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Send den rundt !
Version 1: Håndtrykket
• Stil jer i en rundkreds og tag hinanden i hænderne. Øvelsen går ud på at sende et håndtryk rundt med
urets retning.
• En elev udpeges til at starte håndtrykket og sige ”stop”, når håndtrykket er nået en omgang.
• Tag tid på, hvor lang tid det tager at sende håndtrykket rundt fx 5 eller 10 gange. Skriv gerne
”klasserekorden” ned og prøv at slå den næste gang.
• Gentag øvelsen, men denne gang med lukkede øjne.
Variation:
• Udvid med regler som fx ”hvis man trykker to gange, skifter håndtrykket retning og sendes den anden
vej” eller ”hvis man trykker tre gange laver man et hop og råber ”YES” inden man sender håndtrykket
videre”.
• Gå ud i mindre (men lige store) grupper, som skal dyste mod hinanden. Prøv først med åbne og derefter
med lukkede øjne.

Version 2: Hemmeligheden
Hvor gode er I til at fortælle en hemmelighed? I denne øvelse skal I sende en hemmelighed rundt ved at hviske
den i sidemandens øre. Hvor meget af fortællingen ændres eller går tabt undervejs???
• Stil jer i en rundkreds.
• Læreren finder på en lille historie, der repeterer indhold fra timen. Historien skrives ordret ned på et
stykke papir. Fx ”I denne time har vi lært om folkeviser. Folkeviser er historier, der er mundtligt
overleveret gennem hundreder af år, inden de blev skrevet ned. Sig det videre.”
• En person udpeges til at starte med at læse historien og derefter hviske den i sidemandens øre.
• Den sidste person i rundkredsen, fortæller historien højt, som han/hun har fået den fortalt og der
sammenlignes med den originale historie.
Variation:
• Lad eleverne skiftes til at finde på en historie. Historien kan handle om noget, man har oplevet, noget
man netop har lært i timen eller noget helt tredje.
• Del klassen i mindre grupper. Herved bliver overleveringen kortere/lettere, eller I kan evt. gøre
historierne længere.
• Sæt en bevægelse på fx sprællemænd, som laves af alle på nær den, der fortæller og lytter, indtil
historien er vandret hele vejen rundt.

