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OM LEGEDYR I COOL KIDS SESSIONER 

 
 
 
Det kan være til hjælp at bruge legetøjsdyr i sessioner med de 7-9 årige, da det kan hjælpe til 
at fastholde interesse og aktiv deltagelse. 
 
Til repetition af trappestigelæring kan f.eks. anvendes et dyr som ”har brug for hjælp” til sin 
trappestige. Dyrene kan også inddrages i social færdighedstræning. 
 
Det kan i den forbindelse være en god ide at give dyret nogle personlige egenskaber, det 
skærper børnenes interesse for lege-lærings-situationen. 
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EKSEMPEL FRA SESSION 6 Vedrørende repetition af trappestiger: 
 
(ØVELSE 28)- BRUG ELEFANTEN ELLA TIL AT STILLE BØRNENE SPØRGSMÅL – PAS PÅ – 
ELLA SPISER KLISTERÆRKER: 
Ella har en trappestige der handler om at hun selv skal gå ned og drikke vand ved floden. Hun 
er en stor elefant på 9 år så det skulle hun gerne kunne nu. Ella stiller børnene spørgsmål for 
at forbedre sin trappestige: Det tilsigtes at børnene giver gode uddybende svar til Ella. 

Hvor meget angst må man have på angstskalaen, når man skal prøve det første 
trin? (4) 
Jeg synes det øverste trin på min trappestige virker frygtelig svært, bliver det ved 
med at virke så farligt for mig? (NEJ) 
Jeg har prøvet mit nederste trin én gang, hvorfor er jeg stadig bange? (ØVE) 
I siger jeg skal øve mig, men hvor længe skal jeg blive ved med at lave det samme 
trin da? (TIL KEDER SIG) 
Jeg har ikke lyst til at prøve mit andet trin, for det er alt for skræmmende, mindst 
7 på bekymringsskalaen, hvad er der galt med den dumme trappestige? (FOR 
STORT SPRING) 
Okay, men så vil jeg også have min mor med altid, er det ikke okay? Det må hun 
da godt, ikke? Hvorfor ikke? (SIKKERHEDSADFÆRD) 
Hvad skal jeg have for at øve mig? Jeg synes ikke rigtig jeg har lyst til at gøre det 
jeg er bange for? Hvorfor skulle jeg gøre det (BELØNNING OG 
SELVSTÆNDIGHED) 

 
ØVELSE 28 UDFYLDES AF BØRNENE SELV OG GENNEMGÅS, SPØRG BØRNENE: 

ER DER NOGEN AF JER, DER HAR HAFT DE SAMME PROBLEMER SOM ELLA? 
HVILKE? 
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ØVELSE 29, PRÆSENTER BØRNENE FOR PROBLEMLØSNING 
 
ELLA KAN BRUGES IGEN: 
 
ELLA HAR FAKTISK OGSÅ ET PROBLEM.  
HUN ELSKER AT GÅ MED SIN MORS HØJHÆLEDE SKO, OG NU ER HUN KOMMET TIL AT 
VÆLTE MED DEM PÅ OG KNÆKKE HÆLEN PÅ DEN ENE – LAVE PROBLEMLØSNING.  
 
 

000000 
 
ELLA OG HENDES VENNER KAN OGSÅ INDDRAGES I SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING I 
SESSION 7 SAMMEN MED SUR KROKODILLE OG LILLE GENNEMSIGTIGE GLAS-MUS. 
EKSEMPLER: 
 

1- TERAPEUTEN STARTER MED AT SPILLE DYRENE:  
Ella skal i svømmehal med hund ,  
mus vil gerne med… 
Sur krokodille vil gerne med 
Hest (cool kid) vil gerne med => HVAD SKER DER? 

 
2- BRUG DERNÆST BØRNENE TIL AT VÆRE MUS, KROKODILLE, HEST 

Ella holder fødselsdag og har glemt at invitere mus, krokodille, hest. Børnene 
spiller dyrene, idet de instrueres i at huske de egenskaber vi har tillagt dyrene 
 

3- DERNÆST SPILLES ROLLESPIL – BØRNENE SKAL I FORSKELLIGE SITUATIONER 
VÆRE EN SUR KROKODILLE, EN LILLE MUS ELLER ET COOL KID 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


