
Konstruktionsaktivitet

Emne: Kommunikation.

Mål: Målet med aktiviteten er, at lave en konstruktion, som får ægget sikkert 
ned fra 1. sal eller noget andet der minder om det, og det skal man gøre ved 
hjælp af godt samarbejde og anerkendende kommunikation.

Materialer: 5 balloner, 1 stk. snor, 2 papkrus, 4 clips, 1 rulle (gaffa) tape, 
sugerør og et æg*.

Bilag: Ingen.

Sted: Ved en trappe eller et sted med niveauforskel.

Tid: 15 minutter.

Beskrivelse: Konstruktionsaktivitet er en samarbejdsøvelse med fokus på 
kommunikation. Klassen inddeles i grupper af ca. 4. Grupperne laves på for-
hånd, og det er vigtigt at du tænker over gruppesammensætningen, 
og hvad du vil opnå med gruppesammensætningen. 
Hver gruppe får nu alle materialerne, og klassen går samlet derhen, 
hvor opgaven skal løses.
Grupperne får nu 10 minutter til at lave en konstruktion, som kan bringe ægget 
sikkert ned fra den niveauforskel der er. Det er vigtigt at grupperne samarbej-
der og kommunikerer på en anerkendende måde. De må selv bestemme, 
hvilke af de udleverede materialer, de bruger. De må dog ikke bare tape 
ægget ind, da det skal påvises at ægget stadigvæk er helt, når opgaven er 
løst. Når de 10 minutter er gået, skiftes grupperne til at kaste/tabe ægget fra 
niveau forskellen.
Herefter ryddes der op og alle går tilbage til klassen, hvor opgaven evalueres.

Til læreren: Konstruktionsaktiviteten er en sjov øvelse, som de fleste elever 
elsker. Men for at det skal blive en succes for hele klassen, er det vigtigt at alle 
bliver hørt og har en rolle, når opgaven løses. Når opgaven og forløbet evalue-
res er det derfor vigtigt, at have fokus på kommunikationen i gruppen. 
Blev alle hørt? Bidrog alle? Fik alle lov til at bidrage? osv. 
Hvis opgaven er for nem for grupperne, kan nogle af materialerne tages væk. 
Der kan også differentieres, så grupperne får forskellige materialer.

* Æg er IKKE med i materialekassen
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