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1-2-3-NU! MØNSTERBOLD 
 

 

Brain break-

kategori   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålsbeskrivelse  

 

Formålet med aktiviteten er, at eleverne samarbejder om at sende 

bolden/ærteposen så hurtigt rundt som muligt. De skal være opmærksomme 

på hinanden for at få det til at lykkes. 

 

Beskrivelse af 

aktiviteten  

 

Klassen inddeles i mindre grupper af 5-8 elever. Grupperne danner herefter en 

rundkreds. Hver gruppe får en bold, en ærtepose eller 2-3 par sokker, der laves 

til en bylt. Bolden, ærteposen eller bylten sendes nu på tværs af rundkredsen i 

vilkårlig rækkefølge – helt tilfældig orden. Alle skal røre bolden, men kun én 

gang, så vender bolden tilbage til den person, som begyndte. Nu er der 

etableret et mønster, som gruppen skal følge – og hver gruppe får nu lidt tid til 

at træne og øve i det nævnte mønster. Når hver gruppe er klar efter et par 

minutter, gælder det så om på et startsignal – 1-2-3-nu! – fra læreren at få 

sendt bolden, ærteposen eller bylten så hurtigt som muligt rundt i gruppen. Her 

er det oplagt at lave en lille gruppe- eller klassedyst for at se, hvem der først får 

kastet sit mønster. Alternativt kan hver gruppe også få 2-3 forsøg til at gøre det 

så hurtigt som muligt. 

 

Variationer 

 

Det er oplagt at indføre en bevægelse, der skal udføres, inden bolden må 

sendes videre eller modtages. Fx skal eleven, der starter med bolden, lave en 

”sprællemand”, inden han/hun sender den videre.  

Der kan også indføres den ekstra regel, at den, der modtager bolden, skal 

udføre en bevægelse – et hop med strakte arme i vejret – inden bolden må 

modtages. 

 

Sted  

 

I klassen eller gerne et sted med mere plads. 

 

Rekvisitter  

 

 

Ærtepose eller andet man kan kaste med. 

 

Tid  

 

5-10 min. 

 

Koncentration og 

opmærksomhed  

Puls  Tillid og samarbejde 

Koordination 


