
Samling i rebcirklen
Aktiviteter i rebcirklen 
Send knuden rundt 
Taleknuden

AKTIVITET 
Lav en rebcirkel og dan et fælles formidlingsrum, hvor
deltagere har fokus rettet mod formidleren og hinanden.
Udnyt rebcirklen til formidling, dialog, icebreakers og lege.
 
Nøgleord: 

 
Lokalitet: Udendørs / indendørs
Tid: 15-30 min.
Antal: En gruppe deltagere, fx en skoleklasse, et
foreningshold osv.

LÆRINGSKORT
U d e r u m s l e d e l s e  -  U L  0 3

R e b a k t i v i t e t e r

kan samles i et fælles ’formidlingsrum’ i rebcirklen. 
kan indgå i dialog og samarbejde om aktiviteter i
rebcirklen.
kan overholde, at den der har taleknuden, har taletiden.

kan bruge rebcirklen til at skabe et fælles formidlingsrum
med fokus og koncentration fra deltagerne.

LÆRINGSMÅL
Deltagerne: 

 
Formidleren:
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LÆRINGSKORT
U d e r u m s l e d e l s e  -  U L  0 3

R e b a k t i v i t e t e r

Reb til rebcirkel (fx aflagte klatrereb). Et reb på ca. 12-14
meter passer fint til en gruppe på 15-20 deltagere. 
Evt. en lille tavle, whiteboard, eller flip-over.

Gruppen samles i rebcirkel i et område, hvor der er plads til
hele gruppen.

FORBEREDELSE
Udstyr og materialer

 
 
Organisering

FREMGANGSMÅDE
Rebcirkel. Bed alle deltagere om at tage fat i rebet og forme
en cirkel.

 
Aktiviteter i rebcirklen. (alle gør det samme):
- Hold fast i rebet og løfte rebet over hovedet, ned til
brystet, til knæene, til tæerne.
- Hold fast i rebet, læne sig bagud og gå ned i knæ
(samarbejdsøvelse og tillid, ingen må slippe rebet eller rykke
hårdt).
- Hold fast i rebet med en hånd og læne sig bagud og røre
jorden, først med den ene hånd så med den anden hånd.
- Tag rebet over hovedet og om på ryggen, støtte numsen  
 mod rebet og læne sig bagud i hvilende stilling.

 
Send knuden rundt i rebcirklen så hurtigt som muligt. Spørg
deltagerne om hvor lang tid det tog. Prøv igen og tag tid.
Hvem kom tættest på med deres gæt? Kan gruppen slå deres
tid?

 
Taleknuden. Knuden sendes rundt i rebcirklen.
Underviseren stiller et spørgsmål, fx til evaluering eller fagligt
indhold. Den der stopper og tager knuden, har taletiden, uden
at andre må tale indtil knuden igen sendes videre, og man kan
tage flere bud på samme spørgsmål eller der stilles et nyt
spørgsmål.

Kan deltagerne samles i rebcirklen og samarbejde om
aktiviteter i rebcirklen?
Er alle i gruppen deltagende i rebcirklens aktiviteter?

EVALUERING

kan samles i rebcirklen.
tager hensyn til hinanden ved aktiviteter i rebcirklen.
tager medansvar for aktiviteter i rebcirklen.
kan lytte og have fælles dialog.

oplever at rebcirklen fungerer som et fælles 

TEGN PÅ LÆRING
Deltagerne:

 
Formidleren:

formidlingsrum med fokuserede og koncentrerede
deltagere.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vær opmærksom på om deltagerne kan falde ned i
hårde/spidse genstande, der hvor I laver rebcirklen.

SIKKERHED
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