
DEN 9. INTELLIGENS er evnen til at kunne mærke sin inderste natur og
udvikle en nødvendig indre sikkerhed. I en travl hverdag kan det være svært
at komme i ro og få kontakt med sin egen indre styrke og dømmekraft. Det
oplever børn i lige så høj grad som voksne. De kan reagere ved at blive stres-
sede eller ”ude af sig selv”. Derfor er det vigtigt sammen med børnene, at
arbejde med at fokusere og mærke sig selv og andre.

At styrke den 9. intelligens kan gøres på mange måder. På Elling Skole i
Nordjylland arbejder lærere og elever med en række øvelser, der skaber kon-
takt indad. Samtidig mødes eleverne med respekt, nærvær og anerkendelse.
Lærerne er blevet gladere for at være lærer. De har fået nye værktøjer til at
håndtere konflikter og uro i timerne, og de har samtidig lært både at styrke
deres egen og elevernes personlige ansvarlighed.
Jesper Juul og Helle Jensen fortæller i filmen om, hvorfor der er brug for at
styrke den 9. Intelligens i det 21. århundrede.
I filmens ekstramateriale er der et 30 minutters interview med Jesper Juul.
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- Hvordan kan man styrke børns selvfølelse i skolen?
- Hvad sker der når børn arbejder kreativt?
- Hvordan kan man håndtere konflikter?

- Hvorfor græder børn?
- Er det godt for børn at have konflikter?

- Skal man spørge eleverne, hvordan de har det?
- Skal børn lære at tage ansvar for sig selv?

- Hvad skal den voksne gøre, for at få eleverne til at tage ansvar?
- Hvordan kan man som lærer få mere selvfølelse?
- Hvordan opbygger man personlig autoritet?

- Hvad sker der, når man hele tiden vurderer børn?
- Hvordan styrker fantasirejser børnene?

- Hvorfor skal børn lære at finde ind i sig selv?
- Hvordan styrker man fællesskabet?

Cand. mag i kommunikation Marianne Rasmussen, har de
seneste 10 år produceret en række film, der viser god praksis
fra lærer til lærer i folkeskolen. www.filmkompagniet.dk
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