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Minefelt: 
En aktivitet, hvor man skal 
kommunikere uden at sige 
noget.  
 
Forberedelse: 
Lav et minefelt af 8 x 8 felter – 
som et skakbræt. 
 
 
 
 
Lokalitet: 
Ude, kan gøres inde. 
 
Deltagere: 
Op til 30 deltagere. 
 
Tidsforbrug: 
Vejledende – 12 minutter. 
 
 
 
 
Kontakt: 
Randers Ungdomsskole 
Grejbanken 
Nyholmsvej 12, 
8930 Randers NØ 
Tel.: 8711 8080 
Mobil: 4043 5540 
grejbanken@randers.dk 
 

Materialeliste: 
- Minefelt af 8 gange 8 felter. Til 
  instruktøren – et minefelt  
  tegnet på et papir med de  
  bombefri felter. 
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Sådan gør du  
• Instruktøren placerer sig på den ene side af 

minefeltet. 
• Placer deltagerne på den modsatte side af 

minefeltet. 
• Instruer deltagerne i, at ingen – hverken 

fysisk eller verbalt – må guide en anden 
gennem minefeltet. Dyb tavshed under hele 
opgaveløsningen. 

• I hver af de 8 x 8 felter findes der kun 8 
felter uden en bombe. Et felt i hver af de 8 
rækker. 

 
Deltager nummer 2 står klar til at tager over, 
derefter nummer 3 etc. 
• Deltagerne stilles på en række foran 

minefeltet. Hvorefter den første deltager 
træder ind i på et vilkårligt tidspunkt. 

• Når en deltager træder ind i minefeltet og 
træder på en bombe, siger instruktøren 
bom, og deltageren stiller sig tilbage – 
bagerst i sin række. 

• Når en deltager træder på et felt uden en 
bombe, forbliver instruktøren tavs, og 
deltageren fortsætter til den næste række 
af 8 felter. 

• Deltagerne skal nu finde den bombefri vej 
gennem minefeltet, så hurtigt som muligt. 

 
Alle deltagerne skal gå de 8 bombefri felter 
igennem uden at en bombe sprænger. 
 

 

• Den gruppe, der kommer hurtigst gennem 
minefeltet, er vinderen. 

• Spørg deltagerne, om alle har forstået 
opgaven. 

• Giv deltagerne 2 minutter til at overveje, 
hvordan de vil løse opgaven, inden du 
sætter opgaven i gang. 

• Start opgaven efter de 2 minutter 
 
 

Tips og gode idéer 
• Det er vigtigt, at ingen personer i 

gruppen ”springer over” en række af 
felter. 

• Instruktøren skal pointere, at ingen 
deltagere taler sammen under 
opgaveløsningen. 

• Man kan med fordel anvise felterne til 
deltagere, som er i tvivl. 

• Man kan signalere ved at ryste på 
hovedet – nikke med hovedet – slå ud 
med armene m.m. 

• Når første bombefri felt er fundet – 
stiller næste deltager sig hurtigt på 
feltet – så er det nemmere at huske. 

• Når eksempelvis 3 – 4 bombefri felter 
er fundet, kan man nærmest danne en 
deltagerkæde på disse, så ingen er i 
tvivl om, hvor de er. 
 
 

 

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

http://www.randersungdomsskole.dk/
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