. Sammenhold
gerne første udkast og det endelige produkt med henblik på at vurdere effekten
af at kunne blive i proces og holde fokus over længere tid.
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3. Aktiviteter

(Aktivitet 3/4)

– Der træner og styrker selvregulering/selvdisciplin

SELVREGULERING

Puste fjer til firkant/lægge arm/skubbe fødder/trække tov

Hvorfor

For at arbejde med elevernes bevidsthed om kroppen, mærke grænser og
mærke, hvad kroppen kan/ikke kan, når man skal regulere sig selv.

Hvad

•
•
•
•

Hvem

Alle klassetrin

Materialer

En fjer pr. par/gruppe, bord og kridt (eller andet, der kan markere en firkant i
midten af et bord). Tov.

Fysisk rum

I klasserummet. Skubbe fødder-øvelse og tovtrækning evt. i idrætslokale.

Tid

Varierende

Beskrivelse

Puste fjer: Der tegnes en firkant i midten af et bord. Mindst to elever placeres på
hver side af bordet. Øvelsens formål er, at man ved at samarbejde og regulere
egen krop får fjeren til at lande i midten af firkanten.

Puste fjer til firkant
Lægge arm
Ligge med fødder mod fødder på gulvet, skubbe med fødderne
Tovtrækning

Skubbe-fødder-øvelse: Eleverne er sammen to og to og lægger sig på gulvet
fod mod fod. Eleverne skal nu skubbe hinanden og derved få fornemmelse af
egne og andres kræfter.
Tovtrækning: Tovtrækning er en konkurrence, hvor to hold trækker i hver sin
ende af et reb. Hvert hold har et mærke, som rebets midte skal trækkes hen til.
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3. Aktiviteter

(Aktivitet 4/4)

– Der træner og styrker selvregulering/selvdisciplin

SELVREGULERING

Kroppen v/aktivitetskift

Hvorfor

Fra høj til lav arousal

Hvad

Fokus på hvad der sker i kroppen ved aktivitetsskift

Hvem

Indskoling og mellemtrin

Materialer

Ingen

Fysisk rum

Klasserummet

Tid

5 minutter

Beskrivelse

Når aktiviteter ændrer sig, gælder nye regler, og disse har indflydelse på,
hvordan vi skal agere. Samtal om hvordan aktivitetsskift fra høj til lav arousal
mærkes i kroppen - fx ved skift fra frikvarter til undervisning. Hvordan er vejrtrækningen, pulsen og følelserne?
Øvelsen kan udvides fx ved brug af “Stopdans”; hvordan mærkes det i kroppen,
når man står stille efter at have danset vildt? Hvad sker der i kroppen, hvis man
bliver “dømt ude”?
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