
 

Øvelse 

Gruppe 1 

Undervisningsprincipperne  

I kan finde undervisningsprincipperne i underviservejledningen til Manu 

forældreforberedelse på s. 22-23. I taler sammen om de to undervisningsprincipper 

som er fremhævet:  

• Der er fokus på, at det er sjovt, udviklende og en glæde at have børn. Også 

selv om det til tider kan være hårdt arbejde. 

• Der skal tages hensyn til, at mænd og kvinder har forskelligt udgangspunkt 

og fokus. Forældrene er to selvstændige personer, hvis forskellige oplevelser 

og synspunkter skal ses og respekteres. Samtidig er det vigtigt at lægge vægt 

på, at de nu skal have en ny fælles fremtid som forældre. 

• Der lægges vægt på anerkendelse og positiv feedback. 

• Følelser er legitime at tale om, og der skal være mulighed for at tale om både 

ønskede og uønskede følelser, der kan dukke op i forskellige situationer. 

• Der er fokus på forskellige handlemuligheder og redskaber, som kan anvendes 

i hverdagen. 

• Forældrene kan opleve tingene forskelligt. De forskellige måder at opleve 

tingene på skal inddrages i undervisningen. Og i undervisningen kan det 

undersøges hvordan de tror barnet oplever det de gør. 

 

I taler sammen om de markerede undervisningsprincipper, og hvad det betyder for 

jeres undervisning. I må gerne komme med eksempler på, hvordan I vil bruge 

principperne i undervisningen. 

  



 

Øvelse  

Gruppe 2 

Undervisningsprincipperne  

I kan finde undervisningsprincipperne i underviservejledningen til Manu 

forældreforberedelse på s. 22-23. I taler sammen om de to undervisningsprincipper 

som er fremhævet:  

• Der er fokus på, at det er sjovt, udviklende og en glæde at have børn. Også 

selv om det til tider kan være hårdt arbejde. 

• Der skal tages hensyn til, at mænd og kvinder har forskelligt udgangspunkt og 

fokus. Forældrene er to selvstændige personer, hvis forskellige oplevelser og 

synspunkter skal ses og respekteres. Samtidig er det vigtigt at lægge vægt på, 

at de nu skal have en ny fælles fremtid som forældre. 

• Der lægges vægt på anerkendelse og positiv feedback. 

• Følelser er legitime at tale om, og der skal være mulighed for at tale om 

både ønskede og uønskede følelser, der kan dukke op i forskellige 

situationer. 

• Der er fokus på forskellige handlemuligheder og redskaber, som kan anvendes 

i hverdagen. 

• Forældrene kan opleve tingene forskelligt. De forskellige måder at opleve 

tingene på skal inddrages i undervisningen. Og i undervisningen kan det 

undersøges hvordan de tror barnet oplever det de gør. 

 

I taler sammen om de markerede undervisningsprincipper, og hvad det betyder for 

jeres undervisning. I må gerne komme med eksempler på, hvordan I vil bruge 

principperne i undervisningen. 

  



 

Øvelse 

Gruppe 3 

Undervisningsprincipperne  

I kan finde undervisningsprincipperne i underviservejledningen til Manu 

forældreforberedelse på s. 22-23. I taler sammen om de to undervisningsprincipper 

som er fremhævet:  

• Der er fokus på, at det er sjovt, udviklende og en glæde at have børn. Også 

selv om det til tider kan være hårdt arbejde. 

• Der skal tages hensyn til, at mænd og kvinder har forskelligt udgangspunkt og 

fokus. Forældrene er to selvstændige personer, hvis forskellige oplevelser og 

synspunkter skal ses og respekteres. Samtidig er det vigtigt at lægge vægt på, 

at de nu skal have en ny fælles fremtid som forældre. 

• Der lægges vægt på anerkendelse og positiv feedback. 

• Følelser er legitime at tale om, og der skal være mulighed for at tale om både 

ønskede og uønskede følelser, der kan dukke op i forskellige situationer. 

• Der er fokus på forskellige handlemuligheder og redskaber, som kan 

anvendes i hverdagen. 

• Forældrene kan opleve tingene forskelligt. De forskellige måder at opleve 

tingene på skal inddrages i undervisningen. Og i undervisningen kan det 

undersøges hvordan de tror barnet oplever det de gør. 

 

I taler sammen om de markerede undervisningsprincipper, og hvad det betyder for 

jeres undervisning. I må gerne komme med eksempler på, hvordan I vil bruge 

principperne i undervisningen. 

  



 

Øvelse  

Gruppe 4 

Undervisningsprincipperne  

I kan finde undervisningsprincipperne i underviservejledningen til Manu 

forældreforberedelse på s. 22-23. I taler sammen om de to undervisningsprincipper 

som er fremhævet:  

• Der er fokus på, at det er sjovt, udviklende og en glæde at have børn. Også 

selv om det til tider kan være hårdt arbejde. 

• Der skal tages hensyn til, at mænd og kvinder har forskelligt udgangspunkt 

og fokus. Forældrene er to selvstændige personer, hvis forskellige oplevelser 

og synspunkter skal ses og respekteres. Samtidig er det vigtigt at lægge vægt 

på, at de nu skal have en ny fælles fremtid som forældre. 

• Der lægges vægt på anerkendelse og positiv feedback. 

• Følelser er legitime at tale om, og der skal være mulighed for at tale om både 

ønskede og uønskede følelser, der kan dukke op i forskellige situationer. 

• Der er fokus på forskellige handlemuligheder og redskaber, som kan anvendes 

i hverdagen. 

• Forældrene kan opleve tingene forskelligt. De forskellige måder at opleve 

tingene på skal inddrages i undervisningen. Og i undervisningen kan det 

undersøges hvordan de tror barnet oplever det de gør. 

 

I taler sammen om de markerede undervisningsprincipper, og hvad det betyder for 

jeres undervisning. I må gerne komme med eksempler på, hvordan I vil bruge 

principperne i undervisningen. 

  



 

Øvelse  

Gruppe 5 

Undervisningsprincipperne  

I kan finde undervisningsprincipperne i underviservejledningen til Manu 

forældreforberedelse på s. 22-23. I taler sammen om de to undervisningsprincipper 

som er fremhævet:  

• Der er fokus på, at det er sjovt, udviklende og en glæde at have børn. Også 

selv om det til tider kan være hårdt arbejde. 

• Der skal tages hensyn til, at mænd og kvinder har forskelligt udgangspunkt og 

fokus. Forældrene er to selvstændige personer, hvis forskellige oplevelser og 

synspunkter skal ses og respekteres. Samtidig er det vigtigt at lægge vægt på, 

at de nu skal have en ny fælles fremtid som forældre. 

• Der lægges vægt på anerkendelse og positiv feedback. 

• Følelser er legitime at tale om, og der skal være mulighed for at tale om 

både ønskede og uønskede følelser, der kan dukke op i forskellige 

situationer. 

• Der er fokus på forskellige handlemuligheder og redskaber, som kan anvendes 

i hverdagen. 

• Forældrene kan opleve tingene forskelligt. De forskellige måder at opleve 

tingene på skal inddrages i undervisningen. Og i undervisningen kan det 

undersøges hvordan de tror barnet oplever det de gør. 

I taler sammen om de markerede undervisningsprincipper, og hvad det betyder for 

jeres undervisning. I må gerne komme med eksempler på, hvordan I vil bruge 

principperne i undervisningen. 

 


