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At genere ny energi i klassen og en måde at tale om forskellige perspektiver på fællesskab, og hvad et 

godt/dårligt fællesskab er. 

 

 Eleverne stiller sig på gulvet. Alle får nu udleveret en seddel 

med et spørgsmål på. Nedenfor ses et ark med 30 spørgsmål, 

som kan printes og klippes ud.  

 Herefter går eleverne hver især hen til en tilfældig 

klassekammerat. På skift stiller de hinanden deres spørgsmål. 

Spørgsmålene skal først stilles, når alle har en makker. Går 

det ikke lige op, dannes en gruppe med tre.  

 Når begge elever har svaret på hinandens spørgsmål, bytter 

man spørgsmål og finder en ny person at spørge. Man stiller 

altså det spørgsmål, man selv lige har svaret på til den næste, 

man møder. 

 Aktiviteten kan forsætte, så længe der er tid til det. Det er ikke 

meningen, at alle skal tale med alle, men at alle skal tale med 

nogen. Så snart man bliver ’ledig’, rækker man hånden i 

vejret, så andre kan se, at man er med på et ’kort møde’. 

 

 Tidsforbrug: 5-10 minutter. 

 Krav: Der skal være plads i lokalet til, at man kan bevæge sig rundt mellem hinanden.  

 Forberedelse: Spørgsmålene skal printes og klippes ud. 

 

Hvis du vil inddrage eleverne mere i aktiviteten, kan de selv skrive et spørgsmål på en lap papir.  

I kan evt. gemme papirlapperne og bruge dem igen i en anden lektion – hver enkelt elev har ikke fået svaret 

på alle spørgsmålene, og svarene kan have ændret sig siden sidst.  
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Hvornår har du 

oplevet et godt 

fællesskab? 

Hvordan bidrager du 

til et godt fællesskab? 

Hvordan er 

fællesskabet på din 

skole? 

Hvornår har du 

bidraget til et godt 

fællesskab? 

Hvordan skabes 

fællesskaber? 

Hvad skal der til for at 

skabe et godt 

fællesskab? 

Hvordan er din 

klasses fællesskab? 

Hvad kan styrke 

klassens fællesskab? 

Er fællesskab på 

skolen vigtigt? 

Er alle fællesskaber 

lige vigtige? 

Er fælleskab i klassen 

vigtigt? 

Hvornår har du 

oplevet et dårligt 

fællesskab? 

Hvad kan dine 

klassekammerater 

gøre for at skabe et 

godt fællesskab? 

Hvad er et godt 

fælleskab? 

Hvilke typer 

fællesskaber er du en 

del af? 

(fx klassens, 

familiens, arbejdets) 

Hvad kan du gøre for 

klassens fællesskab? 

Hvad kan ødelægge 

klassens fællesskab? 

Hvordan bidrager man 

til et godt fællesskab? 

Hvornår bidrager man 

(nok) til fællesskabet? 

Hvad er det bedste 

fællesskab, du er en 

del af? 

Hvad er et dårligt 

fællesskab? 

Er det vigtigt at opleve 

et fællesskab? 

Kan et dårligt 

fællesskab reddes? 

Hvor mange 

fællesskaber kan man 

være en del af? 

Hvordan opstår 

fællesskaber? 

Hvor mange skal der 

til for at skabe et 

fællesskab? 

Hvor mange 

mennesker kan være 

del af det samme 

fællesskab? 

Hvordan rummer et 

godt fællesskab 

forskelligheder? 

Hvordan bliver man 

en del af et 

fællesskab? 

Hvem skaber 

fællesskaber? 


