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Fællesskabende aktiviteter 
Energizer 
 

Tegn en fælles cykel 
 
 
Aktivitetens formål 
At fremhæve, hvor meget energi det giver, når man er positiv over for 
hinanden og giver hinanden ros. 
 
 
Beskrivelse 

• Eleverne går sammen med deres makker.  
• De skal nu tegne en fælles cykel. Det foregår på den måde, at den 

ene elev først tegner noget, fx et hjul, og den anden elev må kun 
komme med ros og være positiv overfor det, der tegnes. Herefter er 
det den anden elevs tur til at tegne noget på cyklen, og modtage 
ros for det.  

• Eleverne skiftes så til at tegne en ny ting på cyklen, og give hinanden ros på 
skift. De må gerne tegne ting, som normalt ikke hører hjemme på en cykel, fx 
en parasol.  

 
 
Praktisk 

• Tidsforbrug: Ca. 5 minutter. 
• Krav: Aktiviteten kræver, at alle makkerskaber har papir og blyant. 
• Forberedelse: Ingen. 

 
 

Tip! 
Vis eventuelt eleverne denne aktivitet på tavlen sammen med en elev. Skru godt op for rosen og det positive 
– sådan helt Ole Henriksen style.   
 
Når øvelsen er slut, er det vigtigt at fremhæve for eleverne, at dette ikke er en metode til at give faglig 
feedback, men derimod en øvelse man bruger, når man skal have lidt energi og grine sammen. Man skal 
mærke i maven, hvor dejligt det er at få ros fra andre.  
 
 
Onlinevenlig udgave af Tegn en fælles cykel  
 
Aktivitetens formål 
At fremhæve, hvor meget energi det giver, når man er positiv over for hinanden og giver hinanden ros. 
 
Beskrivelse 

• Eleverne sendes ud i et ”breakoutroom” (på Zoom) to og to.   
• Når eleverne er ude i breakoutrooms, kan de bruge funktionen ’Whiteboard’. Den ene elev åbner sit 

whiteboard og deler skærmen med sin makker (OBS: nogle gange skal der gives tilladelse til, at den 
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Fællesskabende aktiviteter 
Energizer 
 

anden må tegne). 
• De skal nu tegne en fælles cykel. Det foregår på den måde, at den 

ene elev først tegner noget, fx et hjul, og den anden elev må kun komme med ros og være positiv 
overfor det, der tegnes. Herefter er det den anden elevs tur til at tegne noget på cyklen og modtage 
ros for det.  

• Eleverne fortsætter med at tegne en ny ting på cyklen og give hinanden ros på skift. De må gerne 
tegne ting, som normalt ikke hører hjemme på en cykel, for eksempel en parasol.  

• Øvelsen kan virke kunstig, og det kan for nogle være svært at rose noget så simpelt. Men opfordr 
eleverne til at forsøge, så godt de kan. Efterfølgende kan du bede dem gemme deres cykel på 
computeren og sende dem i chatten, så de kan se hinandens. Det kan skabe grin og 
sammenholdsfølelse.  

 
Praktisk 

• Tidsforbrug: Ca. 5 minutter. 
• Krav: Aktiviteten kræver adgang til Zoom, eller et lignende onlineformat. 
• Forberedelse: Ingen. 

 
 
 
 

 


