
HERUNDER FINDER I FORSLAG TIL DIALOGSPØRGSMÅL OG TIL EN AKTIVITET, 
SOM KAN STØTTE OP OM JERES ARBEJDE MED AT SÆTTE FOKUS PÅ 
FORSKELLIGHED, FÆLLESSKAB OG SAMARBEJDE I KLASSEN:

Dialog i klassen:
Tag en snak med din klasse om spørgsmål som disse:

• Hvilke fordele er der ved at være gode til noget forskelligt?

• Ved I selv hvad I er gode til? Som klasse? Hver især?

• Hvad kan man gøre for at alle kan være med, fx i klassen eller til gruppearbejde?

• Hvad kan man gøre, hvis man føler, at man ikke er med?

• Hvad kan man gøre, hvis man føler, at de andre ikke er med?

Aktivitet: 
Alle elever skal op og stå og bevæge sig rundt blandt hinanden mellem spørgsmålene.  

Via fysisk bevægelse kan aktiviteten vise eleverne, at de alle både er forskellige og del af et fællesskab.

• Stil dig sammen med en der har samme skostørrelse som dig

• Stil dig sammen med en der har fødselsdag samme måned som dig

• Stil dig sammen med en der har samme livret som dig

• Stil dig sammen med en der har samme køn som dig

• Stil dig sammen med en som går i samme klasse som dig

Tal sammen bagefter: Hvordan føltes det at prøve? Lærte I noget nyt om at være forskellige eller fælles? 

KÆRE LÆRERE  
OG PÆDAGOGER  
I 2. OG 3. KLASSE,
Vi sender jer materialet ”Alle med i gruppen” i håb om, at det 
kan støtte jer i at lave gruppearbejde med jeres 2. og 3. klasser. 

Materialet består af et klassesæt til gruppearbejde. Et klasse
sæt består af 7 sæt med 4 papfigurer og en vejledning til jer 
lærere og pædagoger.

Børn har forskellige forudsætninger, når det kommer til at 
deltage og bidrage i gruppearbejde. Derfor har vi udviklet 
vedlagte materiale. 

Det indeholder konkrete redskaber til at skabe tydelige  
rammer, der kan styrke samarbejdet i jeres elevers gruppe
arbejde. Gruppearbejde, hvor alle elever deltager, rollerne er ty
delige og alle ved, hvad de skal og hvad der forventes af dem.

Når alle børn får øget mulighed for at deltage og bidrage til 
fællesskabet, skaber det mere plads til forskellighed. Så er 
det nemmere at være en elev med ADHD eller med andre 
udfordringer.

”Alle med i gruppen” er ADHDforeningens skolekampagne 
2019. Materialet er finansieret af Undervisningsministeriet.

Vi håber, at I finder materialet brugbart i at skabe gruppe
arbejde, hvor alle kan være med.

God fornøjelse med materialet.

Hilsen ADHDforeningen


