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Alder og højde 
 

 
 

 

Alder og højde: 
Et redskab, der skaber mere 
viden om de andre deltagere på 
en sjov måde.  
Et redskab, hvor deltagerne 
vurderer sig selv og andre ved 
hjælp af intuition. 
 
 
 
 
 
Lokalitet: 
Ude, kan gøres inde. 
 
Deltagere: 
Op til 30 deltagere. 
 
Tidsforbrug: 
Vejledende – 10 minutter. 
 
 
 

Kontakt: 
Randers Ungdomsskole 
Grejbanken 
Nyholmsvej 12 
8930 Randers NØ 
Tel.: 8711 8080 
Mobil: 4043 5540 
grejbanken@randers.dk 
 

Materialeliste: 
- Ingen materialer. 
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Alder og højde 

Sådan gør du - aldersøvelse 
• Bed deltagerne om at stille sig ved siden af 

hinanden efter alder – med den yngste yderst til 
venstre og den ældste yderst til højre. 

• Deltagerne må ikke tale under øvelsen, så 
vurderingen foregår udelukkende på baggrund 
af det, deltagerne ser. Det er tilladt at tælle 
rynker og grå hår – uden ord! 

• Spørg deltagerne, om alle nu mener, de står, 
som de skal. 

• Hvis deltagerne svarer ja, bed deltagerne fra 
venstre mod højre – om at sige deres 
fødselsdag og år. 
Hvis nogen står forkert – stiller de sig ind i den 
rigtige rækkefølge. 

 
Sådan gør du - højdeøvelse 
• Deltagerne skal stille sig ved siden af hinanden 

efter højde – med den mindste yderst til venstre 
og den højeste yderst til højre. 

• Deltagerne må ikke tale under øvelsen, så 
vurderingen foregår udelukkende på baggrund 
af det, deltagerne ser. 

• Det er tilladt at flytte rundt på de andre 
deltagere – og naturligvis på sig selv. 

• Spørg deltagerne, om alle nu mener, de står, 
som de skal. 

• Hvis deltagerne svarer ja, bed deltagerne fra 
venstre mod højre – om at sige deres højde. 
Hvis nogen står forkert – stiller de sig ind i den 
rigtige rækkefølge. 

 
Tips og gode ideer 
• Spørg – hvilke tanker de havde, inden de tog 

deres beslutning. 
 
 
   
 

Mere information 
www.randersungdomsskole.dk 
www.grejbanken.dk 
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