
 
 
 
 

 

 
 
Energizers - Innovationsuge 17. – 21. juni 2019 
 
Aktivitets- og samarbejdsøvelser der kan bruges løbende for at ryste eleverne sammen og træne 
samarbejde 
 
 
 
Energizer A 
Formål: Skærpe koncentrationen og grine sammen 
Tid: Ca. 5 minutter 
Egner sig bedst til gruppestørrelse: 2 - 100 
 
 
Beskrivelse 

 Find sammen to og to 
 Stil jer over for hinanden og tæl til tre 
 I siger et tal på skift. Første person tæller 1, anden person tæller 2, første person tæller 3, 

anden person tæller 1 ……osv. 
 Når parrene har fundet en rytme, skifter de 1-tallet ud med en lyd og en bevægelse - f.eks. 

"hej" og en hånd, der vinker. Facilitatoren kan definere lyden og bevægelsen for at gøre det 
nemmere for deltagerne, men parrene kan også selv bestemme 

 Når det kører, skiftes også 2-tallet ud med en lyd og en bevægelse og til sidst også 3-tallet. 
 Det hele ender med, at der ikke bliver talt, men kun sagt lyde 

 
Fif 
Jo mere lyd, bevægelse og dynamik, der er i øvelsen, jo sjovere er det, og jo mere vågner folk op.  
 
 
 
 
Energizer B 
Formål: Finde fælles opmærksomhed. Grine sammen. Bevæge sig. 
Tid: ca. 5 minutter 
Krav: Rigeligt med gulvplads. Alle skal kunne bevæge sig rundt. 
Egner sig bedst til gruppestørrelse: 4-50 

 



 
 
 
 

 

 
Vejledning: 

 Stil jer i en rundkreds 
 Ryk helt tæt sammen, så I står skulder mod skulder 
 Alle lukker øjnene 
 Alle skal nu prøve at time det, så alle hopper samtidig, men uden at sige noget 
 Sørg for, at ingen styrer 
 Prøv flere gange, indtil I har opnået fælles opmærksomhed 

 
Fif 
Gå ned i knæ før I hopper, så er det nemmere at time hoppet 
 
 
Energizer C 
 
Stil dig i nærheden af en der… 

 Instruktøren siger: "stil dig i nærheden af en der …" (fx har tatoveringer, blå strømper, cykler, er 
en god kammerat etc). 

 Deltagernes opgave er så hurtigt som muligt at stille sig ved en, der lever op til udsagnet 
 Øvelsen kan udføres på tid for at gøre det mere aktivt 

 
 
 
Energizer D 
 

Switch 
Denne lille motorikøvelse er god til at få deltagerne i godt humør 

Deltagerne skal gøre følgende: 

 1. Stå oprejst 
 2. Tag fat i dit venstre øre med din højre hånd. Din højre arm skal være tæt på din krop. 
 3. Tag nu din venstre hånd og rør ved din næse 
 4. Skift nu position: flyt din venstre hånd til dit højre øre, og din højre hånd til din næse 
 5. Flyt hænderne skiftevis, så hurtigt som muligt 

 



 
 
 
 

 

 

Energizer E 
 

Hold fokus 
Antal: 8 - 80 personer 
Redskaber: Mindst 3 bolde pr. hold 
Plads: Græsplæne eller større lokale 
Tid: 15-20 min 
 

Legen 
 Deltagerne får et nummer og stiller sig i tilfældig rækkefølge i en rundkreds 
 Deltagerne skal kaste én bold til hinanden i talrækkefølge, dvs. nr. 1 kaster til nr. 2 som kaster 

til nr. 3 osv. Når sidste person har modtaget bolden kaster personen bolden til nr. 1 og spillet 
fortsætter 

 Efter et par runder hvor deltagerne har fået styr på rækkefølgen, udvides legen med én ekstra 
bold 

 Der tages tid på hvor længe man kan holde bolden i spil 
 Er man mange deltagere kan man lave flere hold der konkurrerer mod hinanden 

 

 

Energizer F 

Goddag med nyt navn 
 Alle går rundt mellem hinanden og giver hånd til én af deltagerne og siger sit navn 
 Man tager så den andens navn videre og hilsner på en ny 
 Legen fortsætter til man har fået sit eget navn tilbage 
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