DCUM
anbefaler
Empatibanko, fordi
det på en legende og
appellerende måde lærer
eleverne at agere
empatisk og håndtere
konflikter.

EMPATIBANKO

På Østerhåbskolen spiller de Empatibanko. Med en sjov og legende tilgang udvider
eleverne deres emotionelle ordforråd. Erfaringer fra praksis viser, at det kan bremse
potentielle konfliktsituationer.
Spillet henvender sig primært til skolens mindste klasser – 0. til 3. klasse.

n I NT R O D U K T ION

l Skolens erfaringer

Spillet er udviklet og beskrevet på baggrund af erfaringer fra

• Empatibanko udvikler elevernes

Kathia Mifsud, AKT-vejleder på Østerhåbskolen i Horsens.
Empatibanko er et bankospil, hvor ord kobles med forskellige
ansigtsudtryk på spillepladen. Det giver eleverne i 0. til 3. klasse mulighed for at udvikle deres sociale og følelsesmæssige
kompetencer og hjælper dem til at sætte ord på grundlæggende
følelser i hverdagen.
På Østerhåbskolen har man gode erfaringer med Empatibanko,

sociale og følelsesmæssige
kompetencer.

• Spillets legende tilgang til
læring appellerer til eleverne.

• Spillet har en konfliktløsende
effekt, da det udvidede ordforråd bliver et redskab til konfliktløsning.

da spillet kan medvirke til at øge børnenes emotionelle ordforråd, så de i højere grad kan nuancere og sætte ord på sindsstemninger. De bliver samtidig bedre til at aflæse andre elever
og vurdere, hvordan de selv har det. Spillet kan gennem sproget
medvirke til at bremse potentielle konfliktsituationer.
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Empatibankospillet kan aktivere hele klassen på én gang, og den
legende tilgang virker motiverende. På en sjov og legende måde
kan det pædagogiske personale tale med eleverne om, hvad
det vil sige at være forvirret, rasende, trist, glad, sur m.m., og
hvordan de forskellige sindsstemninger kan komme til udtryk i
forskellige situationer.

Antagelserne bag
Ved at udvikle elevernes evne til at sætte ord på egne og andres
følelser øger vi deres sociale og følelsesmæssige kompetencer.
Kompetencerne befordrer empatisk adfærd, og risikoen for sociale konflikter nedsættes.

Eksemplets potentialer

”
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Vi oplever, at det bliver
nemmere at italesætte
elementerne, der ligger
mellem det at være glad
og sur.
Kathia Mifsud, AKT-vejleder,
Østerhåbskolen

•

at gøre eleverne i stand til at aflæse andres følelser.

•

at give eleverne et større emotionelt ordforråd.

Spillet har forskelligt udgangspunkt afhængig af elevernes alder.
I de mindste klasser er det primært det pædagogiske personale,
der udfolder begreberne, mens eleverne i de større klasser i højere grad selv kan deltage aktivt.
Spillet består af 10 bankoplader med smileyikoner og tilhørende
ord, som i denne udgave er: træt, forvirret, ked af det, trist, sur,
glad, bange, rasende.

”

Børnene ved, hvordan man
er ked af det, og hvordan
man er glad, men udover
det så har de faktisk ikke
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n F R EM G A NG SM Å D E

ret mange begreber for,
hvilke følelser man kan
være i besiddelse af.
Kathia Mifsud, AKT-vejleder,
Østerhåbskolen

Tal med eleverne om følelserne
Indledningsvis præsenteres spillets ord for eleverne. Det pædagogiske personale trækker vilkårlige ord og taler med eleverne
om den sindsstemning eller følelse, ordet beskriver. Dette kan fx
gøres som ’gæt og grimasser’, hvor det pædagogiske personale
viser de forskellige følelser. Da følelser og følelsesudtryk er abstrakte for elever at begribe, er det vigtigt at sætte følelsen ind i
en kontekst. Gør følelsen så konkret som muligt ved at fortælle
en lille historie om følelsen.
Inddrag eleverne
Eleverne kan inddrages i større eller mindre omfang. Udvalgte
elever kan eksempelvis prøve at vise de forskellige følelser for
klassen, hvorefter klassen skal gætte, hvilken følelse der er i spil.
Spil Empatibanko
Når klassen har talt om de forskellige følelser, kan spillet påbegynde. Eleverne fordeles i grupper, hvor hver enkelt gruppe er
sammen om én bankoplade. Det pædagogiske personale trækker
forskellige ord, hvorefter eleverne skal koble ordet til et ansigtsudtryk på bankopladen.
Udskift begreberne løbende, og afstem med elevernes niveau
I takt med at eleverne bliver ældre eller mere rutinerede spillere,
kan ordene ændres til nye og mere abstrakte ord. Ydermere kan
antallet af følelser, der indgår i spillet, øges.
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n O PMÆR K SO MH E DSPUNK T E R
•

Det skal være frivilligt for eleverne at præsentere følelserne
for klassen.

•

Nogle elever kan have svært ved at tale om følelser. Det er
vigtigt, at det pædagogiske personale retter opmærksomheden mod disse elever, så de ikke ekskluderes.

