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MØNSTERLØB 

 

Brain break-

kategori   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålsbeskrivelse  

 

Formålet med aktiviteten er, at eleverne holder deres koncentration, mens de 

samarbejder om øvelsen. 

 

Beskrivelse af 

aktiviteten  

 

Eleverne stiller sig i rundkredse med 10-15 elever i hver, og med 1-2 meters 

afstand. Én elev står i midten. I hver rundkreds skal de nu lave et løbemønster 

ved at bytte pladser. 

 

Eleven i midten udvælger sig én af de elever, som står i rundkredsen, og løber 

forlæns ud til denne. For at tage denne elevs plads, giver de hinanden en 

highfive. Eleven, hvis plads lige er taget, løber hen til en af de andre i 

rundkredsen og giver ligeledes en highfive, tager pladsen, og sender den 

næste elev afsted. Sådan fortsætter eleverne med at danne et mønster. Hver 

elev må kun løbe én gang. De kan evt. sætte sig ned i den første runde, når de 

har taget en plads, for at indikere, at de har lavet deres del af mønstret. Men 

dette gøres kun i første runde, for herefter skal de hele tiden løbe hen til den 

samme elev. 

 

Når alle elever har taget en andens plads, har de nu dannet deres 

løbemønster. De starter en ny runde med samme mønster, når den elev, som 

startede i midten, får en highfive. Eleven skal ikke gå ind i midten for at starte, 

men blot fortsætte mønsterløbet. 

 

OBS: Eleverne kan blive forvirrede, fordi eleven, de skal løbe hen til, har fået 

ny plads siden sidste runde. 

 

 

Variationer 

 

Når forlænsmønstret er øvet et par runder, kan den elev, som startede i 

midten, starte et nyt baglænsmønster. Det gøres på samme måde som 

forlænsmønstret, men nu skal eleverne blot løbe baglæns. 

 

Hvis forlæns- og baglænsmønstrene var for nemme, kan eleverne prøve at 

lave begge mønstre på samme tid. Det gør man ved at lave en runde med 

forlæns-mønster, men når mønstret når den 3. sidste, starter den første elev 

baglænsmønstret. Mon baglænsmønstret kan indhente forlænsmønstret? 

Koncentration og 

opmærksomhed  

Puls  Tillid og samarbejde 

Koordination 
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Sted  

 

Udenfor og indenfor 

 

 

Rekvisitter  

 

 

Ingen 

 

Tid  

 

10 min. 

 


