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Bonus: 
At integrere opgaver såsom at synge 
et vers, danse en dans eller bygge en 
pyramide er medvirkende til, at man 
interagerer på nye måder med sine 
kolleger.

Kollegamix
Få styrket samarbejdet på en sjovere og mere kreativ 
måde, end I givetvis er vant til.

Det skal I bruge:
• 30 nummererede kinesertoppe/kegler. 
• Fire terninger. 
• Areal på minimum 20 x 20 meter (gerne udendørs). 

Sådan gør I:
• Kollegerne inddeles i fire hold af 3-10 personer, og 

der dystes i at nå først til nr. 30.
• 30 kegler er placeret tilfældigt på jorden, og på un-

dersiden af hver kegle er placeret et nummer og en 
opgave.

• Hvert hold får tildelt et hjørne, som er deres ’hjem’.
• Når spillet starter, slår hvert hold med terningen. Det 

antal øjne, terningen viser, skal findes på en kegle. 
• Når et gruppemedlem finder keglen, kalder han/

hun på resten af holdet. Når holdet er samlet, løser 
man opgaven på vej tilbage til ’hjemmet’. 

• Derefter kastes terningen igen, og resultatet lægges 
sammen med de(t) forrige terningekast. Keglen 
med dette tal findes, og opgaven løses på vej ’hjem’. 
Og så fremdeles. 

• Holdene fortsætter, indtil man når 30 (det er helt 
fint, hvis det sidste terningekast medfører, at sum-
men overstiger 30 – kegle 30 er den sidste opgave). 

• Vinderholdet er det hold, der først er tilbage i deres 
’hjem’ efter at udført opgaven skitseret under kegle 
nummer 30. 

Tid:
30-60 minutter. 

Deltagere:
12-40.  

Gode råd:
• Opgaverne i legen kan være alt fra at lave skihop, 

løbe rundt om keglen fem gange, imitere holdets 
yndlingssport, synge ’jeg er så glad for min cykel’, 
give et modstanderhold et kram, lave en pyramide 
i to lag til – som måske det sidste – at synge ’sejren 
er vor’.
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