
 

 

 

  



  Hvem kan holde planken i 

længst tid? 

Alle lægger sig i planke, den 

person der kan holde den i 

længst tid har vundet 

fordobling af ordværdien. 

 

Hvem kan holde balancen 

bedst? 

Alle stiller sig på ét ben. Det 

det gælder om, at stå stille i 

længst muligt uden at miste 

balancen. Efter 30 sekunder 

lukkes øjnene.  

Mister man balancen må man 

”forstyrre” de andre ved at 

klappe, puste og bløde prik. 

Hvem kan sidde i længst tid? 

Alle finder en væg at sidde op 

ad. Alle skal sidde med ryggen 

op af væggen i 90 grader 

stilling. Arme må ikke støtte på 

benene. Den der holder den 

længst tid vinder pointene til 

holdet. 

Hvem kan holde i længst tid? 

Alle stiller sig i let bredstående 

stilling og med begge arme 

pegende lige ud, så arme og 

krop er i 90 graders vinkel. Den 

person, der kan holde armene i 

udstrakt stilling i længst tid har 

vundet point til sit hold. 

Hvem er tilbage til sidst? 

Bestem et afgrænset område, 

som deltagerne skal være 

inden for. Hver deltager skal nu 

hinke rundt imellem hinanden. 

Det gælder for hver person at 

skubbe de andre anden ud af 

det afgrænsede område ved at 

skubbe med skulder til skulder. 

Den sidste person, der forbliver 

inden for området har vundet 

point til sit hold. 

Hvem kan hoppe længst? 

Hvert hold udvælger en 

person, som skal dyste mod de 

andre hold.  

De udvalgte personer, skal 

dyste om, hvem der kan hoppe 

længst. Find et startpunkt, 

hvorfra der startes, og marker 

med et viskelæder, blyant eller 

kridtstreg, hvortil der hoppes. 

Hver person har to forsøg.  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rim 

Der vælges en repræsentant fra 

hvert hold, som skal dyste mod en 

repræsentant fra de andre hold.  

Hver repræsentant skal dyste om at 

”rime” – dette gøres på skift. Ordet 

der skal rimes på, er bil. 

Hvis et ord gentages eller man ikke 

kan finde på flere ord, der rimer på 

bil, er man ude og de andre 

fortsætte indtil, en vinder er fundet. 

Rim 

Der vælges en repræsentant fra 

hvert hold, som skal dyste mod en 

repræsentant fra de andre hold.  

Hver repræsentant skal dyste om at 

”rime” – dette gøres på skift. Ordet 

der skal rimes på, er skole. 

Hvis et ord gentages eller man ikke 

kan finde på flere ord, der rimer på 

bil, er man ude og de andre 

fortsætte indtil, en vinder er fundet. 

Rim 

 Der vælges en repræsentant fra 

hvert hold, som skal dyste mod en 

repræsentant fra de andre hold.  

Hver repræsentant skal dyste om at 

”rime” – dette gøres på skift. Ordet 

der skal rimes på, er spise. 

Hvis et ord gentages eller man ikke 

kan finde på flere ord, der rimer på 

bil, er man ude og de andre 

fortsætte indtil, en vinder er fundet. 

Rim 

Der vælges en repræsentant fra 

hvert hold, som skal dyste mod en 

repræsentant fra de andre hold.  

Hver repræsentant skal dyste om at 

”rime” – dette gøres på skift. Ordet 

der skal rimes på, er fugl. 

Hvis et ord gentages eller man ikke 

kan finde på flere ord, der rimer på 

bil, er man ude og de andre 

fortsætter indtil, en vinder er 

fundet. 

Kategori 

Hvert hold vælger en repræsentant, 

som skal dyste mod de andre holds 

repræsentanter i kategorien ”sociale 

medier”.  

Hver elev skal på skift nævne et socialt 

medie. Når der enten bliver sagt 

gentagelser eller man ikke kan flere, er 

man ude og de andre fortsætter indtil, 

der er fundet en vinder. 

Kategori 

Hvert hold vælger en repræsentant, 

som skal dyste mod de andre holds 

repræsentanter i kategorien ”digtere”.  

Hver elev skal på skift nævne en digter. 

Når der enten bliver sagt gentagelser 

eller man ikke kan flere, er man ude og 

de andre fortsætter indtil, der er fundet 

en vinder. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kategori 

Hvert hold vælger en repræsentant, 

som skal dyste mod de andre holds 

repræsentanter i kategorien ”genre i 

skriftlig dansk”. 

Hver elev skal på skift nævne en genre. 

Når der enten bliver sagt gentagelser 

eller man ikke kan flere, er man ude og 

de andre fortsætter indtil, der er fundet 

en vinder. 

 

Kategori 

Hvert hold vælger en repræsentant, 

som skal dyste mod de andre holds 

repræsentanter i kategorien ”H.C. 

Andersen”.  

Hver elev skal på skift nævne et eventyr 

skrevet af H.C. Andersen. Når der enten 

bliver sagt gentagelser eller man ikke 

kan flere, er man ude og de andre 

fortsætter indtil, der er fundet en 

vinder. 

 

 

Hvem kan hoppe højest? 

Hvert hold vælger en, der skal dyste 

mod de andre hold. Enkeltvis skal hver 

person stå med siden til en væg og et 

stykke kridt/blyant eller lignende i 

hånden for derefter at hoppe så højt 

som muligt og lave en streg. 1 forsøg pr. 

person.  

Hvem er hurtigst? 

Hvert hold vælger én person, der skal 

dyste mod nogle fra de andre hold.  

Der markeres et område, der skal løbes 

fra og til. Alle løber på samme tid. Den 

person, der kommer først, har vundet 

point til sit hold 

  


