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Introduktion
Øvelsesaktiviteter er illustrationer der tegner virkeligheden, og anvendelsen af øvelsesaktiviteter kan underbygge trivslen i fællesskaber da de kræver kommunikations-, kultur- og
kompetencefærdigheder.
Vi har samlet de grundlæggende øvelsesaktiviteter i CAND.SELV i dette hæfte.
Der findes et hav af øvelsesaktiviteter, og vi har udvalgt nogle af dem vi har god erfaring
med fungerer ifb. med trivselshåndtering indenfor kommunikation og dialogisk træning,
kultur og demokrati samt kompetencer og gensidige hjælpefunktioner.
Huskeliste:
 Hver dig selv!
 Ingen løsninger!
 Anvend undervisningshæftet
 Følg undervisningsstruktur og design din undervisning derefter
 Forbered den centrale aktivitetsøvelse eller arbejdsspørgsmål i forhold til dagens
undervisning!
 Overvej her-og-nu i undervisningen, hvilke undervisningselementer, aktivitetsøvelse
og/eller arbejdsspørgsmålet læner sig op af
 Hav altid adgang til blanke overflader der kan noteres på. F.eks. flip-over, easy-flip,
A4, gulvareal eller whiteboard.
 Mix anvendelse af ord, lyd, billeder og bevægelse.
 Dem der deltager er de rigtige
 Vær åben, nysgerrig, aktiv, og begejstret.
 Vær målbevist, og klar til, at slippe egne tanker til fordel for nye og bedre der opstår. Drivkraften opstår af fornøjelse, fornemmelse og af de ting, idéer, temaer, følelser, adfærd der er mest og bedst energi i.
 Dialog fra dag ét
 Tidlig fokus på undervisningselementer; kommunikation, kultur og kompetence.
 Træning og anvendelse af de ni praktiske undervisningselementer fra start
 Anvend din notesbog du fik udleveret ved start. Den perfekte anvendelse af dine
noter er, at bruge dem præcis når du er ved at glemme det du skal huske
 Suppler med hvad du ellers finder brugbart f.eks. hjemmesider, skype, google billeder, YouTube, MOOCs, apps m.v.
God fornøjelse 

”Det har jeg aldrig prøvet før, så det
klarer jeg helt sikkert”
Pippi Langstrømpe
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Grundlæggende øvelsesaktiviteter
Hej
Formål:
Kommunikation, kultur, social træning, energizer
Forberedelse:
 Læs denne instruktion inden undervisning.
 Mix gerne og find selv på hilsner.
Fremgangsmåde:
Grupper:
 Start med at alle hilser på hinanden nonverbalt med anvendelse af kropssprog og
tavst
 Dernæst verbalt hvor alle på skift siger; ”Hej, jeg hedder… ”
 Runden gentages og udvides med; ”Hej, jeg hedder NAVN, og min tandbørstes
farver er…”
 Runden gentages og udvides med; ”Hej jeg hedder NAVN, og jeg interesserer mig
for…”
 Runden gentages og udvides med en personlig hilsen
 Runden gentages med en bevægelse, f.eks. et gensidigt klap
Klassen:
 Alle hilser altid på hinanden inden undervisning, som i fodbold hvor dommere og
spillere hilser på hinanden inden kamp (inkl. underviser!)
 Alle takker altid af på samme måde med et ”hej, hej”, ”tak for i dag” og/ eller på
den måde klassen har besluttet det skal foregå.
 Træn hvordan nonverbale hilsner fungerer som f.eks. nik med hovedet, håndhilsner,
blik, smil, løftede øjenbryn m.v.
Refleksionsspørgsmål:
 Ved første afvikling er det ikke nødvendigt at anvende reflektionsspørgsmål
 Hvilken hilsen fungerer bedst?
 Hvilke andre nysgerrige spørgsmål kunne vi spørge hinanden? Brug f.eks. Korte møder s. 5.
 Hvordan var det at hilse på hinanden? Hvilken hilsen virkede for dig?
Variationer:
 Brug eleverne til at finde på alle mulige og umulige hilsner og lad dem vælge den/
dem der virker bedst for klassen og/eller dem selv.
 Skift eller ændre hilsnerne ud når det bliver nødvendigt/ kedeligt.
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Korte møder
Formål:
Kommunikation, dialog, kultur, icebreaker, social træning
Forberedelse:
 Dialogkort med spørgsmål på den ene side af hvert kort.
Fremgangsmåde:
 Hver person får udleveret et kort med spørgsmål på.
 Underviser deler klassen op i par. På skift stiller man et spørgsmål til den anden og
svarer på den andens spørgsmål.
 Når begge har spurgt og svaret, går de videre og finder en ny makker at stille et
spørgsmål til.
 Underviser giver signal, når legen går i gang, bytter makker og når den slutter.
Refleksionsspørgsmål:
 Hvad fik I ud af øvelsen?
 Hvordan var det at stille spørgsmålene?
 Hvordan var det at svare på spørgsmålene?
 Hvor svært var det kun at lytte?
 Hvordan var det at blive lyttet til?
Variationer:
 Brug billedkort, som man skal fortælle ud fra.
 Spørgsmål kunne relatere til hvad man kan lide, interesserer, aktiviteter, trivselstemaer, vigtighed, evner m.v.
 Find selv på spørgsmål.
 Alle går rundt imellem hinanden og finder sammen parvis, og stiller hinanden
spørgmål og svarer
Se evt. inspiration på YouTube video her: Korte møder
Eksempler på spørgekort:

Hvilke evner er du glad for?

Hvad drømmer du om?

Hvad har du et passioneret

Hvad er du glad for?

forhold til?

Hvad er det særlig du kan?
Hvornår har du sidst tænkt JA!

Hvornår har du sidst haft grine
flip?
Hvad er du optaget af?

6

Retningslinjer
Formål:
Kommunikation, dialog, kultur, social træning, demokrati, samarbejdsøvelse
Forberedelse:
 Pre-laminerede eller printede retningslinjer + blanke ark til udfyldning.
 Ur til tidsstyring
 Talemarkør
Fremgangsmåde:
 Klassen deles op i grupper á 4 - 8 personer, og gerne sammen med dem de kender
mindst.
 Gruppen placeres stående eller siddende i en cirkel med kun luft imellem sig.
 Et set retningslinjer placeres centralt i cirklen med forsiden ned af!
 Grupperne spørges samlet: ”hvad er vigtigt for dig når vi er sammen i denne klasse?
Hvilke retninglinjer vil virke for dig?”. Spørgsmål skal være synlige for alle grupperne
på tavle eller lignende under resten af aktivitetesøvelsen.
 Grupperne instrueres i at første øvelse tager 6 minutter.
 Grupperne skal nu vende alle retninglinjerne med forside opad.
 Underviser siger værsgo og start! Underviser tager tid på øvelsen.
 6 minutter: tavs individuel refleksion. Hver enkelt elev anvender brainwriting, dvs.
tænker over spørgsmål, observerer sine tanker og idéer og noterer dem skriftligt eller tegning. Nye retningslinjer noteres på de blanke ark.
 Underviser siger stop!
 Grupperne instrueres i at de enkelte elever på skift forklarer hvilke retningslinjer de
har valgt og hvorfor. Det er vigtigt, at hver elev får den tid de har brug for for at forklare sig. Anvendelse af talemarkør kan med fordel anvendes.
 Grupperne skal nu samle de enkeltes retningslinjer og præsentere dem for de andre grupper på planche.
 Gruppernes præsentationer skal nu samlet i én samlet planche.
 Planchen opsummeres for at sikre alle er enige om indhold.
Regler:
Det er tilladt, at:
 bruge sin egen hjerne, ikke de andres 
 være tavs i individuel refleksion, både i tale- og kropssprog.
 fordomsfrit notere tanker, følelser, behov der kommer
 lytte og respektere taleretten
 tale og anvende taleretten
Refleksionsspørgsmål:
 Hvordan gik øvelsen? (brug gerne Uet)
 Hvordan var det at skulle arbejde tavst?
 Blev alle hørt/set?
 Var der nogen der ikke følte sig hørt? Hvorfor?
Variationer af øvelsen:
 Brug trivselstemaer eller emner til fagopgaver i dine andre fag.
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Cirklen
Formål:
Kommunikation, kultur, social træning, tillid, respekt.
Forberedelse:
 Talemarkør.
 Retningslinjer (se forrige side).
 Midte-symbol der betyder noget for klassen, og eller for dig selv.
Fremgangsmåde:
 Skab et særligt rum for CAND.SELV samvær med en udvalgt ceremoni for start og
slut.
 Brug af klassens retningslinjer. Stop op ved brud på retningslinjer!
 Lad klassen selv etablere cirkler i klasserummet eller udenfor, hvor der ikke er noget
imellem dem andet end deres midte-symbol
 Brug talemarkør og respekter den enkeltes taleret. Stop op ved brud på retningslinjer!
Refleksionsspørgsmål:
 Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan, hvorledes – tilpasset den konkrete situation
cirkeltræningen anvendes i.
Variationer af øvelsen:
 Lav cirkler stående, siddende eller liggende
 Brug forskellige talemarkører, og gerne hvad der nu lige lader sig gøre (kuglepen,
lommeur, mobil, gren etc.)
 Lav cirkler hvor man står i et U, lige linier, cirkler med rykken til hinanden, ikke må
bruge kropssprog, skal være stille i 2 minutter. Find selv på mere og se oplev hvad
der sker.

”Jeg kan ikke lære alle alt. Jeg kan
kun få dem til at tænke”
Sokrates
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Uet
Formål:
Kommunikation, dialog, refleksion, observation, sandhed, virkelighed.
Forberedelse:
 Et reb eller andet til at danne et U.
Fremgangsmåde:
 Marker et hesteskos formet U
 Lav skala med f.eks. plus i den ene ende og minus i den anden, en skala fra 1-10 eller lav eller høj grad, 0% til 100%, ja til nej.
 Alle deltagere placerer sig rundt i hesteskoen alt efter, hvilket spørgsmål instruktøren
stiller.
Refleksionsspørgsmål:
 Hvordan oplevede du jeres samarbejde på en scala mellem 1-10?
 Hvad skal der til, for at du rykker dig fra dit tal og til et noget større? Mindre?
 Nu hvor jeg har placeret dig på 10, hvad er der så sket siden det gik så godt?
 Hvordan kan det være, at du ikke står på 1, men står på 8?
 I hvor høj grad lykkes øvelsen?
 Er svarene ens, forskellige, varierede?
 Lykkedes øvelsen? Ja-Nej?
Variationer af øvelsen:
 Lav Uer liggende, stående, siddende, flydende
 Hav ryggen til hinanden
 Hav bind for øjnene
 Lav Uet nonverbalt, med anvendelse af kropssprog
Se evt. inspiration på YouTube her: Hesteskoen
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Cooperrider
Formål:
Kommunikation, refleksion, anerkende dialog, observation.
Forberedelse:
 Overvej inden hvordan klassen kan og skal deles op.
 Forbered grundlæggende spørgsmål og/eller trivselstema
Fremgangsmåde:
 Hav et arbejdsspørgsmål eller trivselstema klar
Individuel fase: indre monolog og brainwriting
 Rammesæt retningslinjer: Dette er en…
o Individuel øvelse
o Foregår tavst og i absolut stilhed!
o Notér alle inputs i form af tanker, følelser, billeder og kropslige inputs uden
dom!
o Det er tilladt at notere ved at tegne, skrive, huske!
o Det er tilladt kun at bruge sin egen hjerne!
 Præsentér arbejdsspørgsmål her til sidst efter instruktion!
 Fasthold klassen i tavst forholde sig til spørgsmål/ tema
Tandem fase: ydre dialog, story sharing og dialogtræning
 Eleverne går sammen 2 og 2 efter de kriterier du har valgt i din forberedelse
 Rammesæt retningslinjer: Dette er en…
o teamøvelse
o Én snakker, en lytter!
o Lytter skal gøre det tavst, og må bruge kropssprog og være anerkendende.
Snak, lyde og verbale afbrydelser er ikke tilladt.
o I har hver 1 minut til at lytte, og et minut til snakke
o Man må støtte sig op ad sine noter
Gruppe fase: fællles præsentation
 Gruppen har nu 6-10 minutter til at samle inputs i én samlet præsentation, gerne
skriftligt og mundtligt kombineret
 Eleverne præsenterer deres inputs
Refleksionsspørgsmål:
 Hvad gør dig glad?
Variationer af øvelsen:
 Brug Cooperrider i andre fag end UU.
 Gå direkte fra individuel til fælles gruppe præsentation, men nu skal klassen prioritere indholdet efter hvad der vigtigst. Det kan bl.a. gøres med anvendelse af point
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Talentspejderen
Formål:
 Refleksionsøvelse, observationsøvelse, dialogisk træning, ressourcefokus
Forberedelse:
 A4 eller notes bog
 blyant.
 Mobil
 Forbered dig på at ligge mærke til ord, vendinger, handling, gøren og adfærd den
enkelte og gruppen bidrager med.
 OBS Talentspejderen er IKKE ros!
Fremgangsmåde:
 Det er vigtigt talentspejderen løbende noterer i øvelse/undervisning.
Den enkelte:
 I løbet af undervisningen hold øje med hvem der bidrager med ressourceadfærd.
Hvad bemærker og hæfter du dig ved?
 Noter navn, og hvad det særlige du bemærker er. Hvad blev sagt, gjort?
 Noter navn, og noter hvad vedkommende brugte af færdigheder ved det sagte/
gjorte.
 Hvordan er du blevet inspireret, efter du har lagt mærke til hvad vedkommende
sagde/gjorde? Hvordan relaterer det til dit liv? Hvad kan du genkende?
Fællesskabet:
 Hold øje med når gruppen/ klassen som helhed udviser ressourceadfærd i løbet af
undervisningen. Hvad bemærker og hæfter du dig ved fællesskabet lykkedes
med?
 Hvad er det særlige du bemærker? Hvad blev sagt, gjort?
 Noter hvad fællesskabet brugte af færdigheder ved det sagte/ gjorte. Hvad lykkedes for gruppen?
 Hvordan er du blevet inspireret, efter du har lagt mærke til hvad fællesskabet sagde/gjorde?
Refleksionsspørgsmål:
 Hvordan var det at blive talentspejdet?
 Hvad lykkedes?
 Hvor svært var det at fokusere på talenterne? Plus’erne?
 Hvilke forskellige evner og færdigheder er der i klassen?
Variationer af øvelsen:
 Bed eleverne være talentspejder hjemme hos egen familie
 Lav øvelsen med parallelklassen
 Bed eleverne talentspejde dig
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Reviewing
Formål:
Refleksionsøvelse, evaluerings- og analyseøvelse, erfaringslære,
Forberedelse:
 4 kort, der symboliserer 4 F’er: Fakta, Følelser , Fund og Fremtid.
 Hvis der er udarbejdet retningslinjer, er de gældende.
Fremgangsmåde:
 De fire kort placeres i en firkant i hver sit hjørne.
 Der startes i 1) Fakta, så 2) Følelser, 3) Fund og 4) Fremtid
 Øvelsen bruges som feedback og erfaringslære på andre øvelser
Reflektionsspørgsmål:
Fakta:
Hvad skete der? Hvordan gik I til opgaven? Faktuelle oplysninger!
Følelser:
Hvad oplevede du undervejs? Hvad følte du? Hvordan var det?
Fund:
Hvad fandt I ud af? Hvad kan vi lære af øvelsen?
Fremtid:
Hvordan kan vi bruge det vi lærte fremover?
Joker:
Jokeren tager ikke modellen alt for seriøst. Stol på din egen dømmekraft, og
spil dit eget spil
Variationer af øvelsen:
 Kombinér med Cooperrider
 Brug ord og billedkort (dialoogles)
 Anvend Den kognitive diamant; Fakta, Følelser, Kropslige reaktioner og Adfærd
 Anvend Kernepunktsanalyse; Fakta, Følelser, Fortolkninger, Behov, Handling

Kilde:

• experience
DOING
!

•express
SENSING


FACTS

FEELINGS

FUTURE

FINDINGS

•explore
PLANNING


•examine
THINKING
?

http://reviewing.co.uk/articles/2rbd.htm
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Øvrige øvelsesaktiviteter
Lyt & tegn
Formål:
Icebreaker, kommunikationsøvelse, samarbejdsøvelse
Forberedelse:
 Printede/ laminerede figurer eller symboler (download inspiration: TRYK)
 Et ur til tidtagning
 Blankt papir, blyant, skriveunderlag
 Siddepladser til alle
Fremgangsmåde:
 Gruppen går sammen i makkerpar.
 Stil 2 stole ryg mod ryg
 Den ene makker er instruktøren, de anden makker den tavse tegner. Tid: 6 minutter!
 Byt roller
 Den ene er instruktøren, de anden den spørgende tegner. Tid: 4 minutter!
 Byt roller
Refleksionsspørgsmål:
 Hvad skete der?
 Hvad oplevede du?
 Var det let? Hvad var svært?
 Hvilke fordele og ulemper er der ved de to måder at kommunikere på? (envejs/tovejs)
 Hvilke kommunikationsformer virker godt?
 Hvad skal du være særligt opmærksomme på fremover, når du skal forklare nogen
noget?
 Hvad aftaler vi om måden, vi fremover kommunikere på? (husk evt. at tilrette/udvide retningslinjer)
Variationer af øvelsen:
 minimér tiden ekstra ambitiøst til øvelsen for at få en snak om hvad det gør ved
processen
 Lad deltagerne selv tegne det den anden skal kopiere
 En instruktør og flere tavse tegnere, f.eks. i grupper af 4 eller 8
 Kombinér Cooperrideren med reflektionsspørgsmål så alle hjerner aktiveres
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Pinden
Formål:
Icebreaker, kommunikationsøvelse, samarbejdsøvelse
Forberedelse:
 Stænger af bambus, aluminium eller lignende af ca 3 m længde

Fremgangsmåde:
 Gruppen deles op i to teams, eller makker par.
 Den ene er instruktøren, de(-n) anden den spørgende tegner. Tid: 4 minutter!
Regler:
 Bolden skal kastes i samme rækkefølge hver gang.
Refleksionsspørgsmål:
 Hvad skete der?
 Hvad oplevede du? Hvor mange synes det var sjovt? Hvor mange blev irriterede?
 Var det let? Svært?
 Hvor lykkedes I?
 Hvordan kan vi gøre det bedre/hurtigere/ vildere næste gang?
Variationer af øvelsen:
 Kombiner med reviewing og de 4 F’er
FAKTA
Hvad skete der?
Hvad gjorde I?
Hvor mange synes det lød nemt?
Hvor mange synes det var let i øvelsen?
FREMTID
Hvor og hvordan kan I bruge det I lærte af
aktiviteten?
Hvad kan vi gøre for blive endnu bedre?
Er der paraleller til klassen hverdag?

FØLELSER
Hvad oplevede du?
Hvad følte du undervejs?
Hvordan føles det at få skylden?
Hvor glad var du?
FUND
Hvad gjorde I lykkedes?
Hvad virkede?
Hvad var gode idéer?
Hvad kan vi lære fra øvelsen?
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Bolden
Formål:
Icebreaker, samarbejdsøvelse
Forberedelse:
En bold
Et ur (til at tage tid med)
Fremgangsmåde:
Gruppen står i en cirkel.
Instruktøren kaster bolden til en i gruppen, som kaster den videre til den næste og den
næste, indtil alle har haft bolden en gang og den er kastet tilbage til instruktøren igen.
Nu skal gruppen kaste bolden igen i samme rækkefølge som første gang.
Instruktøren spørger, om de kan gøre det hurtigere.
Øvelsen gentages, bolden kastes i samme rækkefølge og øvelsen gøres hurtigere og hurtigere.
Instruktøren kan tage tid på øvelsen for at motivere gruppen til at gøre det hurtigere endnu.
Regler:
Bolden skal kastes i samme rækkefølge hver gang.
Man må kun røre bolden en gang.
Bolden må ikke røre jorden.
Bolden skal tilbage til instruktøren efter, at den sidste har rørt bolden.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan gik samarbejdet?
Hvordan var det at skulle gøre det hurtigere og hurtigere?
Blev alle hørt/set?
Var der nogen der ikke følte sig hørt? Hvorfor?
Variationer af øvelsen:
Man kan anvende flere bolde i forskellige størrelser. De laver samme øvelse, men med
flere bolde.

”Fortæl mig … jeg glemmer. Vis mig
… jeg husker. Inddrag mig … jeg forstår”
Kinesisk ordsprog
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Decisionline
Formål:
Dialog, kommunikation
Forberedelse:
Et spørgsmål, som alle skal diskutere og blive enige om
Et reb eller andet der kan fungere som en line
Fremgangsmåde:
Læg et reb eller marker på anden vis en streg, der skal symbolisere en grænse. På den
ene side af grænsen skal deltagerne stille sig, når de er enige (E-siden), og på den anden
side af rebet skal deltagerne stå, når de er uenige (U-siden).
1 person:
Først stiller alle sig på U-siden. Alle får stillet det samme spørgsmål og skal diskutere og blive
enig med sig selv om et svar. Når man har fundet frem til et svar, træder man over på Esiden.
To personer:
Alle finder sammen parvis. Sammen med sin makker går man over på U-siden og diskuterer sig frem til et fælles svar. Efterfølgende stiller parrene sig over på den side, hvor man er
enige.
Fire personer:
Nu går parrene sammen med et andet par, der er blevet enige, det vil sige man er fire
sammen. Firemandsgrupperne går over på U-siden, og skal diskutere sig frem til et svar.
Når de er blevet enige om et svar, går de over på E-siden, og finder sammen med en anden firemandsgruppe, og går tilbage igen til den side, hvor man er uenige for at diskutere.
Sådan fortsætter man 4-4, 8-8 osv., indtil alle til sidst er gået sammen i en stor gruppe og er
blevet enige.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan var det?
Hvordan var det at skulle blive enige en og en, to og to, og alle sammen?
Var det svært at blive enige?
Var der nogle, der ikke følte sig hørt?
Variationer af øvelsen:
M
Se evt. YouTube video her: Decisionline
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Rebet
Formål:
Øvelse i tillid.
Forberedelse:
Stof/bånd til at binde for øjnene.
Reb til at lave en føle-rute med.
Fremgangsmåde:
Alle går sammen parvis. Den ene får bind for øjnene og den anden skal lede den med
bind for øjnene.
Inden de skal ud på ruten, skal de sammen aftale, hvordan den person med bind for øjnene gerne vil ledes – er det fx med berøring, mange beskrivelser, korte instrukser mm.
Instruktøren sender dem af sted et par ad gangen med god afstand i mellem hvert par.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan var det at blive ført?
Hvordan var det at føre?
Hvilke aftaler havde I lavet sammen?
Blev aftalerne overholdt?
Variationer af øvelsen:
M

17

Delta
Formål:
Samarbejdsøvelse
Forberedelse:
Slack-line og et sted, hvor det er muligt at sætte slack-line-(s) op i en trekant.
Fremgangsmåde:
Alle i gruppen skal op at stå på slack-linen.
Derefter skal alle gå en runde sammen på slack-linen.
Gruppen skal først lægge en plan sammen, før de går op på slack-linen.
Regler:
Man må ikke røre jorden.
Hvis man rører jorden, skal alle starte forfra.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan gik planlægningen?
Hvad planlagde I?
Holdt jeres plan/strategi?
Hvordan gik samarbejdet?
Var der nogen, der ikke troede, at det kunne lade sig gøre.
Variationer af øvelsen:
M
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Islands, øer
Formål:
Tillids- og samarbejdsøvelse.
Forberedelse:
Reb, cykelslanger eller andet til at markere tre øer med.
Tov til at svinge sig i (bundet fast i et træ eller andet).
Lave en bane med en ’flod’. Marker på den ene bred, hvor de skal starte. Lav tre ’øer’ på
den anden side af ’floden’.
Fremgangsmåde:
Gruppen befinder sig ved en flod fyldt med krokodiller.
De skal alle sammen over på den anden side af floden og lande på en af ø’erne.
Måden man kommer over floden på, er ved at svinge sig over i et reb. Nogle af øerne
ligger tættere på og andre længere væk.
Gruppen skal først lægge en plan for, hvordan de vil komme derover.
Regler:
Hvis man rammer ved siden af øen, skal man tilbage igen, og prøve igen.
Man må ikke bruge andre hjælpemidler end rebet til at komme over. Til gengæld må
man gerne hjælpe hinanden.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan gik planlægningen?
Blev alle hørt?
Hvordan gik samarbejdet?
Hvad fungerede?
Hvad fungerede ikke?
Variationer af øvelsen:
M
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Stammen, 1.
Formål:
Kommunikations- og samarbejdsøvelse.
Forberedelse:
En træstamme eller andet der er lang nok til, at hele gruppen kan stå på den.
Fremgangsmåde:
Øvelse 1:
Alle stiller sig op på den liggende træstamme.
Først når gruppen står på stammen, bliver øvelsen instrueret for dem.
Gruppen skal nu skifte plads og stille sig i rækkefølge efter fx fødselsdag/fødselsdagsmåned/første bogstav i ens navn/højde/alder eller andet.
Regler:
Man må ikke røre jorden.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan gik planlægningen?
Hvordan gik samarbejdet?
Hvordan kommunikerede I? – og hvordan fungerede kommunikationen?
Hvad fungerede?
Hvad fungerede ikke?
Hvad kunne I have gjort anderledes?
Variationer af øvelsen:
Gruppen får besked på, at de skal opdeles i to grupper. De må selv bestemme, hvordan
de vil opdeles.
Hver gruppe starter i hver sin ende på træstammen.
De to grupper skal passere hinanden og slutte i den anden ende, end den de startede i.
Før de går i gang, skal de planlægge, hvordan de vil gøre det.
Løsning: de kan dele sig op, så der kun er en person i den ene gruppe, og derved kun en
som skal passere den anden gruppe.
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Stammen, 2.
Formål:
Lytte- og kommunikationsøvelse.
Forberedelse:
En træstamme eller lignende der ligger ned, som er lang nok til, at hele gruppen kan stå
på den, evt. hjælpesætninger.
Pre-laminerede sætningskort
Fremgangsmåde:
Alle stiller sig op på den liggende træstamme.
Den første i rækken trækker et sætningskort og hvisker den videre til den næste, som hvisker den videre til den næste osv.
Den sidste i rækken skal sige sætningen højt og tydeligt.
Den, der trak sætningen bekræfter om sætningen er korrekt ved at læse den højt og tydeligt.
Refleksionsspørgsmål:
Lykkedes øvelsen?
Hvordan kommunikerede I? – og hvordan fungerede kommunikationen?
Hvad fungerede?
Hvad fungerede ikke?
Hvad kunne I have gjort anderledes?
Variationer af øvelsen:
Gruppen får besked på, at de skal opdeles i to grupper. De kan deles op ved f.eks underviser tæller 1-2, 1-2, 1-2 eller mixer grupperne efter hvem der kender hinanden godt, mindre godt eller eleverne selv bestemmer hvordan de vil opdeles.
Brug kun enkelte ord
Find selv på sætninger (og husk dem )
Start med nemme kendte sætninger på dansk, og slut med komplicerede totalt ukendte
sætninger gerne på andre sprog
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Hejs et flag
Formål:
Samarbejdsøvelse.
Forberedelse:
Kræver et sted, hvor der er plads.
Et langt rør eller andet, der kan forestille en flagstang.
Masser af snor, reb, saks.
Et flag – f.eks. en engangsklud eller et stykke stof.
Markering af en stor cirkel og markering af midten i cirklen.
Fremgangsmåde:
Gruppen skal sammen hejse et flag på flagstangen.
Flaget må først hejses, skal flagstangen er blevet placeret i midten af cirklen, men man må
ikke gå ind i cirklen for at rejse flagstangen.
Regler:
Man må ikke gå ind cirklen.
Ingen af materialerne må røre cirklen – hvis de gør, bliver de taget fra gruppen.
Flaget må først hejses, når flagstangen står inde i midten af cirklen.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan var planlægningen?
Hvordan var samarbejdet?
Blev alle forslag hørt?
Var der nogle, der ikke følte sig hørt?
Variationer af øvelsen:
Lav den i miniversion med sugerør/ strikke pinde og tynd tråd stående på en plastikkop på
et bord
Lav cirkel større eller mindre
Lav tråd og snor længere eller kortere
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Edderkoppespind
Formål:
Samarbejdsøvelse, planlægning.
Forberedelse:
Snor og to pæle. Snoren spændes ud i mellem pælene, så der dannes ca. 12 felter.
Fremgangsmåde:
Alle skal igennem nettet. Gruppen skal først lægge en plan for, hvordan de vil komme
igennem nettet.
Regler:
Man skal igennem hver sit hul i nettet. Dvs. at et hul ikke må bruges af flere personer.
Man må ikke røre snorene, når man skal igennem hullet.
Hvis man rører snorene, skal man starte forfra.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan gik planlægningen?
Blev alle hørt?
Hvordan gik samarbejdet?
Var der nogen, der tog styringen?
Var der nogen, der følte at de ikke var med i planlægningen/en del af samarbejdet?
Variationer af øvelsen:
Del op i to grupper og kom igennem edderkoppespindet fra begge sider
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Planken
Formål:
Samarbejdsøvelse, kommunikation.
Forberedelse:
1 stor plade. 7 bjælker.
Markering af start (den ene bred) og mål (den anden bred).
Fremgangsmåde:
Gruppen skal sammen få planken og hele gruppen over på den anden side.
Gruppen skal starte med at planlægge, hvordan de vil gøre det.
Regler:
Pladen må ikke røre jorden.
Gruppen må ikke røre jorden.
Hvis jorden røres, skal de starte forfra.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan gik planlægningen?
Hvordan gik samarbejdet?
Hvordan kommunikerede I sammen?
Blev alle hørt?
Variationer af øvelsen:
M
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Knuden
Formål:
Samarbejdsøvelse, kommunikation.
Forberedelse:
Et stort reb, der er bundet sammen.
Fremgangsmåde:
Gruppen skal binde knuden på rebet op, MEN:
Instruktøren forklarer, at rebet er tungt og klistret – dvs. når man har sat hænderne på rebet, kan man ikke flytte hænderne igen. Og rebet kan ikke løftes, før alle har sat hænderne på rebet.
Gruppen skal starte med at planlægge, hvordan de vil gøre det.
Regler:
Når først man sat hænderne på rebet, må man ikke flytte dem.
Man må først løfte rebet, når alle har sat hænderne på.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan gik planlægningen?
Hvordan samarbejdede I?
Variationer af øvelsen:
M
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Bokse
Formål:
Samarbejdsøvelse.
Forberedelse:
Fire kasser med forskellige farver på alle siderne.
Vejledning/tegning over hvordan kasserne skal stilles op.
Fremgangsmåde:
Kasserne skal stilles, så de passer efter anvisningen.
Gruppen skal starte med at planlægge øvelsen. Underviseren kan time-oute og spørge til
planlægningen.
Refleksionsspørgsmål:
Variationer af øvelsen:
M
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Kompetencespil
Formål:
Fokus på kompetencer.
Forberedelse:
Små øvelser, der handler om forskellige kompetencer fx at tegne, regne, være praktisk,
sport mm.
Fremgangsmåde:
Gruppen er placeret ét sted. Stedet, hvor øvelserne laves, er et andet sted, som ikke kan
ses af gruppen.
Instruktøren forklarer øvelsen: De kommer op en og en og skal løse en opgave. Før de løser
opgaven, skal de vurdere om selv kan løse opgaven eller om de vil bede om hjælp fra en
af de andre. Hvis de beder om hjælp, skal de hente en af de andre, som de tror kan
hjælpe med at løse opgaven. De må blive ved med at hente en, indtil de tror, at de kan
løse opgaven.
Gruppen som sidder og venter på at komme op for at løse en opgave, skal igangsættes
med en opgave, ellers kan ventetiden blive for lang.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan var øvelsen?
Hvordan samarbejdede I?
Variationer af øvelsen:
For at gøre ventetiden kortere for gruppen, der venter på at komme op for at løse en opgave, kan man sende to op ad gangen, der skal løse en opgave. Eller man kan hente to
ad gangen, der skal hjælpe med at løse opgaven.
Variationer af øvelsen:
M
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Puzzlespil
Formål:
Kommunikationsøvelse.
Forberedelse:
Et puslespil med 9 eller flere brikker afhængig af niveau.
På den ene side af puslespillet er der en figur/billede, på bagsiden er der tal/numre.
En instruktion til, hvordan puslespillet skal ligges ud fra de tal/numre, som er på bagsiden.
Fremgangsmåde:
Der skal vælges en, der ligger puslespillet, og en der starter puslespillet. Resten stiller sig op
i en lang række med god afstand imellem, så de ikke kan høre hinanden.
Den første i rækken tager en brik og forklarer med visken, ud fra instruktionen, den næste i
rækken, hvor brikken skal sidde på pladen – fx ’øverst til højre’.
Den næste i rækken videregiver samme forklaring osv. indtil den sidste i rækken modtager
brikken og placerer den på pladen efter den forklaring, som personen modtager. Sådan
fortsætter øvelsen indtil alle brikker er lagt.
Til sidst vendes puslespillet om, og hvis figuren/billedet er lagt korrekt er øvelsen løst.
Refleksionsspørgsmål:
Hvordan var øvelsen?
Hvordan synes I, at I samarbejdede?
Hvad gik godt?
Hvad kunne gøres bedre?
Variationer af øvelsen:
M
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Fire ord om kommunikation
Formål:
Øvelse i kommunikation.
Forberedelse:
Post-it
Kuglepenne
Tavle/flipover
Ur
Fremgangsmåde:
Del fire post-it ud til hver.
De får 2 min. til hver især at skrive fire ord ned på fire post-it.
Det de skal svare på er:
’Hvad er de fire vigtigste elementer for dig i god kommunikation?’
De får 3 min. – og skal nu gå sammen parvis, og blive enige om fire ord.
De får 4. min. – og går nu 4 sammen og skal reducere ordene, så de har fire, som de bliver
enige om.
Nu går hele gruppen sammen og skal argumentere og blive enige om fire ord til sammen.
Når de er blevet enige, skal de skrive ordene op på tavlen. De har 5 min. til det.
Refleksionsspørgsmål:
Var det svært at blive enige? – hvorfor/hvorfor ikke?
Blev det sværere at blive enige, jo flere I var i gruppen?
Hvordan føltes det at give slip på sine egne ord?
Følte alle sig hørt?
Var der nogen som tog ledelsen?
Var der nogen, der fik alle deres ord med?
Hvordan var det, at der var tid på øvelsen?
Er I tilfredse med de fire ord, I har fundet frem til?
Tror I, at I ville være kommet frem til de samme ord, hvis I havde bedre tid?
Brugte I de fire ord, som står på tavlen, i processen (fx at lytte, dialog mm.)?
Hvad har I lært om kommunikation i denne øvelse?
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