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En fællesskabende aktivitet, som kan bruges til at øge elevernes kendskab til hinanden. Det er en 

forholdsvis kort og meget simpel øvelse, men mange gange oplever eleverne at finde ud af nye ting om 

deres holdkammerater gennem denne øvelse. Derudover kan det, eleverne svarer i øvelsen, give 

anledning til nye snakke mellem nogen, der måske ikke har talt så meget sammen før. Samtidig er det en 

øvelse, hvor eleverne bevæger sig og ofte kommer til at grine undervejs – og det at grine sammen gavner 

i den grad fællesskabet.  

 

 Alle elever står på gulvet i en klump.  

 Du har en lang liste med valgmuligheder, eleverne skal tage stilling til (se listen nedenfor).  

 Hvis eleven er mest til den første mulighed, går eleven til højre, hvis eleven er mest til den anden 

mulighed, går eleven til venstre.   

 Du viser med armene ved hvert spørgsmål, hvilken mulighed der er til hvilken side. 

 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. 

 Det gentages så, indtil eleverne har været igennem alle muligheder. 

 Liste med muligheder til eleverne: 

o Hund eller kat? 

o Kaffe eller te? 

o Komedie eller gyser? 

o McDonald’s eller Burger King?  

o Pepsi eller Coca cola? 

o Øl eller vin? 

o Lakrids eller vingummi? 

o Rock eller pop? 

o Storby eller strand? 

o Fjernsyn eller bog? 

o A-menneske eller B-menneske? 

o (Indsæt selv nogle muligheder, der er relevante/sigende for dine elever, eller noget, der 

er relevant ift. fagområdet/uddannelsesretningen.) 

 

 Der kan hurtigt opstå små grupperinger på et hold, hvor eleverne får udtalte præferencer for, 

hvem de vil arbejde sammen med, eller hvem de vil tale med og hænge ud med. Problemet med 

det er, at det ofte blokerer for muligheden for, at eleverne på holdet reelt lærer hinanden at 

kende, hvis det altid er de samme, de finder sammen med, og derfor ikke lærer resten af holdet 

at kende.  


