
fællesskaB
s. 21

sådan gØr i

1) vis plakaten ’Fællesskab’ på en skærm. 
 Find plakaten under Refleksionsplakater på www.verdensklasse.dk/skolefolkemoede

2) diskuter spørgsmålene på plakaten i plenum eller i mindre grupper (20-25 min)

3) hvis i vil arbejdere videre, kan i udvælge en eller flere af nedenstående øvelser 

Øvelser

om mig selv (20-30 min)

1) alle elever får en post-it. 
 På deres post-it skriver hver elev skriver en ting om sig selv, som de andre ikke ved i forvejen. Det kan 

f.eks. være ”når jeg er alene, elsker jeg at spise vingummi” eller “jeg kan danse tango”. Der kan også 
sættes et overordnet tema for det, eleverne skal skrive om sig selv, f.eks. ”jeg er bange for…” eller ”jeg 
ville ønske, at…”. Hver elev skriver højst to sætninger.

2) alle post-its sættes op på væggen. 

3) på skift vælger eleverne en post-it og læser op fra den. 
 De andre elever skal nu gætte, hvem sedlens forfatter er. 
 Det er ikke nødvendigt at gennemgå alle post-its. Stop efter 10 min.

4) Fælles refleksion: 
  § Hvad blev I overraskede over? 
  § Hvad betyder det for opfattelsen af jeres kammerater, at I fik noget overraskende nyt at vide? 
  § Hvordan var det at dele oplysninger om jer selv med de andre? 

slå rekorden i Fællesskab (10-15 min)

eleverne skal på kortest mulig tid skal røre bolden alle sammen – men kun én gang hver. 
eleverne står i en cirkel – du holder bolden og sætter øvelsen i gang ved at kaste bolden til en elev. 

1) eleverne afleverer nu bolden til hinanden. når alle har rørt den en gang, udvælges en elev til at 
være tidtager. Eleven holder øje med, hvor lang tid det tager for bolden at blive rørt af alle (for eksempel 
36 sekunder første gang). 

2) opfordr eleverne til at slå deres egen rekord. 

3) eleverne må gerne diskutere, afprøve og udvikle, hvordan de for eksempel kan stå på en anden 
måde for, at alle får rørt bolden hurtigere.




