
Spill 

Fag: Engelsk eller norsk 

 

Kompetansemål:  

forstå og bruke et generelt ordfor-

råd knyttet til forskjellige emner 

 

Hva: samarbeide og forklare hvor-

dan en bombe skal desarmeres  

 

Hvordan:  en desarmerer og en-

bombeekspert hjelper hverandre 

 

Hvorfor: øvelse i muntlig kommu-

nikasjon og presisjon, samarbeid, 

logisk tenking og lesestrategier 

 

Passer for: 10 år og oppover 

språkfag (manual på fleire språk)  

 

 



Spill 
 

Forberedelser: 

UV har spillet installert på følgende enheter: 

PC (Windows). Det finnes også på Mac OS, mobil (iOS  eller Android), Xbox One, PS4 og VR. 

Vi har en manual på engelsk og tre manualer på norsk tilgjengelig i papirform. 

 

Gjennomføring: 

Spillet spilles av to eller flere personer av gangen som må samarbeide. På den ene siden av 

bordet sitter eksperten eller ekspertene med manualen for hvordan bomben må kobles. 

Problemet er at denne eller disse personene ikke får lov til å se på selve bomben. Dermed 

må personen med bomben foran seg forklare ekspertene hva personen ser, ekspertene må 

da lete i manualen for å finne ut hva som må gjøres med bomben.  

 

Ruller mellom de som er med slik at alle får prøve seg som desarmerer og bombeekspert. 

Det er ulike nivåer på bombene og man har tre liv før bomben går av. Alt dette går på tid. 

 

Manualen i UV finner på to språk, norsk og engelsk. Det finnes flere måter å løse de ulike 

nivåene på, så man vil oppleve variasjon i hvilke oppgaver og svar man får.  

 

Det er mulig å variere spillemåten gjennom å fks. dele desarmereren og ekspert/-ene i for-

skjellige rom. De må da selv finne ut hvordan de skal kommunisere for å desarmere bom-

ben.  

 

Tilpasninger: Man kan ta hensyn til gruppesammensetningen, ellers så vil de fleste kunne 

bruke manualen med litt øvelse. 

 

Les en erfaring med spillet her 

Ressurs: https://keeptalkinggame.com/  

https://www.iktogskole.no/?p=4009
https://keeptalkinggame.com/

