
Et team bliver til - den gode start! 
 

Tidsforbrug ca. 2-4  lektioner (samt ekstra arbejde med at færdiggøre) 

 

Materialer:  

A3 papir (ét pr. hold) 

A4 papir til hele klassen (ha’ nok - de skal måske bruge mere end man tror) 

Post it (et par blokke til hvert hold) 

Et udvalg af sprittuscher til optegning af logo 

En pc pr. gruppe 

 

Eleverne skal i forløbet fokusere på, hvordan teamet ser ud udadtil. De skal gøre sig 

tanker og tage beslutninger om holdnavn, farver, logo og kampråb. Alt dette for at 

udstråle samarbejde og kampånd ved konkurrencen. Når eleverne har styr på 

facaden skal vi hjælpe dem med at komme et spadestik dybere. De skal forstå, at 

det ikke er nok, at det SER super godt ud, men at det vigtigste faktisk er HVORDAN 

teamet fungerer. Kan vi støtte hinanden? Overholde aftaler? Bidrager alle? Hjælper 

vi, når andre har brug for det? Hvad gør vi, når vi bliver uvenner? Hvordan kommer 

vi tilbage på sporet? 

 

Det ydre - hvordan ser vores team ud? 

 

Opg.1: 

Holdnavn 

I skal finde et godt holdnavn! Tal gerne med klassen om, forskellige muligheder 

(navnet skal gerne være “powerful” og fyldt med god energi!! 

 

1. Alle skriver ideer ned på et stykke papir - 5 min.  

2. Præsentér jeres bedste ide for gruppen. 

3. Lav en  anonym afstemning, hvor man IKKE må stemme på sit eget forslag. 

4. Fortæl jeres lærer, hvilket navn I har valgt 

5. Skriv navnet ned 

 

 

Efter holdnavnet er fastlagt kan det være en fordel at dele de to hold i yderligere to 

grupper. Én gruppe, der laver kampråb og én grupper, der laver logo. 

 

 

 

 

 



 

 

Opg.2: 

Lav et kampråb 

 

Holdet skal have et kampråb, der kan bruges under banekørsel/ før præstationer/ 

opstart af dagen/ efter en pause/ når energien skal op igen! 

 

Tal med eleverne om, hvorfor man laver kampråb - hvad kan det bruges til? Hvor 

hører vi kampråb? 

 

Præsenter eleverne for nogle eksempler på kampråb. Eksempler: 

 

Vi er seje, vi er rå! 

Vi er ikke til at slå! 

Hey hey hey!!! 

 

Vi vinder, vi styrer! 

Vi har en fed frisure! 

 

Anfører: “Hvem styrer!?” 

Holdkammerater: “Det gør vi!” 

Anfører: “Hvem vinder?” 

Holdkammerater: “Det gør vi!!” 

Alle: “HEY HEY HEY!”  

 

1. Brainstorm i gruppen omkring rytme, rim 

og evt. fagter. 

2. Søg evt. på youtube efter “kampråb” 

3. Lav jeres eget kampråb!! 

 

Opg.3: 

Logo 

 

Hvert hold skal have et logo.  

1. Hvert hold får udleveret et “skitseark” pr. medlem. 

2. Snak først med eleverne om, hvad der kan være på logoet; skal det være et 

dyr, en person, et symbol eller noget helt andet? Hvilke farver skal indgå? 

3. Eleverne forsøger at afstemme stilen i logoet 

4. Alle tegner nu - i skitse på eget papir 15 min. 

5. Fremvis dit skjold og fortæl også hvilke farver, du har tænkt dig, der skulle 

være på. 

6. Så skal der stemmes! Man må ikke stemme på sit eget logo. 

7. Det valgte logo tegnes på holdets “færdige” logo (en ren skitse i A3) 

8. Aflevér til jeres lærer, der laminerer det 



 

 

 

Det indre - hvordan er vores team? 

 

Opg.4: 

 

Før hvert møde vælges en ordstyrer og en referent (gennemgå med eleverne, 

hvordan man udfylder rollerne) 

 

5 vigtige områder, der skal overvejes “de 5 R’er” 

Rammerne: er de organisatoriske rammer omkring teamet. Hvad er teamets 

beføjelser, og i hvilken sammenhæng skal det arbejde? Hvad må vi / skal vi? 

1. Bed eleverne om med egne ord at skrive ned, “hvad skal vi?”. Vi skal sikre, at 

alle elever er klar over opgaveformuleringen - især i så stort og opdelt et 

projekt. 

  

  

Retning: er det mål, som teamet skal have for sit arbejde. Hvor skal vi hen? 

 

2. Eleverne skal lægge en overordnet plan for deres arbejde. Hvilke deadlines 

har vi? Hvornår skal vi være færdig/ hvor langt skal vi være nået i slutningen 

af ugen?  

  

  

Rollerne: er den fordeling af opgaverne, som I skal etablere i Teamet. Hvem gør 

hvad? 

3. Hvem er ansvarlig for hhv. robotkørsel (den praktiske del), robotkørsel (den 

teoretiske del), forskningen, rapportskrivning, pit (udseende), markedsføring. 

 

Vær opmærksom på at I skal holde teammøder hver dag, hvor hver ansvarlig 

præsenterer for resten af gruppen “hvor er vi? hvad har vi nået? hvad mangler vi? 

har vi brug for hjælp?” 

  

  

Reglerne: er teamets grundregler. Hvad må vi og hvad må vi ikke? 

 

Lav 3-5 regler for jeres samarbejde. 

 

Eks: 

1. Vi holder vores aftaler 



2. Vi hjælper hinanden, hvis vi kan 

3. Vi arbejder i Google Docs, så vi sikrer os, at alle har adgang (hvis nogen 

bliver syge) 

4. Vi taler pænt til hinanden 

5. Vi yder alle vores bedste 

6. ? 

  

  

Relationerne: er de indbyrdes relationer og den 

kommunikation, I ønsker at have sammen i teamet. Hvordan 

skal vi have det sammen? 

 

Lav allerede nu en aftale for, hvad I vil gøre, når arbejdet 

bliver svært! 

 

Holder I først et møde? 

Søger I lærerhjælp? 

  

  

 


