
Sneboldkamp
En effektiv idéudviklingsteknik, der handler om 
helt bogstaveligt at sige ”ja og” til hinandens 
idéer. Metoden er god at bruge i en brainstorm.  

Formål 
• Få deltagerne til at udforske et relevant emne. 
• Skabe fysisk energi og en legende stemning. 

Materialer: 
• 3-5 Hvide A4 ark og en pen til alle. 

Fysisk setup: 
Øvelsen fungerer bedst ude på gulvet, men kan også laves mellem stolerækker og borde. 

Sådan gør du: 
• Fortæl deltagerne, at de nu skal i gang med en intelligent sneboldkamp. Lav evt. lidt sjov 

med snebold-metaforen. Sig f.eks. ”Vaskere er ikke tilladt” eller ”vær ikke bange for de 
gule snebolde”. 

• Bed alle deltagere om at tage 3-5 stykker papir. 
• Giv deltagerne 3-4 minutter til at skrive et spørgsmål på hvert ark om det aktuelle tema, 

som de andre skal besvare. Hvis temaet f.eks. er succes i undervisningen, kan deltagerne 
skrive spørgsmål som ”Hvem er den bedste underviser, du har oplevet?” eller ”Fortæl om 
en undervisningsmetode, som virkelig virkede på dig?” 

• Bed deltagerne krølle deres spørgsmål sammen til papirkugler (snebolde). 
• De skal nu tage deres snebolde og gå ud på gulvet, og når du siger til, er der sneboldkamp. 

Det kan f.eks. være ”drengene mod pigerne” eller ”alle mod alle”. 
• Giv dem nu et minut eller to til at smide snebolde efter hinanden. 
• Bed nu alle om at tage en snebold hver. 
• De skal nu finde sammen to og to og besvare spørgsmålene på deres snebolde. 
• Når de har besvaret deres spørgsmål skal de samle nye snebolde op og finde en ny 

makker. 
• Husk at minde deltagerne om, at de skal skifte snebolde og partner løbende, da de ellers 

vil være tilbøjelig til at gå i stå. 
• Lad øvelsen fortsætte i 5-10 minutter. 
• Slut evt. af med at plukke et par spørgsmål og svar fra deltagerne 

Tips: 
• Hav evt. gule papirer iblandt de hvide. Som bekendt er de gule snebolde værre end de 

hvide. 

• Mange ved ikke, hvad de skal skrive, så du kan evt. lave dine egne snebolde med dine egne 
spørgsmål, for at sikre nok relevante spørgsmål. 

Kilde: Moving Minds 
Hentet på: www.movingminds.dk 

Varighed: 
15-30 min.

Egner sig bedst til: 

10-500 pers.

http://www.movingminds.dk/

