Dialogspørgsmål til Frikvarters Ninja
Setup: Med udgangspunkt i tre filmklip fra
spillet taler I om, hvordan det kan føles at være i
forskellige konfliktfyldte situationer, og hvad man
kan gøre.
Læringsmål: Eleverne lærer at reflektere over,
tale om og komme med forslag til, hvordan man
kan passe på egne grænser og undlade at overtræde andres, når man befinder sig i en konfliktfyldt situation.

Forberedelse: Læs manualen ‘Sådan bliver du
en god følelsestræner’, så du føler dig klædt
på til at facilitere dialogen med eleverne. Find
manualen her:
www.frikvartersninja.dk/foelelsesdetektiv
Du skal bruge: Computer og storskærm eller
smartboard koblet til nettet, så du kan afspille
filmklippene, som du finder her:
www.frikvartersninja.dk/spil-spillet

Filmklip 1
Fortæl eleverne, at I nu skal se nogle filmklip fra spillet og ud fra dem tale om, hvordan det kan
opleves, når man er i en konfliktfyldt situation, og hvad man kan gøre.
Vis filmklip 1 og opsummer, hvad der skete. Sig
fx: Her ser vi en situation, hvor William går hen
til svævebanen, som to piger er i gang med at
bruge. Så siger han: ‘Hey tøser. Jeg skal bruge
svævebanen’. Den ene pige siger ‘Nej, vi havde
den først’. Så siger William, at han SKAL bruge
den, fordi det er den eneste vej til paladset. Den
ene pige siger, at de gider ikke lege med ham,
fordi han altid smadrer alting. Så kalder hun ham
en trold. Så begynder begge piger at råbe trold til
ham rigtig mange gange. Og så bliver han så tosset, at han forvandler sig til en trold.
Spørg eleverne, om de i deres eget liv kender til sådanne nogle situationer. Sig fx:
- Kender I det, at nogen bare kommer hen og vil overtage svævebanen/gyngen osv.?
- Kan I godt forstå, at pigerne bliver sure?
- Hvad kunne han have gjort i stedet for at sige ‘Jeg skal bruge svævebanen’?
- Hvordan tror I, at pigerne havde reageret, hvis han i stedet havde spurgt, om han måtte låne
svævebanen, når de var færdige?
Pigerne siger til ham, at han altid smadrer alting, og så begynder de at råbe trold til ham mange
gange, og så bliver han faktisk til en trold.
- Har I prøvet, at nogen bliver ved at sige til jer, at I er sure, og så ender I faktisk med at blive sure?
- Hvad kunne pigerne have gjort i stedet for, hvis de ikke bare ville give ham svævebanen?
- Kunne de have sagt, at han ikke bare kunne komme og tage den, men at han kunne få den, når de
var færdige?
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Filmklip 2
Vis filmklip 2 og opsummer, hvad der skete. Sig fx:
Her ser vi, hvordan William går ind i et klasseværelse, og pludselig kommer en stor dreng, Ronnie, og hiver fat i William og siger, at William ikke
må være der. William siger ‘slip mig´ og forklarer,
at han skal tale med Bonaldo.
Men Ronnie bliver ved at holde fast i ham og siger,
at han skal tilbage til børnehaven og have en ren
ble på. Og så bliver William vred og siger til Ronnie, at han er ved at blive rigtig vred nu, og at Ronnie godt ved, hvad der sker, når han bliver rigtig
vred.
Spørg eleverne til, om de i deres eget liv kender til sådanne nogle situationer. Sig fx: Kender I det
med, at der lige pludselig er nogen, der bliver vildt sure og råber eller hiver fat i én, uden at man
har gjort noget galt?
- Har I nogle eksempler på det fra jeres eget liv?
- Hvordan føles det?
- Hvad man kan gøre i sådan en situation?

Filmklip 3
Vis filmklip 3 og opsummer, hvad der skete. Sig fx:
Her ser vi, at William går ind i pigernes omklædningsrum, mens nogle af de store piger er ved at
gå i bad og klæde om. Fatima har tøj på, men en
af de andre piger har kun et håndklæde om sig. Så
det er jo ikke så smart.
Det bliver Fatima og de andre piger sure over. Så
siger William undskyld og forklarer, at han er gået
forkert, men pigerne bliver ved at være sure og
siger, at han skal straffes.
Spørg eleverne, om de i deres eget liv kender til sådanne nogle situationer. Sig fx:
- Kan I godt forstå, at pigerne bliver sure over, at William går ind i pigernes omklædningsrum?
- Når nu William siger undskyld, synes I så, det er okay, at pigerne siger, at de vil straffe ham?
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