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 Ryg mod ryg  
 Protokol  

 
Formål 
Formålet er at træne effektiv kommunikation.  

Protokollen er også en god samarbejdsøvelse, der skaber 
tid til refleksion og fordybelse.   

Tidsforbrug 
15-30 minutter 

Materialer 
Papir og blyanter samt 
tegninger/modeller/krav 
til det, der skal 
tegnes/skrives/bygges - 
hav hellere flere end for 
lidt. 

 
Proces 
1. Overblik (2 min):  

Facilitator præsenterer protokollen.  
Kan gøres mundtligt eller på skrift på en 
tavle/Power Point eller lign.  

 

2. Aktivitet (5-15 min): 
• Alle er sat sammen i makkerpar, og 

sætter sig ryg mod ryg. 
• Den ene person får udleveret et 

billede.  
• Den anden får et stykke blankt papir 

og blyant 
• Personen, der holder billedet skal nu 

verbalt give instrukser til makkeren, 
om hvordan det der er på billedet, 
skal tegnes.  

• Man må ikke fortælle, hvad det er 
eller hentyde til det.  

• Nå man er færdig med at tegne, 
giver man besked med 
håndsrækning til facilitator. 

• Facilitator sørger for at 
makkerparrene kan bytte roller. 

  
3. Evaluering (4 min):  

Deltagerne får muligheden for at reflektere 
resultaterne og evaluere i makkerpar eller i 
fællesskab. 
Eksempler på refleksionsspørgsmål: 

• Hvad oplevede du ved denne 
aktivitet? 

• Hvilke strategier brugte du under 
aktiviteten? 

• Hvad fungerede godt/ikke? 
• Hvad hjælper denne øvelse dig med? 
• Kan du bruge 

det du har lært 
andre steder? 

 

 

 

Refleksion. Makkerparrene kan være besluttet på forhånd eller blive sat sammen ved hjælp af en 
anden protokol som f.eks. Soya & Sushi. Øvelsen kan anvendes til at skabe kreative løsninger på 
skitsetegning af prototyper til et givent forløb (både/vulkaner/katapulter mm). Man kan udvide 
aktiviteten til at makkerparrene skal kommunikere og beskrive skriftligt/bygge/modellere i eks. 
modellervoks i stedet for at tegne. Man kan afslutte øvelsen med at lave Stille Galleri protokollen til at 
fremvise de kreative løsninger. Makkerparrene kan udvides med at være 3 i en gruppe, hvis der er ulige 
antal. Man kan også udvide makkerpar-øvelsen med at skifte makker undervejs. 


