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At styrke elevernes selvværd og øve dem i at give/modtage ros og fremhæve hinandens stærke sider. 

 

 Hver elev får et flipover-ark og en tusch. Der skal 

rives et hul i midten af arket, så man kan få arket 

over hovedet (som en poncho).  

 Start med at stå i en rundkreds, da det sikrer, at alle 

elever får skrevet noget på deres poncho.  

 Eleverne tager nu deres tusch og skriver på 

hinandens ark. Man skriver positive ting, fx det man 

godt kan lide ved personen, og det personen er god 

til. Det kan både være fagligt og socialt. Det er vigtigt, 

at du fortæller eleverne, at de ikke skal være sarkastiske. 

 Når alle elever har skrevet noget på den person, der står foran 

dem i rundkredsen, så vender alle elever sig 180 grader, så de 

nu kommer til at stå bagved den person, der lige har skrevet på 

deres poncho. Så skriver de på denne persons poncho. 

 Når alle har gjort det gives rummet frit, og eleverne kan gå 

rundt og skrive på de ponchoer, de har lyst til. Det kan være en 

god idé at bede eleverne finde sammen to og to, når rummet 

gives frit, så alle får noget på deres poncho.  

 Når alle er færdige med at skrive (eller når tiden er gået), tager alle deres poncho af og læser, hvad 

der står.  

 Eleverne kan hænge deres poncho på ryggen af deres stol, eller I kan hænge dem op i klassen. 

 Resten af dagen kan eleverne gå og læse den ros, de har fået. De kan også skrive til på de andres, 

hvis der er noget, de har glemt.  

 

 Tidsforbrug: 10 minutter 

 Krav: 1 flipover-ark pr. person, 1 tusch pr. person, evt. tape 

 Forberedelse: Ingen 

Ingen ros er for lille til at blive nævnt – de små ting viser netop, at man har lagt mærke til hinanden. Det 

vigtigste er, at alt der bliver skrevet er positivt og styrkende. Og at alle får noget på deres poncho. Det, at 

læreren selv deltager i øvelsen, gør, at læreren kan være med til at sikre, at alle elever får noget på deres 

poncho, og samtidig sætter læreren sig i øjenhøjde med eleverne. 

 

Du kan på hjemmesiden, under fanen ’Fællesskabelse’, se en video, der viser, hvordan ’Poncho’ foregår. 


