
Klub Klods aktiviteterne

En samarbejdsleg hvor man er 
indbyrdes afhængig af hinanden for at 
kunne løse én fælles byggeopgave. Fx 
byg tårn eller bro med forskellige 
farver eller byg med roller.

Et fri-byg projekt, hvor man i 
fællesskab aftaler hvad man bygger på 
den fælles plade og løbende 
forhandler sine ideer, men ikke 
nødvendigvis bygger på det samme.

Byg-det-vi-lærte, hvor enten den voksne 
eller børnene selv bygger en til flere 
modeller som viser hvad der skete i 
samarbejdet. Fx konkurrence, 
tålmodighed, turtagning, fælles fokus ect.

Klub Klods har tre grundlæggende aktiviteter, som tilsammen støtter børns sociale udvikling optimalt. 

1 2 3

Start med leg nummer 1 og bliv tryg ved den. Tilføj derefter leg nummer 2 og 3 - ligesom byggeklodser der skal bygges 
ovenpå. De tre aktiviteter skal med tiden bygges ovenpå hinanden og tilsammen udgør de én “Klub Klods session”.



Klub Klods samarbejdslegen

En samarbejdsleg hvor man er 
indbyrdes afhængig af 
hinanden for at kunne løse én 
fælles byggeopgave. 

1 Der findes et utal af gode samarbejdslege. 
Det er vigtigt at du og dit barn/dine børn er motiveret for at bygge 
dem. Så om I bygger et hus, en bro, et tårn, en robot, et byggesæt eller 
noget helt andet, er lige meget. Det er nemlig samarbejdsprocessen, 
der er vigtig her, og ikke hvad I bygger. 

I det følgende kommer 3 forslag til ting I kan bygge. 
Man kan sagtens bygge den samme ting flere gange eller vende tilbage 
til noget man har bygget sammen tidligere. Når man vender tilbage til 
en opgave er det tydeligt om ens samarbejde er blevet bedre.

Husk at tilføje leg nummer 2 (fri byg) og 3 (byg det vi lærte) efter 
samarbejdslegen når I er klar til dette. På denne måde får I mest 
socialfaglig læring ud af Klub Klods. Se hvordan I pdf-filen: 
“Klub Klods introduktion” på: www.autismepotentiale.dk/klub-klods



Klub Klods samarbejdsleg 
Byg et hus sammen

Tid: Cirka 15 og 20 minutter - vurder hvad dit barn har af overskud og motivation

Materialer: En masse LEGO klodser eller Duplo og en stor plade

Instruktion: 
I skal bygge et hus sammen på Jeres fælles plade. 
Snak om hvilke farver det skal have, hvor stort det skal være og hvilket slags hus 
det skal være. 
I skal skiftes til at sætte én klods på af gangen.

Husk: alle samarbejdslege kan du gøre mere eller mindre struktureret alt efter hvad 
dit barns behov er, men synes barnet legen er kedelig er det tegn på der skal være lidt 
færre regler og der skal åbnes mere op for barnets ideer ind i legen. 



Klub Klods samarbejdsleg 
Byg bro mellem Jeres øer

Tid: Cirka 15 og 20 minutter - vurder hvad dit barn har af 
overskud og motivation

Materialer: En masse LEGO klodser eller Duplo 
og en plade hver som er jeres ø

Instruktion: 
I skal bygge fra hver jeres ø og mødes på midten. Begynd at 

bygge fra jeres egen ø (jeres plade). Klodserne må ikke røre 

bordet for en bro skal være over vandet. Snak om hvordan 

Jeres bro skal se ud, hvor høj den skal være og hvordan den 

bliver stabil.



Klub Klods samarbejdsleg 
Byg min model (en slags sænke slagskib)

Tid: Cirka 15 og 20 minutter - vurder hvad dit barn har af overskud og 
motivation

Materialer: Vælg ca 20 LEGO klodser og byg en lille model af dem, som 
den anden/de andre ikke må se.

Instruktion: 
Nu gælder det om at få den anden/de andre til at bygge en model der 

er helt magen til din, uden at de ser den. Du skal forklare hvordan de 

skal bygge modellen: Hvilke farve klodserne er, hvilken størrelse og hvor 

klodserne skal sidde. De andre må gerne stille spørgsmål og du må 

gerne pege.



Tag gerne billeder af det der sker i Jeres Klub Klods. Jeres billeder kan bruges 
til at inspirere andre. Billeder siger mere end 1000 ord. Send dine billeder til: 
Klubklods@gmail.com, så kan de blive uploaded til en billed-side på 
www.AutismePotentiale.dk

Derudover må du gerne del dine billeder selv på Instagram med #Klubklods

Del også gerne Jeres frustrationer, barrierer, udfordringer, succesoplevelser 
og ikke mindst Jeres gode ideer. Klubklods@gmail.com er altid åben!
Disse vil hjælpe os med at kunne videreudvikle Klub Klods så det kan blive en 
metode der kan evidensbaseres og implementeres bredt.

Del Jeres Klub Klods 
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