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Navn:  Dato: 

I kapitel 7 i ‘Børnenes lærebog’ ser vi på, hvad det betyder at være en del af en 

gruppe, og hvordan vi kan vise andre, at vi gerne vil være med. Lad os begynde 

med at se på emnet, og derefter kan vi øve noget af det, vi har lært.

Gennemgå, og tænk over følgende sætninger. Skriv dit svar på den blanke linje, 

eller sæt ring om det svar, du synes passer bedst.

 1. En gruppe er mere end én person, der deler samme 

 2. Enig/uenig: En gruppe består af mindst tre personer.

Læs følgende sætninger, og sæt flueben ved dem, du mener er rigtige.

 3. ‘Gruppens plan’ er:

 en måde at tale om, hvorfor folk er med i denne gruppe.

 en skitse – ligesom når en arkitekt tegner en plan for en bygning.

 det, som alle har fokus på, når de er sammen i gruppen.

  det, som alle laver i gruppen, eller en fælles aktivitet, som folk i gruppen 

laver sammen.

 det, som bliver sagt højt om gruppen og fortalt til alle, der skal være med i 

gruppen.

 noget, vi måske selv er nødt til at regne ud, når vi bliver en del af gruppen.
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Hvad er en gruppe, og hvorfor er det 
vigtigt at være en del af gruppen?
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Det er vigtigt at have fokus på, hvordan andre tænker om os. Tænk over 

følgende sætninger, og sæt ring om det svar, du synes passer bedst.

4. Det er vigtigt at have kroppen og hjernen i gruppen, for når jeg har det, bliver 

andre opmærksomme på, at jeg er

interesseret i dem    |    ikke interesseret i dem

5. Hvis mit hoved eller min krop er drejet væk fra gruppen, vil andre sandsynligvis 

tænke, at jeg er

interesseret i dem    |    ikke interesseret i dem

6. Når jeg har kroppen i gruppen, men jeg bruger mine øjne til at kigge rundt 

over det hele, vil andre sandsynligvis tænke, at jeg er

opmærksom på, hvad de siger    |    ikke opmærksom på, hvad de siger

7. Når jeg har kroppen i gruppen, og jeg siger noget, som relaterer sig til det, 

gruppen snakker om, vil de andre sandsynligvis tænke, at jeg

lytter og er interesseret i det, de siger    |    er ligeglad med det, de siger

Hvad er en gruppe, og hvorfor er det 
vigtigt at være en del af gruppen?
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