
Formål
At vise at på trods af, at alle er forskellige, så har vi faktisk altid ting  

til fælles, som vi ofte ikke er bekendt med. At lære eleverne at være  

nysgerrige på hinanden. Aktiviteten er også en opvarmning til aktiviteten 

Fælles jagt side 34 og Enig/Uenig – dine værdier på side 36.

Forberedelse
Kort forberedelsestid: 

• Læs ’Sådan gør I’. 

•  Se filmen Alt det vi deler fra TV2. Findes på hjemmesiden:  

www.meandwe.dk. Filmen viser meget fint, hvordan man nemt kan 
komme til at sætte andre mennesker i bås, men at vi i virkeligheden kan 

have meget til fælles, og at der også er andre, der tumler med store ting 

som ensomhed, mobberi etc.

Materialer
Aktiviteten kræver ingen materialer.
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Alt det vi deler

#6  

 Sådan gør I

● Aktiviteten kan afvikles med hele elevgruppen eller i mindre grupper, fx en klasse eller et linjehold.
● Varighed ca. 15-20 min.

● Vis filmen Alt det vi deler.
●  Bed eleverne om at stille sig i en cirkel. Hvis I afvikler aktiviteten med hele elevgruppen samlet,  

anbefales det, at eleverne står i k-grupper i cirkler. 
● Sig nu: ”Om lidt læser jeg nogle udsagn op. Hvis udsagnet passer på dig, træder du ind i midten”. 
●  Læs et udsagn op. De elever, udsagnet passer på, træder ind i midten et øjeblik, giver en high  

five, en krammer eller andet til de andre, der står i midten, hvorefter eleverne træder ud til deres 
plads i cirklen igen.

● Læs et nyt udsagn op. De elever, udsagnet passer på, træder ind i midten et øjeblik osv.
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●  Følgende eksempler på udsagn kan du lade dig inspirere af, men find gerne selv på andre:
  Hvem af jer er 16 år?
  Hvem af jer bor mere end 20 km væk fra efterskolen?
  Hvem af jer har et kæledyr?
  Hvem af jer har glædet sig til at skulle på efterskole?
  Hvem af jer har været en smule nervøs for at skulle starte på efterskole?
  Hvem af jer kan godt lide at lave mad?
  Hvem af jer har dansk som yndlingsfag?
  Hvem af jer elsker at bevæge jer?
  Hvem af jer bor sammen med både sin mor og far?
  Hvem af jer har prøvet at skifte skole?
  Hvem af jer er gode til at rydde op på sit værelse?
  Hvem af jer kan godt lide ananas på sin pizza?

 

Kommentar
•  Afhængig af gruppestørrelsen og trygheden i gruppen kan man skrue op 

og ned for spørgsmålene, så de bliver mere eller mindre ’farlige’. Det er 

vigtigt, at ingen elever føler sig udstillet.

•  Det er muligt at lave en variant, hvor eleverne stiller spørgsmålene. Dog 

er det vigtigt her at påpege, at de kun må stille spørgsmål, som de selv 

kan svare ja til, samt pointere, at spørgsmål, der omfatter sex, religion og 

politik, ikke må indgå.

Opsamling
• Hvor mange af jer kommer nogle gange til at sætte folk i bås?

• Hvor mange af jer har tænkt ’ham der har jeg intet til fælles med’?

• Hvad lærte du om dig selv under denne øvelse?

• Hvad lærte du om andre?

• Hvordan kan du bruge denne viden fremover?

Læringspunkter
• Vi har mere til fælles, end vi går rundt og tror.

•  Hvis vi er nysgerrige og modige, er der mulighed for mange forskellige 

interessefællesskaber.


