
Begreb: Kroppen i gruppen
1. Ud fra et fotografi eller en video af sig selv eller andre i en social situation (f.eks. leg med jævnaldrende) vil 

barnet i identificeringen af, hvorvidt hans/hendes egen eller andres krop er i eller uden for gruppen, vise en 
stigning på et point fra udgangspunktet inden d. ________ (dat0) målt efter følgende skema.

(Udgangspunkt: Skematisk vurdering = ______)

Bemærk: Mål/målsætning kan deles i to ved at opdele de strukturerede og ustrukturerede aktiviteter, eller 
de kan optræde i samme skema, hvor 1 afspejler mere struktur, og 3 mindre struktur.

Begreb eller 
fokus 1 2 3 4

At observere andres 
kroppe i gruppen

Beskæftiger sig 
ikke med andre, 
medmindre han/hun 
tilskyndes til det

I stand til at påpege, 
at jævnaldrendes 
kroppe er i gruppen, 
når han/hun får både 
visuelle og verbale 
stikord (moderat 
støtte)

I stand til at påpege, 
at jævnaldrendes 
kroppe er i gruppen, 
når han/hun får 
enten visuelle eller 
verbale stikord 
(minimal støtte)

I stand til at påpege, 
at jævnaldrendes 
kroppe er i gruppen, 
når han/hun bliver 
spurgt: “Hvilke børn 
har deres kroppe i 
gruppen?” 

At observere egen 
krop i gruppen

Monitorerer ikke 
sig selv, medmindre 
han/hun tilskyndes 
til det

I stand til at påpege, 
at hans/hendes egen 
krop er i gruppen, 
når han/hun får både 
visuelle og verbale 
stikord (moderat 
støtte) 

I stand til at påpege, 
at hans/hendes egen 
krop er i gruppen, 
når han/hun får 
enten visuelle eller 
verbale stikord 
(minimal støtte)

I stand til at påpege, 
at hans/hendes egen 
krop er i gruppen

2. Barnet vil øge sin evne til at være fysisk til stede på en behagelig måde (ikke for tæt på eller for langt fra) 
med en stigning på et point fra udgangspunktet inden d. ______ (dato) målt efter følgende skema.

(Udgangspunkt: Skematisk vurdering = ______)

Begreb eller 
fokus 1 2 3 4

At holde sin krop i 
gruppen

Beskæftiger sig 
ikke med andre, 
medmindre han/hun 
tilskyndes til det

I stand til at holde sin 
krop i en passende 
afstand fra andre i 
gruppen, når han/
hun får både visuelle 
og verbale stikord 
(moderat støtte)

I stand til at holde sin 
krop i en passende 
afstand fra andre i 
gruppen, når han/
hun får enten 
visuelle eller verbale 
stikord (minimal 
støtte)

I stand til at holde sin 
krop i en passende 
afstand fra andre i 
gruppen
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