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KNOCK ON WOOD 

I denna lagaktivitet testas 

gruppernas samarbetsförmåga, 

stresstålighet och precision under 

lättsamma former. Vi har samlat 

några uppskattade sällskapsspel i 

storformat till en riktigt kul 

aktivitet som passar alla och där 

skrattet aldrig är långt borta. 
 

AKTIVITETEN 
Knock on wood är ett urval av roliga 
sällskapsspel vi stött på genom åren. Det 
som gör aktiviteten speciell och 
annorlunda är storleken på spelen, de är 
nämligen i storformat!  I en mix av 
stationer finns något för den 
strukturerade, något för den klurige, 
något för den snabbtänkte osv.  
 
Jenga  Utgångspunkten är ett en meter 
högt torn bestående av ett antal stora 
klossar. Lagets uppgift är att försöka 
lokalisera löst sittande klossar och stapla 
dessa högst upp på det växande tornet. 
Har ni det som krävs för att besegra era 
motståndare och bli det sista laget som 
staplar en kloss utan att välta tornet? 
 
Plockepinn är ett spel där ett antal stora 
träpinnar sprids i en hög, och där lagen 
ska försöka ta en pinne i taget, utan att 

rubba någon annan pinne. De pinnar ett 
lag tagit får de använda som redskap för 
att försöka ta fler. Lagen får olika poäng 
beroende på pinnarnas färg. 
 
Klossbygge Här gäller det att bygga med 
klossar för att samla poäng. Spelledaren 
drar ett kort och sedan skall lagen bygga 
enligt ritningen på kortet. Det enda 
kruxet är att tiden är knapp, så det gäller 
att arbeta snabbt och metodiskt för att 
minimera antalet fel. Först färdig vinner! 
 
Sista Kubben På en spelplan står ett 
antal träkubbar utplacerade. Lagen får ta 
en, två eller tre kubbar åt gången. Spelet 
går ut på att vara det lag som tar den sista 
träkubben. Flest segrar vinner. 
 
PASSAR VEM 
Knock on wood passar utmärkt för de 
flesta grupper då aktiviteten inte är 
speciellt fysiskt krävande. Spelens storlek 
ger garanterat en kul upplevelse. 
 

FAKTA KNOCK ON WOOD 
SÄSONG Året runt 

REK. ANTAL Upp till 36 personer 

TIDSÅTGÅNG Ca 1.5 timme 

PLATS Inomhus. Ute sommartid 

KLÄDSEL Valfri 

REK LAGSTL 2-3 deltagare 

 


