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Oplæg til forløb om grundfølelser 
i  børnehaveklasse 
 
Målet med forløbet er at understøtte og styrke børnenes evne til at lytte til 
sig selv og handle hensigtsmæssigt på deres følelser til glæde for både sig 
selv og andre. 
 
Forløbet er i tråd med de Fælles Mål for børnehaveklassen, hvor et 
færdigheds- og vidensmål under kompetenceområdet Engagement og 
Fællesskab netop handler om Følelser: 
 

• Eleven har viden om følelser og deres udtryk 
• Eleven kan handle hensigtsmæssigt på egne og andres følelser 

 
Dette er desuden en vigtig forudsætning for at lykkes med færdigheds- og 
vidensmålet Samvær og samarbejde: 
 

• Eleven kan etablere og vedligeholde positive relationer 
 

Kort om grundfølelserne 
Vores grundfølelser er vores personlige gps, som vi bruger til at handle i 
overensstemmelse med dem vi er. Hvis vi af den ene eller den anden grund 
ikke kan mærke os selv, overhører vi gps’ens signaler, og vi kommer på 
afveje. – Vi reagerer uhensigtsmæssigt. 
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Vores grundfølelser er angst, vrede, sorg og – konsekvensen af at  
handle på de tre første – glæde. For mange mennesker er en eller flere 
grundfølelser ikke legitime at vise, og vi reagerer måske med en af de 
andre, fordi det er dét, vi har lært. (Eks: Vores grænser bliver overskredet,  
og i stedet for at markere os, bliver vi måske kede af det eller bange for at 
miste). 
 
Hvis vi lærer vores grundfølelser at kende, vil vi vide hvordan vi handler i 
overensstemmelse med dem vi inderst inde er. Vi lærer at gennemskue 
egne forsvarsmekanismer og flugtruter og sætte konstruktiv handling i 
stedet. Følelsen forsvinder, når vi har handlet, og vi mærker den dybe, 
indre glæde, vi skaber i stedet. Vores selvværd og vores integritet styrkes, 
og vi bliver mindre tilbøjelige til at søge bekræftelse og værd i 
(forestillinger om), hvad andre synes. I stedet styrkes vi i at lytte til os selv 
og det, der er rigtigt for os. I det giver vi automatisk mere plads til andre. 

 

Grundfølelserne på skoleskemaet 
Jeg har længe drømt om, at dette kom på skoleskemaet som en 
fundamental kundskab for at have et konstruktivt forhold til sine følelser 
og mestre sit liv. Havde jeg selv haft denne indsigt tidligere i mit liv, 
oplever jeg, at mange omveje kunne være sparet. Jeg fik den som godt 30-
årig – men hvorfor ikke starte når man er 5-6 år? 
 
Børnene skal ikke lære noget de ikke allerede ubevidst véd. Målet ved at de 
bevidstgøres tidligt er, at der er færre tillærte uhensigtsmæssige mønstre 
og kortere vej til den ubevidste hukommelse om, hvad følelserne er til for. 
 
Læren om grundfølelserne gør ikke blot valg og handlinger enklere, det 
giver også et fælles sprog og et redskab til at reflektere over det, der opstår, 
når vi er sammen. I klassen, i familien, i personalerummet, på 
arbejdspladsen osv. Refleksionsrummet giver mulighed for at 
afdramatisere og få øje på sig selv og sin egen adfærd – ofte med et smil på 
læben – og at lære at skabe konstruktivt. 
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Hvem er jeg? 
Jeg hedder Mette Dinesen. Jeg er certificeret Mentalhygiejnisk Instruktør 
og driver kursus- og foredragsvirksomheden Dine valg er dit liv. Jeg har 
beskæftiget mig med mental sundhed og følelsesmæssig intelligens siden 
2003 – siden 2009 som foredragsholder, kursusinstruktør og mentor.  
Tilskyndelsen var, at jeg både fysisk og psykisk havde det skidt. Igennem 
Mentalhygiejnisk Træning byggede jeg mig selv op, skridt for skridt. 
 
Jeg er cand.mag. i musik og spansk og har igennem årene været 
underviser i gymnasiet, leder og selvstændig konsulent. 

 

Forslag til forløb 
Forløbet varer fem uger og tilrettelægges i samarbejde med 
børnehaveklasselæreren. En gang om ugen kommer jeg på besøg i klassen 
i halvanden time, fem gange i alt. Børnehaveklasselærer og evt. SFO 
arbejder videre med opgaver og temaer imellem mine besøg. 
 
Alt skal selvfølgelig formidles i en form og et sprog, der giver mening for 
børnene. Ideen er blandt andet at inddrage forskellige kreative udtryk, 
både i formidlingen til børnene og i børnenes arbejde med at udtrykke sig 
– f.eks. dramatisering, billedsprog, tegning, dans, eventyr m.m. Desuden 
vil kropsbevidsthed i form af korte vejrtræknings-, bevægelses- og 
meditationsøvelser være del af forløbet 
 
Forældrene informeres i god til forud for forløbet via et brev og evt. 
baggrundsmateriale. 

 

Første besøg 
• Introduktion til grundfølelserne angst, vrede, sorg og 

konsekvensen glæde. Børnene lærer om grundfølelsernes signaler 
og de tilhørende handlinger igennem eksempler, rollespil, billeder 
m.m.  
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• Vi snakker med dem om tillærte ’forbudte følelser’.  
Om selvværd og at meningen med det hele er, at vi skal være lige 
nøjagtig dem vi er. At vi hver især er unikke og en del af et hele. 
 

• Børnenes egne erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages. 
 

• Oplæg til næste gang: Opgave om angst, vores overlevelsessignal, 
og om det konstruktive i angsten.  

 
Andet besøg – angst 
 

• Opsamling på opgave og eksempler fra ugen. 
• Uddybning af grundfølelsen angst (vores overlevelsessignal  

og signal til at skærpe vores opmærksomhed – og vi vil skabe glæde) 
og angsten som forsvarsmekanisme (præstationsangst, flugt m.m.). 

 
• Oplæg til næste gang: Opgave om vrede og om det konstruktive i 

vreden. 

 
Tredje besøg – vrede 
 

• Opsamling på opgave og eksempler fra ugen. 
• Uddybning af grundemotionen vrede (vores grænsedrager og signal 

til os om, at vi skal markere os – og vi bliver respekt, og vi vil skabe 
glæde) og vreden som forsvarsmekanisme (irritation, hysteri m.m.). 
 

• Oplæg til næste gang: Opgave om sorg og om det konstruktive i 
sorgen. 
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Fjerde besøg – sorg 
 

• Opsamling på opgave og eksempler fra ugen. 
• Uddybning af grundfølelsen sorg (vores signal til os om at vi  

har lidt et tab, og at vi skal være omsorgsfulde for os selv – og  
vi bliver tillid, og vi vil skabe glæde) og sorgen som forsvars-
mekanisme (selvmedlidenhed, tristhed, tungsind m.m.). 
 

• Oplæg til næste gang: Opgave om glæde og om hvordan vi skaber 
indre glæde. 

 

Femte besøg – glæde 
 

• Opsamling på opgave og eksempler fra ugen. 
• Uddybning af glæde (som opstår, når vi handler konstruktivt på 

vores følelsesmæssige signaler – og vi vil skabe harmoni, heling 
m.m.) og glæden som forsvarsmekanisme (eufori, behagesyge 
m.m.). 

• Opsamling på alle grundfølelser og afrunding af forløbet. 

 

Dokumentation og evaluering 
Forløbet videofilmes og evalueres sammen med klassens lærer/SFO. 
 
 

Perspektiver 
Som en mulig udløber af forløbet tilbyder jeg (i samarbejde med klassens 
lærer) at holde oplæg for forældrene i forbindelse med et forældremøde 
oplæg for resten af personalet m.m. 
 
Oplæg kan både indeholde udbytte af forløbet i børnehaveklassen og 
perspektiver ved at bruge læren om grundfølelserne i familien, blandt 
kollegaerne og i andre sammenhænge. 


