
Formål 
At åbne elevernes øjne for, at man hos et andet menneske altid  

kan finde noget, man er fælles om.

Forberedelse
Kort forberedelsestid: 

• Læs ’Sådan gør I’.

Materialer
Aktiviteten kræver ingen materialer.
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Fælles jagt

#7

 Sådan gør I

● Aktiviteten kan afvikles med hele elevgruppen på samme tid eller med en klasse eller linjehold.
● Varighed ca. 10 min.

●  Bed eleverne om at stille sig op i to store cirkler med lige mange elever i hver. Den ene cirkel skal 
være inde i den anden. Eleverne i den yderste cirkel vender næsen indad, og eleverne i den inderste 
cirkel vender næsen udad, så de parvis kigger på hinanden.

●  Sig nu: ”Vi skal nu på fælles jagt. Jeres opgave er, når I står over for en makker, at finde en ting,  
som I har til fælles. Det kan fx være, at I begge har en lillesøster, har en hund som kæledyr, er vild 
med den samme slags musik, kan lide pizza, elsker at sove længe, har været spændt på at starte på 
efterskolen eller noget helt andet.

●  Hver gang jeg pifter eller fløjter, skal I alle træde et lille skridt til højre, så I kommer til at stå over  
for en ny person, som det gælder om at finde noget fælles med. Værsgo at gå i gang. Fælles jagt.”
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Kommentar
• Er der et ulige antal elever, deltager en lærer i aktiviteten.

•  En variant kan være først at lade eleverne finde en ting, de har til fælles, 
der er synlig. Dernæst en ting, de har til fælles, som er usynlig (som 

nævnt i ’Sådan gør I’) og til sidst finde ud af, om de har været på det 
samme sted på samme tidspunkt.

•  En anden variant kan være at sætte en ny kategori på for hvert skift, så-

ledes at eleverne skal finde fælles indenfor den givne kategori. Kategori-
erne kunne fx være ’i køkkenet’, ’ferie’, ’serie’, ’mad’, ’fritidsinteresse’ osv.

Opsamling
• Hvilke 3 ting har jeg lært?

• Hvilke 2 ting vil jeg sige videre?

• Nævn 1 ting, jeg skal huske mig selv på fremover.

 

Læringspunkter
• Vi kan være vidt forskellige og alligevel have noget til fælles.

• Det kan være sjovt at gå på ’fælles jagt’.

• Vær nysgerrig og åben.

• Der er altid noget nyt at lære om andre.


