
Nødvendig utstyr:
God plass og en teiprull til hver gruppe.

Spesialagentens oppgave:
Lag små grupper, les instruksjonene for deltakerne, gi en demonstrasjon og oppfordre deretter lagene til å prøve seg 
fram. La dem prøve hver aktivitet noen ganger.

Gjøre aktiviteten enklere eller vanskeligere:
Gjør gruppene større eller mindre. Prøv aktivitetene i ulike hastigheter. Les instruksjonene mens deltakerne spiller, for 
å hjelpe dem å forstå instruksjonene.

Spørsmål:
Hvordan samarbeidet laget? Hvordan kan samarbeidet bli enda bedre? Hvordan viste dere lagånd? Hvordan kan 
lagånden bli enda bedre? La oss prøve igjen!

Undercover:
Ta utskrift av aktivitetene som læreren kan bruke i timen.

Støtteapparat:
Hjelp spesialagentene med å organisere aktivitetene og motivere medelevene til å delta. Lag en plakat med utklipp 
fra aviser, blader og internett som viser bilder av suksessfulle lag. Skriv opp ord som viser lagånd. 
Organiser flere morsomme aktiviteter som elevene kan delta i (se Oppdrag: Bevegelse aktivitetkort).

Oppdrag: Samarbeid
Formålet er å legge til rette for og arrangere fysisk aktivitet hvor 
elever kan øve på samarbeidsferdigheter og utvikle god lagånd. 5-15

minutter

Aktivitet
skort



Lagåndsaktiviteter
Menneskelig knute

• Del opp i lag på 5–8 personer. Deltakerne står nær 
hverandre i små grupper og plasserer begge hender inn 
mot midten, slik at hendene krysser over hverandre og 
lager en floke.

• Hver person finner to andre hender å holde i, slik at man 
lager en menneskelig knute.

• Elevene må løse floken, uten at de slipper taket i hendene, 
slik at de står i en sirkel uten noen kryssede hender.

• De kan ende opp vendt innover i sirkelen eller utover.
• Hvordan kan deltakerne bli bedre på å spille dette spillet? 

Hvilke samarbeidsevner vil være til hjelp?

Hold den opp
• Del opp i lag på 5–8 personer. Deltakerne står i en 

liten sirkel med en arm strukket inn i midten, og 
stikker frem én finger.

• En stor teiprull plasseres oppå gruppens fingre.
• Laget må prøve å sette seg ned på bakken, uten å 

slippe teiprullen.
• Når de har greid dette; kan de reise seg opp igjen 

uten å slippe den?
• Hvordan kan deltakerne bli bedre på å spille dette 

spillet? Hvilke samarbeidsevner vil være til hjelp?

Tre tårn
• Del opp i lag på 3 personer. Deltakerne sitter rygg 

mot rygg i en liten sirkel med bøyde knær og 
føttene i bakken.

• Deltakerne sitter arm i arm med de ved siden av 
seg og prøver å reise seg opp uten å slippe taket.

• Trikset er å presse føttene i bakken og støtte seg 
mot hverandre for å bevege seg oppover.

• Prøv deretter å starte stående og jobb som et lag 
for å sette dere trygt ned igjen.


