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Formål

Dialogkortene er et redskab til arbejdet med inklusionskulturen og
bevægelsesfællesskabet i klassen. Dialogkortene kan være med til at skabe
et trygt rum til at tale om egne, andres og bevægelsesfællesskabets
styrker. 

 
Funktion

 

Til dialog- og refleksionsarbejdet, har vi skabt 13 dialogkort, der kan
bruges sammen med bevægelsesaktiviteter. 

Med dialogkortene lærer eleverne hinanden bedre at kende og bliver
opmærksomme på hinandens styrker i bevægelsesfælleskabet. Eleverne kan
være optaget af udsagn som ”at være hurtigst” eller ”at være den bedst”.
Det er der ikke noget galt i så længe, der også bliver sat fokus på alt det
andet, eleverne også kan bidrage med.

Dialogkortene kan nuancere elevernes forståelser af hinanden, da de får
flere begreber til at tale om sig selv og hinanden i bevægelsesfælleskabet.  

 



At være opmærksom på egne, andres og fællesskabets styrker kan medføre
et positivt fokus på det, der fungerer godt, hvilket kan være med til at
øge en positiv selvværdsfølelse. Mange fokuserer ofte mere ensidigt på
det, der ikke lykkes. Med et positivt blik på det, der lykkes, kan eleven få
en fornyet tro på egne evner. Når eleverne ser og opdager, hvad de selv og
andre fører med ind i aktiviteterne og fællesskabet, styrker det også
sammenholdet.

At se
hinandens

styrker
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Dialogkortene er udviklet dels på baggrund af Martin Seligmans 24 karakterstyrker
i den positive psykologi og dels med afsæt i Helle Winthers 7 bevægelses-
dimensioner. 

Vi vil gerne være med til at at gøre bevægelse til et bredt begreb. Helle Winthers 7
bevægelsesdimensioner giver et helhedsorienteret kropssyn, hvor 7 dimensioner (se
figuren nedenfor) altid indgår i bevægelse. 

Dialogkortene vil være med til at fremhæve at bevægelsesfællesskabet består af
mange forskellige elementer og at alle elever kan bidrage uanset fysisk og kognitiv
formåen, når bevægelsesaktiviteterne er tilpassede. Nogle bevægelsesaktiviteter
har til formål at skabe positiv kontakt til visse dimensioner af bevægelse end
andre. En bevidsthed om de forskellige elementer der er i bevægelse og de
forskellige styrker, der er i spil, vil derfor være med til at give et andet blik på,
hvorfor nogle aktiviteter lykkes godt, hvor der i andre måske opstår konflikter og
udfordringer. 

Vi har valgt at have et tomt kort tilgængeligt blandt dialogkortene, da vores liste
af begreber ikke er en fuldendt liste – på den måde kan de enkelte klasser og elever
være med til at skabe flere begreber, der støtter de måder, eleverne er med i
bevægelsesfællesskabet på.

Teorien 
Bag
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Helle Winthers 7 bevægelsesdimensioner 



Dialogkortene kan skabe en positiv og tryg ramme til dialog, da kortene ikke
indeholder negative begreber. 
Eleverne kan dog sagtens være uenige om de styrker og begreber, de oplever hos
sig selv og andre. Vær derfor opmærksom på, at det kan føles ubehageligt, hvis
eleven ikke kan genkende styrken hos sig selv. 
Derfor er det vigtigt, at du som underviser fortsat sikrer, at eleverne oplever
arbejdet med dialogkortene som et trygt og behageligt sted at tale med
hinanden. Vi opstiller derfor en række anbefalinger til arbejdet med
dialogkortene:

HVAD SKAL DU VIDE OM 
DIALOGKORTENE
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Start altid med at benytte kortene på aktiviteterne og
fællesskabet – Fx kan eleverne finde de styrker, der var i spil i en
aktivitet. Først når eleverne er trygge ved begreberne, kan de
begynde at tale om styrker hos hinanden. Gennemgå og tal med
eleverne om begreberne og spørg ofte, om de mangler begreber og
tilføj gerne.

t

Fortæl eleverne at de altid skal tale gennem eksempler – Fx er du
ALDRIG en styrke eller et begreb. Brug i stedet sætninger som ”du
udviser mod, når du...” eller ”jeg synes, du viste mod, da du...” Det
er langt mere dialogfremmende og fortæller, hvad eleven har
opdaget og værdsætter ved den anden.

 

Brug aldrig begreberne negativt. Det kan være nærliggende, hvis en
elev fjoller for meget, at man så siger ”skru lige ned for din humor
og glæde”. Det er ikke hensigtsmæssigt, tal derimod i klassen om
det, der er svært udenom dialogkortene og søg årsagerne til, at
eleverne måske ikke indgår som ønsket i aktiviteterne.  

Husk at aktiviteterne skal være tilpassede, så alle kan deltage.
Brug kortene med mange forskellige aktiviteter. Vær nysgerrig på,
hvor eleverne selv synes det er rart at udfolde sig og giv dem
medindflydelse på at de kan vælge og være med til at gøre
aktiviteterne relevante for alle.

 

Lad eleverne finde deres egne styrker, når de er trygge ved
kortene. Forklar at det ikke handler om at være styrken – fx modig
eller kreativ, men at det handler om, at man får energi og glæde,
når man udviser mod eller har mulighed for fx at tænke og handle
kreativt. 

 



som beskrevet i tilpasningshjulet. Men udover
tilpasningshjulet kan I også benytte dialogkortene med
styrkerne som tilpasning til at lade eleverne blive aktivt
deltagende, selvom de ikke kan være med eksempelvis fysisk
på samme måder som de øvrige elever.

Eksempelvis kan man i et gruppearbejde med en åben opgave,
hvori der indgår bevægelse, sammen beslutte hvilke af
kompetencerne, der er vigtige for at lykkes med opgaven,
hvem der har hvilken rolle, og hvordan kompetencerne
bringes i spil: Fx kan en elev benytte strategisk tænkning og
have en strategisk rolle i en aktivitet.

Derudover, kan det være det en fordel, at både eleven selv 

Når eleverne oplever bevægelse i undervisningen, kan de bruge deres krop og
sanser på forskellig vis. Eleverne kan også benytte forskellige typer af
styrker, som er knyttet til idræt og bevægelse. 

Så når eleverne skal finde ud af, hvordan de vil bevæge sig og hvilke typer af
tilpasninger, der skal i spil for de elever, der er udfordrede på bevægelse, kan
man anvende andre regler, rekvisitter, andre måder at bruge kroppen -

BRUG STYRKERNE 
SOM TILPASNING

 

og fællesskabet ved, hvor de sammen og hver især særligt motiveres og gennem
hvilke styrker, de gerne udfolder sig – når man kender sig selv og hinanden, kan
man bedre sætte sig selv og andre i spil. Det kan fx også være forud for en
idrætsaktivitet, hvor eleverne forholder sig til, hvilke styrker og egenskaber,
der kan komme godt i spil i aktiviteten.
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Her ses eksempler på to
åbne opgaver til

henholdsvis bevægelse i
løbet af skoledagen og til

faget idræt  

https://www.aktiviteterforalle.dk/ovelse/spiludvikling/
https://www.aktiviteterforalle.dk/ovelse/byg-din-egen-aktivitet/
https://www.aktiviteterforalle.dk/skole/materialer-redskaber/
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