BAG ENHVER HANDLING LIGGER ET BEHOV
Filmens udgangspunkt er, at konflikter er uundgåelige, og samtidig er grobund
for udvikling – hvis vi forstår at gå tættere på og sætte fokus på de behov, der ligger bag. I filmen vises værktøjer til, hvordan man kan forstå og møde en konflikt
ved at spørge til fakta, følelser, behov og ønsker om handling. IVK (Ikkevoldelig
Kommunikation) er en værktøjskasse, der er universel og bruges overalt til at
løse konflikter og genoprette tillid mellem mennesker - og som i skolen kan
skabe et læringsrum med ro til læring.
Se eksempler på hvordan lærere arbejder med konflikter i praksis, og hvordan
de fremmer fællesskabsfølelsen og en fredskultur. Der skabes robuste børn, som
er bedre i stand til at tackle en kompleks, inkluderende og foranderlig verden.
Der er 5 korte film – de er primært fra én klasse og én konflikt. Vi ser, hvordan
børnene i en børnehaveklasse på Agedrup skole arbejder med at forstå egne og
andres følelser og behov. Allerede som 6-7 årige kan børn arbejde med IVK.
Børn i alle aldre kan lære konflikthåndtering. Værktøjerne er de samme. Én
film er med en dreng fra 6. klasse og AKT-læreren.
Varighed 5 film i alt 40 minutter.
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Fra konflikt til kontakt - de fire elementer. 7 min.
At tage ansvar for egne følelser - forstå sig selv. 4.30 min.
Empati med andre - forstå andre. 9 min.
Fra vrede til empati - Mona og Mohammed. 7 min.

FILM 1: Bag enhver handling ligger et behov
- konflikthåndtering i skolen. 12 min.
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FØLELSES- OG BEHOVSKORT
FØLELSESKORT hjælper med at sætte ord på det, vi føler.
BEHOVSKORT hjælper med at finde ud af hvilke behov, der er aktuelle lige nu
i forhold til vores følelse.
Kort der støtter arbejdet med IVK - lige til at printe ud.

HÆFTE OM IVK
Et hæfte med forslag til hvordan man kan arbejde med IVK.

Behovskort

HVAD ER IVK:

IVK er for alle – alle alderstrin – og bruges overalt i verden. Princippet med at sætte
fokus på de behov, der ligger bag enhver handling, er universelt. Verden rundt bruges nedenstående fire elementer og følelses- og behovskort til konflikthåndtering.
SPØRG IND TIL:

FAKTA: At spørge til fakta – det konkrete - det er en invitation til at fortælle om
hvad der er sket uden at kritisere og bebrejde hinanden – man lytter bare. Det
virker konfliktnedtrappende at forholde sig til det faktuelle.

FØLELSER: At spørge til følelser er en invitation til at fortælle, hvad man føler –
hvordan man har det. Det virker kontaktskabende at tale om, hvordan man har det.

BEHOV: At komme i kontakt med behovene er at komme i kontakt med det der
motiverer. Det virker forløsende og løsningsskabende at forstå hinandens behov.

ØNSKER OM HANDLING: At kunne sige konkret, hvilken handling man ønsker, skaber mulighed for at få sine behov opfyldt.

SE MASSER AF GRATIS FILM TIL LÆRERE:
www.filmkompagniet.dk

