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1-2-3 TING 
 
Vælg den rigtige 
kategori   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forsøg at lave en 
formålsbeskrivelse  

 
 

 
Beskrivelse af 
aktiviteten  

 
En sjov og aktiv øvelse med let forvirring og en masse grin.  
 
Eleverne har alle en ting med sig, som kan stå/ligge stille på jorden. Fx en 
drikkedunk eller taske. 

Alle ting fordeles på et område med god afstand, så man kan løbe mellem 
tingene.  

På underviserens startsignal løber eleverne nu rask rundt mellem tingene, og 
på et aftalt signal skal de finde en ting at stille sig ved. Den ting, eleverne hver 
især stiller sig ved, er fra nu af deres ting nr. 1. 

OBS: Det er vigtigt at pointere det – og bede dem huske godt på det. 

Herefter starter en ny runde. Eleverne løber nu igen rundt mellem tingene, og 
når underviseren giver signal, finder de hver især en ny ting at stille sig ved. 
Det er nu elevens ting nr. 2. 

Dette gentages endnu en gang, og denne gang er det så elevens ting nr. 3.  
 
Herefter ændres signalet til en mundtlig melding, hvor underviseren siger enten 
1, 2 eller 3. Eleverne skal nu hver især huske, hvor deres tre ting står og stille 
sig ved dem afhængig af underviserens melding. 
 

 
Variationer 

 
For de yngste kan man lette øvelsen lidt og gøre den mere overskuelig. Man kan fx 
nøjes med ting nr. 1 og 2 og først, når de har helt styr på det, tilføje ting nr. 3.  

Kan også laves indendørs, hvor der er plads. Her kan man bruge stole eller 
puder, som man sætter sig på.  

Koncentration og 
opmærksomhed  

Puls  Tillid og samarbejde 

Koordination 
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For de ældste kan øvelsen gøres sværere ved, at underviseren fx siger 2, 3, 1, 
hvorefter eleverne løber ud og rører genstand 2, og 3 og stiller sig ved deres 
genstand 1.  

Bevægelse mellem tingene kan også være andet end løb. Fx hinke, baglæns 
løb, gadedrengeløb.  

 
Sted  

 
Kan laves både ude og inde 

 
Rekvisitter  
 

 
Elevernes egen ting. En til hver. Undgå at have to ens ting.  

 
Tid  

 
Max 10 min. 

 


