
LEDELSE I SPIL PÅ 
ERHVERVSSKOLERNE 



Inden I starter
Inden I er klar til at starte spillet, skal I gennemgå disse fire punkter.
• I skal være mindst to og højest seks spillere.
• I skal blande alle kortene (med undtagelse af det sorte ”afslutningskort”) grundigt, 

så de kommer i vilkårlig rækkefølge. Placer kortene med bagsiden opad i en bunke 
på spillepladen. Afslutningskortet placeres nederst i bunken.

• Hver spiller skal have to brikker til at flytte med. Den ene brik placeres på feltet 
”Start”, og den anden brik placeres på ”holdepladsen”.

• Udvælg en tidstager
• Aftal, hvem der starter.

Typer af kort
Spillet anvender 3 typer af kort: 

Dilemmakort består af en række 
dilemmaer, der tager afsæt i 
konkrete problematikker, som 
LIP-skolerne har haft. Formålet 
med dilemmaet er at få spillerne 
til at drøfte, hvordan de selv vil 
løse den konkrete problematik. 

Fup- eller faktakort består af en 
række fakta, der kan være sande 
såvel som falske. Den spiller, der
trækker kortet, læser kortet højt. 

De resterende spillere skal gætte, 
om det er fup eller fakta. 

Refleksionskort består af en række statements, som spillerne sammen skal reflektere 
over.

Sådan spiller I:
• Den første spiller trækker et kort.

• Hvis spilleren trækker et dilemmakort, skal kortet læses højt. Spilleren 

svarer på spørgsmålet, der står til sidst på kortet, og herefter har de 

resterende spillere mulighed for at byde ind med deres refleksioner. 

Brug max 4 minutter på at drøfte hvert kort. Efter drøftelserne må 

spilleren, der trak kortet, slå med terningen og flytte sin brik.

• Hvis det er et refleksionskort, læses kortet højt. Herefter skal alle 

spillere placere deres brik fra holdepladsen på barometeret afhængig af, 

hvor enige eller uenige de er i det statement, der er blevet læst op. Når 

alle har placeret en brik på barometeret, snakker hele holdet om, 

hvorfor de har placeret sig der, hvor de har. Efter drøftelserne må 

spilleren, der trak kortet, slå med terningen og flytte sin brik.

• Hvis spilleren trækker et fup- eller faktakort, læses kortet højt, og de 

andre spillere skal svare på spørgsmålet på kortet. Svarer de rigtigt, må 

alle flytte deres brik 1 felt frem.

• Når den første spiller kommer i ”mål”, skal spilleren trække 

”afslutningskortet” og følge dettes anvisninger. Herefter er spillet slut. 
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