
 

Skab et billede - online 
 
Aktivitetens formål 
Dette er en øvelse, der er god til at skabe samarbejde og få grint sammen – og den udnytter faktisk, at man 
er online sammen. Øvelsen går ud på, at eleverne i grupper skal samarbejde om at skabe et fælles billede: 
 

 
 
Beskrivelse 

● Del eleverne ud i grupper (gerne på enten 4 eller 9 personer i hver – Det er antal, der skaber en 
kvadrat på skærmen. Ellers fungerer de fleste lige tal nogenlunde - så bliver det bare en rektangel. 

● Send eleverne ud i Breakooutrooms (Zoom) eller Grupper (Teams). Her har de ca. 5 minutter til at 
skabe en figur eller et billede sammen. 

● Du kan enten lade det være helt op til eleverne hvilket billede, de vil skabe, eller du kan sætte en 
ramme. Du kan fx bestemme:  

o at de skal skabe en geometrisk figur 
o at billedet skal være symmetrisk 
o at de skal klæde sig ud/bruge rekvisitter 
o at det billede, de skaber, skal være inspireret af en scene fra en bog/film (som de andre i 

klassen/på holdet evt. skal gætte bagefter.  
o Eller noget andet, du selv finder på! 

● Eleverne tager et screenshot af deres figur. 
● Tilbage i det fælles online rum, vises de forskellige billeder. I kan enten: 

o Få et godt grin over de forskellige billeder 
o Stemme på en vinder 
o Hvis der blev lavet scener fra bøger/film - gætte på hvilke scener eller hvilke bøger/film. 

 
Praktisk 

● Tidsforbrug: Min. 10 minutter. Der kan sagtens bruges mere tid på øvelsen, afhængigt af hvad man 
vælger at gøre med billederne i plenum bagefter.  

 

Tip! 
● Dette er en øvelse, der udover at være et socialt indspark, kan bruges i faglig sammenhæng på 

mange forskellige måde - så tænk kreativt og brug den på den måde, den giver mening i din 
undervisning!  
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