
Kapitel 4

Kroppen i gruppen

Læringsøjeblikke
Gennemgå begreber fra tidligere kapitler, inden du begynder at læse historien.

Hjælp børnene med at komme med smarte gæt på, hvor personerne skal hen. Stil ledende spørgsmål, og udpeg relevante 
detaljer i den første tegning, som giver information om historiens handling.

 ⦁ Hvad ser I?
 ⦁ Hvad tænker børnene på?
 ⦁ Hvor skal børnene hen?

Introducér det nye begreb fra ordforrådet i historien: “I dag skal vi læse om Evan, Ellie, Jesse og Molly, som tager på 
eventyr i havet. Vi skal lære om noget, vi kalder kroppen i gruppen.”

Side 9
Der er mange blæksprutter, men deres kroppe er ikke sammen. De er ikke en gruppe. Kan I finde 
nogle grupper? Hvad kan I ellers se?

Fortæl børnene, at grupper kan være store og små, og at selv to dyr, der er sammen, kan udgøre en 
gruppe.

Vis børnene de havdyr, du har lavet kopier af, og læg dem tilbage i posen. Få hvert barn til at trække 
et dyr derfra. Børnene skiftes til at lægge havdyrene i midten af rundkredsen, så de udgør en gruppe. 
Formålet med denne Prøv selv-aktivitet er at få børnene til fysisk at rykke rundt på dyrene, så de kan 
se dem bevæge sig ind i og ud af gruppen.

Side 11
Når børnene er for tæt på hinanden, føler de sig ubehageligt til mode og oprevne. Fremhæv børnenes 
ansigtsudtryk.

Side 12
Bemærk, hvordan børnenes ansigtsudtryk og følelser ændrer sig, så snart de har en passende afstand 
til hinanden. De føler sig bedre tilpas, når de har plads til at bevæge sig.
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Side 13
Bemærk, hvordan personerne føler sig ubehageligt til mode, når de er for langt væk fra hinanden.

Side 14
Vi oplever mange forskellige slags grupper gennem livet og alle de steder, vi tager hen. Udpeg den lille 
gruppe af fisk på denne tegning. De er i en gruppe i skolen!

Side 16
Denne tegning giver anledning til at diskutere endnu en type gruppe – én, der er baseret på en delt 
aktivitet. Bemærk krabberne. To krabber er i en musikgruppe, hvor de spiller på instrumenter sammen. 
Én krabbe – den, der spiller på horn – har sin krop uden for gruppen.

Side 18
Her er et eksempel på en anden slags gruppe: en familiegruppe! Se havskildpadderne, som sidder på 
tæppet og spiser noget tang sammen.

Side 25
Kom med et smart gæt sammen med din gruppe. Hvad ser vores venner?
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Snak om det
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