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At få lidt ny energi og samtidig lære noget nyt om sine klassekammerater på fem minutter. 

 

 Alle elever stiller sig på gulvet i en klump.  

 Læreren vil om lidt læse to muligheder op for eleverne. 

Hvis eleven mest til den første mulighed, går eleven til 

højre. Hvis eleven er mest til den anden mulighed, går 

eleven til venstre.   

 Eleverne skal ikke tænke længe over deres svar, men 

bare hurtigt vælge én af mulighederne, og så gå til den 

side, der passer til den mulighed. 

 Ved at eleverne går til hver sin side, ser man hurtigt, 

hvilken mulighed som flest elever er til, og eleverne 

ser, at der er mange ting, som de har tilfælles med 

deres klassekammerater.  

 

 Tidsforbrug: Ca. 5 minutter. 

 Forberedelse: Print listen med spørgsmål. 

 

Forslag til mujligheder: 

o Hund eller kat? 

o Kaffe eller te? 

o Sol eller måne? 

o Komedie eller gyser? 

o McDonalds eller Burger King?  

o Med eller uden sukker? 

o Tatovering eller ’clear skin’? 

o Pepsi eller cola? 

o Øl eller vin? 

o Lakrids eller vingummi? 

o Rock eller pop? 

o Storby eller strand? 

o Jeans eller joggingbukser? 

o Netflix eller HBO? 

o Fjernsyn eller radio? 

o Make-up eller naturlig? 

o Nyt eller genbrug? 

o … 
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At få lidt ny energi og samtidig lære noget nyt om sine klassekammerater på fem minutter. 

 På zoom slås funktionen ”gallery view” til, så alle kan se hinanden – og ikke kun læreren.  

 Læreren vil om lidt læse to muligheder op for eleverne. Hvis eleven mest til den første mulighed, 

laver eleven jazzhands på skærmen, hvis eleven er mest til den anden mulighed, laver eleven 

thumbs up.    

 Eleverne skal ikke tænke længe over deres svar, men bare hurtigt vælge én af mulighederne. 

 Du kan også bede eleverne rejse sig og stille sig enten foran eller bagved stolen, for at få lidt 

bevægelse ind i øvelsen.  

 Brug eksemplerne ovenfor eller lav din egen version. 

 

 Tidsforbrug: Ca. 5 minutter. 

 Forberedelse: Brug listen med spørgsmål eller lav dine egne.  

 Redskaber: Adgang til en onlineplatform, hvor man kan se alle på én gang.  

 

Aktiviteten kan også justeres, så det er en online-corona-edition, hvor man får indblik i hinandens ”corona-

liv”. Eksempelvis: “Hvad er du mest til?” 

o Frokost foran skærmen eller frokost væk fra skærmen? 
o Joggingbukser eller normale bukser? 
o Gåtur eller telefonsamtale?  
o Youtube eller Netflix? 

Og så videre…  

 

 


