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En masse luft 
 

 

En masse luft: 
Sætter fokus på samarbejde, 
skaber sammenhold og god 
stemning. Redskabet viser 
lærende elementer i teambuilding. 
 
 
 
 
Lokalitet: 
Inde eller ude. 
 
Deltagere: 
Op til 30 deltagere. 
 
Tidsforbrug: 
Vejledende – 20 minutter. 
 
 
 

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

Materialeliste: 
- Balloner i alle afskygninger  
  (antallet afstemmes efter antal 
   deltagere). 
- Tuscher. 
- Ur. 
 



 

  
N

A
T

U
R

 
En masse luft 

Sådan gør du  
• Udlever en ballon til hver deltager. Bed 

deltagerne puste deres ballon op, binde en 
knude og skrive deres navn tydeligt på den. 

• Inddel deltagerne i grupper – og på et givent 
signal kaster alle i grupperne deres balloner i 
luften. 

• Deltagerne/grupperne skal forsøge at holde 
deres balloner ”flyvende”. 

• Deltagerne må kun slå til deres egen ballon to 
gange i træk, derefter skal deltageren slå til en 
anden gruppedeltagers ballon, inden 
deltageren igen må ”slå” til sin egen ballon. 

• Efter 2 minutter informeres deltagerne om, at 
en fra gruppen skal forlade sin 
ballon/ballonområdet, hvorefter de andre 
gruppedeltagere også skal forsøge at holde 
denne ballon flyvende. 

• Efter yderligere 30 sekunder bedes endnu en 
deltager forlade gruppen – og så fremdeles 
indtil den første ballon rammer gulvet. 

  
  Dialog 
• På hvilken måde ligner ballonerne 

medlemmerne af dit team? 
• Holdt alle ballonerne sig oppe på samme 

måde? 
• Kan en person holde alle ballonerne oppe 

alene? 
 
Tips og gode ideer 
• Pointe – nogle balloner – ligesom mennesker – 

er lettere at kontrollere og lettere at have med 
at gøre. 

• Pointe – fulde af varm luft, forskellige i formen, 
svære at kontrollere, man taber nogle af dem, 
kræver hårdt arbejde at få dem til at holde 
sammen osv. 

• Pointe – selv om folk går ind i hinanden og 
træder hinanden over tæerne, er der ingen, der 
tager sig af det. De har fokus på ballonerne og 
gruppens mål. 

 

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