
Skoletrin
Færdigheder for skolen og livet 
Færdigheder i læring – Empati – Mestring af stærke følelser - Problemløsning

Skoletrin hjælper elever i 0. og 1. klasse med at 
lære at håndtere stærke følelser, empati, kamme
ratskab og problemløsning. Materialet bygger på 
mange års erfaringer med, hvilke færdigheder et 
barn behøver for at lykkes i skolen og senere i 
livet. Gennem materialet træner eleverne færdig
heder, som hjælper dem med at styre følelser, 
håndtere relationer og agere i samspil med 
andre.

Skoletrin er et forebyggende program, der lærer 
børn begreber og færdigheder, tilpasset deres 
alder og niveau. Temaerne bygger hele tiden 
videre på det, der er blevet arbejdet med tidlige
re. Børn, der får styrket deres sociale og emotio
nelle kompetencer og selvregulerende færdig
heder, har mindre risiko for at udvikle en adfærd, 

der medfører problemer i selskab med andre. 
Eleverne får størst udbytte ved at anvende 
materialet i begge skoleår. Til førskolebørnene er 
der udgivet en version med titlen De første trin.

Skoletrin er en mere målrettet version af det 
kendte Trin for Trin materiale. Den nye udgave 
bygger på erfaringer og den nyeste forskning 
tilpasset dagens grundskole. Skoletrin er et 
resultat af et samarbejde mellem eksperter fra 
Danmark, Norge og Sverige. De har udviklet en 
skandinavisk version udgivet på de tre sprog ud 
fra den nyeste udgave af Second Step, udarbejdet 
af forskere og pædagoger hos Committee for 
Children i Seattle, USA. Forskningsresultaterne 
er tilgængelige på deres hjemmeside  
www.cfchildren.org. 



De fire temaer i skoletrin

Færdigheder i læring 

Eleverne får hjælp til at udvikle de færdigheder, 
der er nødvendige, for at de kan lykkes i lærings
arbejdet. For at nå dette mål skal eleverne lære at 
•	 fokusere opmærksomheden
•	 lytte effektivt
•	 følge instruktioner
•	 bruge selvsnak
•	 være selvhævdende på en positiv måde

Empati 

Her er fokus på udvikling af evnen til at vise 
empati for andre ved at
•	 genkende og forstå egne og andres følelser
•	 se ting fra andres perspektiv
•	 vise medfølelse for andre

Mestring af stærke følelser 

Målet for dette område er at udvikle elevernes 
evne til at identificere og kontrollere deres egne 
stærke følelser ved at
•	 sætte ord på de mange forskellige følelser
•	 forstå, at vrede er i orden, men at gøre ondt 

mod andre ikke er det
•	 forstå vigtigheden i at falde til ro, før følelser

ne bliver for stærke og voldsomme
•	 bruge fysiske kendetegn og vide, hvordan 

følelserne mærkes på kroppen
•	 få redskaber til at dæmpe og berolige vold

somme følelser – stop op, sæt navn på, træk 
vejret ned i maven, tæl til ti eller tal positivt 



Problemløsning og 
kammeratskabsfærdigheder

Der er to mål med denne del. Det ene er at 
udvikle elevernes færdigheder i at løse problemer 
på en tryg og respektfuld måde, mens det andet 
er at udvikle elevernes færdigheder i at få og 
beholde venner ved at

•	 lære at håndtere de voldsomme følelser før 
problemløsning

•	 lære at følge trinnene i 
problemløsningsmodellen:

 T: tal om problemet
 R: regn løsninger ud
 I: indtænk konsekvenser
 N: nævn den bedste løsning
•	 lære de tre retfærdige måder at lege på: dele, 

bytte og skiftes 
•	 lære at invitere andre med i legen

Hvorfor Skoletrin?

Skoletrin fokuserer på færdigheder som 
fremmer læring

Mange vigtige færdigheder er lette at øve i 
dagligdagen, hvor de bliver tilpasset hverdags
situationerne i klassen. De færdigheder, som 
hjælper eleverne til at styre deres handlinger, er 
vigtige i alle læringssituationer både for den 
enkelte og for hele gruppen.

Skoletrin bidrager til at eleverne

•	 lykkes socialt og fagligt i skolen
•	 får et positivt forhold til skolen med mindre 

fravær 
•	 oplever et trygt læringsmiljø præget af samar

bejde og respekt
•	 får strategier, som hjælper med at mestre 

hverdagssituationer
•	 bliver bedre forberedt til samspil og samarbejde
•	 mestrer stærke følelser
•	 lærer at håndtere konfliktsituationer 

Et systematisk og konkret materiale
Social og emotionel læring sker ikke af sig selv. 
Det er et omfattende arbejde at hjælpe børn med 
at tilegne sig alle de færdigheder, de har brug for, 
for at kunne lære og vokse i samspil med andre.

Med dette konkrete materiale får eleverne bedre 
forståelse for begreberne og udvikler samtidig 
sproget. De får mulighed for at øve færdigheder
ne gennem leg, mens disse bliver integreret i 
undervisningen. Det er vigtigt at have for øje, at 
Skoletrin ikke bliver brugt som et selvstændigt fag 
eller tema, men derimod bliver en naturlig del af 
alle aktiviteterne.

Samarbejde, relationer og forebyggelse af 
problemadfærd

Skoletrin styrker samarbejdet i klassen og i 
mindre grupper, og det påvirker klimaet i en 
positiv, inkluderende retning. Børnenes evner og 
færdigheder i at drage omsorg for hinanden og 
have medfølelse med andre bliver styrket gennem 
arbejdet med materialet. Desuden kan et fokus 
på faktorer, der har en negativ eller positiv 
virkning på børns udvikling, være forebyggende 
for en mulig problemadfærd.



Sprogudvikling

Gennem ord og en række nøglebegreber for 
selvregulering, følelser, relationer og socialt 
samspil får eleverne et redskab til at forstå sig selv 
og andre. De lærer at kommunikere, lytte og 
være selvhævdende på en positiv måde, og 
gennem sproget lærer de både at forstå og blive 
forstået. 

Læreren som leder

Skoletrin er et systematisk og konkret ledelses
værktøj, som skaber struktur og styrker læreren 
som leder. Gennem arbejdet får læreren et bedre 
kendskab til eleverne og styrker den fælles 
forståelse for, hvordan alle kan være med til at 
skabe gode relationer i klassen.

Forældresamarbejde

Det bedste resultat for arbejdet med 
Skoletrin bliver opnået gennem et tæt 
samarbejde med forældrene. Foræl
drene bliver grundigt informeret 
gennem hele processen, så de kan få 
del i det, børnene lærer. Forældrene 
får regelmæssigt breve med informa
tioner om de forskellige temaer med 
forslag til, hvordan de kan arbejde 
videre derhjemme sammen med 
barnet.

Skoletrin indeholder

•	 Lærervejledning
•	 Temahæfte og 28 farvefotos i A3 til 0. klasse
•	 Temahæfte og 24 farvefotos i A3 til 1. klasse
•	 5 plakater og fire A4 kort med lytteregler
•	 USBstik med fotografierne i jpgformat, 

forældrelinks og musik
•	 Musikcd

Temahæfterne indeholder tekster til dukkespil 
med to dukker, f.eks Hunden og Sneglen, som er 
nøglefigurer i de tidligere Trin for Trin kasser.
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