
Spilvejledning

HVOR GÅR JERES GRÆNSE?



Sådan spiller I ”HVOR GÅR JERES GRÆNSE?”
Fra to til seks kan deltage i spillet. Hver deltager vælger en spillerfarve 
blandt brikkerne/markørerne – og tager et sæt. Den ene spilbrik marke-
rer spillerens farve, og den anden placeres på spillepladen, når spillet er i 
gang.

På skift trækker deltagerne et kort med et udsagn, som læses højt. Her-
efter placerer hver spiller så en brik/markør på spillepladen, så den viser, 
hvad deltagerens holdning til det aktuelle udsagn er. Er det: ”Over græn-
sen” (rød), ”På grænsen” (gul) eller ”Indenfor grænsen” (grøn)?

Når alle deltagerne har placeret deres spillebrik på et af de tre felter på 
spillepladen, skal hver enkelt fortælle, hvorfor de har placeret brikken net-
op der. Opgaven er i sidste ende at få placeret kortet med udsagnet på det 
felt på spillepladen, hvor hele gruppen kan blive enige om, at det hører til.

Undervejs i spillet vil deltagerne opleve, at der kan være stor forskel på 
de individuelle holdninger til udsagnene på kortene, og at det kan være 
udfordrende at finde en fælles holdning.

Spillet drejer sig ikke om at kunne klare de enkelte udfordringer hurtigt, 
men derimod om at få fundet frem til en fælles holdning til hvert enkelt 
udsagn.

Blandt kortene er der også enkelte uden fortrykte udsagn. Disse kan 
bruges til at formulere egne dilemmaer eller udsagn, som så kan indgå i 
spillet.

På Samarbejdsnævnets hjemmeside (www.samarbejdsnaevnet.dk) har du 
mulighed for at hente spillets elementer til udprint. Her kan du altså også 
hente flere blanke kort, hvis det skulle blive nødvendigt.

Der findes også en elektronisk udgave af spillet (som Kahoot!). Den kan 
du finde ved at gå ind på www.kahoot.com, logge på som bruger, og søge 
efter ”Hvor går jeres grænse?”.

Vejledning til både det fysiske spil og Kahoot! findes desuden i en lille film, 
som du kan finde på YouTube, hvis du søger efter ”Hvor går jeres grænse?”



”HVOR GÅR JERES GRÆNSE?” er et dialogspil, hvor deltagerne forholder 
sig til en række situationer, der kan udspille sig på arbejdspladsen.

Er situationerne krænkende?

I skal hver især give jeres holdninger tilkende og så derefter prøve, at tale 
jer frem til en fælles holdning.

Spillets komponenter: 

Spilleplade i A3-format  55 spillekort

Farvede spillebrikker (6 sæt af 2 brikker)

Denne vejledning

Spilæske

HVOR GÅR  JERES GRÆNSE?

OVER GRÆNSEN PÅ GRÆNSEN INDENFOR GRÆNSEN

Muhammed,  
som er muslim, 

bliver kaldt ’Grisen’.
HVOR GÅR JERES GRÆNSE?



”HVOR GÅR JERES GRÆNSE?” er udviklet i regi af Samarbejdsnævnet. 

Idéoplæg:  TekSam

Produktion:  Kombic ApS


