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At eleverne får talt sammen på kryds og tværs og lærer hinanden bedre at kende ved at få uformel viden om 

hinanden.  

 

 Eleverne stiller sig på gulvet. Alle får nu udleveret en seddel 

med et spørgsmål på. Nedenfor ses et ark med 30 spørgsmål, 

som kan printes og klippes ud.  

 Herefter går eleverne hver især hen til en tilfældig 

klassekammerat. På skift stiller de hinanden deres spørgsmål. 

Spørgsmålene skal først stilles, når alle har en makker. Går 

det ikke lige op, dannes en gruppe med tre.  

 Når begge elever har svaret på hinandens spørgsmål, bytter 

man spørgsmål og finder en ny person at spørge. Man stiller 

altså det spørgsmål, man selv lige har svaret på til den næste, 

man møder. 

 Aktiviteten kan forsætte, så længe der er tid til det. Det er ikke 

meningen, at alle skal tale med alle, men at alle skal tale med 

nogen. Så snart man bliver ’ledig’, rækker man hånden i vejret, 

så andre kan se, at man er med på et ’kort møde’. 

 

 Tidsforbrug: 5-10 minutter. 

 Krav: Der skal være plads i lokalet til, at man kan bevæge sig rundt mellem hinanden.  

 Forberedelse: Spørgsmålene skal printes og klippes ud. 

 

Hvis du vil inddrage eleverne mere i aktiviteten, kan de selv skrive et spørgsmål på en lap papir.  

I kan evt. gemme papirlapperne og bruge dem igen i en anden lektion – hver enkelt elev har ikke fået svaret 

på alle spørgsmålene, og svarene kan have ændret sig siden sidst.  
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Hvad kan næsten 

altid få dig i godt 

humør? 

 

Hvad er det bedste 

spørgsmål, du er 

blevet stillet for 

nyligt? 

Hvad er din 

yndlingsfilm? 

Hvornår har du sidst 

grinet? 

Hvilken oplevelse fra 

det sidste år, kunne 

du godt tænke dig at 

genopleve? 

Hvis du skulle bo et 

år i et andet land, 

hvilket skulle det så 

være? 

Hvad er det sidste, du 

har drømt? 

Hvilken sang hører 

du i øjeblikket på 

repeat? 

Hvad er dit 

yndlingsslik? 

Hvilken ret ville du 

ønske, du kunne 

spise lige nu? 

Hvad er den sidste 

film, du så i 

biografen? 

Hvilken sport ville du 

gerne være 

verdensmester i? 

Kan du bedst lide 

storbyferie eller 

strandferie? 

Hvilken død kendis 

ville du gerne møde? 

Hvad drømte du om 

at blive som barn? 

Hvad skal du lave i 

næste weekend? 
Har du et motto? 

Har du nogensinde 

brækket noget (fx 

arm, ben)? 

Har du haft en god 

morgen/dag? 

Hvad spiste du til 

aftensmad i går? 

Hvad er den sidste 

ting, du har købt? 

Kan du bedst lide 

kaffe eller te? 

Hvis du var et dyr, 

hvilket ville du så 

være? 

Hvad er dine 

yndlingschips? 

Hvem ser du virkelig 

op til? 

Kan du bedst lide 

forår eller efterår? 

Hvad er din 

yndlingslyd? 

Hvad er dit bedste 

barndomsminde? 

Hvor var du på din 

bedste ferie 

nogensinde? 

Hvad skal du lave, 

når du kommer hjem 

fra skole i dag? 


