Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

Sådan spiller I!
Del 1: Selve spillet
1. Læg de 3 spilleplader ud på bordet mellem jer.
2. Læg kortene ud på bordet med tekstsiden synlig.
3. Den første person vælger et kort og læser det højt.
Den der har trukket kortet indleder med sin mening om
udsagnet, hvorefter kortet gives videre til næste person ved bordet, som nu giver sin mening
om udsagnet til kende.
Alle deltagere i gruppen skal have kortet og muligheden for at give sin mening til kende.
4. Når alle har haft kortet, beslutter I sammen, hvorvidt kortet skal ligge på grøn, gul eller rød
spilleplade.
Grøn:
Grøn spilleplade er lig med det, som I er glade for – og ønsker mere af.
Rød:
Rød spilleplade er lig med det, som I vil forbedre.
Gul:
Gul spilleplade er lig med det, som ikke skal være i fokus nu – og kan vente.
P-plads:
Hvis I er uenige om, hvorvidt kortet skal placeres i rød eller grøn, så placér den på P-pladsen.
5. Når kortet er placeret, trækker næste spiller et kort, og spillets punkt 3 og 4 gentages.

Del 2: Prioritering
6. Kortene fra gul spilleplade lægges væk, da I har
besluttet, at de kan vente.
7. Nu skal kortene fra rød og grøn spilleplade prioriteres.
Skriv på hvert enkelt kort, om det er fra rød eller grøn spilleplade. Spillepladerne fjernes, og
kortene fra rød og grøn lægges ud på bordet foran jer.
8. Hver spiller vælger nu 3 kort med de udsagn, de synes, der er allervigtigst.
9. Afstemning: Hver spiller har fem point, som kan fordeles på ét eller flere kort. Ét point
markeres med en streg på det pågældende kort.
10. Det kort, der har fået flest point, noteres under 1. prioritet på "Prioriteringsarket". Det med
næst flest point, noteres under 2. prioritet og herefter 3. prioritet.
Skriv en kort begrundelse under hver prioritering, hvorfor I i gruppen synes, at det er vigtigt.
11. På arket skriver gruppen deres navne – og hænger det op i lokalet.

Del 3: Besøgsrunde
12. Det er tid til vand, kaffe eller the og til at gå rundt og kigge på andre gruppers
prioriteringer – og forslag.
Eventuelt bliver 1 – 2 personer stående – og fortæller "gæsterne" om jeres prioritering og
forslag.
Formålet med besøgsrunden er, at I skal lade jer inspirere af de andre gruppers arbejde.
Spørg til de andres begrundelser for deres valg og prioritering af udsagnene og fortæl om egne
valg og begrundelser.

Del 4: Opsamling i plenum
13. Til sidst samles I, og dagens møde evalueres kort.
Det anbefales, at gruppernes arbejde kan hænge til udstilling, så man kan gå forbi og tænke
over udsagnene.

Det aftales, hvordan der samles op på resultaterne – og hvordan I bliver inddraget i det videre
forløb.

