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Før spillet går i gang  
 

(Har du spillet før eller allerede fået en introduktion, så kan du gå direkte til spillereglerne)  

Alle spildeltagere skal op til mødet hvor spillet afvikles, besvare en spørgeskemaundersøgelse med 21 

udsagn, som er hurtige at besvare. Besvarelserne indgår som en aktiv del af spillet, det er derfor vigtigt at 

alle deltagerne besvarer det udsendte spørgeskema. Alle besvarelser er anonyme og besvarelsen skal ikke 

ses som en egentlig måling, men et udgangspunkt for debat.  

Udsagnene er ligeligt fordelt på følgende kategorier:  

• Anvendelse af IT og teknologi 

• Håndtering af data 

Antal spillere: 4-10 personer  

Varighed: 2 timer ekskl. forberedelse  

Spillet indeholder:  

1 stk. spilleplade  

7 stk. plastrør  

35 stk. blå bolde  

6 stk. grønne bolde  

Post-its og kuglepenne  

Koncepter 

• Velkomstoplæg  

• Aktivitetskort  

• Spørgeskema inkl. Mailskabelon  

• Slidersskabelon  

 

 



• Digital kommunikation og formidling 

• Digitalt mindset  

• Udvikling og implementering  

• Underliggende kompetencer  

• I-sikkerhed  

    

Der skal vælges en spilstyrer som har ansvaret for det praktiske omkring spillets afvikling. (se Step 2 

nedenfor)  

Spillet skal returneres til IOD når I er færdige med at bruge det.   

Roller og ansvar  
 

• Spilstyren udsender og behandler spørgeskema, bearbejder resultater, forbereder ”Spillets start”, 

holder styr på tiden og sikrer fremdrift i diskussionerne samt sørger for, at resultater skrives ned 

• Ledelsen sørger for at rapportere resultater af dialogen ind i den lokale ledelsesorganisation  

• Spildeltager besvarer spørgeskema og deltager aktivt på mødet  

Spillets start 
 

Forberedelse i mødelokalet:  

Step 1: Spilstyren placerer spilpladen på bordet, og placerer herefter de 7 plastrør på de markerede 

områder ud for hver kategori 

Step 2:  

Spilstyren lægger blå bolde i hver af de 7 rør således, at de blå bolde passer til gennemsnitsudregningerne 

fra spørgeskemaundersøgelsen. Man runder op til nærmest heltal (fx gns. svar: 2,6 = 3 blå bolde). Sliders 

med besvarelsesprocent for ”Ved ikke” og ”ikke relevant” fordeles på pladen (brug sliderskabelon).   

 

 

 

 

 

 

 

Step 3: I er nu klar til at spille. Leder eller spilstyrer kan vælge at introducerer spillet, koncept med 

velkomstoplæg kan benyttes.  



Spillets gang   
 

Spillet består af 4 aktiviteter 

Aktivitet 1: 

• Først vælges en medarbejdergruppe og denne medarbejdergruppes fremtidige overordnede 

arbejdsopgaver (vælg max. 3 overordnede arbejdsopgaver)  

• Overordnede arbejdsopgaver og medarbejdergruppe skrives på post-its og anbringes i midten af 

spillepladen under ”FREMTIDIGE OVERORDNEDE ARBEJDSOPGAVER”.  

Aktivitet 2 

• Overvej nu om kompetenceniveauet (blå bolde) passer med den valgte medarbejdergruppes 

nuværende kompetencer. Passer det ikke, kan I flytte de blå bolde indtil kompetenceniveauet 

passer.   

Aktivitet 3 

• Nu skal I drøfte om kompetenceniveauet er tilstrækkeligt til fremtidens 

overordnede arbejdsopgaver eller om der er kompetencer som skal styrkes. De steder hvor I 

mener, at kompetencerne skal styrkes, placerer I en eller flere grønne bolde i røret.  

 

(BEMÆRK: I har kun 6 grønne bolde, overvej derfor nøje hvor I placerer disse.) 

 

Aktivitet 4 

• Noter forslag til konkrete initiativer eller indsatser.   

• Beskriv nu hvad I gerne vil opnå med hvert enkelt initiativ  

• Dokumenter (evt. billede) antallet af bolde i hvert rør.  

 
Spillets afslutning  
 

Ved spillets afslutning skal lederen eller spilstyren informere spildeltagerne om, hvad næste skridt bliver. 

Det kan fx være at tage initiativerne med til en ledergruppe eller en chefgruppe, eller at ideerne på anden 

måde indgår i afdelingens fremtidig udviklingsproces.   


