
Lions Quest Danmark har udgivet et undervisningsmateriale med emner,  
som tilbydes til brug på alle klassetrin fra 0. klasse til 9. klasse. 

Materialet og undervisningsprogrammerne hedder Holdning & Handling. Disse ord dækker over, at det 
er vigtigt at bibringe børn og unge gode holdninger, så de kan handle på en fornuftig og hensigtsmæs-
sig måde. Det er materialets overordnede formål.

Materialet bruges i dag i 50 lande og er meget udbredt i bl.a. Norge, Island og Tyskland.

Danske Lions klubber startede Lions Quest Danmark i 1988 – og til dato har mere end 6.000 kursister 
lært at bruge undervisningsmaterialet. 

Det har fortrinsvis været skoleledere, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i den offentlige 
skole samt privatskoler. Men også en del SSP-medarbejdere har med stort udbytte deltaget.

Udvikling, distribution og kurser administreres af Lions Quest Danmark, der er en selvejende organisa-
tion med en bestyrelse udpeget af Lions Danmark, Danmarks Skolelederforening, Skole og Forældre 
samt SSP (Skole-Socialforvaltning-Politi).

UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD

HOLDNING&
HANDLING

Lions Quest Danmark
Mere information på  www.holdningoghandling.dk

Børn og unges udvikling af sociale kompetencer og etiske 
værdier hviler efterhånden mere og mere på skolerne …
Sociale og etiske værdier er én af forudsætningerne for høj livskvalitet og udvikling 
af det enkelte menneske i et demokratisk samfund. Igennem ”Holdning & Handling” 
får den enkelte elev mulighed for, i samvær med andre, at udvikle holdninger og 
værdier, som kan omsættes til ansvarlige, hensynsfulde og konstruktive handlinger.



DIG OG MIG OG 

QVIK

Lærervejledning for 0. til 3. klasse
– lektionerne er systematiseret i 4 kapitler:

KLASSEIDENTITET
Mål:  At alle elever og lærere skal føle sig 

godt tilpas og føle sig værdsat i 
klassen og på skolen. 

GRUPPEIDENTITET
Mål:  At hele klassen skal lære at fungere 

som en gruppe og kunne løse 
opgaver i fællesskab.

BESLUTNINGER
Mål:  At hver enkelt elev skal lære at træffe 

positive og ansvarlige valg og kunne 
sige nej til dårlige forslag.

HURRA FOR DIG OG MIG
Mål:  At hver enkelt elev skal kunne værd-

sætte og respektere sig selv og andre.

Materialet bygger på positive forventninger til eleverne 
og en tro på deres evner til at udvikle sig optimalt, 
gennem interaktion i trygge og omsorgsfulde rammer. 
Der fokuseres på at opbygge respekt for den enkelte 
og for fællesskabet.

Qvik er en bamse, som er det gennemgående 
symbol i de lege, rollespil, opgaver og øvelser, 
materialet indeholder.

Mere information på  www.holdningoghandling.dk

UNDERVISNINGSMATERIALET

Hvordan børn hjælpes til at ud-
vikle forudsætninger for at fun-
gere i forskellige sammenhænge



HVEM ER 

DU

Lærervejledning for 4. til 6./7. klasse
– lektionerne er systematiseret i 7 kapitler:

PUBERTETEN  
– UDFORDRINGER DER VENTER
Mål: At give eleverne indsigt i de fysiske og psy-
kiske forandringer, pubertetsalderen medfører.

SELVTILLID GENNEM BEDRE 
KOMMUNIKATION
Mål: At opøve elevernes selvtillid og deres 
evne til at lytte aktivt og reagere positivt over for 
kammeraterne.

FØLELSER
Mål: At eleverne udvikler hensigtsmæssige 
måder at udtrykke følelser på og tale med andre 
om deres følelser og behov.

SÅDAN FÅR MAN BEDRE KONTAKT 
MED KAMMERATER
Mål: At lære eleverne, hvordan de opbygger 
gode kammeratskaber.

FAMILIEN
Mål: At give eleverne forståelse for familiens 
betydning for deres opvækst og deres eget 
ansvar som medlem af en familie.

AT UDVIKLE KRITISK TÆNKNING
Mål: At lære eleverne at tage personligt 
ansvar for beslutninger, der påvirker deres og 
andres liv.

DET DIGITALE ANSVAR /  
DIGITALE FÆLLESSKABER
Mål: At gøre eleverne bevidste om ansvaret for 
andres liv og velvære i de digitale fællesskaber, 
og hvordan du sikrer dig selv i den verden.

Materialet fokuserer på de store forandringer, eleverne gennemgår i før puberte-
ten og i puberteten. De unge bliver hjulpet med at klare nogle af de udfordringer, 
dagens komplicerede samfund stiller dem, og gøre dem bevidste om positive og 
negative konsekvenser af de handlinger, de foretager i forhold til sig selv og andre.
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UNDERVISNINGSMATERIALET

Hvordan børn vokser op, 
udvikler sig og modnes



DIG OG DE 

ANDRE

Lærervejledning for 5. til 9. klasse
– lektionerne er systematiseret i 6 kapitler:

KONFLIKTFORSTÅELSE  
– HVAD ER EN KONFLIKT
Mål: At forstå konflikters optrapning og 
nedtrapning – hvad er konflikttrappen?

KONFLIKTHÅNDTERING  
– GÅ, SLÅ ELLER STÅ
Mål: At forstå de muligheder vi har for at 
håndtere en konflikt.

ISBJERGET – ANERKENDELSE, 
KOMMUNIKATION OG 
SAMARBEJDE
Mål: At skabe forståelse hvordan man 
bruger anerkendelse, kommunikation og 
samarbejde til at løse konflikter.

MÆGLINGENS PRINCIPPER
Mål: At skabe forståelse for at være 
neutral, at hjælpe til enighed om løsning og 
ikke gøre konflikter værre!

DRENGE-/PIGEKONFLIKTER
Mål: At skabe forståelse for forskellene i 
drenge- og pigekonflikter – være forebyg-
gende – afholde konstruktive drenge- og 
pigemøder.

UDVIKLING AF POSITIVE 
FÆLLESSKABER
Mål: At skabe forståelse for vigtigheden 
af positive fællesskaber og lærerens ansvar 
som rollemodel.

Materialet handler om at lære de unge at løse konflikter på en positiv måde, lære 
dem at undgå vold og andre negative handlingsmønstre i konfliktsituationer.
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UNDERVISNINGSMATERIALET

Hvordan vrede, 
konflikter og vold 

forebygges og håndteres



De tre lærervejledninger 
foreligger som e-bøger, som skal 
downloades umiddelbart før 
kursusstart.

Herudover suppleres der med 
informationer om forældresamar-
bejde samt legebogen ”Energisten”. 
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UNDERVISNINGSMATERIALET

Kursus virksomhed 
Der afholdes instruktionskurser i brugen af ”Holdning & Handling” flere gange 
om året, forskellige steder i landet – tid og sted vil til enhver tid fremgå af vor 
hjemmeside www.holdningoghandling.dk 
Undervisningen forestås af efteruddannede folkeskolelærere i alle tre 
undervisningsforløb.

1 DAGS KURSUS: DIG OG MIG OG QVIK (Indskoling)
Målgruppe: Materialet henvender sig til lærere i indskolingen og pædagoger i under-
visningen samt AKT-lærere og sundhedsplejersker.

1 DAGS KURSUS: HVEM ER DU SAMT DIG OG DE ANDRE  
(Mellemtrin + Udskoling)
Målgruppe: Materialet henvender sig til lærere på mellemtrinnet og overbygningen, 
pædagoger i understøttende timer samt ledere i sports- og ungdomsklubber.

2 ½ DAGES KURSUS:
Kurset omfatter hele programmet: ”Dig og Mig og Qvik” (Indskoling), 
”Hvem er Du” (Mellemtrin) og ”Dig og de Andre” (Udskoling).

Energisten
– energilege og andre gode samarbejdsaktiviteter til alle aldre
Når man leger en energileg, er retningslinjerne samarbejde 
og respekt for hinanden. Alle er vigtige og bliver værdsat. Selv 
om nogle af legene har en snert af konkurrence, så bliver der 
fokuseret på det sjov, man har ud af at lege sammen.
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YDERLIGERE INFORMATION

Holdning & Handling også på seminarier
Gitte Windstrup Holst, Studiekoordinator, Studievejleder & Praktikleder 
University College Nordjylland

” Glæden og lysten til kurset ”Holdning & Handling” blev for første gang tilbudt lærerstu-
derende i august 2011.

 Som supplement til den 4-årige læreruddannelse synes kurset ”Holdning & Handling” at 
være et godt tilbud til den studerende. Og evalueringen af dette første kursus var meget 
positivt. Alle deltagere oplevede kurset med dets materialer og varierede arbejdsformer 
meget inspirerende.

 “At vi har fået lov til at afprøve flere elementer af materialet er godt, og det giver hurtigt 
tanker og ideer til undervisningen”.

 Med kurset afholdt i starten af 4. årgang sammen med bachelorskrivningen bidrager 
det til at give ny inspiration til koblingen mellem teori og praksis. Den studerende har 
på dette tidspunkt en hel del relevant teori frisk i hukommelsen til at analysere med.

 Materialet ”Holdning & Handling” synes for de deltagende studerende at være et vigtigt 
redskab til den professionelle lærers værktøjskasse.

 “Alle de redskaber og konkrete øvelser til en klasse, tror jeg, bliver guld værd, især nu hvor 
jeg stadig er ung og ny i faget”.

Lions Clubs International er en privat humanitær organisation med 44.000 klubber over hele verden. 
I Danmark er der godt og vel 320 klubber med i alt 6.000 medlemmer. Klubberne indsamler midler ind til 

humanitære formål i lokalsamfundet samt på nationalt og internationalt plan. 
Midlerne skaffes ved frivillig indsats i forbindelse med Lions aktiviteter. 

Alle indsamlede midler anvendes ubeskåret til humanitære formål.

De enkelte Lions klubber anvender bl.a. disse midler til afholdelse af kurser i brugen af  
”Holdning & Handling” undervisningsmaterialerne.

Vil du vide mere
om ”Holdning & Handling”, kurser og køb af materialer m.v. , kontakt venligst:

LIONS QUEST DANMARK 
email: quest@lions.dk 

Tlf.: 48 25 56 34


