
Mordet på den sorte hest

Emne: Samarbejde.

Mål: Målet med aktiviteten er, at samarbejde om at løse mordgåden 
”Mordet på den sorte hest”.

Materialer: Ærtepose, bilag og en saks.

Bilag: ”Hvad skal opklares?”, ”Info om mordgåden 1+2”, ”Løsningen til mordgåden”.

Sted: Stort klasselokale eller et fællesrum.

Tid: 1 time.

Beskrivelse: Eleverne skal samarbejde om at løse en mordgåde. De skal sidde i en rundkreds. 
Alle elever er meget vigtige i øvelsen. Hvis eleverne vil sige noget, så har man kun ordet, 
når man har en ærtepose i hånden. I midten af rundkredsen lægges bilag med ”Morderen, 
Stedet, Tidspunktet, Mordvåbenet og Motivet” – ordet motivet forklares evt. Eleverne får nu 
at vide, at de skal svare på disse spørgsmål, men at de først må henvende sig til den voksne, 
når de har svaret på alle spørgsmål, og at de ikke må skrive noget ned under øvelsen. 
Hver elev får nu udleveret information på et stykke papir, og den voksne præciserer, at eleven 
gerne må læse informationen højt, når de altså har ordet/ærteposen. De må IKKE vise sedlen 
til de andre. Øvelsen starter. Eleverne har nu 45 minutter til at løse mordgåden. 

Til læreren: Dette er i høj grad en øvelse, hvor man kan se magtstrukturerne i en klasse. 
Derfor er det vigtigt som voksen ikke at hjælpe dem for meget, og det kan være meget 
interessant at være observatør. 
Som observatør kan du skriver ned, hver gang en af eleverne siger noget. Denne kortlægning 
er interessant, da nogle elever måske har talt 50 gange, mens andre intet har sagt.
Når eleverne er kommet frem til deres bud på løsningen, eller når tiden er udløbet, læses 
løsningen op for eleverne, og der evalueres på øvelsen ud fra de notater, de voksne har taget. 
Evaluer eventuelt også ift. hvem der har sagt meget og hvem der slet ikke fik sagt noget. 
Det er virkelig en god samarbejdsøvelse. Det er vigtigt at underviseren er grundig i gennem-
gangen af øvelsen. Når øvelsen er igang, kan man bruge tiden på at observere og tage notater.
Print eventuelt en liste ud, med alle elevernes navne, så man kan sætte en streg når en af 
eleverne siger noget. Det giver et nemt overblik over, om der er en skævvridning af, 
hvor meget eleverne hver især siger.
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