
Klub Klods er en ny pædagogisk metode som udvikles i et tæt samarbejde 
mellem pædagoger, lærere, psykologer og forskere fra Aarhus Universitet.
Klub Klods er en metode, som gør det let at skabe et højmotiverende socialt 
læringsmiljø – et læringsmiljø, som giver børn mulighed for at få sociale erfaringer 
og dermed udvikle sociale strategier fra lige præcis dét sted, hvor de er i deres 
udvikling. Og så på en sjov og legende måde, der samtidig er højstruktureret og 
læringsrig.
Denne pdf-fil introducerer dig for en del af Klub Klods metoden, hvis du gerne komme 
hurtigt i gang og dele metoden op i mindre bidder.
Du kan finde en masse supplerende materiale på: 
http://autismepotentiale.dk/klub-klods/

Materialet er udviklet af: Rikke Steensgaard, Ella Paldam, 

Line Gebauer & Stine Strøm.

God fornøjelse. 

Klub Klods 

http://autismepotentiale.dk/klub-klods/


Klub Klods aktiviteterne
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Klub Klods - indledning
Meningen med det...



Klub Klods - indledning
mening og overordnet struktur
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Eksempel1



Klub Klods - indledning
mening og overordnet struktur

Eksempel2



Klub Klods - indledning
mening og overordnet struktur

Eksempel3



Klub Klods - indledning
mening og overordnet struktur
I Klub Klods øver vi os på at samarbejde. 

Vi skal sammen finde ud af hvordan vi kan arbejde godt sammen. 

Her er ét godt råd vi kan bruge i en start: 

At samarbejde handler fx om at være opmærksomme på hinanden 
og tilpasse os til hinanden. Det er ligesom om, at vi skal huske at 
tænde vores radar og hele tiden overvåge hvordan den eller dem jeg 
samarbejder med har det. Når ens radar opfanger nogle negative 
signaler fra den/dem du samarbejder med, så skal man med det 
samme prøve at få den/de andre til at have rart i samarbejdet igen.

Eksempel4



Klub Klods - indledning
mening og overordnet struktur

Eksempel5



Se næste side 
hvordan dette kan 
gøres legende 





Klub Klods strukturforslag
Idé til hvordan man integrerer 
LEGO læringsmodeller i samarbejdslegene 
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Del Jeres Klub Klods 
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