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Spil-lederens (jokerens) rolle: 
 
 
Præsentation af spillet 
 Hvor foregår det henne? 
 Hvem er med? 
 Hvem spiller hvem? 
 
Første gennemspilning 
 Sæt spillet i gang med et klap – eller et ”Værsgo!” 
 Sørg for at der kommer bifald, når spillet er færdigt 
 
Stil spørgsmål til publikum om spillet - ex: 
 Hvad sker der i spillet? 
 Hvordan ender det? 
 Kunne vi kalde spillet noget?  
 Giv evt. spillet en overskrift 
 
Anden gennemspilning 
 Bed publikum gøre sig parate til at se spillet igen 
 Sæt spillet i gang igen med et klap eller et ”Værsgo!” 
 Sørg for at der kommer bifald, når spillet er færdigt 
 
Indkredsning af problemet 
 Spørg ind til problematikken i spillet 
 Skriv evt. svarene op på tavlen/flipoveren – for at få et overblik 
 
Spørgsmål til indkredsning af problematikken 
 Er der mere end én konflikt på spil? 
 Hvilke? 
 Hvem er det, der har problemet? 
 Hvem identificere vi os med? 
 Hvem identificere vi os mest med? 
 
Tredje gennemspilning 
 Bed publikum gøre sig parate til at se spillet igen 
 Fortæl publikum, at du denne gang skal prøve at finde en eller flere løsningsforslag, hvad der skal ske for at 
løse konflikten 
 Sæt spillet i gang igen med et klap eller et ”Værsgo!” 
 
Gør af brug af forskellige værktøjer, der er brugbare for løsningsforslaget 
 Flyvende forum 
 Tankebobler 
 En fra publikum erstatter den, der har problemet og spiller sin version af løsningen 
 En fra publikum fortæller den, der har problemet, hvad der kan gøres anderledes. Spillerne spiller nu dette 
forslag 
 En fra publikum fortæller sit løsningsforslag. Spillederen går ind og agerer. Spørger derefter ind til, om det 
var sådan, det var ment 
 Lav vurderingsøvelser for at få temaet bredt ud blandt publikum: 
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• På linje 
• 4 hjørner 
• Drømmen (tre stole: Positiv, negativ, drømmen/outopien) 

 Lav statuer over emnet 
o En fra publikum modellere spillerne: 

 Til et billede på løsningen 
o Spillerne laver en statue af: 

 Værst tænkelige situation 
 Som den er nu 
 Bedst tænkelige form 

o Postkort 
 Lav postkort over dilemmaet 
 Sæt evt. postkortet i spil (tryk på ryggen og spilleren går i gang) 
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