
Socialt fokus 2020  
Overordnede mål:   
Social fokus sigter at stimulere elevernes læring, empati og selvkontrol, samt styrke deres sociale 
kompetencer inden for samarbejde, kommunikation og relationer.  
Fagbeskrivelse:   
Social fokus er et fag, der gennem undervisning, refleksion og leg sigter mod, at styrke elevernes sociale 
kompetencer. Sociale kompetencer giver adgang til fællesskaber, giver muligheden for at forstå sig selv og 
giver muligheden for at forstå den verden, man er en del af. Socialt fokus giver eleverne et sprog til at 
udtrykke følelser, grænser og bruge positiv indre tale. Eleverne vil få en forståelse af samspil og 
kommunikation, som en proces, hvor man giver og modtager.    
Emner:   

 Mig:   
o Positiv tænkning  
o Hvornår skal jeg opsøge hjælp  
o Håndtering af nederlag og fejl.  

 Skole:  
o God/dårlig skoleadfærd  
o Store eller små problemer?  
o Sladrehank eller hjælper?  

 Kammerater:   
o Samtale (øjenkontakt, kropssprog, tone og emner)  
o Samtaletips  
o Lyttefærdigheder  
o Personlige grænser (familie, kammerater og fremmede)  
o Socialt filter  

 Følelser:   
o Grundfølelser (og forskellige ord/grad for hver grundfølelse)  
o Kommunikation om følelser og sætte grænser over for andre på en respektfuld måde.  
o Nedkølingstips  

 Rettigheder  
o FN’s Børnekonvention  
o Respekt for det enkelte menneske  

Uge  Forløb  Mål  Materialer og indhold  

43-46  Mig og mine 
følelser  

Jeg kender alle grundfølelser  
Jeg kan genkende grundfølelserne  
Jeg kender til ord, der beskriver 
forskellige grader af grundfølelserne.  
Jeg kender til positiv selvtale og 
negativ selvtale  

Interaktive socialt fokus hæfte  
-Arbejdsark  
Hjernesmart pædagogik:  
Amygdalasangen  
Amydala-ur  
Glitterflaske  
Vrede termometer  
  
Filmen: Inderst inde  
  

47-51  Venskab  Jeg kan være en god ven.  
Jeg kan lege og tale med andre end 
min bedste ven.  
  

Red barnet: Min skole-min ven  
  
Interaktive socialt fokus hæfte  
Sea of Friends  
Friendship scoot  
-Sandt eller falsk om venskaber.  
Social emotional Trivia:  Friendship.  

1-5  Klassekabalen  Jeg kan identificere roller i en klasse.  
Jeg ved hvad et hierarki er.  

Undervisningsmateriale fra 
Filmcentralen  

https://redbarnet.dk/skole/faellesskab-og-trivsel/min-skole-min-ven-indskoling/
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/klassekabalen#.X04VMMgzY2w
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/klassekabalen#.X04VMMgzY2w


Jeg har indsigt i hvad der kendetegner 
et fællesskab og hvad det betyder for 
et individ at være en del af 
fællesskabet.  
  

Afsnittene: Fælleslege, 
pigeproblemer, lejrskole og hård 
tone  
  

8-10  Læringskløften  Jeg kan bevare roen og lære af mine 
fejl.  
Jeg kan komme i tanker om succeser, 
når jeg oplever nederlag.   

Interaktive socialt fokus hæfte  
-Arbejdsark  
Classdojo video  

11-12  Dialog  Jeg ved hvad girafsprog er og hvad 
ulvesprog er.   
Jeg kan bruge jeg-udsagn.  
Jeg kan lytte og tale i en samtale.  
Jeg ved at ens situationer opleves 
forskelligt fra menneske til menneske.  
Jeg kender til konflikt-trappen.  

Giraf- og ulvesprog  
Konflikttrappe  

14-17  
  
  
  
  

Drilleri og 
mobning  
  
  
  
  

Jeg kender forskel på drilleri og 
mobning.  
Jeg kan sige fra når nogle driller mig.  
Jeg kan sige fra når nogle mobber 
andre.  

Red barnet: Mobningens ABC  
Social Emotional Trivia: Bully  
  
  
  

18-25  Børns rettigheder  Jeg kender til FNs børnekonvention  
Jeg ved at det er ok at sige fra, når 
nogen eller nogle overskrider mine 
grænser  

Red barnet: Vores stemmer –vores 
rettigheder  
Red barnet: Alle børn  

Ret til ændringer forbeholdes.  
  

  

https://redbarnet.dk/skole/faellesskab-og-trivsel/mobningens-abc/
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/vores-stemmer-vores-rettigheder-indskoling/
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/vores-stemmer-vores-rettigheder-indskoling/
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/alle-boern-indskolingen/


 


