
2 fronter – 08.01 - 2018 

Studerende:  
René 
Mette 
Marc 

Deltagere:  

2 klasse på Vorgod-Barde skole 

Mål:  

At aktivere børnene på en fysisk måde, hvorpå 
de kan lære om samarbejde. Sammenhold og 
accept kan også bruges til relations dannelse, 
hvilket også er et mål.   

 Beskrivelse: 

Deltagerne skal igennem forskellige prøvelser såsom 
sværdkamp, undvigelse af ”projektiler” og beherskelse af 
handicap. Dette for at kunne vinde konkurrencen. Gennem 
aktiviteten vil de skulle samarbejde for at kunne komme 
videre, og acceptere de udfordringer de ikke kan ændre. 
  

Midler:  

Aktivitets navn: ”2 fronter” 

 Idræt: deltagerne vil blive udfordret fysisk 
gennem flere forskellige ting. 
1 – man skal undgå at blive ramt af boldene. 
2 – man skalundgå at blive ramt af sværd. 
3 – man skal overkomme sit handicap. 

 Aktiviteten: Bliver en 4 delt proces    

 Fremmer: samarbejde, relationer, forskellige 
dele af de 4 almene handlekompetencer, giver 
et indblik i hvorledes det er at have en 
handicap.  

Teori:  

1 –  FLOW: Igennem Mihaly Csikszentmihalyis 
teori om ”Flow”, vil vi prøve at dokumentere 
aktiviteterne med børnene. Altså opnå en 
tilstand af flow hos børnene, hvorpå vi kan 
skabe mening og tilfredsstillelse omkring 
aktiviteten. 

2 – Det fælles tredje: Igennem Michael Husens 
teori ”det fælles tredje” vil vi forsøge at 
dokumentere hvordan en aktivitet som denne, 
kan fordre relations dannelse og trivsel i et 
børnefælleskab. Her har vi igennem teorien for 
øje, at det er aktiviteten der er det relationelle 
samlingspunkt.  

Første historie: 

I alle ting mødes 2 fronter, værende det lys og mørke, 

det gode mod det onde, sandhed eller falskhed. Selv i 

dag mødes to fronter.  

I dag mødes to fronter for at træn til en kamp som skal 

vise hvad det er de hver i sær kan. Ingen ved endnu 

hvad de to fronter står for eller hvorfor de mødes. Men 

når træningen er over og hvad front skal stå til ansvar 

over for de andre bliver det spændende at høre hvad det 

er de hver i sær kæmper for. 



3.1 – Dannelse: Vi vil anvende Wolfgang Klafkis 
teori omkring dannelse til at belyse hvilken 
rolle vi som pædagoger spiller i interaktionen 
med børnene. Dernæst også få at have fokus 
på det det enkelte individ i det store 
fællesskab. Dannelsesprincippet skal også 
være med til at dokumentere hvordan 
aktiviteten kan anvendes som læringsredskab. 

3.2 – de 4 almene handlekompetencer: de 
erfaringer man gør sig i Produkterne, skal give 
en mulighed for at kunne handle korrekt i 
andre situationer uden for det pågældende 
produkt. Handlekompetencer er et 
dannelsesideal. Det er således, hverken en 
undervisningsmetode eller et mål, der kan nås. 
Handlekompetencer er noget som, man 
udvikler gennem hele livet. Disse 
handlekompetencer skal udvikles, så man kan 
bruge dem i skole, på arbejdet eller i 
privatlivet. De almene handlekompetencer gør 
at man kan klare sig i et demokratisk samfund.  

Basis regler: 

Alle deltagere har 2 liv til at starte med. 

- bliver man ramt af en bold mister man 1 liv 

- bliver man ramt af et sværd mister man 1 liv 

Når en deltager har mistet alle sine liv, skal denne person gå tilbage til start og løbe en omgang rundt om 

hele banen, inden personen kan komme med igen (man får 2 liv tilbage når man har været banen rundt). 

Hvert hold har 10 ”flag” rundt omkring på deres banehalvdel. Det gælder om for modstanderne af finde, og 

hente disse flag. 

- man må ikke hente egne flag tilbage. 

- vinderen er det hold som først får alle flagene afleveret til den ansvarlige voksne. 

Har man et sværd må man ikke benytte en bold. 

Der vil være en historie der vil skabe en verden, som aktiviteten skal foregå i. denne historie bliver først 

lavet af de voksne. 

Aktivitet (tiden kan sættes op med 5 min til hver udfordring): 

Start: en historie bliver læst op og reglerne bliver forklaret. 

Start – 10 min: her må der kun benyttes bolde. 

10 min – 20 min: her bliver halvdelen af deltagerne på hvert hold tildelt sværd. 

20 min – 30 min: deltagerne bliver alle tildelt en form for handicap, som kan udfordre dem (disse skal passe 

til deltagerne). 



Afslutning: en vinder bliver fundet og kåret. 

Udvidet regler: 

Deltagerne bliver, efter afslutningen, delt op i 2 – 3 grupper. Hver gruppe får til opgave at ændre et eller 

flere af elementerne i aktiviteten. 

1 – handicap og reglerne her for. 

2 – Boldene og reglerne her for. 

3 – Sværdene og reglerne her for. 

4 – historien og den verden som aktiviteten foregår i. 

5 – reglerne og afsættet for ”flagene. 

Metode: planlagt proces 

 Foran: viser hvordan tingene skal gøres   

 Ved siden af: er med i aktiviteten og deltager 
på lige fod med deltagerne.   

 Bagved: omsorgsvisende og hjælpende. 

Beskrivelse:   

Foran – i starten af aktiviteten vil en voksen forklare og 
vise implementeringen af de forskellige regler (hvis det 
er de udvidede regler er der gruppen som skal gøre 
dette). 

Ved siden af – en til to af de voksne vil deltage i 
aktiviteten på lige fod med børnene, for at de kan se 
og føle engagementet, og spejle sig i de voksnes aftag i 
aktiviteten. 

Bagved – der vil være mulighed for arrangørerne at 
kunne træde ud og tage sig af deltagere, som ikke 
finder legen god, herved forsøge at få et Flow op at 
køre, eller som får problemer i løbet af selve 
aktiviteten. 
 

Niveau: 

Niveauet vil blive sat som standard fra start. Dog vil dette kunne ændre sig for de enkelte deltagere 
igennem tildelingen af handicap og sværd.  

Der vil være mulighed for at deltagere kan sætte sig ud og tage en pause, hvis dette er nødvendigt. Dette 
Dog ikke mere en 1 min ad gangen, da det ikke er meningen af deltagerne skal blive til tilskuer. 

Hvis der opstår skader skal disse minimeres hurtigst muligt. Da personen kan komme med ind i 
legen igen og komme i flow hurtigst muligt. 
Formidling:   

Verbalt og visuelt. 

 Konvergent   

• Instruktion   
• Følg mig   
• Styret igangsættelse   

Beskrivelse:  

Der vil forgå en verbal indledning, som er skabt til at gribe 

deltagerne, og sætte dem ind i en verden som de ikke 

normalt befinder sig i. 

Konvergent 

• Efter historien vil en voksen instruere deltagerne i 

reglerne. 



 Divergent   

• Opgave/problemløsning   
• Ramme princippet   

  

• Deltagerne vil blive vist, med brug af deltagerne 

selv, hvordan reglerne fungere. Reglerne vil blive 

resumeret ved implementeringen af hver ”ny 

implementering”. 

• Herefter vil deltagerne blive sat i gang med 

aktiviteten. 

Divergent 

• Under aktiviteten er deltagerne nødsaget til selv at 

finde løsninger på udfordringerne som de møder. 

De vil have mulighed for at spejle sig i den voksne, 

som befinder sig på deres hold eller de andre 

deltagere. 

• Alle deltagere skal holde sig indenfor de rammer 

og regler som er opsat og forklaret inden 

aktivitetens start. 

 

Evaluering:  

der skal være en fløjte til at gøre 

opmærksom på at spillet er bragt til ende og 

et nyt starter. 

Der skal kaldes til samling mindre da dette 

forstyrre flow. 

Handicappene skal gøres svære. Eks. Ved 

at personen mister brugen af en arm. 

De med handicap skal ikke kunne benytte 

våben. 

Der må ikke samles mere end en bold op af 

gangen. 

Man mister kun liv hvis man bliver ramt 

hurtigt efter hinanden (skal ikke italesættes 

men være en regel som de voksne har selv). 

Der må gerne være en voksen på hvert hold 

til at hjælpe. 

Sværene skal ”bare” lægges ind på banen 

efter XX min frem for at legen stoppes for 

at man kan forklare at de nu er med. 

Refleksion:  

selve den pædagogiske bagdør, niveau regulering og 

metodeopsætte virkede efter hensigten. Det fungerede 

godt at deltagerne kunne søge de voksne og få hjælp til 

at forblive i flow og finde glæde i legen. 

Deltagerne søgte arrangørerne frem for ”hverdags 

voksne” under aktiviteten. Dette kan skyldes Renés 

kendskab til stedet eller det faktum at Mette var de 

eneste kvinde under selve aktiviteten. 

Pigerne søgte meget Mette frem for mændene som også 

var til stede.  

Der blev hoveret meget. Dette bør italesættes hvis dette 

sker igen ved den kommende aktivitet. 



Reglerne skal forklares igennem historien 

frem for ”bare” at blive læst op. 

Samlet konklusion:  

  

  
 


