
 

 

 

  
 

“BLIND SEARCH” 
 

"BLINDT SØK" LEDELSE, INITIATIV, ANSVAR, TILLIT  

 

Målet er at ungdom skal lære om ledelse og initiativ. Denne aktiviteten kan også tjene som en 

"isbryter"-aktivitet for å hjelpe deltakerne å lære hverandres navn og forberede seg til andre 

aktiviteter fra verktøysettet Oppgaven skal hjelpe unge mennesker til å utvikle sine 

lederegenskaper, bygge selvtillit og sette de riktige oppgavene og instruksjonene for å lykkes med 

å nå sine mål. Teamet vil lære å stole på og stole på lederen for å nå sine mål 

 

Råd: 10-25 deltakere / 40 min / materialer til forberedelse: stor plass; bind for øynene; myke 

leker 

Bruksanvisning:  

• Aktiviteten kan gjøres med hele gruppeteamet eller i team.  

• Velg en leder fra gruppen/hvert team, og forklar oppgaven;  

• Blindfold [dekk øynene til] hvert medlem unntatt lederen;  

• Deltakerne danner en linje med hendene på skulderen til personen som står foran dem;  

• Lederen er den første personen i rekken. Siden hun/han ikke har bind for øynene, og 

han/hun veileder resten av gruppen. De kan gå rundt i rommet med mange trinn og 

hindringer for å gjøre det mer komplisert. Gjenstander som kosedyr er spredt rundt i 

rommet og må plukkes opp av deltakere med bind for øynene;  

• Lederens oppgave er å lede linjen for å plukke opp alle gjenstandene i rommet. Mens 

han beveger seg rundt i rommet, får lederen linjen til å stoppe slik at det er gjenstander 

ved en av deltakernes føtter. Lederen kunngjør deretter hvilken deltaker som må gå ned 

og finne gjenstanden ved føttene hennes. Oppgaven er å samle alle gjenstandene i 

rommet. Deltakernes oppgave er å stole på lederen og utføre sine oppgaver nøyaktig, 

slik at hele teamet kan nå målet raskere (30 min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDELSE 



 

Refleksjon i læringsfellesskapet: etter aktiviteten, ikke glem å gjøre en liten refleksjon med 

gruppen din. Spør først lederen(e) hvordan det føles å fullføre oppdraget, hva som var lett under 

aktiviteten og hvilke vanskeligheter som ble møtt med å veilede andre? Er en leders jobb lett 

eller vanskelig?  

For det andre, be deltakerne om å reflektere over reisen sin under aktiviteten – hva er deres 

kommentarer til prosessen? Deltakerne kan diskutere i hvilken grad lederegenskaper ble brukt 

i oppgaven. Har alle deltakerne slike evner? Klarer de å lede teamet og skape tillit til seg selv? 

(10 min). 

 

 

Tips til tilretteleggere  

• Før aktiviteten starter, klargjør en ledig plass der du kan bevege deg fritt for å unngå 

skader, og sørg for at deltakerne holder seg trygge mens de har bind for øynene;  

• Gjenstander på gulvet skal være myke leker som ikke vil skade deltakerne;  

• Du bør gjennomføre flere runder med denne aktiviteten for å gjøre det mulig for alle 

deltakerne å prøve lederrollen – er det lettere for deltakere som har fått bind for øynene 

å veilede andre hvis du allerede kjenner ruten og oppgavene? 

 


