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Kommunikation på en særlig måde 
 

 
 

 

Kommunikation på en 
særlig måde: 
En øvelse der sætter fokus på 
kommunikation på en særlig 
måde! 
 
 
 
Lokalitet: 
Ude, kan gøres inde. 
 
Deltagere: 
Op til 20 deltagere. 
 
Tidsforbrug: 
Vejledende – 25 minutter. 
 
 
 

Kontakt: 
Randers Ungdomsskole 
Grejbanken 
Nyholmsvej 12 
8930 Randers NØ 
Tel.: 8711 8080 
Mobil: 4043 5540 
grejbanken@randers.dk 
 

Materialeliste: 
- Ingen materialer. 
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Kommunikation på en særlig måde   

  Sådan gør du  
• Halvdelen af deltagerne sendes udenfor lokalet 

og instrueres til at fortælle om en god 
ferieoplevelse til en af deltagerne inde i lokalet. 

• Fortællerne får ca. 3–5 minutter at forberede sig 
i. 

• Inde i lokalet sættes en række stole parvis 
overfor hinanden, så en fortæller og en lytter 
kan sidde overfor hinanden. 

• Deltagerne i lokalet instrueres til at være dårlige 
lyttere.  

 
De skal lytte lidt i starten, men hurtigt miste  
interessen for historien og opmærksomheden,  
kigge rundt, nulre ved deres knapper og i det hele 
taget blive dårligere og dårligere lyttere. 
 
• Fortællerne sendes nu ind i lokalet og placeres 

overfor en lytter. 
 
Fortælleren begynder at fortælle sin gode 
ferieoplevelse. 

   

  
• Efter 3–5 minutter stoppes øvelsen, og man 

tager en runde, hvor deltagerne fortæller, 
hvordan det var at fortælle uden at blive lyttet 
til. 

• Nu byttes der rundt på rollerne. 
• De, som før lyttede, sendes nu ud af lokalet og 

instrueres også om at fortælle en god 
ferieoplevelse. 

• Fortællerne får 3–5 minutter at forberede sig i. 
• De andre instrueres nu til at være alt for gode 

lyttere, som lytter almindeligt i starten, men 
snart blive fremadlænede, overopmærksomme, 
kraftigt nikkende, nærmest jublende over gode 
pointer og så videre. 

• Fortællerne sendes nu ind i lokalet og placeres 
overfor en lytter. 

 
  Fortælleren begynder at fortælle sin gode  
  ferieoplevelse. 
 
• Efter 3–5 minutter stoppes øvelsen, og man 

tager en runde, hvor deltagerne fortæller, 
hvordan det var at blive udsat for 
overopmærksomhed.. 

 
 
 
   
 

Mere information 
www.randersungdomsskole.dk 
www.grejbanken.dk 
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