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Indledning 

Dette speciale handler om at lege dialog – legende snak. 

 

Det snakker vi om - vi snakker os frem til en løsning - det ta’r vi lige en snak om. Dialog1 dukker 

op alle steder.  Vi snakker om problemer og løsninger, om vejret og om kollegaen, der gik ned 

med stress. Når vi snakker, åbner vi op og sætter ord på følelser. Dialog kan iagttages som en 

grundlæggende samfundsmæssig (demokratisk) værdi.2 Rigtig mange vil gerne ’fremme 

dialogen - således også i organisationer. Dialog er i dag en selvfølgelig del af organisationers 

værdiggrundlag, rigtig mange organisationer har dialog som en af deres kerneværdier. Snak er 

der altså masser af – men hvordan kan der styres på al den snak?  

Dialog som socialt fænomen, som kommunikationsform, er svær (umulig) at styre. Hvordan 

styrer man, hvem der snakker sammen? Hvornår de snakker sammen? Hvad de snakker om? 

Dialoger opstår jo ofte bare. De handler om, hvad som helst og behøver ikke nødvendigvis at 

være konsensusorienteret. Det er således svært at styre dialog, med mindre den formaliseres. 

Det kan være i møder, undervisningsforløb, seminarer mv. Sådanne formaliseringer stiller en 

bestemt forventningsramme til, hvilken type snak, der nu skal foregå. Møder organiserer som 

regel formelle samtaler. Det er ikke nødvendigvis en åben og ufarlig dialog, der her 

organiseres. 3 Netop åbenhed knyttes ofte til dialog som ideal – det handler om at skabe åben 

dialog og snakke sig frem til fælles løsninger – så er alle glade.  

 

Så vi snakker, men hvad har det at gøre med leg? I forbindelse med et valgfag om 

styringsteknologier på Cand. Soc. PKL, blev jeg opmærksom på, hvordan leg i organisationer 

synes at dukke op i forskellige former. Det vækkede min interesse. Hvad lavede leg i 

organisationer, der ikke umiddelbart forbindes med leg? Det rejste spørgsmål, som: Hvad er 

leg i det hele taget? Hvordan ser leg ud? Hvad laver den i organisationer? Hvordan ser den ud, 

                                                        
1 Jeg skelner ikke teoretisk mellem dialog, samtale og snak. Jeg bemærker, at man kunne argumentere for, at der 

er forskellige grader af formalisering i begreberne, men vælger  at se bort fra denne sondring, for ikke at trætte 

læser med ordet dialog i hver anden sætning.  

2 ”Derfor bliver vores demokrati påvirket af den måde, vi taler om det på, og den måde, vi opfører os på i vores 

fælles samfund. ” (http://pub.uvm.dk/2006/demokrati/kap02.html) 

3 Her bemærker jeg, at der selvfølgelig kan indbydes til uformel snak på et møde, men denne snak, mener jeg, vil 

være indrammet af mødets form, og dermed sætte naturlige begrænsninger for, hvor meget deltagerne vil åbne 

sig. Den sociale struktur på et møde vil være den samme som uden for mødet, hvilket vil have indflydelse på 

deltageres kommunikation, idet de står til ansvar for det, de siger.  
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når den er der? Hvad kan den? Idet jeg tidligere har beskæftiget mig med dialog og 

dialogformer, herunder debatformen, 4 blev jeg opmærksom på, at relationen mellem leg og 

dialog ville være interessant at undersøge.  

 

Da jeg rettede blikket mod leg, åbnede der sig et gigantisk iagttagelsesfelt. Lege og spil 

eksploderede i alle former og kontekster. Fra bordfodbold på gangene til små ’julelege’, 

brætspil med mange forskellige temaer, digitale dialogspil, legeevents med flere 100 deltagere 

osv. Der var leg i pauserne og leg til at løse arbejdsopgaver med. Der var leg i folkeskolerne, i 

familierne, lege med politiske stemmer og lege, der skulle forandre organisationer. Der var med 

andre ord sat leg på dagsordenen og dermed lagt op til iagttagelse af, for mig, et nyt felt. 

Ligeledes når jeg satte fokus på leg og dialog, synes dette felt at eksplodere - der er 

simpelthen dialogspil alle steder. I mange forskellige former og rettet mod forskellige 

målgrupper. Hvorfor er dialogspil så populære? Hvad er det, de kan? Det vil jeg gerne 

undersøge nærmere. Leg – dialog – styringsteknologi er således nøgleordene i dette 

speciale. Det er de begreber og sammenhængen mellem dem, der indledningsvist skabte min 

undren og motivation for at undersøge dem nærmere.  

 

Min ambition med dette speciale er at komme med et bud på, hvordan dialog kan iagttages 

gennem leg og hvordan leg i organisationer tildeles organisatoriske funktioner og dermed kan 

iagttages som moderne styringsteknologier. Før denne ambition kan realiseres, træder jeg et 

skridt tilbage og redegør for specialets bærende iagttagelsesbegreb og min analysestrategi for 

specialet.  

 

 

                                                        
4 Jeg diskuterer i projektet: Strategisk kommunikation med Pierre Bourdieu og Erwing Goffman  - en analyse af 

Debatten på DR2 (2006). 
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Analysestrategi 

I bunden af specialet ligger et bestemt iagttagelsesbegreb, der handler om at iagttage 

iagttagelser som iagttagelser, det vil sige anden ordens iagttagelser. Det handler om at 

iagttage indikationer og forskelle. Det handler om at iagttage kommunikation som 

kommunikation. Jeg henter især inspiration hos Niels Åkerstrøm Andersen og hans arbejder i 

et systemteoretisk blik. Særligt fra hans netop udkomne bog Legende magt 5. Uden tage hele 

Niklas Luhmann’s systemteori på skuldrene, tillader jeg mig at tage fat i systemteoriens 

iagttagelsesbegreb og kommunikationsforståelse. Jeg redegør i det følgende kort for dette 

iagttagelsesbegreb og kommunikationsforståelsen, der følger med i dette blik samt 

dertilhørende konsekvenser.  

Anden ordens iagttagelser 

Systemteorien bygger på en bestemt form- og forskelstænkning og stiller et bestemt 

iagttagelsesbegreb til rådighed. Luhmann betragter iagttagelser som operationer, der refererer 

til forskelle. En forskel kløver således verden i det, der betegnes og kan iagttages, og alt andet. 

Forskellens form kan illustreres således:  

 

Iagttagelsesbegrebet er således også funderet i en forskel: Iagttagelse er enheden af 

forskellen indikation/forskel (Andersen 1999: 110). Iagttagelsens form kan illustreres således:  

 

En iagttagelse er en indikation inden for rammen af en forskel. Når en iagttagelse hæfter sig 

ved noget, drages en forskel mellem 'noget' og alt andet (Luhmann 2000:181, Andersen 

2007:14). Iagttagelsen indikerer indersiden af forskellen, det kaldes det markerede rum og 

                                                        
5 Når jeg henviser til Niels Åkerstrøms Andersens kommende bog, er det et ”Working Paper” med titlen: 

Communitas ludens – kunsten at lege sig til magten. Henvisninger vil således ikke stemme overens med den 

publicerede bogs sider.  
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lader ydersiden være umarkeret, det kaldes det umarkerede rum. Forskellen angiver hvordan 

der iagttages, altså netop kun gennem denne forskel i denne iagttagelse. Iagttagelsen kan kun 

iagttage det, der markeres, det vi sige indersiden af forskellen og ikke det umarkerede. Det 

umarkerede er dog stadig det styrende for iagttagelsen, idet det sættes som modbegreb for det 

markerede. Begreber der markeres har således altid modbegreber, der sættes udenfor.  

 

Man kan således ikke iagttage begge sider af en forskel på samme tid. Det vil sige, at enhver 

iagttagelse er en operation, der drager en forskel, der ikke samtidig er synlig for iagttagelsen 

selv. En iagttagelse ser ikke den forskel, hvormed den iagttager. Forskellen sætter 

iagttagelsens blinde plet (Andersen 2006:24). Den blinde plet er altså enheden af forskellen, 

det som både adskiller siderne og holder dem sammen (forskellens form). Man kan iagttage 

gennem en forskel, men ikke se forskellen.  

 

Leg er eksempelvis ikke bare leg. Legens synlighed for iagttagelse afhænger af forskellen, der 

iagttages igennem. Der er forskel på, hvordan leg kommer til syne i en iagttagelse med 

forskellen styre/styret eller læring/ikke læring. I den første forskel bliver leg en styringsform, der 

kan sammenlignes med andre styringsformer som hierarki eller lovgivning, iagttageren dukker i 

denne iagttagelse op, som en der har en styringsintention. I den anden forskel bliver legen 

synlig som et pædagogisk redskab, der kan sammenlignes med andre undervisningsformer, 

hvor iagttageren dukker op med en læringsintention.  

 

En iagttagelse der indikerer noget i verden kan ikke samtidig indikere sig selv. En ny 

iagttagelse kan imidlertid iagttage iagttagelsen og kan både iagttage det, der markeres og den 

forskel, der markeres indenfor. Den kan iagttage den første iagttagelses blinde plet (Andersen 

2007:14). Det er iagttagelse af anden orden. Luhmanns systemteoris epistemologiske program 

er at iagttage andre iagttagelsers blinde pletter, andre iagttagelsers forskelle.  

 

Iagttagelse af anden orden er altid samtidig iagttagelse af første orden og foregår derfor også 

inden for rammen af en forskel. Der er altså ikke nogen privilegeret iagttagelsesposition, de 

betingelser, der gælder første orden, gælder også anden orden (Andersen 2007:14). At 

iagttage iagttagelser som iagttagelser er en insisteren på at blive ved iagttagelserne og ikke 

straks flytte blikket til en kontekst af årsager eller betydning (Andersen 2007: 14). Iagttagelse af 

anden orden handler således om at blive ved iagttagelserne. Det handler om at beskrive og 



 7 

diagnosticere, ikke om at fortolke eller læse mellem linjerne, men blive på iagttagelsernes 

niveau. Anden ordens iagttagelser kan således kun se indikationer og forskelle ikke andet 

Kommunikationsbegreb 

Knyttet til den systemteoretiske iagttagelsesoptik ligger et bestemt blik på kommunikation, som 

ligeledes vil være bærende i dette speciale. Jeg redegør kort for dette kommunikationsbegreb.  

 

Kommunikation i et systemteoretisk blik forstås ikke som en bestemt form for handling, hvor 

afsender sender et budskab af sted til modtager, og hvor kommunikationen anses for vellykket, 

når modtager forstår budskabet, som det var tænkt fra afsender (Andersen 2007:15). 

Kommunikation ses derimod som et netværk af bagudrettede tilslutninger. Når noget siges, 

dannes en horisont af tilslutningsmuligheder. Eksempelvis en sarkastisk bemærkning til en 

kollega. Denne kan vælge at overhøre bemærkningen og ikke knytte an, så der ingen 

kommunikation bliver. Man kan vælge at respondere, som var det en joke, tage det 

bogstaveligt eller knytte an til præmissen om at være omfattet af sarkasme. Pointerne er at 

hvorvidt der er kommunikation bestemmes først, når den næste kommunikation knytter an, og 

det er også den næste kommunikation, der bestemmer kommunikationens karakter (som 

eksempelvis sjov eller alvorlig).  

 

Kommunikation skabes således rekursivt, det er altid den næste kommunikation, der 

bestemmer, om der bliver kommunikation og hvordan (Andersen 2007:16). Det betyder, at 

kommunikationsdeltagerne ikke kan bestemme, hvordan en kommunikation forsætter. 

Kommunikation kan således ikke reduceres til kommunikationsdeltagernes talehandlinger6, 

men har så at sige sit eget liv. Iagttagelsesoperationer og systemdannelse sker i sociale 

systemer gennem kommunikation. Sociale systemer består af kommunikation og intet andet. 

Sociale systemer er autopoetiske systemer, der skaber sig selv ud af kommunikation som 

netværk af rekursive operationer (Andersen 2007:16). Sociale systemer kan således ses som 

et net af rekursiv kommunikation, der gennem sondringsoperationer (forskelle) skaber, 

stabiliserer eller forskyder forventninger til kommunikationens forsættelse. Når der siges ’hun 

er smuk’ skabes en forventning til kommunikationens forsættelse, modtager forventer at 

                                                        
6 Talehandlinger (speech acts) er et centralt begreb i dem moderne lingvistik, introduceret i 1960 af J.L. Austin og 

J.Searle. Talehandlinger er sætninger med indbygget handling: ’Jeg erklærer jer hermed for rette ægtefolk’. Dette 

er ikke blot en beskrivelse af et forhold, men en juridisk bindende ændring af et forhold. Talehandlingen ændrer 

ved virkeligheden.   
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afsender forventer, at modtager be- eller afkræfter, at hun er smuk. Men modtager kan ikke 

være sikker på afsenders forventning. Kun det markerede er synligt ’smuk’ og kan være en 

aktualisering af en lang række forskelle smuk/grim, smuk/klog osv. Først når eksempelvis 

forskellen smuk/grim er bekræftet stabiliserer forskellen forventning til kommunikationens 

forsættelse. Forskelle skaber således anknytningsmuligheder, som kommunikationen kan 

bevæge sig indenfor.  

 

Det er vigtigt her at pointere, at der sondres mellem kommunikationssystemer og 

bevidsthedssystemer. Bevidsthedssystemer tænker og kan deltage i kommunikationen, men 

bevidsthedssystemer kan ikke knytte an til hinanden, det ville være at knytte an til hinandens 

tanker gennem tanker. Kommunikation kan kun knytte an til kommunikation. Her er vi tilbage til 

den indledende pointe, om at iagttagelse af anden orden er en insisteren på at blive ved 

iagttagelser som iagttagelser. Man betragter således kommunikation som kommunikation og 

reducerer den ikke til individuelle intentioner eller motiver (som hører bevidsthedssystemet til), 

og som man kun gisne om (Andersen 2007:18).  

Specialets spørgsmål 

Når jeg i dette speciale iagttager leg bliver det således ikke et spørgsmål om at iagttage, 

hvorvidt leg er rigtig leg, vellykket eller om det er godt at lege. Jeg iagttager, hvordan der 

kommunikeres leg. Netop det at iagttage, hvordan der kommunikeres leg, bliver min 

overordnede erkendelsesinteresse og specialets overordnede spørgsmål. Da mit særlige fokus 

i forhold til legen er dialog, kan dette mere præcist formuleres således:  

 
Hvordan organiserer leg dialog som organisatorisk praksis?  
Herunder rejser jeg følgende spørgsmål: 

 

Legens mangfoldighed 

Hvordan italesættes leg?  

Hvordan ser legens form ud?   

Hvordan har leg i organisationer over tid ændret karakter?  

Hvordan skaber forskellige typer dialogspil dialog? 
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Legedialog i spil – legende snak 

Hvordan organiserer dialogspillene dialog? 

Hvilke typer dialog fordobles (genindføres) i legen? 

Hvilke spilteknologier7 benytter spillene sig af for at skabe dialog? 

Hvordan kobler legedialog sig til beslutningskommunikation? 

Hvordan iagttager spillene gennem forskellen dialog/tavshed? 

 

Leg som styringsteknologi 

Hvordan kan leg iagttages som styringsteknologier? 

Hvordan skaber de (nye) meningsfulde styringsrelationer? 

Hvad kan der gennem teknologierne styres på? 

Hvordan synliggøres magt i denne optik?  

 

Nedenstående model viser specialet problemorientering og tydeliggør specialets 

analysestrategi.  

 

 

 

                                                        
7 Her mener jeg spillenes interne styringsteknologier.   
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Ledetråde i specialet 
Ovenstående spørgsmål samt den analysestrategiske model danner således udgangspunkt for 

fremdriften i dette speciale. Når der iagttages gennem forskelle, fungerer forskelle som 

ledetråde. Der er således forskellige faser i specialet, hvor jeg iagttager gennem forskellige 

forskelle. Disse forskelle redegør jeg kort for her.  

 

Legens mangfoldighed 

Her beskriver jeg det legefelt, der kom til syne i mit arbejde med at afgrænse specialets 

iagttagelsesfokus. Jeg undersøger andres iagttagelser af leg og peger på forskellige 

iagttagelsesperspektiver i forhold til leg. Afsnittes formål er at beskrive mangfoldigheden af 

blikke, der iagttager leg og samtidigt synliggøre den afgrænsningsproces, der er nødvendig for 

at kunne lave en konkret og fokuseret undersøgelse af leg inden for rammen af dette speciale. 

Det viser den kompleksitet, jeg søger at afgrænse mig fra for at kunne afgrænse mit 

iagttagelsespunkt. Ledeforskellen er leg/ikke leg. 

 

Legens form 

I dette afsnit konditionerer jeg yderligere forskellen leg/ikke leg. Jeg beskriver og specificerer 

dermed det legebegreb, der vil være bærende for specialets iagttagelse af leg. Her henter jeg 

især inspiration fra Johan Huizinga og Gregory Bateson samt Niels Åkerstrøm Andersens 

iagttagelser af disse. Min ledetråd i dette afsnit er stadig leg/ikke leg, men jeg begrænser her 

min teoretiske tilgang. Det er således ikke alles blikke, jeg er interesseret i, men en mere 

kommunikativ tilgang til begrebet leg og legens form.  

 

Leg i organisationer 

For at kunne sondre mellem leg/ikke leg i organisationer beskriver jeg, hvordan forholdet 

mellem leg og organisation iagttages over tid 8. Her henter jeg inspiration fra Niels Åkerstrøm 

Andersen og hans semantiske analyse af leg. Jeg beskriver, hvordan legen ser ud i en 

organisationskontekst, og hvordan den over tid har skiftet karakter eller funktion. Ledetråden er 

stadig leg/ikke leg, men med fokus på organisationslege.  

                                                        
8 Det er nødvendigt at bestemme, hvornår et system er et system, hvornår systemet i en historisk betragtning 

stadig kan siges at være det samme system, hvornår systemet er blevet et andet system eller ophører som 

system (Andersen 1999:153).  
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Dialogspil 

Jeg beskriver forskellige dialogspil for at vise mangfoldigheden i udformningen af dialogspil. 

Spillene skaber på hver deres måde dialog. De viser, at en yderligere afgrænsning af mit 

iagttagelsespunkt er nødvendig for at kunne iagttage uden for mange variabler. Min ledeforskel 

er legedialog/dialog 9 

 

Legedialog i spil –legende snak 

Ovenstående afsnit giver mig et udgangspunkt for at kunne iagttage leg og leg i organisationer. 

Jeg undersøger i dette afsnit konkrete dialogspil og undersøger, hvordan de på hver deres 

måde organiserer dialog. Jeg undersøger dialogspillenes  spilteknologier og ser på hvordan de 

styrer legedialogerne. Forskellen dialogspillene iagttager igennem er dialog/tavshed. Jeg 

iagttager denne forskel gennem forskellen legedialog/dialog.  

 

Leg som styringsteknologi 

I dette afsnit bruger jeg iagttagelserne fra dialogspillene og trækker dem over i en i en 

styringsteknologisk optik. Jeg er interesseret i at undersøge hvordan leg med dens særlige 

organisering af dialog, kan iagttages som moderne styringsteknologi. Hvordan kan 

legedialogerne være grænseoverskridende? Hvad kan de som styringsteknologier styre på? 

Jeg undersøger således dialogspillene i det magtperspektiv og ser på, hvordan magt kommer 

til syne.  Ledeforskellen er styrer/styret. 

 

De teoretiske perspektiver jeg bruger i mine iagttagelser præsenteres løbende i de konkrete 

afsnit, hvor de bringes i spil. Den teoretiske inspiration jeg henter fra især Niels Åkerstrøm 

Andersen, Johan Huizinga og Gregory Bateson suppleres således løbende. Jeg bruger blandt 

andet Michel Foucault blik på moderne magt, teknologier og subjektivering, samt Erwing 

Goffmans blik på interaktion, herunder hans iagttagelser af interaktion som spil og drama. 

 

 
 
 

                                                        
9 Man kan også iagttage ledeforskellen, som leg/ikke leg i et dialogperspektiv. Jeg vælger at konditionere den som 

legedialog/dialog, idet jeg mener, det bedst beskriver mine iagttagelser – også i de senere beskrivelser af de fem 

dialogspil.  
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Refleksion omkring analysestrategi 
Systemteorien arbejder med forskellige anden ordens analysestrategier. Herunder 

systemanalyse,10 formanalyse,11 semantisk analyse, strukturel koblingsanalyse og 

differentieringsanalyse. Jeg gør ikke specifikt nogle af disse strategier til strategier for mine 

iagttagelser, men bemærker, at jeg trækker på flere af analysestrategiers logikker eller 

ledeforskelle, om man vil.  

 

I forbindelse med den semantiske analyse opstilles tre dimensioner, som meningsgrænser for 

systemet. Systemer, der opererer meningsfuldt, må på en meningsfuld måde vise, hvad, 

hvornår, og af hvem noget kan forventes eller ikke forventes i systemet (sag, social og tid). 

Systemdannelse sker altså så at sige rundt om bestemte meningshorisonter (Kneer og 

Nassehi1997:124). Jeg undersøger således, hvad der konstituerer meningsgrænsen for 

legedialog, altså hvordan dialogspillene kommunikerer om sig selv. Hvad sættes som deres 

meningsgrænse? Derfor synliggør jeg legedialogernes tre meningsdimensioner, både i forhold 

til intern organisering (spilteknologierne) og i forhold til spillene som i styringsteknologier. Jeg 

bruger således begreberne om meningsdimensioner i mine iagttagelser, men uden at knytte an 

til en ’ren’ semantiske analysestrategi.  

 

Jeg mener, at dette speciale bidrager med et nyt iagttagelsesperspektiv på leg. Ud over Niels 

Åkerstrøm Andersens nye bog Legende magt, kender jeg ikke til andre iagttagelser af leg og 

dialog i et systemteoretisk blik. Koblingen mellem leg og læring synes veldokumenteret. Men 

koblingen mellem leg og dialog, og særligt leg og magt, synes blot at være på begynderstadiet. 

Leg iagttaget som styringsteknologier er således (for mig at se) en ny kobling og dermed et nyt 

iagttagelsesfelt. Mine iagttagelser ligger i forlængelse af Åkerstrøms, men fokus på leg og 

dialog er særligt for dette speciale.  

                                                        
10 Min systemreference er interaktionssystemer, som er konstitueret gennem sondringen nærvær/fravær. 

Forskellen mellem system og omverden er systemets meningsgrænse. Meningsgrænsen angiver, at mening 

dannes på andre betingelser inden for end uden for systemet. 

11 Formanalysen viser, hvilken form opereres der inden for, og hvilken form holder forskellen sammen i en enhed? 

(markeret/umarkeret). I afsnittet om legens form undersøger jeg, hvad der markeres som leg, og hvad der sættes 

uden for (leg/ikke leg).  
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Legens mangfoldighed 

Det følgende afsnit er et udpluk af mange forskellige iagttagelsesperspektiver på leg. Det er et 

udpluk af iagttagelser af leg og spil, der bygger på såvel praktiske som teoretiske iagttagelser. 

Formålet er at vise, hvordan leg kan iagttages gennem en mangfoldighed af blikke, som hver 

især italesætter forskellige aspekter af legen. Disse beskrivelser fører afslutningsvist frem til en 

afgrænsning af specialets iagttagelsespunkt samt en yderligere konditionering af legebegrebet.  

 

 

 
Børneleg og voksenleg 
I Nudansk Ordbog står der: lege verb.: -ede: børnene legede i gården; l. skjul; (overf) hun leger 

(c: optræder, som det var) (Nudansk Ordbog 1992). 

 

På Wikipedia står der: Leg er en fællesbetegnelse for underholdende aktivitet, som kan 

udføres af både mennesker og dyr. At lege er en aktivitet, der ofte udføres af flere personer. 

For det meste bliver udtrykket brugt om børns aktiviteter. Når de leger, kan legen have det mål 

at optræne motorikken samt at lære om sig selv og omverden (http://da.wikipedia.org/wiki/Leg).  

 

I  Oxford Advanced Learners står der12: Play >DOING THINGS FOR AMUSEMENT  - to do 

things for pleasure, as children do; enjoy oneself, rather than work: Threre’s a time to work and 

a time to play.  – play with a ball, toy, bicycle – a little child playing with his friend – children 

play for hours in the garden (Oxford Advanced Learners 1989: 947). 

 

De tre uddrag giver alle indtryk af, at leg er en aktivitet, der forbindes med børn, og at leg er 

noget andet end arbejde. Legen knyttes altså i første omgang til børn og til aktiviteter, der 

hører fritiden til.   
                                                        
12 Gengivelse uden grammatiske forkortelser og tegn. Det er blot teksten, der er gengivet. 
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Leg kan kategoriseres som: Rollebaserede lege, regelstyrede lege, konstruktionslege, fysisk 

betonede udfordringer samt at samle. 13 I rollelege indtager man bestemte sociale roller, legen 

er kendetegnet ved den metakommunikation, der foregår i legen, for at forhandle om legens 

indhold. Det kan være barnet, der siger: ”Skal vi ikke sige, at jeg var moderen, og du var...” - 

også kaldet grammatisk lege-datid. Der forhandles således løbende om legens grænse. 

Regelstyrede lege er især lege som gemmelege, boldspil, selskabslege og spil. Her har legen 

faste (-ere) regler, som ikke konstant er til forhandling.  

 

Det er sjældent, at vi voksne leger, med mindre der er børn til stede – og dog? I artiklen Play in 

Organizations af Marc-Olivier Linder, Dr. Johan Roos & Dr. Bart Victor 14 peges der på leg som 

en fundamental menneskelig adfærd, der følger os gennem hele livet. Voksne leger af 

forskellige årsager. Det kan være for at samarbejde, styrke sociale relationer, for at lære, for at 

konkurrere, for at slippe ud af den rationelle og logiske hverdag og ind i en sjov og forestillet 

virkelighed – eller fordi vi keder os (Linder mfl. 2001:1).  

 

Erwing Goffman peger på, at forskel mellem leg og spil ligger i formaliseringen. Leg er typisk 

en midlertidig transformation af en praktisk aktivitet, hvor ’noget’ bliver til leg og herefter 

afsluttes igen, lige så hurtigt som det begyndte. Organiseret sport og spil er derimod produkter 

af formalisering og institutionalisering. De er domineret af regler og igangsat af kontrollerende 

grupper (Henricks 2006:165). Linder peger desuden på, at voksenleg har andre formål end 

børneleg. Voksne leger for at udvikle sociale relationer, bruger leg som emotionel udtryksform 

og for kognitiv udvikling. Konkurrence bruges til bekræftelse af egne og andres kompetencer. 

Desuden er formålet med voksenleg det efterfølgende refleksionspotentiale, legen lægger op til 

(Linder 2001:8). Voksnes lege tager således andre former end børns leg. Voksne spørger 

sjældent hinanden: ”skal vi lege?”, men leger i stedet gennem forskellige sports- og 

spilaktiviteter, altså regelstyrede lege. Jeg mener, at de kommende iagttagelser af leg og spil 

støtter op om denne pointe. Alle de lege og spil jeg undersøger er således organiserede og 

regelstyrede lege. 

 

                                                        
13 Kategorisering set på http://da.wikipedia.org/wiki/Leg  

14 Artiklen er en del af Imagination Lab Foundations Working Paper publikationsserie. Imagination Foundation Lab 

er en (schweizisk) uafhængig non-profit forskerorganisation (www.imagilab.org).  
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Jeg bemærker her, at selvom spil er regelstyrede, kan man ikke forudse, hvordan der knyttes 

an til disse regler. I brætspil når deltagerne måske ikke hele pladen rundt, måske bruger de 

kun kortene, måske aftales det, at terning på både tre og seks stjerner betyder, man må rykke.. 

Her mener jeg stadig, der leges. Regelstyret leg betyder ikke nødvendigvis, at reglerne er 

fuldstændig stabile. Der kan i legen leges med legens regler.  

 

Leg, spil, øvelser, træning, simulation, oplevelser, læring, underholdning, kompetenceudvikling, 

ledelse og terapi er blot nogle af de begreber, der italesættes, når man bevæger sig ind på 

legefeltet. Fokus og kategorisering afhænger af perspektivet, der iagttages fra.  

 

Kontekst og forventning 
Ken Jones arbejder i sin bog: Icebreakers – A Sourcebook of Games, Exercises and 

Simulations med Icebreakers, som er små lege, der kan bruges til at åbne interaktioner med.  

In human terms icebreakers are intended to deal with frosty situations, cold starts, nervous freezing. 

They aim not only to break the ice but also to warm up the atmosphere (Jones 1994:11).  

Ken Jones skelner mellem spil, øvelse og simulation. Han peger på, at der i spil (games) er en 

forpligtelse til at vinde. Der er et konkurrenceelement i spil. Øvelser handler om problemer, 

problematikker og løsning af disse, ofte i team. Og simulation involverer professionelle roller og 

funktioner (Jones 1994:13). Han peger på, at det er vigtigt, at der skelnes mellem disse 

kategoriseringer, da de ikke er kompatible med hinanden. Det betyder, at det kan være 

katastrofalt, hvis nogle deltagere forventer, at der er tale om et spil og derfor vil forsøge at 

vinde, mens andre mener, det er en øvelse og derfor har fokus på problemløsning i fællesskab 

(Jones 1994:33). Han påpeger vigtigheden af at afstemme forventninger i forhold til, hvilken 

aktivitet man går i gang med, idet konteksten spiller en væsentlig rolle i forhold til udbyttet. Ken 

Jones italesætter et fokus på forventningsafstemning omkring konteksten af leg. I forlængelse 

af denne tilgang ligger Steve Sugar og Georgede, der arbejder med lege, der fremmer 

teambuilding. De kategoriserer fem forskellige slags team: Team Spirit Model, Cutting Edge 

Model, Traditional, Task Force Model & Cyber Team. (Sugar&Takas 2000:3-4). Pointen med at 

lave disse kategoriseringer er, at legene skal matche den type teams, den henvender sig til 

(Sugar&Takacs 2000:3). De lægger således vægt på, at konteksten sættes på den rigtige 

måde, diagnosen af teamtype styrer valget af spil.  

This distinction among types of teams is critical, because if you do not know the type of group you are 

working with, you may choose a game that is totally inappropriate. (Sugar&Takacs 2000:4)  
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Legen bruges således som gengivelse af virkelighedens problematikker. Det vil sige, at hvis 

man kan observere kommunikationsproblemer i legen, vil disse sandsynligvis også være til 

stede i arbejdsrutiner (Sugar&Takacs 2000:14). Her trækkes på et simuleringsrationale. Sugar 

& Takacs italesætter legens funktion i en teambuildingstematik og vægter ligesom Ken Jones, 

at konteksten er vigtig. I denne optik er leg et spejlbillede af det uden for legen og et 

læringsrationale, idet det handler om at gøre deltagerne til bedre teams end før legen.  

 

Icebreakers kan have forskellige effekter. SueForbess-Greene skelner i sin bog: The 

Encyclpedia og Icebreakers blandt andet mellem: energizer& tension reducing, games and 

brainteasers, gettingaquainted (Forbess-greene 1983:1). Hun peger på, at Icebreakers kan have 

overlappende funktioner og derfor må vælges ud fra primær funktion (Forbess-Greene 1983:1). 

Hun lægger ligesom Ken Jones vægt på måden, hvorpå de bruges og understreger, at 

deltagerne ikke må tvinges. Hun peger desuden på, at informationer der kommer frem under 

legene skal behandles fortroligt for at skabe tryghed om legene (Forbess-Greene 1983:2).  

 

Leg er ikke fest eller terapi 
Ken Jones peger på, at icebreakers fungerer som åbninger og opvarmning i forbindelse 

undervisningsforløb, møder etc. De skal udfordre intellektet, det imaginære, være diplomatiske 

gerne på en humoristisk og underholdende måde, men på et voksent niveau (Jones 1994:11-

12). Man skal undgå det barnlige og festlige. Man skal ikke aktivere et terapeutisk niveau, og 

man skal ikke overskride folks privatsfære. Han sætter således barnlighed, fest, terapi og 

invadering af privatsfære uden for legen. Leg iagttages som underholdende, men på et voksent 

niveau, legen skal udfordre intellektet. Særlig interessant er Ken Jones’ iagttagelse om, at man 

ikke skal overskride folks privatsfære. Dette blik eller denne skelnen opløses i mange af de 

spil, jeg ser nærmere på senere.15 

 

Leg er altid terapeutisk 
I modsætning til dette blik står Alanna Jones. Hun peger netop på, at leg har en terapeutisk 

effekt indbygget (Alanna Jones 1998:11). Leg involverer, bygger relationer og nedbryder 

eksisterende magtrelationer (Alanna Jones 1998:12). I sin bog: 104 Activities that build: 

Selfesteem, Teamwork, Communication, Anger management, Selvdiscovery and Coping Skills 

peger hun på, at humor og latter skal kobles til legen, idet disse har en frigørende og 

                                                        
15 Se afsnit om iagttagelser af fem dialogspil.  
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terapeutisk effekt (Alanna Jones 1998: 12). Her sættes fest, terapi og invadering af privatsfære 

ikke uden for legen. Alanna Jones skelner ikke mellem spil, øvelser og simulationer, men 

bruger begrebet aktivitet for alle de lege, hun beskriver. Hun lægger vægt på styringen af 

refleksionen efter legene, da det er her, der åbnes for læring (Alanna Jones 1998: 16). Her 

aktiveres således også et læringsperspektiv på leg. 

 

Refleksion og læring 
Denne pointe understreger coach Lone Storgaard Duerlund (Cubion A/S) ligeledes i 

forbindelse med sin praksiserfaring fra arbejde med leg og spil i forbindelse med coaching og 

lederudvikling. Hun skelner mellem oplevelser og læring. Oplevelser er lege uden efterfølgende 

refleksion eller evaluering. Læring er lege med efterfølgende refleksion. Hun påpeger, at 

deltagere ikke selv ser læringspotentialet i legen, hvis ikke der er en facilisator, der styrer dette 

blik. Deltagerne ser altså ikke af sig selv, hvilke roller der opstår i legen, og hvordan dette kan 

tages med i en dagligpraksis (Duerlund 2007). Her bliver et læringsperspektiv styrende for, 

hvordan legen iagttages, og der laves en distinktion mellem oplevelse og læring. 

 

Dette understreger Sugar & Takacs også I deres bog: Games that teach teams: 
Facilitation provides people an opportunity to learn about their own behaviour ... Facilitation increases 

the ease with which any action is performed by the continued successive application of the necessary 

stimulus ... The challenge of the games itself and the questions asked by the facilitator stimulate 

learning (Sugar & Takacs 2000:21). Læring opstår således i koblingen mellem legen og den 

efterfølgende refleksion. Det læringspotentiale, der ligger i den efterfølgende refleksion og 

dermed mulighed for kognitiv udvikling, bliver da et af legens formål (Linder mfl. 2001: 7).  

 

Legende organisationer – sjovt skal det være 
Hvor Ken Jones afviser festlighed og sjov i legen, peger Matt Weinstein i sin bog: Managing to 

have Fun på, at det handler om at skabe et miljø på arbejdspladsen, hvor sjov er en del af 

dagligdagen. Dette motiverer medarbejderne, giver inspiration og forbedrer bundlinjen 

(Weinstein 1996). Han peger på, at det er videnskabeligt bevist (uddybes ikke nærmere), at 

latter har en positiv indvirkning på det mentale helbred (Weinstein 1996: 15). Han peger på, at 

forandring af mere traditionelle arbejdsmiljøer til miljøer, hvor sjov, humor og latter er 

grundstenene tager tid, og det er vigtigt, at lederne går i spidsen for en sådan forandring 

(Weinstein 1996: 34). Legen inkluderer her latter og sjov og bliver organisationens sociale 

organiseringsprincip. Effekten er en lattermild organisation.  
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Samme pointe går igen i fortællingen FISH. FISH er et fiskemarked på Pike Place i Seattle, 

hvor fiskehandlerne kaster med fisk, leger og involverer kunder på en helt nyskabende måde. 

De har skabt en legende, nærværende og glad organisation, som er et sjovt sted at være. 

Filosofien bag FISH er: Leg, gør dem glade, vær nærværende og vælg din holdning (Lundin 

2003:17). 

Hvis man gør arbejdet til en leg, så bliver det gjort, ikke mindst når vi vælger at udføre seriøse opgaver 

på en munter og spontan måde. Leg er ikke bare en aktivitet; det er en sindsstemning, der tilfører de 

opgaver der skal udføres, ny energi og inspirerer til kreative løsninger. (Lundin 2003:17) 

Her anskues leg altså ikke som en enkeltstående aktivitet, men som en sindstilstand, der har 

betydning for måden, hvorpå opgaver udføres. Leg bliver ikke forbundet med specifik læring 

eller sat i forhold til en konkret kompetence, men er derimod værdien bag en bedre 

arbejdsplads. De sidste tre værdier i filosofien handler om at gøre folk glade, ved at give dem 

en uforglemmelig oplevelse. At være nærværende forebygger også udbrændthed, idet opgaver 

der løses halvhjertet samtidigt med andre opgaver, er dem, der tærer på en (Lundin 2003:17). 

Sidst er der fokus på at vælge holdning. Det handler om at vælge det gode til, og det dårlige 

fra. FISH-filosofien er blevet en kæmpe succes i USA med alt, hvad der hører til af 

programmer, videoer og merchandise. Weinstein og Fish peger på leg som adfærd - den 

legende organisation. Her er leg ikke afveksling fra arbejdet eller har et specifikt mål (sjov, 

terapi, teamdannelse), men er måden, hvorpå organisationen løser opgaver.  

 

Leg og kreativitet 
Denne italesættelse af leg peger Charalambos Mainemelis & Sarah Ronson ligeledes på i 

deres artikel: Ideas are born in fields of play: towards a theory of play and creativity in 

organizational settings (2006). Leg kan forstås som mere end blot en aktivitet, legen kan være 

en bestemt tilgang til opgaver og aktiviteter. The essence of play is that one does not ’do’ the 

activity in the ordinary sense; one, rather, ’plays’ it (Huizinga 1955 I Mainemelis & Ronson 2006: 

86). Leg bliver dermed en måde, hvorpå man handler, en legende tilgang.  

 

Mainemelis & Ronson skelner mellem leg som engagement og diversion. Når leg iagttages 

som engagement, implementeres leg som en del af organisationens værdi. Medarbejdere leger 

sig til opgaveløsninger, og leg bliver en anerkendt og legitim adfærd inden for organisationens 

rammer. Deres argument er, at leg som engagement skaber en direkte kobling og udvikling af 

kreativitet (Mainemelis & Ronson 2006:92). Leg som diversion henviser til leg ’uden for’ 



 19 

arbejdet. Det kan være pauser, hvor der spilles bordfodbold eller lægges kabale på pc’en. Det 

kan være sociale arrangementer uden for arbejdstiden eller specifikke kurser og undervisning. 

Disse typer leg skaber en indirekte kobling til kreativitet ved at skabe et velfungerende socialt 

klima (Mainemelis & Ronson 2006:102). De kan tilbyde mentale pauser fra komplekse og 

videntunge jobfunktioner. Denne type leg former også muligheden for, at aktører der ikke 

normalt interagerer får mulighed for at videndele og opretholde sociale relationer på tværs af 

organisationen (Mainemelis & Ronson 2006:104). Artiklen peger på, at i jobmijøer med lavt 

kompleksitetsniveau bruges leg ofte som diversion, som kompensation for hvad 

jobfunktionerne ikke kan stimulere eller tilbyde. I jobmiljøer med højt kompleksitetsniveau vil 

leg som engagement oftere kunne iagttages, idet leg her stimulerer kreativitetsprocesser, som 

er vigtige i disse typer arbejdsmiljøer, hvor det ofte er vidensmedarbejdere, der er tale om, og 

hvor kreativitet og innovation ofte er vigtige parametre i forhold til overlevelse og ageren på 

markedet (Mainemelis & Ronson 2006:109). 

Opsamling 

I denne gennemgang af forskellige spildesigneres blik på leg og spil er det tydeligt, at der er 

mange iagttagelsesmuligheder og mange stemmer, når der tales leg. Ken Jones sætter fest, 

terapi og privatsfære uden for legen. Alanna Jones gør det modsatte. Ken Jones og Sugar & 

Takacs sætter fokus på konteksten og afstemning af forventninger omkring legen. Mainemelis 

& Ronson skelner mellem leg som engagerende og leg som diversion og kobler den til 

kreativitet. Afsnittet viser, at leg kan præsenteres med mange forskellige formål. Leg kan 

fungere som icebreakers, den kan hjælpe til teambuilding, den kan have terapeutisk effekt. Alt 

afhængigt af, hvem der iagttager og kommunikerer leg.  

 

Her peger jeg på, at udformningen af de lege ovenstående spildesignere arbejder med, ikke er 

gengivet i denne gennemgang. Der er stor forskel på de forskellige lege, nogle er komplicerede 

regelstyrede lege, der kan tage flere timer, mens andre er små hurtige lege, der blot tager få 

minutter. Nogle kræver rekvisitter, mens andre ikke kræver andet end tilstedeværelse. Jeg 

mener ikke, det ligger inden for rammen af dette speciale at gennemgå de mange typer leg. 

Jeg bemærker blot, at ud over at forskellige formål og tematikker italesættes, når der 

kommunikeres leg, vil udformningen af legene også kunne fungere som strategi for iagttagelse.  
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Det betyder altså, at mange forskellige iagttagelsesstrategier16 og ledeforskelle tilbyder sig. 

Ovenstående beskrivelse viser, at det bliver et empirisk spørgsmål, der sætter grænser for 

legen. Det handler om at sætte en ledeforskel, som bliver styrende for, hvad der kan iagttages. 

Dette bringer mig videre til en yderligere konditionering af min ledeforskel leg/ikke leg.  

 

Legens form 

I det kommende afsnit forsøger jeg at komme legens form nærmere. Hvordan italesættes 

legebegrebet, og hvordan kommer legens form til at se ud. Min tilgang til begrebet er en 

kommunikativ tilgang. Jeg afgrænser mig fra de mange blikke som læring, kreativitet osv., som 

vi netop har set som mulige iagttagelsesperspektiver. Jeg tager afsæt i den hollandske 

historiker Johan Huizianga og antropologen Gregory Bateson samt Niels Åkerstrøm Andersens 

arbejde med disse. Formålet er at konditionere et bærende legebegreb, altså synliggøre min 

forståelse af leg, som har betydning for mine iagttagelser af de fem dialogspil.  

Johan Huizinga 

Johan Huizinga skrev i 1936 den måske mest berømte bog om leg: Homo Ludens – det 

legende menneske. Han undersøger i bogen leg som selvstændigt kulturelt fænomen. Han 

mener, at leg ikke er en funktion af noget andet, men en form der giver mening i sig selv, og 

som ligger ”før” kultur (Huizinga 1955: 1). 

Play is older than culture, for culture, however inadequately defined, always presupposes human 

society, and animals have not waited for man to teach them their playing (Huizinga 1955:1). 

 

 Tiger og Pip 

                                                        
16 Åkerstrøm peger på seks forskellige lege- og spilstrategier: Icebreaker, terapi, TQM, sjov og attitude, 

teamdannelse samt HRM organisations/ledelsesudvikling. Mange af strategierne deler dog temaer, men iagttaget 

fra forskellige positioner. For uddybelse se Andersen (2007: 50-63) 
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Huizinga peger på, at de biologiske og psykologiske tilgange til leg, alle peger på leg, som en 

funktion ved noget andet (Huizinga 1955:2), hvilket Huizinga afviser. Hans interesse er at 

undersøge leg som en selvstændig livsform, der er meningsfuld i sig selv. Han undersøger 

således: Play as a special form of activity, as a ”significant form”, as a social function – that is our 

subject.. (Huizinga 1955:4) 

 

Huizinga peger på en række kendetegn ved leg. Leg kobles til en forventning om, at det er 

sjovt. Sjov og leg hænger altså sammen, legens ’sjove’ element er grundlæggende for denne 

sociale form (Huizinga 1955: 3). Dette betyder dog ikke, at leg bliver alvors modsætning. 

As soon as we proceed from ”play is non-seriousness” to ”play is not serious”, the contrast leaves us in 

the lurch – for some play can be very serious indeed (Huizinga 1955:5). 

Han peger på, at alvor kan defineres som en negation af leg, men det omvendte er ikke 

tilfældet. Leg er således ikke lig med ikke-alvor. Hvor alvor søger at udelukke leg, kan legen 

optage alvor i sig. Leg er altså af en højere orden end alvor. Alvor inkluderes i legen, det vil 

sige markeres i forskellen leg/ikke leg.  

 

Huizinga peger på tre grundlæggende træk ved leg. Det første træk er, at leg er frivillig og 

frihed. Man kan ikke lege på kommando, da bliver det højst til en imitation af legen (Huizinga 

1955: 7). Leg er ikke en fysisk nødvendighed eller et moralsk anliggende. Det er aldrig en 

opgave (Huizinga 1955:8).  

 

For det andet er leg ikke ’det almindelige’ eller det ’rigtige’ liv. Det er nærmere en ’træden ud af’ 

det virkelige liv og ind i en midlertidig aktivitetssfære. Barnet ved således altid, hvornår hun 

lader som om, og at det kun er for sjov (Huizinga 1955:8). Dog betyder denne ’laden som om’ 

ikke, at man ikke leger med den dybeste alvor, man optages således for en tid i legen. Legen 

bliver, trods uden for det virkelige liv, en integreret del af den sociale virkelighed (Huizinga 

1955: 9).  

 

Det tredje træk ved legen er, at den er afgrænset i tid og rum (Huizinga 1955: 9).  Leg 

begynder og pludselig er den færdig. Den kan gentages til enhver tid. Den skaber sit eget rum, 

som kan være materielt: en legeplads eller idealistisk: den usynlige magiske cirkel. Legen 

skaber således orden, et øjebliks perfektion, i en uperfekt verden (Huizinga 1955:10).  
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Legen har regler, som er veldefinerede, hvis ikke man følger reglerne, er man ”spoil-sport”, og 

legen ophører (Huizinga 1955:11). Legen skabes i et rum, som er omgivet af 

hemmelighedsfuldhed, et ”dette er for os - ikke de andre”. Den omgivende verden tilsidesættes 

i legen som ikke relevant. Huizinga sammenfatter legen således: 

... a free activity standing quite consciously outside ”ordinary” life as being ”not serious”, but at the same 

time absorbing the player intensely and utterly. It is an activity with no material interest, and no profit 

can be gained by it. It proceeds within its own proper boundaries of time and space according to fixed 

rules and in an orderly manner. It promotes the formation of social grouping which tend to surround 

themselves with secrecy and to stress their difference from the common world by disguise or other 

means. (Huizinga 1955:13) 

Gregory Bateson 

Gregory Bateson iagttager leg som en særlig kommunikationsform. Særligt i artiklerne Om spil 

og om at være alvorlig, som er en metalog mellem Bateson og hans datter samt mere 

omfattende i En teori om leg og fantasi, beskæftiger han sig med fænomenet leg. Trods 

forskellige iagttagelsesblikke, deler Huizinga og Bateson en række synspunkter, herunder 

ideen om, at legens handlinger ikke er det, de giver sig ud for (Andersen 2007: 74).  

 

Bateson besøger i forbindelse med sine undersøgelser af metakommunikation i 1952 en Zoo i 

San Francisco (Bateson 2005:194). Her iagttager han følgende, som får konsekvenser for hans 

arbejde med kommunikation:  

Det, jeg mødte i denne zoologiske have, var et fænomen, alle kender: Jeg så to abeunger lege, dvs. 

involveret i et interaktionsforløb, hvis enhedshandlinger eller signaler lignede, men ikke var de samme 

som kampens. Det var indlysende også for den menneskelige iagttager, at forløbet som helhed ikke var 

nogen kamp, og indlysende for den menneskelige iagttager, at det for de deltagende aber var ”ikke 

kamp (Bateson 2005:195). 

Leg involverer metakommunikation, der kommunikerer, at dette er leg. Et kendetegn ved legen 

er da dens løbende kommunikation om sig selv som leg. Dette er leg betyder således: De 

handlinger, vi nu giver os af med, betegner ikke det, som disse handlinger, som de står for, 

ville betegne (Bateson 2005:195). Det kåde nap betegner et bid, men betegner ikke det biddet 

ville betegne i en virkelig slåskamp. Batesons endelige formulering af leg lyder: De handlinger, 

vi nu giver os af med, betegner ikke det, som de handlinger, disse handlinger betegner, ville 

betegne  (Bateson 2005:195) 
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Det er imidlertid et paradoks i denne måde at bestemme og afgrænse leg på. Dette er leg 

sætter en ramme for legen og dermed et udenfor og indenfor legen. (Andersen 2007:74). 

Bateson siger: Læg mærke til det, der er indenfor, og læg ikke mærke til det, der er udenfor (Bateson 

2005:202). Når der leges slåskamp, så ved deltagerne, at slagene ikke betyder det, de ville, 

hvis det havde været en rigtig slåskamp. Denne grænse er dog skrøbelig, idet legen kan 

udvikle sig til en reel slåskamp, hvor slagene pludselig betegner det, de er og så ophører 

legen. Bateson udvider legens metakommunikation dette er leg til er dette leg? Derved bliver 

rammen en del af legen. I slåskampen undersøges således løbende, hvad der markerer det 

slag, som ikke betegner, det som disse handlinger betegner, ville betegne. Det, som er inden 

for legen, skal løbende undersøges i forhold til det, der er uden for legen. Man kan således kun 

inden for rammen af legen afgøre, om det er leg.  

 

Denne problematik peger Åkerstrøm på i et systemteoretisk perspektiv. Legen må forblive på 

indersiden af forskellen. Ydersiden er det, der kan leges med, men som ikke er leg. 

Problematikken er, at denne forskel ikke altid er let at afgøre, idet rammesætningen, altså det 

der markeres på indersiden af forskellen, hele tiden forhandles i legen, når der spørges er 

dette leg? Åkerstrøm peger på, at der således sker et reentry af forskellen, og forskellen bliver 

en del af sin egen helhed. Der leges med forskellen mellem leg og ikke leg for, at legen 

opretholdes. (Andersen 2007: 74). Med andre ord betyder det, at grænsen mellem leg og ikke 

leg kontinuerligt afprøves i legen. Kun i legen afgøres det, om legen er leg, og det ved at lege 

videre eller afbryde legen (Andersen 2007:74). Jeg sammenfatter, med inspiration fra 

Åkerstrøm, Batesons iagttagelse af legens form således:  
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Med afsæt i Huizinga og Bateson ser legens form ud som ovenstående model. Inden for 

legens grænser forhandles der kontinuerligt om, hvorvidt det er leg for at opretholde legen. 

Med legens form følger nogle legekarakteristika (som inkluderes på den markerede side af 

forskellen), som er med til at sætte en forventningshorisont til legen:  

 

• Leg er sjov 

• Leg er alvor 

• Leg omslutter 

• Leg er frivillig 

• Leg er ’som om’ 

• Leg er afgrænset i tid og rum 

 

Når jeg taler leg i dette speciale, er det med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af legens 

form. Jeg dømmer således leg, når ”det ikke er, hvad det er”, og ikke leg, når ”det er, hvad det 

er”. Jeg er ikke interesseret i alle lege, men lege i organisationskontekst. For at kunne sondre 

mellem leg/ikke leg i en organisationskontekst, redegør jeg i det følgende for, hvordan leg kan 

iagttages i organisationer over tid. Det er en specificering af, hvornår leg i organisationer i en 

historisk betragtning kan siges at være leg.  

 

Leg i organisationer 

Åkerstrøm peger på, at koblingen mellem leg og organisation ikke i sig selv er ny (Andersen 

2007:8). Man har leget og spillet i organisationskontekst igennem længere tid. Det interessante 

er, hvordan legen og formålet med legen har ændret sig over tid. Åkerstrøm laver i sin 

kommende bog en semantisk analyse17, der synliggør forholdet mellem leg/organisation, og 

hvordan leg tildeles skabende organisatoriske funktioner. I den semantiske analyse af leg 

synliggøres tre semantikker.  I de tre semantikker har legen forskellig funktion og giver dermed 

forskellig mening.  

 

                                                        
17 En semantisk analyse i et systemteoretisk perspektiv er en anden ordens iagttagelse ved hjælp af forskellen 

begreb/mening. En semantisk analyse undersøger, hvordan mening og forventning opsamles i begreber og 

danner semantiske reservoirer, der står til kommunikationens rådighed (Andersen 2007:19).  
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I den første tidsperiode der strækker sig fra 1860’erne og frem til ca. 1955, er det især 

konkurrencelege, der iagttages som organisationsrelevante (Andersen 2007:60). 

Konkurrencelegene symboliserer markedsøkonomiens og industriens basale væsen, nemlig 

konkurrence. Legene bliver brugt til at synliggøre det, man konkurrerer på, idet markedet er 

usynligt. Legene har eksplicitte regler, og det er derfor tydeligt at se, hvem der vinder, og hvad 

der skal til for at vinde (Andersen 2007:61). Legens funktion bliver således en tydeliggørelse af 

organisationens spilleregler. Andersen peger her på mærkværdigheden i at en abstrakt ide om 

konkurrence som søges givet en konkret og synlig form i egenskab af sin modsætning, nemlig 

legen (Andersen 2007:61). Markedsøkonomiens grundvilkår, konkurrencen, søges altså 

synliggjort og konkretiseret gennem kappestrider og konkurrencelege, hvor leg står i 

modsætning til seriøs markedskonkurrence.  

 

Fra 1955 og frem til 1980’erne tales der om spil. Der er fokus på træning og simulering. 

Spillene skal optræne medarbejdere og ledere til at varetage organisatoriske roller og 

funktioner. Det er således kompetencer, der trænes i spillene. Spillene repræsenterer en 

kompleksreduceret organisatorisk realitet. Spil sættes i modsætning til cases, hvor man kan 

lære om, mens spillene muliggør egne erfaringer, mens man lærer om. Spillene skal 

repræsentere realiteten, sådan at erfaringer bliver realistiske (Andersen 2007:61). 

Simuleringerne skal altså være virkelighedsnære. Dermed bliver erfaringer og læring lettere at 

overføre til praksis. Legens funktion bliver at træne og afprøve kompetencer i forhold til roller 

og funktioner i organisationen (Andersen 2007:61). Rationalet er, at man gennem simuleringer 

kan afprøve kompetencer og roller, uden at det har konsekvenser for organisationen. Der 

skabes således et trygt forum, hvor deltagerne kan teste sig selv uden konsekvenser. 

 

I den tredje fase der starter i 1980’erne sker en radikal forskydning i legebegrebet. Leg er ikke 

længere blot organiserede, legene skal nu også organisere. Organisationen i egenskab af 

sociale relationer, visioner, strategiske roller og identiteter skal leges frem. Legene bliver 

sociale skabelsesspil. Virkeligheden er ikke en der skal repræsenteres i leg. Leg er virkelig, og 

den organisatoriske virkelighed skal leges frem (Andersen 2007:61). Legens funktion bliver nu 

at lege organisationen og de sociale relationer frem. I starten af denne periode leges der stadig 

mest i forbindelse med undervisning og seminarer. Det er i forbindelse med personale og 

ledelseskurser, på konferencer om eksempelvis organisationsudvikling, personaleudvikling, 

strategi og forandringsprocesser (Andersen 2007:40). Legene understøtter kreative og lærende 

processer. Fra omkring 1990’erne eksploderer legefeltet i nye typer af spil og lege, som er 
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rettet mod mange aspekter af organisationen. Det være sig teamdannelse, selvværd og 

mangfoldighed. Spillene er ikke længere forbeholdt kurser og undervisningsforløb, men 

integreres i højere grad i organisationens dagligdag og praktikker, som en fast del af 

ledelsesformer (Andersen 2007:41).  

 

Ovenstående viser den historiske udvikling af koblingen mellem leg/organisation. Når legens 

funktion bliver at lege sociale relationer frem (Andersen 2007:67), får legenes temaer også 

betydning. Spillenes formål og funktion får derfor stor betydning som rammesætning for legen. 

Den funktion jeg er særligt interesseret i er dialog. Jeg retter derfor nu blikket mod dialogspil.  

Dialogspil 

Som indledningsvist skitseret eksploderer dialogspil i alle former. Jeg fremhæver i det følgende 

et udvalg af de dialogspil, jeg er stødt på. Formålet med at beskrive disse spil er at vise, at 

selvom fokus er på dialogspil, kommer disse til syne i mange forskellige former og rettet mod 

forskellige målgrupper. De viser således nødvendigheden af at konditionere mit 

iagttagelsespunkt yderligere inden for rammen af dialogspil.  

 

Socialpædagogiske spil 
 - rettet mod folkeskolen 

I folkeskolerne dukker forskellige socialpædagogiske spil op. Eksempelvis: Kort og Godt, trin 

for trin, En på klassen m.fl. Klaus Nielsen diskuterer Kort og Godt i sin artikel 

Frelserpædagogik og selvrealisering - moderne bekendelsesformer i dansk pædagogik, med 

henblik på at vise spillets terapeutiserende bekendelsesteknik.18 Jeg trækker her på nogle af 

Nielsens iagttagelser. De socialpædagogiske spil spilles i klasserne. Kort og godt spilles af 

elever, som sidder i en rundkreds, læreren er spilstyrer. Spillet består af kort med positive 

udsagn som: Du er god til at lytte, når andre fortæller eller Dig vil jeg gerne lege mere med 

efter skole, og kort med negative udtalelser som: Du svigter tit eller Du forstyrrer altid. Eleverne 

trækker et kort og giver videre til en af deres klassekammerater. Eleverne skal lære at sætte 

ord på deres følelser. Eleverne tilbydes således en refleksionsdialog i spillet, hvor de skal tage 

stilling til eget selvbillede i forhold til andres opfattelse af dem. Klaus Nielsen peger på spillets 

terapeutiserende bekendelsesteknikker og på, at eleverne overtager den straffende funktion i 

                                                        
18 For uddybelse af denne optik, se Klaus Nielsens artikel: Frelserpædagogik og selvrealisering – moderne 

bekendelsesformer i dansk pædagogik (2006).  
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forhold til hinanden og særligt i forhold til sig selv (Nielsen 2006:82). Spillene handler om at 

sætte ord på og skabe dialog. 

 

- rettet mod familien 

Et lignende spil: Familiespillet, gives af skolen og spilles i familierne. Her kan det være udsagn 

som Du er der aldrig eller Man kan ikke stole på dig eller Jeg vil gerne bruge mere tid med dig. 

Spillet spilles i hjemmet, det tilbyder familierne en dialog, hvor de få lukket op for nogle af de 

tematikker der kan være svære at snakke om. Det handler om at få egen selvopfattelse til at 

stemme overens med andres opfattelse af en. Det handler om at skabe åben dialog, hvor der i 

familierne ellers kan være tavshed. Spillet har ikke nogen spilkonsulent tilknyttet, familien 

spiller således alene. 19 

 

Rollespil 
Dacapo Teatret er en dansk virksomhed, der arbejder med koblingen mellem teater og 

organisationer med fokus på temaer som: Forandring og trivsel, strategi og ledelse, fusioner og 

sundhedsfremme. Dacapo Teatret skaber leg i forskellige former. De bruger rollespil og 

improvisationsteater. De har også noget, de kalder caféseminar, der er en dialogmetode formet 

over et autentisk cafémiljø, hvor sang, teater og dialog kobles. Det handler om at skabe dialog. 

Formålet er at skabe plads og fordybelse og opmærksomhed på at lytte til hinanden ... Det er i 

relationen og dialogen mellem mennesker i en organisation at fornyelsen og indsigten ligger. 

Problemerne er størst, når dialogen er gået i stå (www.dacapoteatret.dk). Her er det således teater 

og rollespil, der organiserer dialog.  

 

Legoklodser 
LEGO SERIOUS PLAY hedder et koncept lavet af Lego. Konceptet tilbyder organisationer en 

alternativ metode til at optimere strategier og værdier, såvel som til at forbedre medarbejdernes 

samarbejde (www.seriousplay.com). Deltagerne skal ved hjælp af legoklodser bygge modeller 

af organisationens strategi, deres teamidentitet, værdier eller lign. Lego-modellerne gøres 

herefter til genstand for diskussionsprocesser, der skal lede til konstruktioner af nye fælles 

lego-modeller og dermed et nyt afsæt for organisationens fremtid.  

 

                                                        
19 For en uddybende beskrivelse og diagnosticering af spillet som leg i en optik, der handler om grænsen mellem 

skole og hjem, henviser jeg til Niels Åkerstrøm Andersen (2007: 101-104). 
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Nedenstående model (billede) 20 er en måde at formidle et billede af en organisation på. En lille 

virksomhed med mange relationer (slangerne), både kunder og partnere (figurerne ved 

slagerne). Økonomifunktionen er symboliseret gennem politimanden. Figuren med den store 

manke er firmahunden, der er med på kontoret hver dag.21 LEGO SERIOUS PLAY bruger 

således legoklodser til at synliggøre viden og følelser og danne udgangspunkt for refleksion og 

dialog.  

 

 

Interaktive computerspil 
Værdifuld Ledelse 

Computerspil er et helt felt for sig selv, som ligger uden for rammerne af dette speciale. Men 

jeg vil gerne fremhæve to af de digitale dialogspil, jeg er stødt på, og som jeg finder særlige 

interessante i forhold til min interesse i organisering af dialog. Det ene dialogspil er Værdifuld 

Ledelse, som er et interaktivt digitalt dialogspil rettet mod medarbejdere i Københavns 

Kommune.22 Dette dialogspil har således hverken kort eller legoklodser, men består af en cd-

rom og spilles på computer. Bag på cd-rom’en står der: Værdifuld Ledelse er et coaching- og 

gruppeværktøj, som har til formål at skabe dialog om værdier og værdibaseret ledelse i Københavns 

Kommune. Værdifuld Ledelse indeholder en interaktiv film, hvor du spiller hovedrollen som leder af et 

kontor i Københavns Kommune, og hvor dine kolleger og medarbejdere spilles af skuespillere. At filmen 

er interaktiv betyder, at du som leder har direkte indflydelse på, hvordan historien kommer til at forløbe.  

Filmen opstiller en række dilemmaer, hvor organisationens værdier og ledelse kommer i spil for 

derigennem at skabe dialog og refleksion. Værdierne spillet bygges op omkring er: dialog, 

ligeværdighed, respekt og tillid. Om værdibaseret ledelse siger spillet: Værdibaseret ledelse giver 

                                                        
20    Modellen lavet på MMT, Aalborg Universitet, af René Nejsum (stranden.com) 

21    For yderligere information henvises til www.seriousplay.com og www.artlab.org.uk/lego   

22 Spillet er produceret i samarbejde mellem København Kommunes centrale personale- og 

ledelsesudviklingskontor og spiludviklingsvirksomheden Zenaria.  
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også større ansvar og frihed til den enkelte arbejdsplads ... Det er ikke nok at gøre hvad der bliver sagt. 

Den enkelte arbejdsplads har ansvaret for at lede og udvikle sig selv i dialog med sin omverden. 

Spillet er bygget op om fire filmscener, hvor deltageren ser filmen, som sad hun over for 

pågældende medarbejder. Medarbejderne siger noget og derefter følger som regel fire mulige 

kommunikationer. Afhængig af hvilken mulighed man vælger (klikker på), former dialogen eller 

historien sig herefter. Eksempel: Britt kommer ind og siger: 

Jeg kunne forstå, det var nu, du havde fem minutter. Her, så er den færdig (hun lægger en rapport på 

bordet, som hun har lavet færdig i weekenden), jeg kunne forstå, det hastede, du siger bare til en anden 

gang, hvis du har brug for hjælp. Det jeg ville snakke med dig om, det er ikke fordi det er noget 

forfærdelig stort, men det er det her udviklings- og værdigbaserede.  

Tak for hjælpen. Men jeg har desværre lidt travlt. Hvad er det præcist, der er problemet, Britt? 

Tak for hjælpen. Vil du tale med mig, fordi du har problemer med min ledelsesstil, Britt? 

Tak for hjælpen, Britt. Nå, hvad er det ved udvikling, du vil tale med mig om? X (vælges) 

Tak for hjælpen, Britt. Jeg er altid villig til at tale med dig. 

Britt siger: Jo, altså, det kursus, vi aftalte forleden; jeg er blevet usikker på, om det alligevel er noget for 

mig. 

Det er jo en god mulighed for at lære noget nyt, både til gavn for dig og kontoret. 

Så vidt jeg husker, blev vi enige om, at det ville være noget for dig. 

Hvis du ikke ønsker at komme på kurset alligevel, er det selvfølgelig op til dig. 

Hvad har fået dig til at ændre mening? X 
Britt siger: Jeg har tænkt meget over det, jeg tror bare ikke, det er noget for mig, når det kommer til 

stykket. 

Hvorfor mener du ikke, at kurset er noget for dig, Britt? X 
Det er sådan set ikke min beslutning. Du skal gøre, hvad du mener er rigtigt. 

Det burde du måske have nævnt, da vi aftalte, at du skulle på kursus. 

Det er på de personlige kompetencer, jeg mener, du skal udvikle dig. 

 

Britt siger: Jamen, jeg mener jo at… (der kommer en mail) 

Læs mail senere X 

Læs mail nu 

 

Brugssituationen for Værdifuld Ledelse er en gruppe, typisk ledere, men det kan også være 

ledere og medarbejdere, der med en proceskonsulent bruger en halv dag på, med afsæt i den 

interaktive film, at diskutere, hvordan de vil handle i de muligheder, spillet tilbyder. I løbet af 
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nogle timer kan filmen gennemspilles og de valg, der er i den, diskuteres. Dialogen spillet 

former er en reflekterende dialog, som ud over spillet, styres af en konsulent. Der lægges 

således i Værdifuld Ledelse op til, at man leger med og tager legen alvorligt. 23 

 

Coaching & Mentoring 
Det andet digitale dialogspil hedder Coaching & Metoring.24 Dette spil er bygget op om samme 

princip som Værdifuld Ledelse. Her er deltageren coach og skal vælge blandt flere 

kommunikationsmuligheder fra en medarbejder i en coachingsamtale. 25 Det særlige ved dette 

dialogspil er, at det har en indbygget korrektionsmekanisme, der fastholder deltageren inden 

for rammen af, hvad spillet sætter som præmis for en coachingsamtale. Dette illustreres i 

følgende uddrag af spillet.  

Vi kommer ind i spillet, hvor Dennis (medarbejder) har bragt en problematik op omkring to af 

hans medarbejdere. Dennis siger:  

Det ved jeg ikke. Jeg synes nogen gange det er svært at være leder for folk, der ved mere om det 

specifikke arbejde en selv. Specielt med Tom og Kevin. Tom der har været her i evigheder, og Kevin, 

der ikke rigtigt respekterer nogen. Hvad ville du gøre? 

1. Jeg ville være projektleder. Det er irrelevant, om Tom ved mere om hans arbejde, end du gør. 

Det er ledelse, du bør vide noget om. x 

2. Hvad jeg ville gøre er irrelevant. Hvad vil du gøre, Dennis? 

3. Hvordan synes du, det er svært?  

4. Jeg vil gerne spørge dig om, hvordan dette er relevant i forhold til, hvad vi har talt om indtil nu? 

 

Hertil siger Dennis:  

Ja, det ved jeg, prøv bare glem det, glem at jeg nævnte det, det er ikke dit job, og lad os komme tilbage 

til den reelle problemstilling. Nej, endnu bedre, lad os gå tilbage til arbejdet.. 

 

Der kommer nu et billede frem på skærmen med en kommentar, der siger:  
Nu har du fortalt Dennis, hvordan det er, hvordan kan du hjælpe ham med at finde ud af det selv. 

Der kan vælges igen: 

                                                        
23 Denne ultrakorte gennemgang af spillet Værdifuld Ledelse, gengiver ikke de mange nuancer og spiltekniske 

mulighed spillet former. I denne sammenhæng er det min ambition at give eksempler på forskellige typer 

dialogspil, der dukker op i organisationskontekst, ikke en udtømmende beskrivelse.  

24 Coaching og Mentoring er udviklet af Zenaria.  

25 Spillet er bygget op om GROW: Goal, Reality, Options og Way forward (Will).  
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1. Jeg ville være projektleder. Det er irrelevant, om Tom ved mere om hans arbejde, end du gør. 

Det er ledelse, du bør vide noget om.  

2. Hvad jeg ville gøre, er irrelevant. Hvad vil du gøre, Dennis? 

3. Hvordan synes, du det er svært? x 

4. Jeg vil gerne spørge dig om, hvordan dette er relevant i forhold til, hvad vi har talt om indtil nu? 

 

Hertil svarer Dennis:  

Hør, jeg ved godt, jeg selv bragte det op, men det her med Kevin og Tom, vil jeg hellere tage fat i 

senere. Lad os tage fat i de andre problematikker nu. 

1. Så er det nok en god ide at komme tilbage til, hvad det er, du gerne vil opnå. 

2. Hvorfor bragte du det så op, Dennis? 

3. Hvorfor vil du ikke bruge mere tid på din relation til Tom og Kevin?x 

4. Okay.. 

 

Hertil svarer Dennis:  

Jeg sagde: lad det ligge!! Okay! 
 

Der kommer nu et billede frem på skærmen med en kommentar, der siger:  
Det er til tider relevant at lægge lidt pres på, men du har måske lagt for meget pres på her. Overvej 

hvad det er, du gerne vil opnå i denne situation. 

Herefter kan der foretages et nyt valg.  

 

Ovenstående uddrag viser, hvordan spillet organiserer dialogen i spillet til at forblive inden for 

rammen af, hvad spillet sætter som præmisser for en coachingdialog. På denne måde styrer 

spillet deltageren igennem spillet og tilbyder i sidste ende kun svar, der former en coachende 

tilgang. I Coaching & Mentoring er det deltageren som coach, der tilbydes refleksion og 

selvudvikling i forhold til sine kompetencer som coach. Coaching & Mentoring har ikke tilknyttet 

en proceskonsulent.  Dialogen, der formes, er således kun den digitale dialog og deltagerens 

egen refleksion over denne. Man kan således spille et dialogspil uden at sige noget..26 

 

 
 
                                                        
26 Jeg bemærker her, at de digitale dialogspil, mere end de andre spil, trækker på et simuleringsrationale, jf. 

semantikken om leg som simulering. Jeg mener dog, at spillene kan iagttages som sociale skabelsesspil, idet de 

er med til at synliggøre deltagernes forståelse af organisationens værdier samt deltagernes selvopfattelse.  
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Selskabsspil 
Også i det private dukker mange forskellige typer dialogspil op, som kan betegnes 

selskabsspil. Spil som Trivial Pursuit, Monopoly, Scrabble, Tegn og Gæt og det nyere 

Bezzerwizzer.27 Det er alle regelspil, hvor deltagerne knytter an til en bestemt 

forventningshorisont om, at nu skal der spilles, og man beslutter, at disse regler er styrende for, 

hvordan der kommunikeres / spilles. Det ligger uden for rammerne af dette speciale at 

undersøge feltet for selskabsspil, men jeg vil gerne fremhæve et enkelt, EGO, fordi det viser, 

hvordan spil retter sig mod alle områder af livet og derfor bliver genkendelige for os, som noget 

sjovt og noget, vi kender. Dette har betydning for måden, vi knytter an til spil på og dermed for 

spil som styringsteknologier, som jeg kommer ind på senere. EGO et dialogspil rettet mod det 

private og er interessant i nærværende sammenhæng på grund af spillets tilbud om dialog og 

refleksion (selvudvikling). 28 

 

EGO er et nyt quizspil, der handler om, hvor godt man kender sine egne og de andre 

deltageres holdninger og værdier. På reglerne for spillet, står spillets idé sådan formuleret: ego 

giver dig og de andre deltagere mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende på en ny og 

underholdende måde. Spillet er bygget op omkring 500 spørgsmålskort og dertilhørende 

svarmuligheder, svarbrikker (med henholdsvis 1-2-3 prikker/muligheder) og jetoner. Man læser 

hele spørgsmålet inklusive svarmuligheder op. Deltageren vælger da svarmulighed og lægger 

sin svarbrik med prikkerne nedad. De andre deltagere skal nu gætte, hvilket svar der er valgt. 

Spørgsmålene på kortene kan eksempelvis lyde: 

Har du en højere IQ end personen til højre for Tænker du meget på sex? 

                                                        
27 Bezzervisser er udviklet af en dansker og produceret af en dansk spilvirksomhed, som også producerer EGO 

(inddrages senere). 

28 Jeg påpeger her også spillets mulighed for overlap til organisationssystemer. Det er et spil, der kunne være 

oplagt at spille i forbindelse med medarbejderarrangementer, idet det åbner for, hvor godt man kender sine 

kollegaers værdier og holdninger.   
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dig? 
1. Ja, det kan der vist ikke herske tvivl om.  

2. Det er nok omtrent det samme. 

3. Nej, denne person har en højere IQ end jeg. 

1. Ja, mon ikke! 

2. Ikke overvældende. 

3. Nej, mindre end jeg burde. 

Har du styr på dit liv for tiden? 
1. Ja, jeg har godt styr på sagerne. 

2. Jeg er lidt ude i tovene. 

3. Nej, mit liv er rent kaos. 

Ville menneskeheden være bedre tjent med, at 
der ikke fandtes religioner? 
1. Ja, den ville være langt bedre tjent. 

2. Det ville hverken gøre fra eller til. 

3. Nej, det ved Gud, den ikke ville. 

 

Det er udsagn, der går tæt på deltagerne (og måske overskrider grænser for, hvad nogle 

opfatter som private anliggender). Spillet distancerer udsagnene på den måde, at det handler 

om at gætte, hvad den anden vil svare. Men som spillet selv kommunikerer, handler det om 

dialog og at lære hinanden bedre at kende. Så der er på alle måder lagt op til en 

’grænseoverskridende’ snak, hvor den enkelte deltager skal tage stilling til sig selv og sine 

holdninger og sætte dem frem for de andre deltagere - indenfor spillets rammer (selvfølgelig). I 

en anmeldelse af spillet i politikken, står der: ... Det er befriende sjovt at spille så anderledes og 

dybt socialt quizspil, der prioriterer interessant personlig viden om medspillere... (Politikken den 7. 

feb. 2008). Spillet afgøres ved hjælp af jetoner, og der er ikke nogen rigtig taber. Man kan dog 

pege på, at den der sidder tilbage med færrest jetoner, og dermed har gættet de andre rigtigt 

færrest gange, har mindre social kompetence end de andre… 

Opsamling 

Eksemplerne på forskellige typer af dialogspil viser, at lige som iagttagelsesperspektiver af leg 

er mange, er også udformningen af legene, blot i kategorien dialogspil, mange. De 

ovenstående spil skaber dialog på forskellige måder, altså med forskellige medier eller 

spilteknologier. Jeg vælger at afgrænse mig yderligere i valget af spil, der ligger til grund for de 

kommende iagttagelser. Jeg retter blikket mod organisations-dialogspil og kun en type spil, 

nemlig brætspil. Jeg koncentrerer mig om brætspil, er for at begrænse de variabler, der har 

betydning for iagttagelserne. Ved at sætte en bestemt type spil som iagttagelsesgenstand, kan 

jeg sammenligne dem i forhold til deres forskellige måder at skabe dialog på, men inden for 

rammen af den samme type spil. Dette, mener jeg, muliggør fokus på netop denne type spils 

måde at organisere dialog på. Jeg forsøger dermed at skabe et afgrænset og fokuseret 

iagttagelsesfelt.  
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Legedialog i spil – legende snak 

Før jeg går i gang med at undersøge de konkrete dialogspil, vil jeg kort redegøre for den 

forståelse af styring, teknologi og magt, der ligger til grund for mine iagttagelser. Begreberne 

diskuterer jeg efterfølgende, når jeg bruger mine iagttagelser af de fem dialogspil i et 

styringsteknologisk blik. Begreberne har også betydning for undersøgelsen af de konkrete spil, 

da de ligger til grund for den måde, jeg iagttager spillenes interne organiseringsprincipper 

(styringspraksis) på.   

Styring, teknologi og magt 

- styring 

Det systemteoretiske iagttagelsesblik betyder, at styring bliver til minimering af en forskel. 

Forudsætningen for styring er, at der indsættes en forskel, der kan minimeres. Forskellene kan 

være mange: En økonomichef vil styre på forskellen mellem budget og forbrug (Thygesen 

2005:140). HRM, der arbejder med værdier, kan eksempelvis styre på at minimere forskellen 

mellem lokale normer og organisationens centrale værdier (Knudsen 2005:162). 

Styringskommunikation iagttages som minimering af en forskel. Styring kan kun finde sted 

gennem de styredes selvstyring og den iagttagede styringskommunikation er altid anden 

ordens kommunikation, idet den er afhængig af, om første ordens kommunikation knytter an 

dertil (Andersen og Thygesen 2004:12).29 

 

- teknologi 

Teknologier tilbyder indsættelse af kalkule, hvorefter der kan styres. Teknologier udmærker sig 

ved at simplificere og afgrænse årsagsvirkningssammenhænge, idet de forestilles at være 

pålidelige og gentagelige. Teknologier tilskrives kausalitet, idet de udvælger en mængde af 

mulige årsager og en mængde af mulige virkninger. Teknologierne simplificerer gennem 

selektion af årsager og virkninger, de sætter noget som forskel, men ekskluderer resten til 

omverden. De moderne teknologier bliver et udtryk for en etablering af en pålidelig relation 

mellem årsag og virkning (Thygesen 2005:141).  

 

                                                        
29 Styring, teknologi og magt uddybes i afsnittet om leg som styringsteknologier, hvor også Andersen og 

Thygesens styringsteknologisk blik uddybes.  
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I en teknologi som MUS 30 er ambitionen at etablere en sammenhæng mellem medarbejderens 

indre motivation og ydre mål og inden for rammen af denne forskel, kan der minimeres og 

dermed styres. Pædagogiske teknologier som elevplaner, logbøger, eksamen osv. søger på 

hver deres måde at etablere sammenhæng mellem undervisning og læring. Teknologier 

udmærker sig således ved at være gentagelige, det vil sige, at man ikke gang på gang skal 

opfinde den dybe tallerken, men derimod kan benytte sig af og udvikle på eksisterende 

teknologier, der forventes at have samme virkning. Det er her vigtigt at bemærke, at virkning 

ikke forstås som instrumentel, men som skabelsen af meningsfuld styringspraksis (Andersen 

og Thygesen 2004: 13). Teknologier iagttages som etablering af kalkuler, der indstifter den 

forskel, hvorpå der kan minimeres. Kalkulen er altid en kommunikativ tilskrivning, der selekterer 

mellem en forestillet horisont af mulige årsager og mulige virkninger og sammensætter dermed 

kausalitet. Teknologier konstitueres gennem indsættelsen af en forskel, som kan repeteres og 

udmærker sig derved ved deres gentagelighed. 

 

- magt 

Luhmann peger på moderne magt som en kommunikationsform, der deler verden i 

styrer/styret. Magtens kode deler verden i magtoverlegenhed (+) og magtunderlegenhed (-). 

Magtoverlegenhed er magtens positive motiverende værdi, og magtunderlegenhed er magtens 

reflektionsværdi (Andersen 2007:121). Den magtoverlegne kan læsse kompleksitet over på 

den magtunderlegne. Dette står grundlæggende i modsætning til tvang, som består i at tvinge 

en bestemt handling (Andersen 2007:122). Den magtunderlegne må håndtere kompleksiteten 

gennem en forsat fortolkning af den magtoverlegnes intentioner. I tilfælde af tvang har den 

magtunderlegne ikke valg- eller fortolkningsmuligheder. Det betyder, at magt forudsætter den 

magtunderlegnes frihed. Denne må nødvendigvis være fri til at styre sig selv i fortolkningen af 

den magtoverlegnes intentioner. Dette ligger på linje med Michel Foucaults tanker om moderne 

magt og subjektivering. I dennes optik undertrykker magt ikke individerne, men skaber 

subjektspositioner, som udfyldes. Den magt, der ligger gemt i teknikker og rutiner, er ikke en 

ydre tvangsmagt, men en disciplineringsfunktion, der disciplinerer individer indefra (Foucault 

1994:130). Frihed bliver således en forudsætning for magt, hvis modsætning bliver tvang. 

Power is exercised only over free subjects, and only insofar that they are free (Foucault 1994:139). 

Den moderne magt er således indlejret i hverdagens praktikker og rutiner som 

subjektiveringsprocesser (Foucault 1980:101). Magt forstås ikke som en synlig og udelukkende 

                                                        
30 Medarbejderudvilkingssamtale. 
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dominerende eller underkastende størrelse, den er produktiv, den skaber handlerum og skal 

dermed forstås positivt (Foucault 1980: 119). Magten er dermed allestedsnærværende, hvilket 

betyder, at der ikke findes nogen magtfri relationer (Foucault 1980: 141). Det betyder, at des 

mere selvstyringskapacitet hos den magtunderlegne, des mere magtpotentiale. Tvang bliver 

således magtens yderside. Moderne magt er ikke ikke-tvang, idet tvang altid er til stede som 

alternativ til magt i form af sanktioner. Tvangen bliver da magtens konstitutive yderside 

(Andersen 2007:123).  

 

Forudsætningen for at kunne etablere en meningsfuld styringspraksis er, at de man ønsker at 

styre, kan styre sig selv. Styring er afhængig af selvstyringskapaciteten hos den, man ønsker 

at styre. Hvis ikke der frivilligt knyttes an til kommunikationen, bliver der ikke styring. 31 

Kommunikationen er ledsaget af om forventningen om at fungere som præmis for andre 

kommunikationer. Styringskommunikation er således anden ordens kommunikation, den kan 

ikke selv bestemme, om der kommer styring ud af det. Først når første ordens kommunikation 

knytter an til anden ordens kommunikation, er der styring (Andersen og Thygesen 2004: 14).  

 

Jeg vil nu se nærmere på fem konkrete dialogspil. Det er alle brætspil, og de er alle rettet mod 

organisationer. Jeg iagttager spillenes ledeforskel dialog/tavshed. Hvordan markerer spillene 

dialog inden for spillets ramme (inderside af forskellen), og hvad sættes udenfor? 

 

Stress Values 

Stress Values32 er et brætspil lavet til grupper på fire til otte personer. Stress Values’ formål er 

at involvere deltagerne i en engagerende dialog om, hvordan de selv kan bruge stress positivt 

og dermed undgå kronisk stress. Spillet tager udgangspunkt i en positiv tilgang til begrebet 

stress og fokuserer på deltagernes positive erfaringer i hverdagen, derfor kaldes spillet også et 

trivselsspil. Metoden hedder AppreciativeInguiry33 og rationalet er, at ved at øge fokus på de 

praksisser, der fungerer og ikke på problemstillinger, øges de positive praksisser og dermed 

mindskes uhensigtsmæssige praksisser (som automatisk følge deraf).  

                                                        
31 Jf. den systemteoretiske kommunikationsopfattelse (se analysestrategi), hvor det er anknytningen, der 

bestemmer kommunikationen.  

32 Stress Values TM er udviklet af ADEO. www.adeo.dk  

33 Metoden er et amerikansk aktionsforskningskoncept til intervention i organisationer, grundlagt af David 

Cooperrider & Suresh Srivastva. For uddybelse, se deres artikel: Appreciative Inguiry in organizational life (1984). 
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Spillet består af: 148 handlingskort, 148 spørgekort, 32 stickers, 16 timeout-kort, 8 

beslutningskort, 8 stickersholdere, startkort, tusch, timeglas, spilleplade, spilleregler, action- 

plan-blok. Spillet er i en æske, der minder om spil som Trivial Pursuit, Bezzewisser og EGO. 

Brættet er i tykt pap og kortene i kvalitetspapir. Udformningen minder således om de spil, vi 

kender fra privatsfæren (selskabsspil) – der kommunikeres spil gennem indpakningen. I 

materialet om Stress Values står, at en af fordelene ved spillet er: Evnen til at tale om stress på 

en tryg og konstruktiv måde styrkes. Der er formuleringer som: engagerende dialog, maksimal 

opbakning og ejerskab over for initiativerne i gruppen, et anerkendende og løsningsfokuseret 

perspektiv. (www.adeo.dk). Stress Values sætter på denne måde selv et dialogideal, der 

handler om at være engagerende, tryg og konstruktiv.  

 

Stress Values starter med, at hver deltager får fire stickers med ufærdige udsagn, der lyder: 

For at håndtere stress bruger jeg især at:  

I dagligdagen trives jeg især ved at:  

Disse to udsagn sætter fokus på individet. Begge udsagn tager udgangspunkt i nutid: hvad gør 

deltager i sin hverdag – med fokus på trivsel frem for problemer.  

 

De to andre udsagn lyder: 

For at håndtere stress, bør vi fremme at:  

For bedre at trives, bør vi fremme at: 

Disse udsagn fokuserer på grupper eller fællesskaber og aktiverer en fremtidshorisont. På 

denne måde styrer kortene med de ufærdige udsagn, at deltager tager stilling til sig selv, 

relationer, nutid og fremtid.  
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På bordet ligger ca. 140 handlingskort med positive udsagn. På kortene står eksempelvis: 

Lytte og spørge ind til behov 

Selv tilrettelægge og prioritere opgaver 

Afstemme krav og forventninger 

Hver deltager vælger fire kort, hun synes passer bedst til de fire udsagn.  

Eksempel: For at håndtere stress bruger jeg især at: lytte og spørge ind til behov.  

Når deltagerne har valgt fire udsagn, der passer til spørgekortene tages spillepladen frem. Den 

består af en cirkel, der indeholder fem felter med værdierne: støtte, kontrol, udvikling, afslapning, 

effektivitet. Brætter er grafisk udformet med en stor cirkel og en indercirkel.  

 

Et startkort sætter spiller i gang: Den medarbejder, der har været i organisationen kortest skal starte 

med at udvælge det vigtigste kort for hende og lægge det på en af de fem værdier (de matchende 

stickers og handlingskort). Det kan eksempelvis være: I dagligdagen trives jeg bedst ved at: 

lytte og spørge ind til behov. Deltageren får to minutter til at fortælle, hvorfor dette kort er valgt, 

og hvorfor det er lagt på pågældende værdi. Begrundelsen skal ske med udgangspunkt i 

dagligdagen og gerne gennem sammenhængende beretninger. Der skabes hermed narrativer 

med udgangspunkt i deltagernes hverdagspraksis. Der bruges et timeglas til at styre taletiden 

med.  

 

Hver deltager har tre spørgekort pr. runde, som kan stilles til andre deltagere. Det er kun den 

deltager, der bliver spurgt, der må tale. Spørgekortene er lavet med anerkendende34 

spørgsmål og kan lyde: 

Hvem synes du er god til at ... 

Forklar hvad det er personen gør godt...  

Når en deltager har brugt sine to minutters taletid, kan hun give et spørgekort til en anden 

deltager. Der kan være spørgekort, der foreskriver at spørge bestemte i gruppen, eksempelvis 

den der er blevet spurgt mindst indtil nu.  

 

Hver deltager har ligeledes et beslutningskort pr. runde. Beslutningskortet giver retten til at 

foreslå, på hvilken værdi kortet placeres. Beslutningen tages ved hjælp af afstemning. Hvis der 

er flertal, placeres kortet på pågældende værdi, hvis ikke lægges det i den store cirkel, som er 

neutral.  

                                                        
34 Appreciative Inquiry 
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Afslutningsvist skal deltagerne blive enige om, hvilke kort der skal prioriteres for hver værdi og 

lægges i indercirklen. Disse kort synliggør dermed de prioriterede fokusområder og danner 

udgangspunkt for udformning af en konkret handlingsplan. Handlingsplanen noteres på spillets 

action plan book og skal indeholde konkrete fokusområder, konkrete handlingstiltag, 

ansvarsfordeling og deadlines.  

 

Spillet har desuden en procesevaluering indbygget. Her spørges til: om nogen felter er sværere 

end andre? Hvad kan årsagen være? Hvis der er nogen felter, der ikke har noget kort, hvad kan være 

årsagen til det? På denne måde formes en refleksionsdialog omkring spillet i spillet.  

 

Gennem sproglige formuleringer på kortene, skaber spillet en nutid og en forestillet fremtid. Det 

er kortene og deres formuleringer, der styrer, hvornår dialogen i spillet skal handle om nutid og 

fremtid. På denne måde styrer udsagnskortene, hvordan legedialogen forbliver med fokus på 

nutid og positive handlinger. Der er i legedialogen ikke mulighed for, at dialogen pludselig kører 

af sporet og kommer til at handle om andre ting, idet den fastholdes af de konkrete kort. I 

deltagernes selvfremstilling ligger der et krav om at tage udgangspunkt i deltagernes egen 

praksis. Den dialog, der formes i spillet, bliver således en kobling mellem deltager i rollen som 

deltager, og deltager i rollen som medarbejder. Omverdenen trækkes ind i spillet. Goffman 

peger allerede i 1961 i sit essay Fun in Games på leg som interaktionsform. Han bemærker 

her, at legen blot er afgrænset fra ’virkeligheden’ af en tynd skærm, der selekterer og 

modificerer, hvad der sluses ind (Goffman 1972:31)35. Dette synes også at være tilfældet her. 

Kortene sluser således dagligdagspraksisser ind i legedialogen, men styrer på, hvordan de kan 

tales om – de modificeres. Dialogen i spillet handler om deltagernes hverdagspraksis, men så 

at sige inden for legens trygge rammer. Spillet inkluderer det, der er udenfor og trækker det ind 

i spillet under metakommunikationen: dette er leg (Bateson 2005: 194). 

 

Spørgekortene er med til at styre, hvordan dialogen skal skifte mellem deltagerne. Disse kort 

udelukker muligheden for, at en enkelt deltager monopoliserer dialogen eller taletiden. Dette 

kan have en neutraliserende effekt i forhold til eksisterende sociale strukturer eller sociale 

roller, som deltagerne har i organisationen. Fordi der 'blot' leges dialog om stress, kan man 

                                                        
35 Goffman bruger i sine iagttagelser af interaktion metaforer om spil og drama til at beskrive organisering af 

interaktion med. Interaktion kan i Goffmans optik beskrives som hverdagsspil. Den sondring synes ikke at kunne 

opretholdes i forhold moderne organisations kommunikation, hvor det lader til at dialog (interaktion) må fordobles i 

legens form for at kunne få de frigørende effekter dialog kan producere. 
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udfordre eksempelvis lederen i gruppen eller nogle af de medarbejdere, der har været længe i 

organisationen og derfor kan have stærke sociale positioner – personer, som man muligvis 

ikke ville rette samme spørgsmål til uden for legens trygge ramme. På denne måde muliggør 

spørgekortene en (forestillet) neutralisering af eksisterende magtforhold og gør dialogen mere 

fri eller udforskende end dialogen uden for legen.  

Spørgekortene kan også give deltagerne mulighed for at lave strategiske træk (Goffman 

1972:33)36 i forhold til hvem, de vælger at give kortene til i forhold til eksempelvis at få 

opbakning til synspunkter, de ved, de deler med andre deltagere. Her tilbyder kortene sig som 

spilteknologi, der trækker på en mere klassisk opfattelse af spil med fokus på 

konkurrenceelementet og dermed mulighed for strategiske træk. Jeg mener ikke, det er spillets 

egen ambition at tillægge kortene denne kompetence, da det ikke handler om at vinde, men 

om at skabe engagerende dialog.  

 

Spillet benytter sig af et timeglas, der styrer hvor lang tid, hver deltager må tale. Deltagerne har 

to minutter til at formidle deres valg af udsagn og begrunde, hvorfor de vælger at knytte an til 

en given værdi. Tiden virker som regulerende mekanisme, der eksempelvis modvirker, at nogle 

deltagere monopoliserer taletiden. To minutters taletid kan for nogle være kort tid at skulle 

formidle et budskab eller et valg i, mens to minutter for andre kan være lang tid at skulle 

beholde taletiden i. Tiden virker som en relativt stram styringsmekanisme, men i forhold til spil 

og deres regler, giver det deltagerne mulighed for at kommunikere strategisk inden for 

tidsrammen til rådighed (Goffman 1972:33). Tiden kan også iagttages som en åbnende 

mekanisme, idet den hele tiden sørger for at holde legedialogen kørende. Det er ikke muligt for 

en enkelt deltager at 'tage' dialogen og monologisere den. Dette kan ofte forekomme i den 

almindelige dialogform, hvor de, der er bedst til at holde på taletiden, ofte kan sætte sig på 

dialogen. Tiden kan også iagttages som tryghedsskabende. Den sætter rammer for hvor 

længe, hver deltager må tale. Dialogen styrers dermed på en måde, så en enkelt deltager ikke 

kommer til at skulle forsvare sig selv og sine holdninger over en længere periode og dermed 

føle sig presset eller utilpas. Vi kender alle vendinger som ”nej lad os lige komme til bunds i 

                                                        
36 Goffman definerer netop spil ved, at interaktionsformen bliver strategisk. Kommunikation bliver til træk. Dette 

forudsætter en mere rationel tilgang til spillet, hvor træk kan intenderes (Goffman 1972:32-33). Denne klassiske 

type spil definerer Goffman som altid indeholdende et konkurrenceelement, hvor deltagerne vælger side og for at 

vinde laver strategiske træk. Denne definition af spil synes ikke dækkende for de sociale skabelsesspil, hvor 

konkurrenceelementet ikke er i fokus. Jeg bemærker blot her, at nogle af spillene muliggør en mere strategisk 

interaktionsform end andre og derved trækker på nogle klassiske spilteknologier/forventninger.  
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det”, eller ”hvad er det præcis, du mener med det?” Kortene styrer her, at der kun er bestemt 

taletid til rådighed, og at der kun stilles positive anerkendende spørgsmål. Det betyder, at 

dialogen styres i en positiv retning, hvor der er fokus på de gode praksisser. Spillet former på 

denne måde en dialogform, der selv styrer, at den ikke ender i skænderi eller beskyldninger, 

men holdes på et snakkende niveau, hvor alle kan føle sig trygge.  

 

Pladens kommunikation er med til at sætte en ramme om dialogens retning. Spillet tilbyder 

begreberne stress og trivsel gennem værdierne: støtte, kontrol, udvikling, afslapning, 

effektivitet. Deltagernes har mulighed for at forme deres dialog i forhold til disse værdier. Deres 

selvfremstillinger må derfor knytte an til de fem værdier og på denne måde subjektiveres 

(Foucault 1994:130) deltagerne inden for rammen af disse værdier. Spillet ekskluderer hermed 

andre mulige tematiseringer af trivsel som eksempelvis mobning, motivation, kreativitet, 

omsorg mv. Med andre ord inkluderer spillet de fem værdier på indersiden af begrebet trivsel, 

det er disse værdier, der markeres og andet udelades. Værdierne er den (begrænsede) 

kommunikation spillet stiller til rådighed for deltagernes forståelse af begrebet trivsel og 

dermed deres mulighed for at knytte an til begrebet (Andersen og Thygesen 2004:13). Der 

indbydes ikke til at diskutere, hvorvidt det er disse værdier, der skal bære begrebet, men blot 

hvordan deltagerne inden for denne ramme vælger at fremstille sig selv. Værdierne fungerer 

på denne måde som en selvteknologi (Foucault 1994:146), hvorigennem deltagerne 

subjektiveres. Værdierne i Stress Values er universelle værdier, det vil sige, de knytter sig til 

begrebet stress og trivsel men ikke til en specifik organisation. Spillet er netop lavet til at kunne 

anvendes i forskellige organisationer. Det er således spildesignernes fortolkning af begreberne, 

der stilles til rådighed. Dialogen indrammes dermed af disse værdier, men hvordan den 

tematisk udvikles er afhængig af deltagerne, der kan knytte an til værdierne på mange 

forskellige måder. Det værdierne gør 'konkret' for dialogformen er, at de former på hvilken 

måde, deltagerne skal reflektere deres egne holdninger inden for rammen af disse værdier 

(kategorier). Dialogen kan ikke handle om alting, men kun noget. På denne måde virker 

værdierne som en teknologi, der selekterer, simplificerer og tilbyder en sammenhæng mellem 

årsag og virkning (Andersen og Thygesen 2004: 14). Værdierne giver deltagerne muligheden 

for at forholde sig til og udtrykke deres selviagttagelser i forhold til noget. Deltagerne skal så at 

sige ikke opfinde begreberne selv, men kan bruge værdierne som sammenhængskraft 

(kausalitet), og alle deltagerne forholder sig til de samme værdier. De gentager på denne måde 

sig selv gennem spillet, og værdierne bliver dermed en af spillets styringsteknologier, som har 

mulighed for at styre på den dialog, spillet ønsker at forme.  
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Hvor kort og taletiden kan iagttages som åbnende mekanismer, der sikrer, at legedialogen 

bliver kontingent, hele tiden åbnes og holdes i gang, kan værdierne iagttages, som den 

mekanisme der sørger for, at dialogen alligevel begrænses. Værdierne er på denne måde med 

til at forme rammen for dialogen i form af en tematisk styring. Den dialog, kortene skaber, skal 

holde sig inden for rammen af værdierne. Der kan ikke snakkes om stress og trivsel på alle 

måder, men kun inden for rammen af værdierne – eller det vil sige, ”vi leger, at vi kan tale om 

stress og trivsel inden for rammen af disse værdier”. Desuden skal deltagerne blive enige om, 

hvilke kort der skal ligge hvor på pladen. Det betyder, at dialogen bliver konsensusorienteret. 

Deltagerne skal blive enige. Hvis de gennem dialogen når til enighed, afgøres det gennem 

afstemning – dette ligner meget en almindelig beslutningsproces.  

 

Spillet begynder, idet deltagerne samler sig om bordet, det vil sige når deltagerne er fysisk til 

stede. Der er som regel sat et bestemt tidsrum af til at spille, men ellers tager spillet ca. 2 

timer.37 Spillet afsluttes, når deltagerne har skrevet en handlingsplan på den vedlagte blok – 

eller? Handlingsplanen tages med ud i organisationen, hvor den ligger som beslutningspræmis 

for organisationens medlemmer. Hvis de vælger at knytte an til den, bliver den til beslutning og 

får konkret betydning for deltagernes sociale praksis. Der er altså en kobling mellem spil og 

organisation. Man kan pege på, at sammensætningen af de ufærdige udsagn og 

udsagnskortene er spillets begyndelse og udformningen af handlingsplanen er spillets 

(umiddelbare) afslutning. På denne måde fungerer disse spilteknologier som indgang og 

udgang for legedialogen, som netop er defineret, som afgrænset i tid og rum (Huizinga 

1955:9). 

 

Desuden er der inden for spillets ramme et refleksionsniveau, der skal ’spilles’. Refleksionen 

foregår efter spillets umiddelbare afslutning, den handler om spillets dialog og proces. Hvis 

man iagttager denne refleksionsdialog værende inden for spillets rammer, fasen er inkluderet i 

spillets regler, fordobles legedialogen så at sige igen i spillet. Først leges der dialog, så leges 

der refleksion om legedialog, alt sammen under metakommunikationen: at nu, leger vi. 

Metoden med dialog og refleksion om dialog minder om almindelige læringsprocesser og 

pointerne om, at læring først sker gennem refleksion (Sugar & Takas, 2000, Linder m.lf., 2001) 

synes at være indeholdt i spillets organisering.  

                                                        
37 Oplysning om spillets varighed stammer fra interview med Jes Prause, ADEO 2007.  
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Opsamlende bruger Stress Values spilteknologier som kort, bræt og tid. Spillet trækker således 

på klassiske brætsspilsteknologier, som deltagerne genkender fra traditionelle brætspil 

(Matador, Trivial Pursuit mfl.) Jeg peger på, at spilteknologierne bliver usynlige for deltagerne, 

fordi de knytter an til noget genkendeligt og selvfølgeligt. Kortene bruges til kontinuerligt at 

åbne legedialogen med. De sikrer, at legedialogen ikke lukker sig om sig selv. De sikrer også, 

at legedialogen ikke monologiseres af enkelte deltagere, men at den tværtimod holdes lige for 

alle deltagere. Den samme effekt har tidsintervallerne. Beslutningskortene styrer, hvordan 

legedialogen kan blive beslutningsorienteret, det vil sige komme til en afslutning (om konkrete 

korts placering) og på denne måde bliver legedialogen konsensussøgende. Men dialogen 

slutter ikke ved en beslutning, som en almindelig dialog ofte gør, idet nye kort åbner op for 

forsættelsen af dialogen. Det særlige ved den dialogform Stress Values organiserer ved hjælp 

af spilteknologierne er meget styret. Deltagerne skal ikke tænke på andet end at lege med, de 

skal ikke tage stilling til ret meget i forhold til opretholdelsen af dialogen. Der er tænkt på alt, 

selv at lave kort der foreskriver at spørge den, der er blevet spurgt mindst. Denne stramme 

styring, mener jeg, giver deltagerne mere frihed til at lege med – de skal ikke tænke 

konsekvens, blot følge legens rammer og lege med.   

 

Opsamlende bruger Stress Values følgende spilteknologier til at organisere dialog:  

 

• Handlingskort: Styrer at dialogen kontinuerligt genåbnes.  

• Spørgekort: Styrer, hvem der taler.  

• Beslutningskort: Styrer dialogformen i en beslutningsorienteret retning.  

• Brættet/værdier: Styrer på dialogens tematisering og afgræsning, hvad der tales om. 

• Timeglas: Styrer på taletid (afløser naturlig turtagning). 

• Handlingsplan: Giver mulighed for efterfølgende anknytning som beslutning.  

• Refleksionsspørgsmål: Styrer reflekterende dialog om legedialog i legen.  
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TrygVesta Trivselsspil 

TrygVesta Trivselsspil er et dialogspil formet efter de samme principper som Stress Values. 

Det er ligeledes et brætspil, hvis formål er at skabe dialog om trivsel på arbejdspladsen. Spillet 

er udviklet af TrygVesta selv. Spillet er samlet i en A4 mappe, som er delt ud til forskellige 

afdelinger, og man spiller i grupper afdelingsvis. Spillet indeholder en spillerplade med otte 

værdier: Humør-Motivation, Effektivitet-Udvikling, Tryghed-Støtte, Mestring-Engagement, som er 

skrevet på pladen i en cirkel. Spillepladen har en yder- og en inderkreds. Desuden indeholder 

spillet tre slags kort: 68 dialogkort, 80 spørgekort og 30 taletidskort, et timeglas, et ark til 

handlingsplanen samt en spillevejledning. 

 

Dialogkortene er udformet med udsagn som:  

For mig er det vigtigt ikke at have for hyppige målinger.  

Det er vigtigt for mig ikke at have en stresset leder.  

For mig er det vigtigt med godt humør på arbejdspladsen.  

For mig er det vigtigt at have tid til andre ting i livet end arbejde. 

Herunder står der: 

- Hvordan er det i min afdeling i dag?  

- Hvad kan vi gøre for at øge/mindske dette i afdelingen fremover?  

- Hvilket felt vil du lægge dette kort på – og hvorfor?  

 

På taletidskortene står: Forlænget taletid...  – vi har ekstra 3 minutter til fri diskussion, men vi 

må ikke kritisere det, de andre har sagt. 

Hertil hører et timeglas, der kan vendes, når et taletidskort lægges. 
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Spørgekortene bruges til at spørge ind til det, en deltager har sagt i fremlæggelsen af sit 

dialogkort. Det er positivt formulerede ”hv-spørgsmål”, som:  

Hvordan kan det give større tilfredshed i arbejdet? 

Hvordan gør du det?  

Hvad motiverer dig til at......?  

Hvordan mener du, at vi kan støtte hinanden sådan, at det sker?  

Hvad håber du på, at ....... vil medfører?  

 

Ud over pladen, kortene og timeglasset er der i mappen vedlagt et handlingsplanark samt et 

ark med spillereglerne. Her står formålet med spillet skrevet: En åben dialog om, hvad der kan 

fremme trivsel og mindske stress i afdelingen. TrygVesta-spillet sætter selv åben dialog som 

idealdialog.  Selve pladen og kortene er ikke udført i samme kvalitet som i Stress Values. Det 

er en tyndere pap-plade og kort. Hele spillet er samles i en A4 plasticmappe. På denne måde 

minder indpakningen mere om arbejdsmappe end et spil. Farverne er røde, hvide og grå 

nuancer, som matcher organisationens farver. Der kan være op til 8 deltagere i spillet, og der 

spilles afdelingsvis. Der sættes ca. 3 timer af til spillet, hvor de 2,5 time er spilletid, og den 

sidste halve time sættes af til udfyldelse af handlingsplanen.   

 

Spillet fungerer på samme måde som Stress Values i forhold til igangsætningen. Deltagerne 

vælger fire dialogkort hver med udsagn, som de vurderer, er vigtigst for dem. Den, der har 

været ansat i virksomheden kortest tid, starter spillet. Herefter spilles i urets retning. Deltagerne 

fortæller, hvorfor pågældende kort er valgt med begrundelse i deres daglige praksis og i form 

af konkrete eksempler fra hverdagen. Kortene placeres i indercirklen. Hvis en anden deltager 

placerer sit kort i samme felt i indercirklen, diskuteres det hvilke af kortene, der skal blive 

liggende, og det andet lægges ud i ydercirklen. Der kan kun ligge et kort i indercirklen ad 

gangen. Her bliver dialogen således konsensus- og beslutningsorienteret. Deltagerne skal nå 

til enighed om, hvilke kort der skal prioriteres. Spørgekortene bruges af de andre deltagere til 

at spørge ind til de pågældende udsagn på dialogkortene. Denne del af dialogen er ikke 

tidsstyret. Taletidskortene kan lægges, hvis en deltager synes, der er behov for yderligere 

diskussion af et kort. Når et taletidskort benyttes sættes timeglasset, og der er nu tre minutters 

fri dialog omkring udsagnet, her er det ikke styret, hvem der taler.  

 

Når spilletiden er gået, formodes det, at der ligger et kort i indercirklen på hver af de fire 

værdier på pladen. Disse kort danner udgangspunkt for den handlingsplan, der skal 
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udarbejdes. Der laves en handlingsplan til hvert kort, som afdelingen skal gennemføre. Det vil 

sige, at deltagerne tager ’noget’ med fra spillet, som der efterfølgende kan knyttes an til.  

 

TrygVesta Trivselsspillet benytter sig af samme type spilteknologier som Stress Values. Der er 

dialogkort, der styrer, hvad der tales om. Udsagnene på kortene bliver således den 

mekanisme, der kontinuerligt åbner dialogen. Ved hele tiden at skabe en ny indgang til 

dialogen, former TrygVesta-spillet en dialog, der ikke lukker sig om enkelte udsagn. Kortene 

modvirker en fortætning eller hårdknude i dialogen.  

Kortene tager ansvar for de holdninger, der formidles, idet deltagerne jo blot følger spillets 

regler, når de snakker om kortene. Havde det været en dialog uden for spillet, havde man 

måske valgt ikke at bringe disse holdninger frem. Det er i høj grad den samme type dialog 

TrygVesta skaber, som den vi så i Stress Values. En dialogform, hvor deltagerne snakker om 

tingene på en tryg og åben måde. Kortene, som teknologi, sikrer, at dialogen åbnes gang på 

gang og spillets kommunikation om at være spil, sikrer tryghed - ”vi leger jo bare”.   

I begge spil bliver deltagerne bedt om at forklare deres udsagns- eller dialogkort med 

udgangspunkt i egen hverdagspraksis. Legen genindfører på denne måde virkeligheden.38 Det 

vil sige, at dialog med udgangspunkt i deres hverdag føres ind i legen. Det særlige ved den 

legedialog, som skabes i begge spil er, at den, idet den er leg, er uden konsekvenser. Ansvaret 

tages ud af dialogen. Nu leges der, og derfor kan dialogen tage karakter af at være åben og 

tryg, deltagerne skal ikke tænke på konsekvenser i forhold til de holdninger. de begiver sig af 

med i spillet – for det er jo blot et spil.  

 

Legedialogen bliver således gennem relativ stram styring holdt åben og legende. Den undgår 

tendens til at lukke sig om sig selv og gå i stå eller blive noget andet end snak, eksempelvis 

skænderi, som dialog uden for legens rammer lettere kan udvikle sig til. En undtagelse af 

denne styring af dialogens form, som dialog eller snak, er taletidskortene. De giver deltagerne 

mulighed for ’fri’ dialog, dog styret af en tidsramme. I denne korte tidsramme på tre minutter 

indføres en mere 'virkelig' dialogform, forstået på den måde, at her er der plads til at kæmpe 

om taletid. Det er ikke styret, hvem der har ordet. Dog er den fri dialog modificeret ved at 

kortene foreskriver: Vi har ekstra 3 minutter til fri diskussion, men vi må ikke kritisere det, de andre har 

sagt.. Der styres altså på, at dialogen ikke kan udvikle sig i en negativ retning, deltagerne må 

                                                        
38 Med virkelighed mener jeg det, der ligger uden for legen. Der er dog ikke en antagelse om, at det uden for 
spillet er mere virkeligt eller sandt end det inden for legen.  
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ikke kritisere det, de andre har sagt. Dermed forbliver legedialogen inden for rammen af en 

positiv snak.  

 

I TrygVesta-spillet er det lederen, der styrer spillet, så her adskiller det sig en smule fra Stress 

Values, som ikke har denne sociale rolle med i spillet. TrygVesta-spillet indfører således en 

reel magtstruktur i spillet, men inden for legerammen. Så selvom lederen styrer spillet, leger 

deltagerne jo stadig blot dialog, og lederen bliver ikke ordstyrer eller dialogstyrer som til et 

formelt møde eller en afdelingssnak. Det er stadig kortene, der faciliterer denne funktion, 

hvormed lederens sociale (magt) position neutraliseres eller gemmes. Kortene sætter en 

forskel mellem tryghed og risiko, som den søger reduceret. Selvom lederen er til stede, søges 

dialogen gjort tryg og fri for eksisterende sociale strukturer, som kan modvirke denne tryghed 

og sætte dialogens åbenhed og frigørende effekt på spil.  

 

Når dialogkortene nærlæses, deler udsagnene sig i tre kategorier. Det handler om henholdsvis 

deltagers relation til lederen, deltagers relation til sig selv som privatperson og deltagers 

relation til sig selv som medarbejder. Eksempelvis: 

For mig er det vigtigt ikke at have en leder med humørsvingninger.  

For mig er det vigtigt at have tid nok til familien.  

For mig er det vigtigt at være en del af et præstationsmiljø.  

For mig er det vigtigt med kollegaer, som tager sig tid til en snak over en kop kaffe i arbejdstiden.  

 

Jeg går ikke i dybden med spillets sproglige udformning, men jeg bemærker, at udsagn som 

disse går tæt på deltagerne. Det er udsagn, der fordrer, at deltagerne udleverer og fremstiller 

deres personlige holdninger så at sige uden et filter. Dette gøres legitimt, fordi ansvaret for 

udsagnene lægges ud i kortene, og deltagerne dermed leger. Man kan ikke lege med, hvis 

man ikke deltager. På den måde styres deltagerne til at tage imod kommunikative tilbud om 

bekendelse af personlige holdninger uden tilbageholdenhed – ”og det er jo okay, for det er bare 

en legedialog”. Der skal ikke tænkes konsekvens. 

 

Spillet tilbyder fire værdier som trivsel defineres indenfor, og som danner rammen for den 

kommunikation, deltagerne kan knytte an til og dermed den subjektivering, der finder sted 

(Foucalt 1994:147). Deltagerne kan se sig selv og skabe sig selv i forhold til disse værdier. 

Igen er der ikke tale om at diskutere værdierne eller deres berettigelse, de fungerer 

disciplinerende (Foucalt 1994:146) i forhold til legedialogen. I TrygVesta er værdierne: Humør-
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Motivation, Effektivitet-Udvikling, Tryghed-Støtte, Mestring-Engagement. Det er spillets italesættelse 

af begrebet trivsel, den kommunikation der stilles til rådighed. I dette spil inkluderes 

eksempelvis humør og tryghed i organisationens iagttagelse af trivsel. Værdierne fungerer som 

markering af trivselsbegrebets inderside og udelukker andre mulige italesættelser af begrebet 

(Andesen og Thygesen 2004:13). Ligesom i Stress Values fungerer værdierne som en 

teknologi, der former og afgrænser legedialogen. Værdierne sætter rammer for, hvordan 

dialogen tematisk kan se ud.  

 

TrygVesta Trivselsspillet benytter sig af de samme brætspilsteknologier som Stress Values til 

at skabe en åben dialog med – brættet, værdierne, kortene og timeglasset. Desuden spilles 

spillet i urets retning, som er en klassisk spilleregel, og som er med til at gøre dialogen 

ligeværdig, idet der ikke skal kæmpes om taletid eller turtagning. Disse teknologier 

usynliggøres for deltagerne, fordi de mere eller mindre automatisk knytter an til ’blot’ at være 

spillets regler.  

 

TrygVesta-spillet afsluttes ligeledes med en handlingsplan, som der, inden for spillets ramme, 

er afsat tid til. Den dialog deltagerne lige har leget, gøres beslutningsorienteret. Den gøres til 

præmis for fremtidige handlinger.  

 

Opsamlende bruger TrygVesta følgende spilteknologier til at organisere dialog:  

 

• Dialogkort: Styrer at dialogen kontinuerligt genåbnes. 

• Spørgekort: Styrer, hvem der taler.  

• Taletidskort: Giver mulighed for ’fri’ dialog afgrænset af en given tidsramme.  

• Timeglas: Styrer på taletid.  

• Brættet/værdier: Styrer på dialogens tematisering og afgræsning, hvad der tales om. 

• Handlingsplan: Giver mulighed for efterfølgende anknytning som beslutning.  
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Ansvar på tværs – et dialogspil om virksomheders sociale ansvar 

Ansvar på tværs er et dialogspil, der tematiserer virksomheders sociale ansvar. Ansvar på 

tværs siger selv om spillets formål: Det giver inspiration og opfordrer til debat. Der er ingen 

færdigpakkede mirakelløsninger. Spillet handler om dialog og videndeling. Spillet er udformet på en 

anden måde end de to tidligere spil. Det struktureres af seks store plader med forskellige 

fokusområder og dilemmaer. Ansvar på tværs er bygget op om en fiktiv virksomhed, som 

deltagerne skal forholde sig til samt koble egne erfaringer og praksisser til. På en af pladerne 

fortælles historien om den fiktive virksomhed Olsens Isfabrik. Der fortælles, at virksomheden er 

et gammelt familieforetagende, som ledes af direktør Olsen, hvis tipoldefar startede 

virksomheden. At virksomheden ligger syd for en større provinsby. At fabrikken tidligere solgte 

primært lokalt, men nu har startet en lovende eksport til Asien. En ny kreds af investorer er 

trådt ind i bestyrelsen, og man overvejer at flytte noget af produktionen øst på. Fortællingen 

skitserer potentielle dilemmaer, som mange små og mellemstore virksomheder står over for i 

dag. Denne fortælling er med til at sætte rammen for spillet og sætte dilemmaerne i en 

organisationskontekst.  

 

Spillet introducerer tre fokusområder med hver tre tematiseringer:  

Forebyggelse: sundhedsfremme, stresshåndtering, samt mobning og trivsel.  

Fastholdelse: Sygdom og fravær, kompetence og opkvalificering, samt afsked og seniorpolitik.  

Integration: flygtninge og indvandrere, langtidsledige, samt særligt udsatte.  

 

 

På spillepladen, hvor temaerne introduceres, understreges det, at virksomheden er fiktiv, at 

dilemmasituationer og persongallerier er opdigtede, men alle baseret på konkrete eksempler 

og virkelige hændelser fra hele landet. Der står, at spillet kan bruges af både virksomheder, der 

har erfaringer med socialt ansvar og virksomheder, der lige er begyndt at arbejde med socialt 

ansvar. Desuden indeholder spillepladen en tak til: Virksomhedsnetværk for det sociale 
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engagement, testvirksomheder og særlig tak til: Det Nationale Virksomhedsnetværk v. Trine 

Åbo Andersen og CABI – Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, Arbejdsmarkedsstyrelsen v. 

Niels Højengård. Spillet inddrager i højere grad eller mere synligt kommunikation om spillets 

omverden, end de to tidligere spil.  

 

Spillet indeholder praksisbrikker og idealbrikker. Bag på idealbrikkerne er der skrevet 

refleksionsspørgsmål til de forskellige dilemmaer, som deltagerne skal arbejde med. På 

idealbrikkerne er der henvisninger til forskellige hjemmesider, hvor deltagerne da opfordres til 

at søge yderligere information.  

Forebyggelse: mobning og trivsel: www.voksenmobning.dk 

Forebyggelse: Sundhedsfremme: www.ncsa.dk 

Fastholdelse: Sygdom og fravær: www.via2000.dk 

Fastholdelse: afsked og seniorpolitik: www.socialnetvaerk.dk/sw8736.asp 

Integration: særligt udsatte: www.socialtnetvaerk.dk/sw5717.asp 

Reglerne for spillet står på den ene af pladerne. Hver plade skitserer et dilemma og seks 

handlemuligheder i forhold til pågældende dilemma. Fortællingerne på pladerne er alle 

illustreret med tegninger, der har tegneserieagtige træk.  

 

Deltagerne deles op i grupper. Grupperne skal diskutere, hvilken af løsningerne de mener 

passer til deres organisation, samt hvad de genkender som den mest sandsynlige 

løsningsmulighed i deres organisation. Gruppen placerer deres praksiskort ved den løsning, de 

mener passer bedst til deres organisation og fremlægger, hvorfor denne løsning er valgt. Når 

alle grupper har fremlagt deres praksisvalg, skal alle deltagere blive enige om en løsning som 

vælges. Herefter tages idealbrikken frem. Grupperne skal nu diskutere, hvilken af 

mulighederne er den ideelle løsningsmulighed. De placerer brikken ved løsningsmuligheden og 

fremlægger hvorfor. Idealbrikken flyttes ved de forskellige fremlæggelser. Alle deltagere skal 

afslutningsvist blive enige om en idealløsning og placere brikken her ud for. Herefter vendes 

idealbrikken og refleksionsspørgsmålet diskuteres igennem. Sådan forsætter spillet, til man har 

været alle eller udvalgte dilemmaer igennem. Processen styres af tidsintervaller, der styres af 

en tidstager. Spillet sætter følgende tidsrammer for dialogerne:  

 

1. Opstart, holdfordeling og regelforklaring, 10 min. 

2. Diskussion på holdene af praksis, 5 min. 

3. Fremlæggelse af praksisvalg, 5 min. 
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4. Fælles diskussion af praksis, 5 min. 

5. Diskussion på holdende af idealvalget, 5 min. 

6. Fremlæggelse af idealvalg, 5 min. 

7. Fællesdiskussion af idealvalg, 5 min. 

8. Refleksion, 10 min.  

Hvert dilemma tager således ca. 40 minutter.  

 

I det følgende gengives to af spillets dilemmaer for at synliggøre spillets kommunikation og 

dermed præmis for den dialog, der skabes. Det første dilemma er under temaet forebyggelse: 

stresshåndtering.  

 

 
Fru Rasmussens soloridt 
I regnskabsafdelingen har der længe været turbotravlt. Den ene af de to faste bogholdere er på barsel, 

og Fru Rasmussen må selv ordne hele årsregnskabet. Hun er den stille type, der aldrig hæver 

stemmen. Direktør Olsen har tilbudt at finde en vikar, men Fru Rasmussen lover, at hun kan magte 

opgaven alene. Hun er sikker på, at det vil tage for lang tid at sætte en ny person ind i sagerne. Fru 

Rasmussen kaster sig over opgaven, der desværre falder lige oven i den månedlige lønudbetaling og 

opgørelsen over feriepenge. Og det gamle regnskabsprogram driller, som det plejer.  

 

En dag ringer virksomhedens revisor til direktør Olsen. Revisoren har netop fået det første udkast til 

årsregnskab fra Fru Rasmussen. Han er bekymret over de mange fejl, og at det ikke helt ser ud, som 

det plejer. 

 

Hvad gør direktør Olsen? 
A: Vikarbureau 

Det er åbenbart for stor en mundfuld for Fru Rasmussen. Direktør Olsen ringer straks til et vikarbureau 

og får fat i tre regnskabsfolk. Derefter indkalder han Fru Rasmussen til en alvorlig snak. De må jo prøve 

at finde noget andet, hun kan lave.  
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B: Ro på 

Direktør Olsen beroliger revisoren. Det er helt naturligt med lidt småfejl i første udkast. Fru Rasmussen 

skal nok få det på plads. Næste dag spørger han fru Rasmussen igen, om hun har behov for 

assistance. 

C: En hjælpende hånd 

Direktør Olsen nævner aldrig samtalen for Fru Rasmussen. Næste dag roser han hende for arbejdet og 

foreslår, at de sætter sig sammen og går det hele igennem. Han vil gerne give en hånd med. Han har jo 

faktisk selv lavet regnskabet engang, selvom det er mange år siden. 

D: Opsang  
Direktør Olsen indkalder Fru Rasmussen til møde næste dag og giver hende en opsang. Hun har 

påtaget sig opgaven og må stå ved sit ansvar. Hvis hun ikke kan magte opgaven, må hun sige fra. 

E: Bogholder Olsen 

Direktør Olsen ringer til Fru Rasmussen og beder hende om at koncentrere sig om løn og feriepenge. 

Han skal nok færdiggøre årsregnskabet – som chef må man nogle gange tage sagen i egen hånd. 

Direktør Olsen aflyser alle sine møder resten af ugen, finder sine gamle studiebøger i regnskabsførelse 

frem – og går i gang. 

F: Eller... 

 

Idealkort: 

Refleksion 

1. Hvorfor bliver man stresset? Er det bare et spørgsmål om at have for travlt? 

2. Hvilke symptomer er der på, at man er stresset? Hvordan slår kroppen alarm? 

3. Hvad gør I, når der sker noget uforudset, og en kollega pludselig udviser tegn på stress? Har I 

retningslinjer omkring stress? 

Videre arbejde 

1. Se tilbage på det sidste års tid og skriv ned, hvornår stress har været et problem. Hvad vil I 

gøre næste gang situationen melder sig? 

2. Stress kan forebygges med et godt overblik og ved at sige fra i tide. Aftal, hvordan I advarer 

hinanden, når det begynder at brænde på. 

Læs mere på www.dr.dk/stress 

 

Det andet dilemma handler om integration: flygtninge og indvandrere. 
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Tolerance på prøve 

Ismejeriet har lige ansat en ny grafiker til at hjælpe med at redesigne al ispapiret. Den nye grafiker 

hedder Yasmin. Hun kommer fra Iran og er lige blevet færdig på designskolen. Hun er muslim, går med 

tørklæde og beder flere gange dagligt. 

 

Efter kort tid opstår der problemer. Yasmin er dygtig og sød, men flere af kollegaerne er utrygge ved 

hendes mand, der henter og bringer hende hver dag. Manden kommer mindst tyve minutter før Yasmin 

får fri, og han sætter sig altid demonstrativt i en stol på det store fælles kontor og venter på sin hustru. 

Kollegaerne bryder sig ikke om, at manden følger med i deres arbejde. Og det er ærgerligt, at Yasmin 

ikke kan blive og småsludre lidt efter arbejde sammen med de andre. Yasmins chef Morten er også lidt 

irriteret. Undertiden er der meget travlt, og hele teamet må knokle igennem til ud på aftenen. De tør dog 

ikke bede Yasmin om at hjælpe til, når det kniber. 

 

Hvad gør Morten? 
A: Accept 
Man må jo acceptere, at folk har forskellige vaner og kulturer. Så længe Yasmin passer sit job, er der 

ikke noget Morten kan gøre.  

B: Advarsel 
Morten indkalder Yasmin til et møde og giver hende besked på, at manden ikke længere må komme på 

kontoret, da det gør kollegaerne usikre. Den gode stemning skal ikke spoleres. 

C: Opsigelse 

Situationen er træls, men Morten har ikke råd til at have en medarbejder i afdelingen, der ikke knokler 

igennem, når det gælder. Han opsiger med beklagelse Yasmin, før hendes prøvetid udløber. 

D: Mandesnak 

Morten trækker manden til side en dag og tager en snak med ham uden Yasmins viden. Morten 

forsøger at forklare situationen og beder manden holde en lavere profil. Ellers vil Yasmin miste jobbet. 

E: Afløserjob 

Morten tror, at problemet skyldes mandens arbejdsløshed. Morten snakker med lagerchefen, og de 

bliver enige om at tilbyde manden et afløserjob på prøve. Det er forsøget værd.  

F: Eller... 
 

Idealkort: 

Refleksion 

1. Er det i orden med kulturforskelle på en virksomhed? Kan det fungere? 

2. Hvor mange hensyn er I villige til at tage, for at en kollega med anden kulturbaggrund kan føle 

sig hjemme? 
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3. Er der flygtninge eller indvandrere ansat hos jer? Hvis ja, hvordan er jeres erfaringer? Hvis nej, 

hvorfor ikke? 

Videre arbejde 

1. Lav en liste over jeres bekymringer ved ansættelsen af en flygtning eller en indvandrer. Er 

situationen forskellig for en indvandrer i forhold til en flytning? Gå listen igennem og overvej, 

hvad der er fordomme, og hvad der er reelle barriere. 

2. Tag en snak om muligheden for at ansætte en flygtning eller indvandrer. Under hvilke 

omstændigheder vil det være muligt, og hvad kræver det af forberedelse? Er det noget, man 

har lyst til? 

Læs mere på www.cabiweb.dk 

 

Dialogen styres af tidsintervaller, men i modsætning til de tidligere dialogspil, er dialogen i 

tidsintervallerne ikke styret. Der er ikke kort, der bestemmer, hvem der har ordet, eller hvem 

der spørges. Indholdet af dialogen er styret af dilemmaet og dets løsningsmuligheder samt af, 

hvorvidt der er tale om praksis- eller idealløsninger. Hvordan grupperne diskuterer, hvem der 

får taletid, og hvordan de når til enighed, er der ikke regler for. Dialogformen i Ansvar på tværs 

er på denne måde mindre styret end de to tidligere spil. Spillet sikrer ikke, at alle kommer til 

orde, eller om nogen taler mere end andre. Spillets idealdialog synes således ikke at handle 

om at styre på ligevægt og neutralisering af eksisterende sociale strukturer, som vi så de i 

Stress Values og TrygVesta Trivselsspillet.  

 

Tidsintervallerne kommer dermed til at spille en større rolle i forhold til formningen af 

legedialogen i dette spil, idet det bliver en af spillets primære teknologier. Der ligger i 

tidsintervallerne en forudsætning om at skulle begynde og afslutte dialogen inden for en relativ 

kort tidsramme. Dette giver mulighed for at holde dialogen oppe i tempo. Det bevirker, at 

dialogen ikke løber i forskellige retninger eller løber ud, idet gruppen skal blive enig inden for 

en kort tidsramme. Den dialogform spillet tilbyder, er diskuterende og konsensussøgende. 

Grupperne skal blive enige om valg af både praksisbrik og idealbrik. Spillet genindfører en 

'almindelig’ dialogform, med dertilhørende praksisser som turtagning og taletid i legen. Trods 

tætte ligheder med 'praksisdialog' finder denne dialog stadig sted inden for spillets rammer. På 

denne måde oplever deltagerne også i dette spil, at der nu leges, at der diskuteres socialt 

ansvar og forskellige dilemmaer. Der skabes så at sige en anden forventningsstruktur omkring 

snakken i spillet, end havde den været uden for spillet. Jeg bemærker, at man kan spørge til 

om dialogen overhovedet ville finde sted, hvis det ikke havde været for spillet, idet dialog, især 
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omkring svære dilemmaer, ikke i praksis 'bare' sætter sig selv i gang. Tværtimod kan disse 

dilemmaer ofte være forbundet med tabuer eller ubehag og derfor ikke blive italesat – de 

forbliver tavse.  

 

Dialogen i Ansvar på tværs formes ikke i en positiv og anerkendende form, som vi så det i 

Stress Values og TrygVesta Trivselsspillet. Ansvar på tværs skaber dialog ved at tage 

udgangspunkt i problemstillinger synliggjort gennem fortællinger. Fortællingerne er 

problemorienterede og personificerede, det vil sige knyttet til sociale identiteter. Når dialogen 

tager udgangspunkt i dilemmaer og problemstillinger former den også fokus på løsning. Der 

indsættes en sammenhæng mellem problemer og løsninger, der søges reduceret gennem 

dialogen i spillet. Dialogens funktion i dette spil bliver at mindske problemtid og dermed øge 

trivselstid, altså omvendt af de to tidligere spil.  

 

Dilemmatilgangen kan ligeledes iagttages som en motiverende dialogform. En dialog 

(diskussion) omkring dilemmaer engagerer ofte relativt let deltagerne. Dilemmaer er 

debatoplæg, der altid har flere sider. Det vil sige, at man næsten kan være sikker på, at der 

blandt deltagerne findes repræsentanter for forskellige holdninger til dilemmaet. Men med 

holdninger, især hvis de er radikale, følger en vis risiko. Det kan være tab af ansigt39 ved 

manglende opbakning, hvilket kan være yderst ubehageligt (Goffman 2004:41)40. Under alle 

omstændigheder er der tilknyttet andre konsekvenser, når der ikke er en legeramme om 

dialogen. På denne måde trækker Ansvar på tværs på en debatterende dialogform, som uden 

for spillet kan være risikopræget, men som gøres tryg inden for spillets ramme. 

 

Sprogbrugen i dilemmaerne understøtter Ansvar på tværs problemorienterede tilgang til de 

forskellige tematiseringer. I dilemmaet omkring Yasmin er formuleringer som hvor mange hensyn 

er I villige til at tage med til at synliggøre en antagelse om, at forskellige kulturelle identiteter 

kræver, at man viser hensyn. Der fokuseres ikke på fordele eller succeser med spørgsmål 

som: Hvad er de største fordele ved kulturforskelle på en arbejdsplads, eller hvad er det bedste 

                                                        
39 Goffman kalder det at bære forkert ansigt. Dette er ofte fulgt af skam eller underlegenhed, fordi det bringer 

usikkerhed om, hvad der sker med hans omdømme i interaktionen (Goffman 2004:42). 

40 Goffman peger på, at interaktionsdeltagerne ofte vil arbejde med forskellige undvigelsesstrategier for at undgå, 

at rammen for interaktionen bryder sammen. Dermed opretholdes den sociale orden. Ikke desto mindre kan 

sådanne situationer betyde tab af social position/omdømme eller have fremtidige konsekvenser for det face/linje, 

man gerne vil opretholde (Goffman 2004: 41-42). 
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ved at have en arbejdsplads med forskellige kulturelle identiteter? Her bemærker jeg, at den 

dialog der formes i spillet, på baggrund af sådanne sproglige tilbud, kan have tendens til at øge 

et fokus på problemer forbundet med socialt ansvar, hvilket ikke støtter op om spillets formål 

eller ambition. 41 

 

Pladerne og brikkerne er også i dette spil teknologier til at åbne dialogen med. På 

Idealbrikkerne åbnes muligheden for at tale forebyggelse, men dette sker igen ud fra et 

rationale om at undgå problemer. Dialogen i dette spil formes i spændingsfeltet mellem praksis 

og ideal og bliver i høj grad en refleksionspræget dialogform. Deltagerne skal tage stilling til gør 

og burde.  

 

Idealbrikkernes refleksionsspørgsmål tilbyder deltagerne at tage stilling til egne holdninger i 

forhold til pågældende tema. De indbydes til at reflektere over og derefter knytte an til egne 

selvbilleder og holdninger. Dialogen går så at sige i refleksionsmodus inden for rammen af, at 

dette er leg.  

 

På idealkortene findes videre arbejde, der inviterer deltagerne til at deltage i praktiske øvelser, 

nogle med konkrete output. På et af kortene der handler om kompetenceudvikling, bliver 

deltagerne bedt om at skrive en stillingsbetegnelse af eget job og vurdere om egne 

kvalifikationer stemmer overens med jobbet, hvis de skulle søge det i dag. Deltagerne skal 

altså tage stilling til sig selv og snakke om sig selv som kompetence og udviklingspotentiale 

(Andersen 2005:248). Dialogen er stadig sat inden for legens ramme, det er altså ikke en rigtig 

øvelse, men vi leger, at det er en rigtig øvelse. På et af kortene står der: tag en snak om 

ansættelse af indvandrere. At tage en snak om noget, er som regel det, man gør uden for legen, 

igen fordobles virkeligheden i legedialogen.  

 

I forhold til sprogbrugen i Ansvar på tværs, kan det bemærkes, at den er en smule 

gammeldags – eller karikeret. Formuleringer som Direktør Olsen, Fru Rasmussen knytter sig til 

en hierarkisk opfattelse af ledelse. Spillet fremstiller de sociale roller relativt karikeret. Dette 

kan gøres med henblik på at gøre det hele lidt mere sjovt – det er jo bare en leg. Ansvar på 

                                                        
41 Jeg kan ikke udtale mig om, hvordan der konkret knyttes an til spillet. Men blot bemærke, at den sproglige 

udformning eller stil – som er gennemgående for spillet, efter min mening, indbyder til, at dialogen kan gå i denne 

retning.  
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tværs formidler selv spillets ambition således: ... rejser en vifte af vigtige og alvorlige spørgsmål 

med en humoristisk indgangsvinkel...  

Eksempelvis fortæller et af dilemmaerne om chaufføren Pelle, der har lagt sig lidt ud på det 

sidste, muligvis fordi han stjæler is og spiser dem. I dilemmaet fortælles det desuden, at han 

står over for en skilsmisse derhjemme. Der er således en komisk vinkel, kombineret med en 

alvorlig problemstilling. 

 

Desuden er illustrationerne, med de tegneserieagtige træk, med til at understrege denne 

kobling mellem leg og alvor. Spillet trækker på en humor og dertilhørende forventningsstruktur 

– det er sjovt at lege. Samtidigt indbydes der til, at legen tages alvorligt. På denne måde kan 

den humoristiske sprogbrug iagttages som en teknologi, der søger at åbne dialogen og gøre 

den tilgængelig, trods svære dilemmaer. Legedialogen bliver gjort sjovere end dialogen ville 

være uden for legen, den åbnes med humor. Jeg mener, det er en måde, hvorpå legedialogen 

skabes som oplevelse uden konsekvenser. Det skal være sjovt. Det er noget andet end dialog 

udenfor, selvom det kan være svært at se. Humor kan desuden iagttages som en 

distanceringsmekanisme. Når vi bruger humor kan vi sætte os selv lidt på afstand og grine af 

det hele. Problematikkerne (for)skydes lidt og gøres mindre farlige. Humor kan altså iagttages 

som en selvstændig teknologi, der kan virke frigivende (Jones 1998:12) og gøre dialogen 

mindre ’farlig’ eller mindre forpligtende, om man vil.  

 

Spillet bruger rollespilsteknologi, idet deltagerne skal sætte sig ind i rollen af de pågældende 

beslutningstagere. De skal således se og diskutere dilemmaerne ud fra bestemte sociale roller. 

Rollen styrer dermed det blik, hvorfra dialogen udspringer. Det tilbyder en form for ’helle’ 

forstået på den måde, at man i rollen som en anden, kan lufte (radikale) holdninger, uden at 

skulle stå til ansvar for dem – ”det var jo ikke mig, men i rollen som ..., at jeg ville mene det”. 

Spillet tilbyder dialogen i et ’som om’ (Huizinga 1955:8) både gennem den fiktive virksomhed 

og gennem tilbud om at knytte an til bestemte roller. Rollespilsteknologien giver altså mulighed 

for at reflektere over beslutningspræmisser i andre roller og på andre niveauer af 

organisationen end ens eget. Spillet tilbyder således gennem refleksion en udvidet forståelse 

af de sociale relationer og praksisser (herunder beslutninger) på tværs af organisationen. 

Rollerne er således endnu en mekanisme til at frigive dialogen – gøre den mindre farlig. 

Deltagerne kan knytte an til dialogen og leve sig ind i den uden at skulle tænke på 

konsekvenserne. Det er jo blot en legedialog – vi spiller. 
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Opsamlende styringsteknologier 

Dilemmapladerne fungerer som et visualiseringsredskab, der giver overblik over dilemmaet og 

dets mulige løsninger og danner dermed udgangspunkt for de gruppedialoger deltagerne 

engageres i. Praksis- og Idealkort fungerer igangsættende for dialogen. Kortene fungerer, som 

i de andre spil, som teknologier til kontinuerligt at åbne dialogen med. I forhold til de 

foregående spil, hvor dialogen og hvem der taler er styret af kort, er dialogen i Ansvar på tværs 

kun styret af tid. Derfor kan kropsprog, tonering og kompetencer i forhold til at erobre taletid, 

have større betydning for udfaldet af dialogen.   

 

Tidsintervallerne styrer, hvor lang tid der tales, men ikke hvem der taler eller hvornår. Dialogen 

er på denne mindre styret. Samtidig er eksisterende sociale strukturer og magtrelationer ikke 

usynlige. Der er ikke regler for, hvordan grupperne sammensættes, derfor kan magtstrukturer 

eller sociale roller fra virksomheden lettere overføres i grupperne. Desuden bemærker jeg, at 

tidsintervallerne ikke er lange. Når en gruppe skal nå til enighed, er der således risiko for, at 

alle ikke kommer til orde eller er med i beslutningen. Humor og rollespil kan ligeledes iagttages, 

som teknologier til at åbne dialogen i spillet med. 

 

Opsamlende bruger Ansvar på tværs følgende spilteknologier til at organisere dialog:  

 

• Bræt/dilemmaer: Styrer, hvad dialogen handler om 

• Tidsintervaller: Styrer, hvor lang tid grupperne taler. Styrer dialogen i en 

konsensussøgende og løsningsorienteret retning 

• Brikker Praksis/Ideal: Styrer kontinuerlig genåbning af dialogen. 

• Humor (den sproglige udformning, illustrationer): Kan virke frigivende/ gøre svære 

dilemmaer mere spiselige.  

• Roller: Kan virke frigivende/ distancering ’i rollen som’. 

• Aftaler: Giver mulighed for efterfølgende anknytning til som beslutning.  
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Coaching Interweave 

Coaching Interweave42 er et dialogspil, der former en coachingsamtale. Coaching Interweave 

er et brætspil, der spilles af to deltagere. Den ene deltager er coach og den anden coachee. På 

materialet om spillet, står blandt andet, at Coaching Interweave: Giver meget konstruktive 

coachingsamtaler ... sikrer afgrænsning af samtalens emne ... sikrer konstant fremdrift i samtalen ... 

Giver en vigtig forståelse for coachingsamtalens forskellige faser og spørgsmålstyper. (www.adeo.dk) 

Spillets formål bliver således at forme en coachingdialog.   

 

 

 

Brættet bruges som visualisering af spillets processtyringsmodel: ved – kan – vil – gør43, der 

danner udgangspunkt for coachingdialogens forskellige faser og fremdrift. Brættet er udformet 

med de fire faser, som dialogen skal afdække gennem spillet, samt en cirkel i midten. Til hver 

fase hører en række spørgsmålskort. Kortene er ’pakket’, så de styrer rækkefølgen af de 

spørgsmål, der stilles. I hver fase findes forskellige trin. Nogle af kortene er obligatoriske og 

nogle er valgfrie. De valgfrie kort kan sorteres fra, hvis coach mener, at problemstillingerne er 

afdækket tilstrækkeligt gennem de obligatoriske kort. Coach har desuden to kort liggende med 

uddybende ’hv’-spørgsmål, som kan bruges efter behov, hvis hun finder det nødvendigt at få 

uddybet informationer fra coachee. Ud over spørgekortene er der ’tomme’ mulighedskort. 

                                                        
42  Coaching Interweave/tm er udviklet af ADEO www.adeo.dk 
 
43 ved, kan, vil, gør, fungerer som spillets processtyringsmodel, ligesom GROW (goal,reality,options,way forward) 

gjorde det i det interaktive computerspil Coaching & Mentoring jf. afsnittet: Leg som iagttagelsesfelt. Rationalet 

bag ved, kan, vil, gør -modellen er, at coachee ikke fra start er klar over sit mål, og at man derfor skal gennem en 

afsøgningsfase for at afdække dette. Desuden sikrer denne fase, at der fokuseres på det rigtige mål. 
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Disse kort udfyldes løbende af coach med de temaer og problemstillinger coachee gennem 

spørgsmålene definerer. Det vil sige, at hvis coachee peger på tid som en problemstilling, 

skrives dette ned på et kort og lægges på spillepladen i pågældende fase. På denne måde 

tager dialogen udelukkende udgangspunkt i de problemstillinger coachee selv definerer og er 

gennem spillet synlige for begge deltagere.  

 

Spørgsmålskortene i faserne er designet til at spørge ind til forskellige områder og dermed 

afdække et bredt spektrum hos coachee. Eksempler på ved kort kan være: 

Er der andre problemstillinger, der optager dig? Af det der er nævnt, hvilke er da vigtigst? 

 

Kan kortene kan eksempelvis lyde: 

Hvad ser du at du har af forskellige muligheder for selv at nå det mål? (kursiv instruktion: uddyb svaret, 

fyld mulighedskort). 

Tænk på en situation tættest på målet, hvad gjorde du?  

Tænk på en eller flere personer der er gode til at gøre det du gerne vil, hvad ville de gøre i den 

situation?  

Hvad er det mindste skridt du kan gøre i morgen?  

På denne måde tilbydes coachee selv at definere hvad hun kan gøre, for at komme nærmere 

sit mål. Spørgsmålskortene styrer måden hun reflekterer på, og coach bliver blot talerør for 

denne proces. Coach er hele tiden bundet af kortene og kan ikke komme med egne 

vurderinger eller gode råd. 

 

Et indledende vil kort kan være:  

Hvilke muligheder vil du arbejde videre med?  

Herefter kan kortene spørge:Hvad vil virkningen være af at udføre ..(der peges på et 

mulighedskort) eller Hvis en anden overvejer at gøre ..(der peges på et kort) hvordan vil du 

reagere? 
 

Gør kortene skal føre op til de konkrete handlinger og spørger derfor til, hvad coachee konkret 

vil gøre:  

Beskriv så konkret og banalt som overhovedet muligt hvordan du vil udføre ..   

Hvem vil du gøre hvad overfor og i hvilke situationer?  

Hvem vil du bede hjælpe dig? 
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Spørgsmålene på kortene søger at afdække, hvilke personer eller grupper, hvilke 

omstændigheder eller oplevelser, hvilke følelser og hvilke personlige værdier der påvirker 

coachee. Samt afdække coacheesmål og fokusområder (Krause 2007).44 

 

Spillet afsluttes med en handlingsplan. De udfyldte mulighedskortder er lagt ind på brættes 

indercirkel, og dermed prioriteret, skrives ned som konkret handlingsplan for coachee. 

Indercirklen som under spillet fungerer som visualisering i forhold til fokus, danner nu 

udgangspunkt for et fysisk output fra spillet, som coacheeefterfølgende kan knytte an til i sin 

hverdag. 

 

Den type dialog Coaching Interweave indfører i legen, er en anden type end de dialogformer, vi 

har set i de tidligere spil. Det er en coachingdialog, og denne dialogform har nogle særlige 

karakteristika. Coachingdialogen formes mellem to aktører coach og coachee. Den tager i 

virkeligheden mere form af en monolog, hvor coach fungerer som facilisator, men ikke deltager 

i dialogen med egne meninger og holdninger. Det handler om at få coachee til selv at se sine 

udviklingsområder og selv finde løsninger. Coachingdialogen er en metode til selviagttagelse. 

Coachingdialogen handler om at føre dialogen igennem forskellige faser, det er en yderst 

struktureret dialogform. Det er vigtigt, at dialogen former et udviklingsforløb for coachee, at 

denne når alle dialogens (coachingmetodens) faser igennem. Det er vigtigt at bemærke, at i 

denne type dialog deltager parterne ikke på lige fod, det er kun coachees meninger og 

holdninger, der er relevante. Coach skal ikke fungere rådgivende, skal altså ikke bidrage med 

egne meninger eller råd. Hermed adskiller denne dialogform sig fra rådgivning eller terapi. Det 

handler i høj grad om, at coach bruger de rigtige spørgeteknikker og i virkeligheden trækker sig 

selv ud af dialogen. 

 

Coachingsamtalen som er en metode til personlig udvikling, bliver i sagens natur en meget 

personlig dialogtype. Dialogen går helt tæt på coachee, som skal fremstille følelser, meninger, 

personlige værdier og forhold til sine omgivelser og relationer. Det er altså ikke en dialogform, 

som er konsensussøgense eller diskuterende, i hvert fald ikke deltagerne imellem. Den handler 

om coachees selvforhold og selviagttagelse, og dialogformen går helt tæt på personlige 

kompetencer – med andre ord på personligheden.  

                                                        
44 Jes Krause er udannet psykolog og var i 2007 ansat som spiludvikler ved Adeo. Når der henvises til Jes Krause 

er det informationer genereret gennem interview foretaget den. 12 april 2007.  
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Når denne dialogform genindføres i legen indbyder Coaching Interweave således coachee til at 

bekende egne udviklingsområder og synliggøre dem over for den deltager, der leger coach, 

inden for spillets rammer. Spillet kommunikerer at dette er leg og sætter således coachee fri til 

at give sig selv hen i denne legedialog. Coachee skal ikke holde sig tilbage eller have et 

sorteringsfilter på de temaer, der bringes op. I en coachingsamtale uden for legen, peger jeg 

på, at coachee er klar over samtalens konsekvenser, og derfor (muligvis) vil være mere 

tilbageholdende med udlevering af sig selv. Coaching Interweave organiserer denne 

dialogform gennem teknikker, spillets styringsteknologier. Det er kort og brættet, der former 

fremdriften i dialogen og sørger for, at den forbliver struktureret. 

Spørgekortene der er delt op i faser og 'pakket' i den 'rigtige' rækkefølge styrer dialogens 

fremdrift. De sikrer fokus og struktur. De åbner dialogen så coachee konstant indbydes til at 

forsætte. De åbner dialogen ved at sørge for, at coachee afdækker alle relevante aspekter, når 

der eksempelvis spørges: er der andre problemstillinger, der optager dig? På denne måde 

organiserer kortene dialogen til at komme hele vejen rundt om coachee, den indbyder coachee 

til at reflektere over sig selv (som udviklingspotentiale) og lægge alle sider af sig selv frem. 

Kortene sørger for struktur, idet de trækker dialogen gennem alle coachingmodellens faser 

med en målsætning om at nå en afslutning. De sørger dermed for at dialogen startes og 

afsluttes.  

 

Coaching Interweave har ud over spørgekortene også tomme kort (mulighedskort), der fyldes 

ud med nøgleord. Den deltager der er coach, skriver således på baggrund af coachees snak, 

nøgleord ned på kortene og lægger dem på brættet i den pågældende fase. Disse kort bruges 

til at synliggøre og fastholde dialogen. De forpligter coachee på det hun siger og er dermed 

med til at opretholde dialogens fokus.  

 

Brættet er ligeledes et af spillets teknologier. Brættet synliggør den proces dialogen skal 

igennem. Coachingdialogen handler om at synliggøre coachees tavse viden, i form af 

udviklingsområder. Nøgleord omkring disse skrives i spillet ned på kort, som lægges på 

brættet. Brættet sikrer, at dialogen formes og fastholdes omkring de fire faser, det vil sige at 

dialogen forbliver struktureret. Til sammen sikrer spillets teknologier brættet og de to typer kort, 

at den legende coachingdialog bliver struktureret og fokuseret. De opretholder således den 

dialogform, spillet ønsker at forme.  
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Coaching Interweave afsluttes ligesom Stress Values og TrygVesta Trivselsspillet med en 

handlingsplan. Deltageren (coachee) tager et konkret output med fra spillet. Coachee forpligter 

sig på den handlingsplan, der laves med udgangspunkt i egne definerede udviklingsområder. 

På denne måde kobles afslutningsvist en beslutningspræmis til spillet. Den dialog der igennem 

spillet har været tilbudt som legende og dermed ’noget andet’ end virkeligheden, (Huizinga 

1955: 8) kobles nu til en præmis for handling.  

 

Opsamlende peger jeg på, at Coaching Interweave genindfører coachingdialogen i legen. 

Ligesom i de tidligere spil, tages der udgangspunkt i deltagerens (coachees) hverdagsprakis 

og erfaringsgrundlag. I dette spil går dialogen tættere på deltageren og dennes personlige 

holdninger, følelser og værdier. Fordi forventningsrammen til samtalen er, at det er spil (leg) 

trækkes ansvar og konsekvens ud af samtalen. Der lægges op til, at det er oplevelse – og ikke 

handling. Dialogformen i dette spil er dog en direkte fordobling af virkeligheden, forstået på den 

måde, at coachingdialogen som metode uden videre fordobles. En coachingsamtale der ikke 

var sat på spilleform, ville gå igennem de samme faser og afdække de samme ting hos 

coachee. Her ville coach sandsynligvis være en uden for organisationen og måske ikke i 

samme grad bruge kort og bræt som visualiseringsværktøj, men faser og proces ville være det 

samme. Man kan derfor spørge til hvordan Coaching Interweave bruges efterfølgende som 

referenceramme? Vil man efterfølgende referere til dialogen som leg eller som coaching? 

Handlingsplanen er beslutningskommunikation, idet den tages med fra spillet og får sit eget liv 

bagefter og muliggør anknytning til den som beslutning. Dette illustrerer således legens 

dobbelthed eller ubestemthed. Der er risiko for at legecoachingdialogen bliver en 

dobbeltbinded situation (Bateson 2005:219). 

 

Opsamlende bruger Coaching Interweave følgende spilteknologier til at organisere dialog:  

 

• Brættet: Styring af dialogens faser. Styring af dialogen som målorienteret. Visualiserer 

dialogens temaer.  

• Spørgsmålskortene: Styring af åbning af dialogen 

• Mulighedskortene: Styrer fastholdelse af dialogen inden for rammerne af, hvad 

coachee selv italesætter. Forpligter dialogen.  

• Handlingsplan: Giver mulighed for efterfølgende anknytning som beslutning.  
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Sundhed på spil 

Sundhed på spil er et dialogspil, der retter sig mod lærere og forældre. På denne måde 

adskiller spillet sig en smule fra de tidligere spil, som i højere grad er rettet mod medarbejdere 

og afdelinger i organisationer. Jeg vælger at tage Sundhed på spil med, idet jeg mener, at 

spillet bidrager til mine iagttagelser af, hvordan moderne skabelsesspil organiserer dialog, og 

fordi jeg synes, det er interessant at se på, hvordan dette spil særligt viser, at legedialogen kan 

lege med grænserne for, hvem der inkluderes i dialog.  

 

Sundhed på spil er udviklet i samarbejde mellem fødevarestyrelsen, sundhedsstyrelsen og 

skole og samfund. Spillet lægger op til, at der skabes dialog på tværs af skole og familie 

omkring sundhed. Spillet er del af en event, hvor skole, forældre og ældre elever skal 

samarbejde om temaet sundhed, eksempelvis i forbindelse med forældremøder. I indbydelsen 

til spillet står der: Med sundhed på spil vil vi: Fokusere på, hvad der er vigtigt for klassens sundhed. 

Sætte gang i dialogen om hvordan forældre, elever og skole i fællesskab kan skabe gode betingelser 

for en sund hverdag. 

 

Spillet består af syv ark: en spillevejledning, en slide med det sundhedsbegreb, der ligger til 

grund for spillet, fire faktaark samt et prioriteringsskema. Herudover findes i alt 140 

udsagnskort. Arket med sundhedsbegrebet er en overhead-slide, der under spillet er synlig for 

alle deltagere. Her er det brede og positive sundhedsbegreb formuleret i seks kategorier:  

Livsstil – den måde, vi vælger at leve på (fx vores spise- eller motionsvaner) 

Levevilkår – de rammer, vi har at vælge inden for (fx vores arbejds- eller boligsituation) 

Livskvalitet – det som giver os følelsen af glæde (fx leg) 

Fysisk velvære – tilfredshed med vores krop (fx at føle sig rask) 

Psykisk velvære – tilfredshed med vores sind (fx vores selvværd) 

Socialt velvære – vores evne til at indgå i et fællesskab (fx at få gode venner) 

 

Spillets fire faktaark har samme grafik som indbydelse og sundhedsbegrebet. Faktaarkene 

aktiverer fire temaer:   

Børn i bevægelse er sunde og glade 

Glade børn leger bedst. 

Sund mad til en aktiv skoledag 

Rusmidler – hasard med helbred og humør 
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Spillet har 140 kort med udsagn inden for kategorierne: Bevægelse, trivsel, rusmidler, mad og 

måltider samt viden og holdninger. Nedenstående er eksempler på udsagn. 

 

Bevægelse:  

Eleverne skal være ude i frikvarteret.  

Skoleelever rører sig for lidt i løbet af dagen.  

De indendørs rammer på skolen indbyder ikke til bevægelse og leg.  

Skolen og SFO’en har et medansvar for, at eleverne rører sig mindst 1 time om dagen. Bevægelse og 

leg skal tænkes ind i andre fag end idræt. 

 

Trivsel:  

Skolen og SFO’en bør have en bevægelsespolitik.  

Eleverne skal lære at acceptere hinanden, som de er.  

Det er forældrenes ansvar, at eleverne er oplagte, når skoledagen starter.  

Forældrene skal yde en aktiv indsats for, at eleverne har det godt med hinanden.  

Alle elever bør deltage i klassearrangementer, fordi det er vigtigt for klassens trivsel.  

 

Rusmidler:  

Forældrene skal informere hinanden og skolen, hvis de opdager, at deres børn eller andre elever i 

klassen er begyndt at drikke alkohol, ryge eller tage stoffer. 

Skolen skal informere forældrene, hvis nogen i klassen er begyndt at drikke alkohol, ryge eller tage 

stoffer. 

Forældre bør ikke forbyde deres børn at drikke alkohol – det er jo almindeligt at drikke alkohol i 

Danmark. 

Det er normalt at drikke alkohol eller ryge cigaretter, når man går i 9. Klasse. 

Det er ikke i orden, at der serveres alkohol eller ryges cigaretter til private klassefester. 

 

Mad og måltider:  

Det er svært for børn og unge at vide, hvad der er sundt og usundt.  

Det er i orden at hygge sig med slik og kage mere end én gang om ugen i skolen. Skolen skal have en 

klar holdning til slik og søde sager i skoletiden.  

Skolens kantine bør kun sælge sund mad, sunde snacks og sunde drikkevarer.  

Det er ikke kun forældrenes ansvar, at eleverne spiser sundt.  

 

 

 



 67 

Viden og holdninger: 

Sundhed handler ikke kun om sund mad og motion. 

Det er vigtigt, at forældre ved, hvilke grænser andre forældre sætter for deres børn. 

Forældre er børnenes vigtigste rollemodeller. 

Skolen har et medansvar for elevernes sundhed. 

Børn og unge skal lære at tage ansvar for deres egen sundhed. 

 

 

Spillet introduceres med udgangspunkt i en introduktionsfilm, der præsenterer det brede 

sundhedsbegreb. Tidsrammen for dette er 10 minutter. Spillet kræver en instruktør og en 

tidsstyrer.  

 

Forældre, lærere og elever sammensættes i grupper. De får tildelt en bunke med udsagnskort. 

Herefter skal grupper drøfte og placere udsagnskortene på spillepladen, der har tre kategorier 

enig – delvist enig – uenig. Tidsramme 20 minutter.  

 

Grupperne gennemgår herefter de udsagn, de har placeret i enig og prioriterer tre udsagn i den 

rækkefølge, de mener er mest relevant for at indgå aftaler. Tidsramme 20 minutter.  

 

Herefter noteres udsagnene på prioriteringsskemaet. Ved hvert udsagn noteres, hvilke 

handlinger, henholdsvis for forældre, elever og skole/ledelse, der kan formuleres, for at 

udsagnet bliver en del af elevernes hverdag. Tidsramme 20 minutter. 

 

Grupperne samles nu og fremlægger hver deres prioriterede udsagn og forslag til aftaler. De 

andre grupper må ikke stille spørgsmål, blot lytte. Tidsramme pr. gruppe er 5 minutter, som 

styres af tidsstyrer. Desuden noterer spilleinstruktøren de prioriterede udsagn på en flip-over, 

så de bliver synlige for alle deltagere.  
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Alle deltagere diskuterer nu, hvilke af de foreslåede aftaler, der kan være fælles for klassen. 

Udsagn og forslag til aftale diskuteres i prioriteret rækkefølge. Det er vigtigt, at alle grupper får 

lige mange udsagn og forslag diskuteret. Det er ikke så vigtigt, om man når alle tre prioriteter 

igennem. Tidsramme 25 minutter.  

Den samlede tidsramme for spillet er ca. 2 timer. 

 

Spillet afsluttes ved at instruktøren samler de udvalgte udsagn og forslag til aftaler på et fælles 

prioriteringsskema. Dette sendes/mailes efterfølgende til personer, der er relevante for klassen 

(forældre, lærere, ledelse, elever), så alle ved, hvilke aftaler der er indgået. 45 

Det foreslås desuden, at aftalerne kan evalueres løbende på fx forældremøder.  

 

Den dialog Sundhed på spil indfører i spillet er en konsensusorienteret gruppedialog. Formålet 

med dialogen er at nå til enighed. Lærere og forældre skal nå til enighed og dermed kunne lave 

fælles løsninger.  

 

Spillepladen illustrerer med sin opdeling enig-delvist enig og uening dialogens 

konsensussøgende karakter. Hver af spillets faser, som styres af tidsintervaller, har en 

målsætning om, at deltagerne inden for denne tidsramme skal prioritere og nå til enighed. 

Dialogformen i disse tidsintervaller tilbydes som diskuterende og løsningsorienteret. Pladen er 

en af spillets teknologier, der organiserer dialogen i en bestemt retning. 

 

Kortene med udsagn bruges som i de andre spil til at åbne dialogen med. Kortene sikrer, at 

dialogen er diskuterende og fremadrettet. Kortene tilbyder deltagerne forskellige holdninger, de 

kan knytte an til som enige eller uenige og på denne måde holdes dialogen i gang. I de 

forskellige faser af spillet, hvor der snakkes, styrer spillet ikke på hvem og hvor lang tid, der 

tales. Der er heller ikke regler for, hvordan grupperne sammensættes, ud over at der skal være 

både lærere og forældre i grupperne.  

 

Tidsintervallerne fungerer som mekanisme for at holde dialogen oppe i tempo. Der er ikke tid til 

at snakke udenom eller snakke om helt andre ting, fordi grupperne hele tiden skal nå til 

enighed og nå at udvælge kort. Man kunne også iagttage tidsintervallerne som en slags 

’konkurrencemekanisme’, som styrer på, at grupperne når det de skal til tiden, men det er ikke 

                                                        
45 I forbindelse med spilleregler står der, at man kan undlade at lave forpligtende aftaler.  
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min overbevisning, at dette er hensigten. Tiden virker desuden som afgrænsende faktor for 

dialogen. Den modvirker, at dialogen løber af sporet, og den medvirker til at dialogen sættes i 

gang igen. Den bliver således åbner og lukker for snakken, en mekanisme som ikke af sig selv 

ville være, hvis ikke dialogen var indrammet af spillets regler, altså fordoblet i legen. 

 

Kort kan man sige, at kortene åbner for dialogen i faserne, brættet (pioriteringskemaet) gør den 

konsensusorienteret, og tiden gør dialogen afgrænset og resultatorienteret. Spillets teknologier 

styrer således på dialogen, de skaber og opretholder snakken gennem spillet – de organiserer 

den legende dialog. 

 

Sundhed på spil adskiller sig fra de andre spil, idet spillet ikke retter sig mod en specifik 

medarbejdergruppe, afdeling i organisationen eller en enkelt medarbejder. Spillet henvender 

sig til børn, forældre og lærere. Det retter sig således både mod organisationens 

medarbejdere: lærerne og mod organisationens omverden: forældrene. Deltagerne 

(forældrene) indbydes til at være med i form af en skriftlig indbydelse, som de positivt skal 

svare tilbage på. Deltagelse i spillet kræver altså en frivillig anknytning (tilmelding), jf. 

Huizingas indledende pointe om, at leg ikke kan tvinges (Huizinga 1955:7). Der står i 

indbydelsen, at spillet er udviklet i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen 

og Skole og Samfund, altså to politiske organisationer, samt en forældreorganisation. 

Organisationernes logoer er præsenteret nederst på alle spillets ark, hvilket betyder, at 

omverdenen helt konkret inddrages i spillets udformning, som vi også så det i Ansvar på tværs. 

Stemmen i indbydelsen er formet af de tre organisationer, der står bag, som et vi - en politisk 

stemme. Det er altså ikke den konkrete skole, der har lavet indbydelsen, men den kommer dog 

fra skolen. Vi’et opfordrer til fællesskab mellem familie og skole. Selvom spillet er frivilligt at 

deltage i, bemærker jeg, at der kan ligge en moralsk forpligtelse i form af spillets tema. Det 

virker ulogisk at ville takke nej til at deltage i fællesskabet om at skabe bedre rammer for sine 

børn. Barnet bliver således sat som moralsk genstand, som gør det svært at sige nej til spillet. 

Spillet indbyder således til leg, med et alvorligt tema. Knyttet til legen er en vis ubestemthed, 

set-up’et minder meget om et almindeligt møde/seminar – men der bliver indbudt til at spille.  

 

På alle spillets ark, herunder indbydelsen, er overskriften: Sundhed på spil. Der spilles på den 

sproglige formulering - sundhed er på spil. Øverst på alle spillets ark er der grafik udformet 

med ord i forskellige farver. Det er nøgleord eller værdier, der støtter op om spillets 

sundhedsbegreb: Grøntsager, frugt, vand, bevægelse, leg, holdninger, handlekraft, ansvar, 
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selvtillid, livsglæde, frihed, venskab, rollemodeller, valg, klasseværelset, lugt og lys. Teksten 

afspejler, at sundhed er mere og andet end blot sund mad. Der lægges vægt på værdier som 

frihed, venskab og livsglæde. Det handler både om fysisk, psykisk og socialt velvære. På 

denne måde former begrebet en større og mere inkluderende forestilling om sundhed end blot 

et fokus på ernæring og motion. Idet begrebet inkluderer mange sider eller aspekter af livet, 

inkluderer det samtidigt både familieliv og skoleliv. Når boligsituation og motionsvaner 

inkluderes, kan ansvar ikke blot placeres i skolesfæren, men må nødvendigvis inkludere det 

private – familien. På denne måde formulerer begrebet en forpligtelse til et fællesskab, hvor 

alle har interesse i og ansvar for at bidrage. Den dialog der formes i spillet ud fra dette 

sundhedsbegreb, kommer da til at vedrøre alle deltagere, som må knytte an til dette begreb og 

dermed ansvarliggøres. Dialogen handler ikke om at diskutere, hvorvidt disse værdier er 

relevante, det er så at sige ikke værdien af sundhedsbegrebet, der skal snakkes om, men 

hvordan de forskellige deltagere kan tage ansvar i forhold til begrebet. På denne måde sætter 

begrebet en begrænsende ramme for dialogen, ligesom vi har set værdierne gøre det i de 

tidligere spil.  

 

Jeg bemærker her, at den subjektiveringsproces spillet skaber gennem ansvarliggørelse af 

forældrene, sætter krav om selvudvikling af forældrene og den styringsrelation, der bliver gjort 

meningsfuld her, er i virkeligheden skole/hjem relationen (Andersen 2007:118). Desuden gøres 

forældrene til en samlet gruppe, det er forældre versus skole. Uden for spillet vil forældrene 

ikke være en samlet stemme, men tværtimod en mangfoldighed af stemmer. Mit fokus er ikke 

subjektiveringprocessen, men måden hvorpå spillet skaber dialog. Jeg uddyber derfor ikke 

dette nærmere, peger blot på, at dette er et interessant iagttagelsesperspektiv.  

 

De spilteknologier Sundhed på spil benytter sig af for at forme spillets dialog er kort, bræt og 

tid. Kortene virker som i de andre spil som dialogåbnere, de tilbyder en genåbning af dialogen 

hver gang et nyt kort bringes i spil. Snakken holdes kørende. Pladen medvirker til, at dialogen 

gøres konsensusorienteret ved at tilbyde anknytning til enig og uenig. Pladen fungerer 

ligeledes som visualisering af dialogen, deltagerne kan se, hvad de har talt om og er blevet 

enige om. Pladen virker også forpligtende, den gør dialogen til beslutningspræmis. Tiden virker 

som igangsættende og afsluttende, legedialogen går i gang og den slutter igen (Huizinga 

1955:11). Tiden opretholder og gør dialogen resultatorienteret, deltagerne skal nå til enighed 

inden for en given tidsramme.  
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Jeg bemærker, at spillets udformning med A4 ark, overhead, introduktionsfilm minder meget 

om 'almindelige' undervisningsværktøjer. Det har ikke på samme måde som eksempelvis 

Stress Values, Coaching Interweave eller Ansvar på tværs så tydeligt form af et brætspil. Det 

er især den sproglige udformning Sundhed på spil, der sætter forventningsrammen om, at der 

skal spilles.  

 

Ligesom i de andre spil afsluttes legedialogen i Sundhed på spil med, at der aftales fremtidige 

tiltag. På baggrund af de prioriterede udsagn laves aftaler som forpligter både skole og 

forældre. Spillet kobler sig således, som de andre, til beslutning eller beslutningspræmisser, og 

det kan være svært at afgøre legens afslutning.  

 

Det særlige ved Sundhed på spil er spillets metode til at engagere både lærere og forældre i en 

fælles dialog omkring ansvar. En dialog der ikke uden for legen opstår naturligt eller 

nødvendigvis opfattes som fælles. Spillet formår med sin legende form at indbyde og skabe 

dialog mellem parter, som normalt er hinandens omverden og derfor ikke kan styre på 

hinandens handlinger. Spillet former en konsensusorienteret dialog, som forpligter begge 

parter i en dialog som ikke ’af sig selv’ ville finde sted uden for spillet. Den legende snak 

muliggør således inklusion af både skole og hjem.  

 

Opsamlende bruger Sundhed på spil følgende spilteknologier til at organisere dialog:  

 

• Udsagnskort: Styrer, at dialogen kontinuerligt genåbnes.  

• Spilleplade (ark): Styrer dialogen så den bliver konsensusorienteret. 

• Tidsintervaller: Styrer, hvor lang tid grupperne taler. Styrer dialogen i en 

løsningsorienteret retning 

• Visualisering af sundhedsbegrebet på en overhead: Afgrænser dialogen inden for 

rammerne af denne tematisering.  

• Fælles aftaler: Giver mulighed for efterfølgende anknytning som beslutning.  
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Opsamling 

Fælles for de fem spil jeg har iagttaget er, at de alle genindfører bestemte typer dialog i legens 

form. På hver sin måde organiserer de i spillet en dialog, hvor deltagerne, under forudsætning 

af, ”at nu leges der”, frit kan snakke om de temaer, de forskellige spil tilbyder. Fælles for alle 

spillene er, at de bruger forskellige spilteknologier til at forme eller strukturere dialogen med. 

Alle spillene benytter forskellige typer kort til at åbne dialogerne med. Alle spillene benytter sig 

af spillebrættet til at organisere dialogerne med, og alle spillene bruger tid i forhold til at starte 

og afslutte dialogens faser med. Den sproglige udformning, temaerne og nuancerne i forhold til 

teknologierne varierer som vist fra spil til spil, men overordnet går disse tre teknologier igen 

som organiseringsprincip for dialogerne i spillene. 

 

Skemaet på næste side opsamler, hvilke dialogtyper spillene organiserer. Det viser 

organiseringen af dialogspillenes tre meningsdimensioner: social, sag og tid.  

Herunder hvilke spilteknologier der styrer på hvad, jeg bemærker overlap i forhold til hvilken 

dimension spilteknologierne har indflydelse på. Skemaet viser, hvor styret dialogen er. 

Skemaet er fokuseret omkring spillenes skabelse af dialog og medtager derfor ikke de 

tematikker og dertilhørende forskelle spillene producerer.   
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 Stress Values TrygVesta Ansvar på tværs Coaching 

Interweave 
Sundhed på spil 

Dialogtype Gruppedialog 

 

Gruppedialog Gruppedialog Faciliteret monolog Gruppedialog 

 

Dialogform Positiv (AI) 

Konsensusorienteret 

Personlig 

(erfaringer/egen 

praksis)  

beslutningsorienteret 

 /samme/ Dillemma/problem-

orienteret 

Diskuterende 

Konsensussøgende 

Beslutningsorienteret 

Vekslende mellem 

rolle(distance) og 

personlig 

(erfaringer/egen 

praksis) 

Fremadrettet/Mål-

rettet 

Løsnings/handlingsf

okuseret 

Personlig (personlige 

erfaringer/følelser/ho

ldninger/ egen 

praksis 

Diskuterende 

Konsensussøgende 

Beslutningsorienteret 

Personlig/ansvarligh

ed/egen praksis 

Spilteknologier 
der styrer 
Social-
dimension: 
Hvem snakker 

Spørgekort 

Timeglas 

Spørgekort 

Taletidskort 46 

Timeglas 

(grupper)47 

Tidsintervaller 

Coachee (den ene 

deltager) 

(grupper) 

Tidsintervaller 

Spilteknologier 
der styrer 
Sagsdimension: 
Hvad snakkes 
der om48 

Handlingskort 

Brættet/værdier  

Beslutningskort 

Handlingsplan 

Refleksions-

spørgsmål 

 

Dialogkort 

Brættet/værdier  

Handlingsplan 

Refleksions-

spørgsmål 

Bræt/dillemaer 

Brikker praksis/Ideal 

(hvordan): humor og 

roller 

 

Brættet 

Spørgsmålskort 

Mulighedskort 

Handlingsplan 

Udsagnskort 

Spilleplade 

Visualisering af 

Sundhedsbegrebet 

Fælles aftaler 

Spilteknologier 
der styrer 
Tidsdimension:  

Handlingskort 

Handlingsplan 

Dialogkort 

Handlingsplan 

Brikker Praksis/Ideal Brættet 

Spørgekort 

Handlingsplan 

Udsagnskort 

Handlingsplan 

Styringsgrad 49 Meget styret ***** Knap så styret **** Mindre styret *** Meget styret ***** Mindre styret *** 

 

Den forskel alle dialogspillene iagttager igennem, er dialog/tavshed. De søger alle at minimere 

denne forskel, det vil sige skabe dialog. Herudover indstifter spilteknologierne i dialogspillene, 

forskelle som efterfølgende søges reduceret. Altså, hvad der markeres på indersiden af 

forskellen (dialog), og hvad eksluderes. Her mener jeg, på tværs af spillene, at kunne iagttage 

                                                        
46 Taletidskortene forskeriver fri dialog blandt alle deltagere. De foreskriver således ikke hvem der specifikt må 

tale, men at alle må tale. Derfor mener jeg de styrer på ’hvem’.  

47 Der styres ikke på hvordan der tales internt i grupperne. Dette gælder også for Sundhed på Spil.  

48 For alle spillene gælder det at tema har en afgørende faktor for hvad der tales om. Men det er spillenes interne 

spiltekologier jeg fokuserer på her, temaerne forstår jeg som overordnede for alle spil.  

49 Stjerne angivelse er blot for at synliggøre min iagttagelse af styringsgrad. Nominering står således for min 

regning.  
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følgende forskelle, der knytter sig til dialogformen i spillene: åbenhed/lukkethed, tryg/risiko, 

ligevægtig/uligevægtig (domineret), fokuseret/ufokuseret, afsluttet (temporal)/uafsluttet,  

-konsekvens/+konsekvens, -ansvars/+ansvar, dialog/monolog, reflekterende/ureflekteret samt 

oplevelse/handling.50 Dette er forsøgt opsamlet i nedenstående illustration.  

 

 

 

- des mere styring des mere frihed  

Jeg bemærker, at des mere spillene styrer legedialogen ved hjælp af spilteknologier, des mere 

åbne og befriende bliver dialogen. Des mere ansvar, der lægges ud i teknologierne, des 

mindre ansvar skal deltagerne påtage sig. De følger blot spillets regler og inden for den 

(trygge, konsekvensfrie og befriende) ramme, kan de give sig selv hen  - sætte sig selv fri i 

dialogen. I Stress Values er dialogen meget stramt styret, her er der næsten ikke nogle valg for 

deltagerne. De kan vælge at give andre deltagere spørgekort, men også nogle af 

spørgekortene foreskriver, hvem der skal spørges. Deltagerne skal ikke kæmpe om ordet, 

holde på taletiden eller selv italesætte retning på dialogen. I Ansvar på tværs, hvor der ikke 

styres på, hvem der taler, er der større mulighed for, at dialogen monopoliseres af deltagere 

med større gennemslagskraft. Dette søges her reguleret ved indførelse af tidsintervaller, der 

holder tempoet i dialogen oppe og sørger for at gøre den konsensusorienteret, men det sikrer 

dog ikke, at alle eksempelvis kommer til orde. Gruppen kan således godt beslutte sig for et 

bestemt praksiskort, uden at alle i gruppen har talt. Jeg mener således, at des mere styring des 

mere frihed til snak – det kan iagttages som et af dialogspillenes paradokser. 

 
                                                        
50 Der er sikkert flere, men jeg fremhæver dem, jeg mener, bliver mest tydelige i de gennemgåede spil.  
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- refleksionsmodus 

Fælles for alle spillene er, at de skaber dialogformerne i refleksionsmodus. Her mener jeg, at 

de alle skaber dialogerne, uanset type, i en reflekterende form. Alle deltagere skal tage stilling 

til sig selv i forhold til noget. Det kan være trivsel, stress, udvikling osv. Særligt i Coaching 

Interweave er dialogen reflekterende. Præmissen for coachingdialog er, at deltageren 

(coachee) reflekterer over sig selv og fremtidige udviklingsområder. Uden refleksion er der 

således ingen dialog. I Ansvar på tværs har Idealbrikkerne refleksionsspørgsmål bag på. Her 

skal deltagerne i spillets legedialog reflektere over, om det eksempelvis: Er i orden at ledelsen 

går i medarbejdernes lommer, fordi de har mistanke om et misbrugsproblem? Hvornår skal man blande 

sig i medarbejdernes sundhed? Nu er dette måske et lidt humoristisk eksempel, men ikke desto 

mindre illustrerer det, at spillet organiserer en reflekterende dialog. I min indledende 

afgrænsning af legefeltet, var et af de mulige iagttagelsesperspektiver leg og læring. Her 

pegede flere på, at først i refleksionen sker læring. Det lader altså til, at alle spillene har et 

iboende telos der handler om læring. 51 

 

Ud over at legedialogerne går i refleksionsmodus har flere af spillene også refleksion om spillet 

i spillet. I Stress Values skal deltagerne således reflektere og tale om spillets proces. Hvorfor 

var nogle kort sværere at placere? Hvordan kan det være at… osv. Denne dialog er også styret 

af kort, der foreskriver, hvilke spørgsmål der skal reflekteres over og i hvilken rækkefølge. 

Legen organiserer ’legerefleksion’ om legedialogen i legen. Der sker således en dobbelt 

fordobling af dialogen inden for spillets rammer – altså i legen.  

 

Dialogerne er en fordobling af virkeligheden i legen. Denne fordobling og forhandling om 

legens grænser, betyder, at legedialogerne gennem spillene skal knyttes an til som 

legedialoger for at forblive leg. Denne anknytning producerer således dialog eller snak med 

andre egenskaber end snak uden for legen. Legedialogens konstante forhandling om at være 

legedialog og ikke noget andet, producerer en vis skrøbelighed med dertilhørende 

konsekvenser. Disse pointer forsøger jeg at synliggøre i nedenstående afsnit, hvor jeg peger 

på leg som oplevelse samt legens skrøbelighed og dobbeltbind.  

 

 

 

                                                        
51 En uddybelse af læringsperspektivet ligger ikke indenfor rammen af dette speciale.  
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- leg som oplevelse 

Legedialogen er især kendetegnet ved, at konsekvens usynliggøres og gemmens bag 

intentionen om, at nu leges der. Uden for legen opfatter vi dialog som handling – vi gør det, vi 

siger, vi gør – de holdninger og meninger vi udveksler i dialoger, har som regel konsekvenser. 

Hvis man siger til sin kollega, at han er dum, bliver han sikkert ked af det. Hvis der skabes 

rygter om en person, kan det være yderst ubehageligt for vedkommende. Hvis man har en 

dialog med sine kollegaer om et problem, står man til ansvar for de meninger, man ytrer. 

Pointen er, at dialog uden for legen kan iagttages som handling. Når dialogen markeres som 

indersiden af legens form, sker der noget med denne handling. Nu leges der, at der snakkes. 

Det vil sige, at hvis man konfronteres i forhold til ens ytringer, kan man sige ' jamen vi legede jo 

bare’, ’det mener jeg da ikke' eller 'jeg troede bare, det var en leg'. Åkerstrøm peger i denne 

forbindelse på aftaler, der laves i legen. Han siger, at aftalernes kommunikative efterliv får en 

oscillerende karakter, der svinger mellem iagttagelser af aftaler som aftaler og aftaler som 

aftaleleg (Andersen 2007:117).  

 

Legens form lægger op til, at man i legen ikke tænker konsekvens. Tværtimod er legen noget 

andet end virkeligheden (Huizinga 1955:8, Bateson 2005:195). Den genindfører virkelighed i 

legen, men det er ikke virkelighed, det er leg. Det foregår under metakommunikationen: dette 

er leg, 'nu leger vi, at du er mor og jeg er far'. Når der leges med dialogen, altså når snakken er 

legende, er der således ikke knyttet handling til. Dialogen er fri for konsekvens, den kan 

iagttages som oplevelse. Jeg mener, at legen dermed iagttager gennem forskellen: oplevelse 

og handling. På denne måde bliver legen dialogfrisættende, den bliver åbnende, den giver 

plads til at give sig selv hen. Den stiller en forventningsramme om, at nu leger vi  - vi leger godt 

nok dialog om alvorlige temaer – men vores dialog har ikke konsekvenser, så ville det være 

’virkelig’ dialog. Jeg mener, at legen sætter handling uden for døren og markerer oplevelse. 

 

- legens skrøbelighed og dobbeltbind 

Denne grænse mellem oplevelse og handling, mener jeg, er skrøbelig. Det kan således være 

svært for deltagerne i spillet at fortolke, hvornår der kommunikeres oplevelse (legedialog), og 

hvornår der kommunikeres handling (dialog). Alle de fem spil genindfører deltagernes daglige 
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praksisser og erfaringer i legedialogen. Alle legedialogerne fordobler således deltagerens 

virkelighed i legen og sætter samtidigt dialogen fri ved at trække konsekvens og ansvar ud – 

gøre den til legende snak. Trods spillenes kompetence til at gøre dette, idet de tilbyder sig i 

legens form og dermed påberåber sig legens egenskaber, mener jeg, at grænsen er skrøbelig. 

Spillene producerer en risiko for at kommunikationen bliver dobbeltbinded (Bateson 2005:219). 

Med dobbeltbinded52 mener jeg en situation, hvor kommunikationsrammen kan være svær at 

fortolke. Man ved ikke, hvordan man skal agere, men man kan ikke komme ud af situationen 

(Bateson 2005:219). Dette uddyber jeg i det følgende.  

 

I eksempelvis TrygVesta-spillet, hvor nogle af udsagnskortene lyder:  

For mig er det vigtigt med en chef, som interesserer sig for mig.  

For mig er det vigtigt ikke at have en leder med humørsvingninger.  

For mig er det vigtigt, at min leder viser mig tillid og giver mig frihed under ansvar.  

 

Her stiller kortene kommunikation til rådighed, som deltagerne kan knytte an til. De indbydes til 

at reflektere over relationen mellem sig selv og lederen og indenfor spillets rammer bekende 

sine holdninger omkring denne relation. Lederen deltager også i spillet og er spilstyrer. Jeg 

peger her på, at der kan ske en forvirring omkring sociale roller. Deltagerne skal tage stilling til 

sig selv og deres forhold til en leder, men i ’som om’ dialogen (legen). Dog er lederen til stede, 

og der er mulighed for, at legedialogen opfattes konkret. Kommunikationen er dobbeltbundet, 

idet deltagerne ikke kan komme ud af situationen, men samtidig kan have svært ved at fortolke 

legerammen. Grænsen mellem leg og ikke leg synes ret skrøbelig.  

I Coaching Interweave organiseres dialogen omkring coachees personlighed. Denne kan have 

svært ved at vurdere, om der knyttes an til hendes kommunikation som legedialog (oplevelse) 

eller som dialog (handling), altså om det hun siger blot er for sjov, eller om det har 

konsekvenser. Derfor kan det være svært at vurdere, hvor hendes grænse for ’udlevering’ af 

sig selv og dermed hendes privatgrænse skal gå. Dialogspillet kommunikerer, at dialogen er 

oplevelse og uden konsekvens, mens handlingsplanen kommunikerer handling og konsekvens. 

Deltageren holdes således fast i en situation, der kommunikerer to budskaber, hvor det ene 

dementerer det andet (Bateson: 2005:129). Hun kan have svært ved at metakommunikere i 

legen, det vil sige, skelne mellem hvilken karakter i kommunikationen, hun skal knytte an til. 

Dermed bliver legedialogen en dobbeltbundet dialog.  

                                                        
52 Jeg bruger herefter den danske betegnelse at dobbeltbinde (dobbeltbundet). 
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Også i Sundhed på spil kan forældrene have svært ved at fortolke eller vurdere 

legesituationen. Leges der, at de skal tage ansvar eller er de i gang med at forpligte sig på 

noget, der har konsekvenser for deres privatliv? De kan ikke rigtig sige fra, for så vil man 

referere til, at det jo blot er et spil – situationen er ikke til at komme ud af, uden at 

kommunikationsformen – her leg – opløses. Også her bliver kommunikationen dobbeltbundet.  

 

Netop pointen om, at deltagerne ikke kan komme ud af situationen, øger risikoen for 

dobbeltbinding. Deltagerne knytter frivilligt an til legen, de vælger at være med. Man kan ikke 

tvinges til at lege, så bliver det blot en imitation af legen (Huizinga 1955:7). Deltagerne må 

altså frivilligt knytte an til legen - de siger ja til at være med. Når de har sagt ja til at være med, 

bliver de nødt til at deltage. De bliver nødt til at lege med, ellers er de dårlige legekammerater. 

Hvis de vælger ikke at deltage, efter de har sagt ja til at være med, ødelægges legen, Spoil-

sports shatters the play-world itself (Huizinga 1955:11).53 Man kan så at sige ikke stå af legen 

igen. Hvis deltagerne ikke vil deltage, kan der refereres til, at det blot er leg – ’hold nu op, det 

er jo bare et spil’. Og hvis man træder uden for legen, er man en Spoil-sport, der ødelægger 

det for de andre... Med andre ord kan man sige, at det er frivilligt at være med, men når man er 

med, har man pligt til at deltage.  

 

Måden spillene afsluttes på bidrager ligeledes til legedialogernes risiko for at blive 

dobbeltbundet.54 Dialogspillene iagttager gennem forskellen oplevelse/handling, men når 

spillene afslutningsvist producerer handlingsplaner eller aftaler forskydes denne forskel. Det 

lader til, at der alligevel sniges kommunikation ind i spillet, som der efterfølgende kan knyttes 

an til som beslutning og dermed handling.  

 

Alle spillene afsluttes ved, at deltagerne skal lave en handlingsplan eller fælles aftaler. Disse 

tager udgangspunkt i den dialog, der lige er blevet leget. Deltagerne skal nu beslutte, hvilke 

områder fra legedialogen, der skal danne præmis for fremtidige beslutninger – og dermed 

handlinger. Det vil sige, at den legedialog der i spillet var uden konsekvenser nu skal danne 

                                                        
53 Huizinga bruger begrebet spoil-sport. Det er, når regler brydes eller ignoreres. Dette er ikke det samme som 

snyd, hvor deltager foregiver at lege med (Huizinga 1955:11). 

54 Når jeg siger risiko, er det, fordi jeg mener, at dobbeltbundne situationer skaber utryghed, idet deltagerne bliver 

usikre på fortolkningsrammen og dermed også egen adfærd/ kommunikationsanknytninger. Dette mener jeg, er 

det modsatte af spillenes (og legens) telos, nemlig at være frigivende og tryg.  
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udgangspunkt for noget, der har konsekvenser. Det lader altså til, at spillene på denne måde 

smugler beslutning ind ad bagdøren.  

 

Der indbydes ikke i nogen af spillene til, at det er beslutningsspil. Der lægges ikke op til at 

legen har konsekvenser. Spillene indbyder udelukkende til at lege dialog – ’vi skal bare 

snakke’. På denne måde kobler legedialogen, eller legekommunikationen om man vil, sig til en 

anden type kommunikation – nemlig beslutningskommunikation. I et systemteoretisk 

perspektiv, kan kommunikationsformer ikke smelte sammen. Legekommunikation kan således 

ikke pludselig blive til beslutningskommunikation. Men de kan koble sig til hinanden. 55 Spillene 

bliver således ikke til handling, men skaber præmisser for, at legedialogerne efterfølgende kan 

knyttes an til som handling.  

 

I Stress Values og TrygVesta Trivselsspillet tilbydes på den ene side legedialog og på den 

anden side beslutning om handlingsplan. I Ansvar på tværs tilbydes på den ene side en 

legedialog og på den anden side aftaler om fremtidige tiltag. I Coaching Interweave tilbydes på 

den ene side legedialog og på den anden side selvudvikling. Og Sundhed på spil tilbydes på 

den ene side legedialog og på den anden side fælles forpligtende aftaler (som rækker langt ud 

over skolen). Alle spillene prøver i denne optik at blæse og have mel i munden samtidigt. 

   

Dette synliggør således legens dobbelthed samt dobbeltbundne kommunikation. På den ene 

side tilbydes deltagerne dialogspillenes konsekvensfri dialog, som derfor virker åbnende. Det 

giver deltagerne mulighed for at lege med deres holdninger og til at fremstille sig selv uden 

begrænsninger. Derfor kan legedialogerne gå meget tættere på deltagerne end dialoger uden 

for legen. På den anden side kobler legekommunikationen sig til beslutningskommunikation og 

producerer dermed præmisser for efterfølgende beslutninger – og dermed konsekvens for 

deltagerne. Når legedialog ikke kan blive til, men kun koble sig til beslutningskommunikation, 

synliggøres denne som legekommunikations systemomverden.56 Men fordi handlingsplanerne 

                                                        
55 Luhmann bruger begrebet strukturel kobling. Systemer, der er strukturelt koblede er henvist til hinanden, men 

forbliver hinandens omverden. Der er tale om et afhængigheds/uafhængigheds forhold mellem systemerne (Kneer 

og Nassehi 1997:67). Jeg laver ikke en strukturel koblingsanalyse. Men forståelsen af hvordan leg kobler sig til 

beslutning bygger på den strukturelle koblingsanalyses præmisser om, at kommunikationssystemer ikke kan 

kommunikere med hinanden, men iagttage hinanden.  

56 Ledeforskellen system/omverden iagttager, hvordan et socialt system skaber sig selv, når det konstruerer sin 

omverden gennem kommunikative beskrivelser. Forskellen mellem system og omverden er det sociale systems 
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og aftalerne laves i spillet synliggøres samtidigt spillenes (og dermed legens) skrøbelighed. 

Legens iboende paradoks om kontinuerlig forhandling af sin egen grænse – om at være leg i 

legen, risikerer at kommunikere ubestemthed og således producere dobbeltbundet 

kommunikation.  

 

Denne dobbeltbundne kommunikation kan få betydning for deltagerne. Hvis disse har knyttet 

an til legedialogen som legedialog og dermed givet sig selv hen i legen og måske åbnet op for 

følelser og holdninger, de ellers ikke ville bringe frem – og som efterfølgende alligevel kommer 

til at stå til ansvar for deres leg – bliver legen grænseoverskridende på en negativ måde. De 

hæfter nu pludselig for nogle personlige udleveringer, der måske ikke har sin plads i 

organisationer. Deltagerne kan føle sig følelsesmæssigt forulempet og snydt. Dette kan 

således være en negativ konsekvens af legedialogernes tilbud om åbenhed og oplevelse.  

 

Når dialogspillene på samme tid tilbyder legende dialog og søger at koble den til 

beslutningskommunikation, må der nødvendigvis ligge en styringsintention bag. Det er således 

naivt at tro, at organisationer bruger dialogspil ’for sjov’. Spillene har som skitseret i 

beskrivelsen af organisationsspils semantiske historie, organisatoriske funktioner. Når dialog, 

som beskrevet i indledningen, ikke så let lader sig styre, må organisationerne finde teknologier, 

der kan styre på dialogen. Her byder dialogspillene sig til som styringsteknologi. Dialogspil og 

dermed leg som styringsteknologi bliver derfor en interessant optik at iagttage igennem, fordi 

den kan synliggøre styringsintentioner og dermed, hvordan magt kommer til at se ud i forhold til 

leg. Dette blik beskæftiger jeg mig med i den sidste fase af specialet.  

 

                                                                                                                                                               
meningsgrænse. Meningsgrænsen angiver, at mening dannes på andre betingelser uden for end inden for 

systemet. Sociale systemer kan således ikke kommunikere med hinanden, men gerne om hinanden (Andersen 

1999:133). 
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Leg som styringsteknologi 

Styringsteknologier tages sjældent alvorligt nok som produktiv magt, fordi de oftest anses som 

et instrument, der forlænger og omsætter lederens intention til effekt. Opfattelsen er ikke 

forkert, men den overser, hvordan styringsteknologier sætter betingelser for, hvad der kan 

intenderes, og hvad der kan henregnes som effekt. Teknologiers styrende mulighed og 

iboende evne til skabelse af denne styringsorden, forbliver med andre ord blind viden inden for 

denne antagelse (Andersen og Thygesen 2004:9).  

 

Sådan skriver Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen i deres artikel om 

styringsteknologier i den selvudsatte organisation. Artiklen udfolder en analytik, hvor 

styringsteknologier ligger til grund for studiet af socialitet. Jeg formidler i de næste centrale 

iagttagelser fra artiklen, som jeg knytter an til, når jeg trækker mine iagttagelser af de fem 

dialogspil over i denne optik. 

 

Hvad vil det sige at styre? 
Begrebet styring er efterhånden blevet bredt så meget ud og fået så mange former, at begrebet 

udvandes (Andersen og Thygesen 2004:10). Andersen og Thygesen peger i deres artikel på 

tre skolers (Government, Governance og Governmentality) interessante iagttagelser omkring 

styring. Governmentskolens styringsbegreb falder sammen med den klassiske politologis 

magtbegreb, som Robert Dahl udtrykker det: At A får B til at gøre noget, som B ellers ikke ville 

have gjort (Andersen og Thygesen 2004:10). Dette er en kausal styringsopfattelse, hvor 

metoden består i at få elimineret Bs modstand. Denne styringsopfattelse genkendes gennem: 

regulering, kontrol og sanktionering. Governmentskolen udpeger således en meget præcis 

styringsrelation.  

Governanceskolen gør op med forestillingen om kausalitet og reguleringstanken, der er 

indlejret i den klassiske politologis styringsbegreb. Governance handler i stedet om anknytning. 

Governancetraditionen spænder bredt over New Public Management til Netværk. Men fælles 

er forestillingen om anknytning. Robert Dahls sætning kommer i denne tradition til at lyde: At 

As styring lykkes, for så vidt B knytter an dertil (Andersen og Thygesen 2004:10). 

Styringsordnen sker dermed igennem en selvstændig tilknytning, der ikke er reguleret oppefra. 

Hvordan disse anknytninger iagttages, bliver i høj grad et empirisk spørgsmål, frem for 

politologisk defineret. Det betyder, at denne tradition har en empirisk følsomhed over for nye 

grænsedannelser. 
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Governmentalityskolen handler om en styrbar (govern) mentalitet (mentality). Der spørges til, 

hvordan subjektet gør sig selv styrbart? Dette blik peger på en masse selvfølgeligheder med 

henblik på at gøre dem uselvfølgelige (Andersen og Thygesen 2004: 11). 

Governmentalityskolen opløser selvfølgeligheden: individ, intention og dermed rationel choice, 

og beskæftiger sig i stedet med subjektivering og subjektivation som den opstår i diskurser og 

programmer for styring. Der spørges til, hvilken disciplinering der eksempelvis ligger til grund 

for, at vi møder på arbejde hver dag.  At vi tager arbejdet med hjem, og at vi til tider sidestiller 

familien til fordel for arbejdet. Fokus er her interesse for dannelsen af subjekter. Robert Dahls 

sætning bliver næsten uigenkendelig: Betingelser, der er styrende for, at B kan vælge sig som 

et nyt B (Andersen og Thygesen 2004: 11). Governmentalityskolen har fokus på 

kommunikative betingelser for styring, men ikke på styring som kommunikation. Styring som 

operativ praksis falder dermed uden for dette blik. Blikket tilbyder i stedet en metode til at 

iagttage konstitueringen af subjektets selvforhold og tilbyder dermed en indsigt i 

konstitutionsbetingelserne for styring. Desuden indsætter Governmentality kommunikation og 

ikke person som iagttagelsespunkt. Et overblik er vist i nedenstående model. 

 

Tradition Styringsrelation Blik Styringsopfattelse 
Government A > B Regulering Eliminering af 

modstand 
Governance A < B Netværk/tilpasning Anknytning og 

betingelser for 
anknytning 

Governmentality B < Subjektivation Integrationens 
subjektive betingelser 
for selvstyring 

(Andersen og Thygesen 2004:11) 

 

I et systemteoretisk perspektiv iagttages styringskommunikation som minimering af en forskel. 

Styring finder kun sted gennem de styredes selvstyring og den iagttagede 

styringskommunikation er altid anden ordens kommunikation, idet den er afhængig af, om 

første ordens kommunikation knytter an dertil (jf. tidligere gennemgang). 

 

Teknologier iagttages som etablering af kalkuler, der indstifter en forskel, der kan minimeres. 

Det er kommunikative tilskrivninger, der selekterer mellem en forstillet horisont af mulige 

årsager og virkninger og sammensætter hermed kausalitet. Teknologier konstitueres gennem 

en forskel, som kan repeteres og udmærker sig derved ved deres gentagelighed. Det er her 
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vigtigt at bemærke, at virkning ikke forstås som instrumentel, men som skabelsen af 

meningsfuld styringspraksis (Andersen og Thygesen 2004: 13) (jf. tidligere gennemgang). 

 

Styringsteknologier skaber socialitet, fordi de muliggør forholdet mellem dem, der styrer og 

dem, der styres. Andersen og Thygesens blik går på denne måde bag om de tre traditioner, 

idet det holder fast i en styringsrelation (Goverment), forstået på den måde, at relationen gøres 

mulig gennem teknologiens form. Blikket fastholder, at styringsrelationen opstår gennem 

anknytning (Governance). Blikket interesserer sig for konstitutionsbetingelser 

(Governmentality), men ikke ved at iagttage kommunikative betingelser for styring, men ved at 

se styringsteknologier som konstituerende for kommunikation og dermed dannelsen af 

meningsfulde styringsrelationer (Andersen og Thygesen 2004:15). Det er med udgangspunkt i 

dette blik at jeg nu trækker iagttagelserne af de frem dialogspil over i denne optik.  

 

Jeg undersøger hvad er det dialogspillene som styringsteknologier teknologi, giver mulighed 

for at styre på? Herunder grænseoverskridende snak, koblingen mellem leg og beslutning. 

Disse iagttagelser er med til at synliggøre hvilken form magt tager, herunder peger jeg på, 

hvordan dialogerne igangsættes monologisk og på logikken om empowerment 

(mægtiggørelse). 

 

Nu leger vi dialog 

Bestemte typer af dialog er således svære at gøre styringsrelevante. Som skitseret i 

indledningen kan dialog og særligt specifikke dialogtyper være svære at gøre styringsrelevante 

for organisationen. Der er således masser af snak i organisationer, men den er bare ikke til at 

styre. Det der kan styres på, er teknologier, der skaber dialog. Det vil sige programmer for 

hvornår og hvordan, der skabes dialog. Der kan hermed styres på, hvornår disse teknologier 

anvendes, igangsættes og afsluttes. Når dialogspil iagttages som styringsteknologier, muliggør 

de således at styre, hvornår der skal leges dialog.  

 

Som vist i opsamlingen af de fem spil indstifter dialogspillene forskellige forskelle, som de 

søger at minimere. Minimering af disse forskelle gennem spillenes interne spilteknologier gør 

legedialogerne anderledes end dialog uden for legen. På denne måde styrer spillene på 

skabelsen og opretholdelsen af bestemte dialogtyper. Disse er alle karakteriseret ved at stille 

forventning om oplevelse og sætte handling uden for døren. Fordi legedialogerne er styret (af 
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spilteknologierne), selekterer (reducerer) de den kompleksitet, der findes uden for legen. Her 

har kommunikation kaotisk mange anknytningsmuligheder, som er påvirket af kontekst og 

lokalitet - er det tilfældig kommunikation på gangen? Har deltagerne travlt? Ringer telefonen? 

Er det to kollegaer, der snakker? Alle disse kontekster har indflydelse på, hvordan 

kommunikation knytter an til kommunikation, og hvilke typer dialog der skabes eller ikke 

skabes. Spillene derimod selekterer kommunikation og stiller begrænset kommunikation til 

rådighed for deltagerne. Dermed begrænses anknytningsmulighederne ligeledes.57 Deltagerne 

kan vælge noget, men ikke alt. Som teknologi selekterer dialogspillene mellem en forestillet 

horisont af mulige årsager og virkninger (Andersen og Thygesen 2004:14). Legedialogen flyder 

ikke ud eller forbliver uafsluttet, men sætter derimod en forventning om, at dette er leg som 

afgrænset i tid og rum (Huizinga 1955:9) Spillene kan bruges igen og igen. Som teknologi 

udmærker dialogspillene sig ved at være gentagelige. Dialogspillene stiller en 

forventningshorisont om, at nu skal der leges.  

 

hen over grænser 

Leg som teknologi er attraktiv, fordi den skaber på en forventningsramme på baggrund af de 

legekarakteristika, jeg pegede på i afsnittet om legens form. Legen er sjov, frivillig, noget andet 

end arbejde og afgrænset i tid (Huizinga 1955). Alle har leget, og alle kan lide at have det sjovt. 

Det gælder både øverste leder og medarbejdere uden lederansvar, og det er uafhængigt af 

faglige kompetencer. Både forsikringsmæglere, sekretærer, lærere og forældre har leget. Leg 

sætter en forventning om oplevelse og kan derfor inkludere tæt på alle.58 Dette er hvad Lego 

trækker på i Serious Play.  ’Alle’ har leget med legoklodser og husker det fra barndommen som 

noget sjovt. Det er således svært at få øje på negative forventninger til leg, og derfor er 

                                                        
57 Der vil altid være et overskud af anknytningsmuligheder. Men idet den tilbudte kommunikation begrænses, og 

konteksterne begrænses, mener jeg, at også tilknytningsmulighederne begrænses. Det er svært at forestille sig, at 

der er en deltager, der rejser sig fra spillet og siger ’jeg skal lige ind og sende en mail’ eller knytter an til spillet ved 

at tale om vejret, som det ville være muligt i en ’ustyret’ dialog. 

58 Legen ekskluderer ikke deltagere på grund af manglende kompetencer eller andre lignende variabler, der kunne 

fungere som eksklusionsmekanisme i forhold til andre styringsteknologier.   
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styringsteknologier i legens form lette at knytte an til. Og måske netop derfor kan leg som 

teknologi inkludere deltagere på tværs af traditionelle styringsgrænser.  

 

Årsagerne til at der knyttes an, kan jeg ikke udtale mig om, men som tidligere nævnt kan der 

eksempelvis i forbindelse med Sundhed på spil ligge en moralsk forpligtelse i at deltage, idet 

det gælder ens egne børns sundhed. Medarbejdere i en virksomhed kan ligeledes føle sig 

forpligtet til at deltage i spil i trivselsspillene, idet de handler om forbedring af deres egen 

hverdag. Moderne magt er således ikke ikke-tvang, idet tvang altid er til stede som alternativ til 

magt i form af sanktioner, tvangen bliver da magtens konstitutive yderside (Andersen 

2007:123). I ovenstående eksempler, peger jeg på, at sanktioner vil være af normativ karakter, 

altså sanktioner der handler om udelukkelse af fællesskab. Forældre eller medarbejdere der 

ikke vil lege med, bliver ’dem’, der ikke er interesseret i forbedring af deres børns vilkår eller 

trivsel på arbejdspladsen og dermed en forbedring af ’os’. Ikke desto mindre skal der knyttes 

frivilligt an til invitationen, før der bliver legedialog. Leg kan ikke tvinges (Huizinga 1955:7). Når 

der kan styres på hvem, der inviteres til at deltage i dialogspillene, kan der gennem 

teknologierne skabes nye styringsrelevante relationer. Som eksempelvis i Sundhed på spil, 

hvor spillet inkluderer forældre, og gennem spillets dialog søger at styre på deres organisering 

som familie, altså på det private, som normalt ligger uden for sundhedsstyrelsens styringsfelt. 

Dialogspillenes sociale dimension handler om hvem legen kan inkludere, og dermed sætte 

som meningsgrænse for spillene 

 

Legen kan således inkludere på tværs af traditionelle styringsgrænser ved at styre, hvilke 

deltagere der inviteres ind i legen. Samtidigt kan der også leges med deltagernes grænser i 

legen. Når der snakkes i legen, er det som tidligere påpeget uden konsekvenser. 

Legedialogerne kan derfor lege med deltagernes grænser i forhold til sig selv, på en anden 

måde end uden for legen. Uden for legen er dialog organiseret ud fra, at det man siger, er det, 

det er. Man står til ansvar for det, man siger. I Coaching Interweave bliver det medarbejderen 

som intimprojekt, der lægges frem og gøres til genstand for frigørende, men målrettet dialog. 

Dialogen handler om udvikling af deltager med udgangspunkt i deltagers holdninger og 

følelser, den handler således om at udvikle deltagers personlighed. Gennem dialogspillet gøres 

deltagers personlighed til en meningsfuld styringsrelation, der normalt ligger uden for 

organisationens styringsområde. Som Åkerstrøm fremstiller det: At styre gennem leg giver 

mulighed på en gang at hævde ambitionen om styring af det private og samtidigt hævde 

respekten for privatlivets autonomi (Andersen 2007:115).  
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om Olsens Isfabrik og om hvorfor det er vigtigt ikke at have en stresset leder 

Dialogspillene kan altså styre på, hvem der snakker, og hvordan de snakker. Desuden kan de 

styrer på, hvad der snakkes om. Dialogspillene italesætter alle forskellige temaer. Jeg går ikke i 

dybden med de forskellige temaer, men bemærker, at i forhold til spillene som 

styringsteknologier, får de betydning. De muliggør styring af, hvad deltagerne skal tale om. 

Legedialogerne kan skabe snak om temaer, der ikke ’snakker’ af sig selv og dermed ville 

forblive tavse. I trivselsspillene Stress Values og TrygVesta Trivselsspillet er det 

medarbejderens forståelse af sig selv som ansvarlige for egen trivsel, der bliver ’hvad’. I 

Coaching Interweave er det medarbejderens personlige udvikling, der søges styret på. I 

Sundhed på spil er det forældrenes opfattelse af sundhed og sig selv som sund familie samt 

opfattelsen af fælles ansvar for dette, der søges styret på. Dermed styres der på deltagernes 

selvstyring i et trivselsperspektiv, et sundhedsperspektiv eller et selvudviklingsperspektiv 

afhængigt af, hvilke temaer dialogen organiseres omkring. ’Hvad’ er dialogspillenes saglige 

meningsgrænse. Denne sættes gennem de temaer spillene italesætter.  

med beslutning som legekammerat 

I opsamlingen af de fem dialogspil pegede jeg på, at legedialogerne afslutningsvist kobles til 

beslutningskommunikation. Spillene producerer konkrete aftaler og handlingsplaner, som 

fungerer som beslutningspræmisser for fremtidige beslutninger, og som har konsekvenser for 

deltagernes sociale praksis.  Beslutning sniges så at sige ind ad bagdøren. Dette stemmer ikke 

overens med den forventningsdannelse spillene skaber ved at tilbyde sig selv som 

uforpligtende snak i legens form.  Teknologierne har så at sige to ansigter. De indbyder til leg, 

men kobler sig til beslutning. Legens ubestemthed: det, at den fordobler virkeligheden i legen 

som leg, og det, at dialogerne ikke er det, de er (legedialog), men ligner det, de er (dialog) 

(Bateson 2005:195), bruges i teknologien som en mulighed for at koble beslutning til legen – 

uden at det bliver opdaget. Når dialogspillene iagttages som styringsteknologi er denne kobling 

vigtig, idet den skaber styringspræmisser, der rækker ud over teknologien selv. Den 

organiserer socialitet uden for spillet. Jf. funktionen med de sociale skabelsesspil, de leger 

virkeligheden frem (Andersen 2007:67). Dialogspil som styringsteknologi organiserer eller 

producerer således ’noget’, der efterfølgende kan styres efter. Hvis der efterfølgende knyttes 

an til handlingsplanen som handlingsplan, kan der styres på handlingsplanens mål, altså 

afvigelse mellem nutid og ønsket fremtid. Dermed får det konsekvenser for deltagernes sociale 

praksis og dialogspillene får således skabende organisatoriske funktioner (Andersen 2007:12). 
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Handlingsplaner og aftaler er med til at artikulere teknologiernes tidsdimension, idet de sætter 

spændingen mellem det forgangne og fremtid.  

 

Effekten eller virkningen af teknologierne er den dialog, de skaber og som muliggør (nye) 

meningsfulde styringsrelationer. Dialogen er gennem spillet ’beskyttet’ af legens rammer. 

Hvordan der efterfølgende knyttes an til legedialogen, kan teknologierne ikke styre på. Hvorvidt 

der knyttes an til dialogerne, som legedialoger eller som dialog, kan teknologierne ikke 

beslutte. Og hvorvidt der knyttes an til handlingsplaner og beslutningspræmisser som 

beslutning eller ej, kan teknologierne heller ikke styre på. Men uanset tilknytningsformer har 

spillene fået en organisatorisk funktion ved at være dialogskabende. Den snak legen har 

formet, herunder refleksion og erkendelse, forsvinder ikke igen, uanset efterfølgende 

tilknytning. Spillene kan således forstås som sociale skabelsesspil, hvor den organisatoriske 

virkelighed leges frem, jf. Åkerstrøms semantiske analyse af organisationslegenes funktion 

(Andersen 2007:67). Beslutningskommunikation bliver så at sige legedialogernes 

legekammerat – som selvfølgelig skal have lov at lege med – ”vi leger jo bare”.  

 

Når dialogspillene iagttages som styringsteknologier, muliggør de styring af hvornår der leges 

dialog, hvem der snakker, og hvad der snakkes om. Ovenstående viser således, at:  

”Nu leger vi dialog – hen over grænser – om Olsens Isfabrik og hvorfor det er vigtigt ikke at 

have en stresset leder – med beslutning som legekammerat.” 

Monologisk dialog 

Som tidligere påpeget opstår legedialogernes dialogformer ikke spontant. Derfor er 

dialogspillene som styringsteknologi attraktive - de organiserer dialog ’på den sjove måde’. I 

denne optik peger jeg på, at dialogerne ikke igangsættes med dialog, men monologisk. Ingen 

af dialogspillene bærer præg af at være blevet snakket frem – ’vi synes, det kunne være en 

god ide at lege, at vi snakker om det ene eller det andet’. Dialogspillene kommer et sted fra.59 

Trivselsspillene kan formodes at være sat i gang fra en HR-afdeling eller fra ledelsesniveau. 

Det samme gælder Ansvar på tværs. Også Coaching Interweave formodes at være sat i gang 

fra en HR-afdeling eller med en ledelsesambition om at forme en coachende lederstil. Dette 

                                                        
59 Bag denne igangsætning af dialogen, peger jeg på, at der ligger en antagelse om, at dialog er positivt, at dialog 

løser problemer, at det er hensigtsmæssigt at snakke sig til ting. Som også indledningsvis skitseret og 

underbygget af Dacapos pointe om, at når dialogen er gået i stå, er det for alvor et problem.  
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kan ikke iagttages ud fra spillene alene, men når der i spillene kommunikeres, at: formålet er at 

mindske stress og fremme trivsel eller formålet er at skabe en fokuseret coachingdialog, 

synliggøres det, at ’nogen’ har en intention om at skabe dialog. Særligt i Sundhed på spil 

formes denne afsender stemme eksplicit, her er den politisk fra Sundhedsstyrelsen, 

Fødevarestyrelsen og Skole og Samfund – den indbyder lærere og forældre til at spille. Jeg 

bemærker, at det ikke er Undervisningsministeriet, der er afsender af Sundhed på spil. Spillet 

minder om mange af de andre socialpædagogiske redskaber, der præsenteres med et 

læringsperspektiv. Jeg nævnte i indledningen det socialpædagogiske spil Kort og Godt, og 

kunne derfor godt minde om et læringsværktøj fra Undervisningsministeriet, der har folkeskolen 

som styringsområde. Sundhedsministeriet styringskapacitet rækker normalt ikke ud i skolerne 

eller de private familier, men ved at bruge en styringsteknologi, der inkluderer både skole og 

hjem overskrides denne grænse. En politisk stemme sætter her dialog i gang og skaber med 

denne teknologi en ny meningsfuld styringsrelation (Andersen og Thygesen 2004:15). 

Afsenderstemmen gemmes bag intentionen om leg. Men ikke desto mindre er dialogspillene 

som styringsteknologier igangsat med en styringsintention om at skabe dialog, og der står 

nogen bag denne intention.  

Legende magt 

Når dialogspillene igangsættes monologisk må det således være magtoverlegnes 

styringsintention, der usynliggøres. Spillet kommunikerer fravær af magt i form af at være leg. 

Kan man således gennem leg snakke sig til magten?  Hvordan kommer magt til at se ud blikket 

om dialogspillene som styringsteknologier? 

 

Når dialogspillene iagttages som styringsteknologier, betyder det, at for at der skabes styring 

(styringskommunikation), må der knyttes an til spillene som spil, og der må knyttes an til 

styringsintentionen om skabelse af dialog. På denne måde skaber teknologierne først styring, 

når der knyttes an, jf.Governanceblikket. Deltagerne knytter frivilligt an til den kommunikation 

dialogspillene tilbyder og dermed de præmisser for dannelse (selvskabelse) af subjekter, 

spillene stiller til rådighed. Hermed synliggøres konstituering af subjekters selvforhold som 

Governmentalityblikket peger på. Som tidligere skitseret er den moderne magt i et 

systemteoretisk perspektiv en kommunikationsform, der deler verden i styrer/styret. Magtens 

kode deler verden i magtoverlegenhed (+) og magtunderlegenhed (-). Deltagerne knytter 

således gennem spillenes organisering af dialog an til den magtoverlegnes styringsintentioner, 

og bekræfter sig selv som magtunderlegne. Dette gøres ikke i en synlig og formel magtrelation, 
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hvor eksempelvis leder beder en medarbejder om at gøre noget, denne ellers ikke ville have 

gjort (A>B), jf. Governmentblikkets styringsrelation. Men ved at lægge styringsintention ud i 

teknologien, altså dialogspillene, som dermed bliver langt fra neutrale eller magtfri.   

 

Dialogspillene organiserer således virkelig dialog. Virkeligheden er ikke blot repræsenteret i 

spillene (Andersen 2007:67). Dialogerne i spillene leger den organisatoriske virkelighed frem – 

de skaber organisatorisk dialog, som kan kobles til beslutning. De er sociale skabelsesspil, jf. 

Åkerstrøms semantiske analyse. Dialogerne i dialogspillene tematiserer alle frigørelse og 

mægtiggørelse. Dialogspillene bliver teknologier, der trækker på en empowermentslogik. 

Empowerment eller mægtiggørelse udtrykker en genindføring af magtens kode: styrer 

(magtoverlegen) / styret (magtunderlegen) på styreres side. Magten fordobles på en måde, 

hvor det, der skal styres, er den styredes skabelse af egen selvstyring (Andersen 2007:135). 

Mægtiggørelse er desuden en magtkommunikation, der iagttager sig selv som frigørende. I 

moderne magt er frihed en forudsætning for magtkommunikation (Andersen 2007:135). Den 

magtunderlegne må være fri til at fortolke magtoverlegnes mulige styringsintentioner. 

Mægtiggørelse usynliggør således sig selv som magt ved at gemme forskellen styrer/styret 

bag intentionen om mægtiggørelse – altså skabelse af de styredes selvstyring.  

 

Samtlige dialogspil opererer i en mægtiggørelseslogik. De tematiserer deltagernes skabelse af 

selvstyring og frihed til at styre sig selv. Deltagerne styrer sig selv til at knytte an til temaerne 

og dermed styres de på deres egen selvstyring. Altså styrer på, hvordan de skaber sig selv 

som subjekter (Andersen og Thygesen 2004:11). Stress Values og TrygVesta Trivselsspillet 

kommer til at handle om, hvordan medarbejderne gøres i stand til at styre sig selv i et 

trivselsperspektiv. Hvordan de gøres i stand til at se sig selv i fremtiden og styre på sig selv 

som udviklingspotentiale. Dialogen sætter dem i stand til at snakke om, hvordan de forstår sig 

selv, som ’medarbejdere der trives’, og hvordan der kan udvikles og forbedres på dette. Når de 

knytter an til italesættelsen af trivsel/stress styres de til at styre på, hvordan de skaber sig selv 

som subjekter. Forskellen styrer/styret er således sat på de magtunderlegnes side, nemlig 

deltagerne. De er således ikke længere magtesløse magtunderlegne, men mægtiggjorte 

magtunderlegne.  

 

I Coaching Interweave handler det om, at coachee skal tale om sin egen udvikling som 

udvikling og dermed som mål for fremtidige handlinger. Spillet tilbyder coachee en dilalog, så 

denne kan blive bedre til selv at styre sin selvudvikling og dermed blive et bedre menneske - 
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og naturligvis en bedre kompetence for organisationen. Coachingsamtalen er en gren af den 

kompetenceudviklings- og dermed mægtiggørelseslogik, som genkendes i diskurser om 

livslang læring og den lærende organisation.60 Kompetenceudviklingsperspektivet er efter min 

mening en selvfølgelighed i organisationerne i dag, og der sættes derfor ikke spørgsmålstegn 

ved teknologier, der former denne logik. De er en naturlig del af den organisatoriske 

virkelighed. Organisationens medlemmer er således ikke nødvendigvis klar over, at disse 

teknologier er udtryk for styringsintentioner og skaber medarbejderne som magtunderlegne i 

deres anknytning til teknologier som coachingsamtaler eller legecoachingsamtaler. Men 

iagttaget som styringsteknologier, gennem forskellen styrer/styret, synliggøres det, at 

dialogspillene er selvteknologier, der organiserer medarbejdernes styring af selvskabelse. 

Dialogspillene iagttaget som styringsteknologier synliggør således den moderne magt, som 

ligger gemt i teknikker og rutiner. Ikke som en ydre tvangsmagt, men en disciplineringsfunktion, 

der disciplinerer individer indefra (Foucault 1994:130). Magt er ikke en synlig og en 

udelukkende dominerende eller underkastende størrelse. Den er produktiv, den skaber 

handlerum og skal dermed forstås positivt (Foucault 1980: 119).  

 

Magtkommunikationen handler om styring af coachees egen selvstyring, men er gemt bag 

intentionen om mægtiggørelse og tilbudt i legens form. Dermed usynliggøres magten som 

magt. Mægtiggørelse må for at kunne styre i et frihedsperspektiv således gemme sig bag 

former, der kan træde i stedet for – eksempelvis leg. Legens form muliggør således en 

usynliggørelse af magtkommunikationen bag tilbuddet om frihed til at styre sig selv. Den 

tilbyder organisering i legens form, som netop kommunikerer magtfri. Men den er ikke magtfri, 

ingen relationer er magtfri - magten er allestedsværende (Foucault 1980:119).  

 

Dialogspillene som styringsteknologier kommunikerer således ikke en synliggørelse af magt, 

men derimod en usynliggørelse af magt. Magten er lagt ud i teknologien og styrer deltagerne 

indefra, til at give sig selv hen til dialogen (Foucault 1994:130). Der er ingen, der tvinger 

deltagerne til at være med, og ingen der tvinger dem til at snakke. De knytter alle frivilligt an til 

spillene og forpligter sig dermed på dialogen – jf. tidligere pointe om, at det er frivilligt at være 

                                                        
60 Jeg bemærker her, at disse diskurser efterhånden er så institutionaliseret, at de virker selvfølgelige i 

organisationer i dag. Derfor sættes der ikke i samme grad spørgsmålstegn ved teknologier, der former denne 

optik. Den er en selvfølgelig del af organisationernes og dermed medarbejderens hverdagspraksis. 
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med, men når man er med, har man pligt til at deltage. Magten er produktiv – den producerer 

dialog. 

 

I min opsamling af de fem dialogspil, pegede jeg på, at et af dialogspillenes paradokser er, at 

des mere styring des mere frihed. Som styringsteknologi betyder det således, at des mere 

styring, der lægges ud i teknologien og her i spilteknologierne i teknologien – des større frihed 

får deltagerne til at give sig hen i dialogen. Og dets mere frihed og selvstyring des større 

magtpotentiale. Styringsintentionen om at skabe dialog effektueres således desto mere, mens 

magtkommunikationen er gemt bag legekommunikation – lagt ud i spilteknologierne. Det vil 

sige des mere, der kommunikeres mægtiggørelse, des mere selvstyrende bliver deltagerne og 

des mere kompleksitet, kan der læsses over på dem. På denne måde udfoldes 

magtudøvelsen, uden at nogen opdager det. Magten ligger således i at styre på deltagernes 

fortolkninger af sig selv i forhold i dialogerne, og des mere de giver sig hen og åbner sig, des 

mere styring og magt er der. Magtoverlegne styrer på magtunderlegnes egen magt over sig 

selv. 

Opsamling 

Dialogspil som styringsteknologi muliggør styring af dialog, hvor den ellers ikke var styrbar. 

Med teknologierne kan der styres på hvornår, der leges dialog, og hvornår legedialogen 

afsluttes. Leg som styringsteknologi er attraktiv, fordi den er let at knytte an til. Det er 

teknologier, der former noget genkendelig og noget ufarligt. Dette kan være en af grundende til 

at dialogspil er så populære i dag. Styringsteknologier der er tilbudt i legens form kan således 

med held inkludere på tværs af normale styringsgrænser. Magt bliver i denne optik 

konstituering af nye styringsrelevante relationer. Altså konstitueringen af nye grænser for 

styring. Magt usynliggøres i spillene bag intentionen om mægtiggørelse, det vil sige 

deltagernes styring af selvstyring.  
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Konklusion 

Min ambition med dette speciale var at komme med et bud på, hvordan dialog kan iagttages 

gennem leg. Hvordan leg i organisationer tildeles organisatoriske funktioner og dermed kan 

iagttages som moderne styringsteknologier. Jeg spurgte overordnet til:  

 

Hvordan organiserer leg dialog som organisatorisk praksis?  
 

Dette har jeg forsøgt at belyse gennem specialets tre faser med spørgsmål knyttet til hver. I 

den første fase handlede det om iagttagelse af iagttagelser af leg. Her spurgte jeg til:  

Hvordan italesættes leg? Hvordan ser legens form ud?  Hvordan har leg i organisationer over tid 

ændret karakter? Hvordan skaber forskellige typer dialogspil dialog? 

 

Leg italesættes på mange måder. Der er mange iagttagelser af leg med hver deres blikke. 

Terapi sættes af nogen uden for legen og af andre inden for. Nogen peger på det sjove andre 

på det alvorlige. Flere peger på, at man skal afstemme forventningerne til legen. Nogen 

iagttager fra et læringsperspektiv, andre fra et kreativitetsperspektiv. Leg er således ikke en 

entydig størrelse, grænsen for at dømme leg bliver i høj grad et empirisk spørgsmål.  

 

Med udgangspunkt i Johan Huizinga og Gregory Bateson giver jeg et bud på, hvordan legens 

form kan iagttages. Sammenfattet defineres legens form som: ”De handlinger, vi nu giver os af 

med, betegner ikke det, som de handlinger, disse handlinger betegner, ville betegne / De 

handlinger, vi nu giver os af med betegner det som disse handlinger betegner, ville betegne”. 

Jeg peger desuden på, hvordan der sættes en forventningshorisont til legen som: sjov, alvor, 

omsluttende, frivillig, ’som om’ og afgrænset i tid og rum.  

 

Med udgangspunkt i Åkerstrøms semantiske analyse af leg i organisationer beskriver jeg, 

hvordan legen har ændret karakter fra at være konkurrencespil til blive simuleringsspil til i dag 

at være sociale skabelsesspil.  

 

Ved at beskrive forskellige typer dialogspil, viser jeg, hvordan spil inden for den samme 

kategori (dialogspil), og med samme formål (at skabe dialog), kan være udformet meget 

forskelligt. Det er således både klodser, skuespillere og computerspil, der kan organisere 

dialog og iagttages som leg. Jeg mener, at beskrivelsen af de forskellige typer dialogspil 
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synliggør mangfoldigheden inden for kategorien dialogspil og dermed viser et yderligere behov 

for afgrænsning af mit iagttagelsespunkt.  

 

I den anden fase af specialet iagttager jeg fem konkrete dialogspil. Her spurgte jeg til:  

Hvordan organiserer dialogspillene dialog? Hvilke typer dialog fordobles (genindføres) i legen? 

Hvilke spilteknologier benytter spillene sig af for at skabe dialog? Hvordan kobler legedialog sig til 

beslutningskommunikation? Hvordan iagttager spillene gennem forskellen dialog/tavshed? 

 

Dialogspillene organiserer dialog gennem kommunikation om, ’at dette er leg’. Den legedialog 

spillene organiserer, er ikke det samme som dialog uden for spillene. Ved at indstifte forskelle 

som dialogspillene søger at minimere, kommunikerer de blandt andet åbenhed, frihed, 

ligevægtig, fokuseret, reflekteret og uden konsekvens. På denne måde kommunikerer 

dialogspillene oplevelse og sætter handling uden for døren. Spillene organiserer alle dialog i en 

reflekterende form. Deltagerne må for at knytte an til spillenes kommunikation, og dermed for 

at indgå i legedialogen, kontinuerligt reflektere over sig selv i forhold til noget (spillenes 

temaer). Dialogspillene kan således styre på spillenes tre meningsdimensioner. Socialt: hvem 

der snakker. Sagligt: hvad de snakker om og tidsligt: hvordan der aktiveres spænding mellem 

fortid og fremtid. Dette bliver dialogspillenes meningsgrænser. 

 

Spillene fordobler forskellige typer dialoger i legen. I Stress Values og TrygVesta Trivselsspil 

(trivselsspillene) genindføres den anerkendende gruppedialog med fokus på åbenhed, tryghed 

og dermed frihed til at snakke med. I Ansvar på tværs er det ligeledes en gruppedialog, der 

genindføres, men her er dialogen problemorienteret. Den er organiseret omkring dilemmaer. I 

Coaching Interweave er det coachingsamtalen, der fordobles i legen, og i Sundhed på spil er 

det en konsensussøgende dialog mellem lærere og forældre, der fordobles. 

 

Alle spillene benytter forskellige typer kort til at åbne dialogerne med. Alle spillene benytter sig 

af spillebrættet til at organisere dialogerne med, og alle spillene bruger tid i forhold til at starte 

og afslutte dialogens faser med. Jeg peger desuden på roller og humor som teknologier, samt 

handlingsplaner og refleksionsspørgsmål.  

 

Dialogspillene former alle handlingsplaner og fælles aftaler og kobler sig således til 

beslutningskommunikation. Dialogerne skaber kommunikative præmisser for beslutning. 

Handlingsplaner og aftaler kan således efterfølgende knyttes an til som beslutning. Jeg kan 
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ikke udtale mig om, hvorvidt dette bliver tilfældet eller ej, og jeg peger derfor i denne 

forbindelse på pointen om, at legedialogernes kommunikative efterliv får oscillerende karakter 

– vekslende mellem at blive knyttet an til som leg og som beslutning.  

 

Her peger jeg desuden på, at spillenes dialoger har risiko for at blive dobbeltbunde. Denne 

dobbeltbinding, mener jeg, igangsætterne af spillene skal være opmærksomme på. Det er en 

af dialogspillenes konsekvenser. Man skal således være opmærksom på, at deltagerne ikke 

kommer i en situation, hvor de hverken kan sige ja eller nej. Hvis de siger ja kommer de måske 

til at overskride egne grænser og give mere af sig selv, end de har det godt med. Hvis de siger 

nej, får de at vide, at det jo bare er leg!  

 

Jeg mener, at mine iagttagelser af spillene viser, at spillenes organisering af dialog gennem 

spilteknologierne, og dermed deres styring af dialogens opretholdelse, er måden, hvorpå de 

markerer dialog. Spillene styrer således på aktualisering af dialogen. Dialogen opstår ikke af 

sig selv (tavshed). Spillene styrer på dialogens begyndelse og slutning og markerer dermed 

dialog og sætter tavshed (ingen dialog) på forskellens yderside.  

 

I specialet tredje fase trækker jeg mine iagttagelser over i en styringsteknologisk optik. Jeg 

iagttager således dialogspillene i et magtperspektiv. Jeg spørger til:  

Hvordan kan leg iagttages iagttages moderne styringsteknologier? Hvordan skaber de (nye) 

meningsfulde styringsrelationer? Hvad kan der gennem teknologierne styres på? Hvordan 

synliggøres magt i denne optik?  

 

Dialogspillene som styringsteknologier giver mulighed for at styre på dialog, som normalt ikke 

er styrbar. Med teknologierne kan der styres på, hvornår der skal leges dialog, med hvem der 

skal leges dialog og om hvad, der skal leges dialog. På denne måde synliggøres 

teknologiernes konstituerende meningsgrænser (social og sag). Med kobling til beslutning 

synliggøres dialogspillenes meningsgrænse for at artikulere fortid og fremtid (tid). Som 

teknologier kan spillene således selektere og stille en horisont af mulige årsager og mulige 

virkninger til rådighed. Spillene kan spilles igen og igen, og derfor udmærker de sig som 

teknologier – de er gentagelige. Det betyder, at organisationerne ikke gang på gang skal 

udvikle nye måder at skabe (og styre) dialog på, men kan bruge og udvikle spillene. 

Dialogspillene som teknologier formår at skabe dialog hen over grænser. Både ved at kunne 

inkludere (invitere) deltagere fra forskellige (normalt ikke styrbare) systemer, eksempelvis 
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lærere og forældre, og ved i spillene at kunne lege med deltagernes grænser for, hvor meget 

de vil give af sig selv. I denne optik er dialogspillene et forsøg på at få magt over noget der 

ligger uden for magtens rækkevidde. På denne måde skaber legedialogerne nye meningsfulde 

styringsrelationer, som ikke ville være muligt uden magtens usynliggørelse bag legens form.  

Den moderne magt træder frem som tilbagetrækning og usynliggørelse. Magten lægges ud i 

teknologierne og gemmes bag intention om mægtiggørelse. Selvom legen tilbyder deltagerne 

dialog som oplevelse (og ikke handling) og dermed kommunikerer magtfri, er magten ikke 

fraværende. Den er blot gemt bag legens form og mægtiggørelse, der kommunikerer frihed til 

at styre sig selv og dermed usynliggør sig selv som magtkommunikation. Magten er altså 

umiddelbart ikke til at få øje på, når der kommunikeres leg. 

 
Min indledende ambition mener jeg således at have indfriet med mine iagttagelser i dette 

speciale. Jeg har undersøgt, hvordan leg organiserer dialog, hvordan legen tildeles 

organisatoriske funktioner, nemlig at skabe styrbar dialog. Jeg har undersøgt, hvordan leg kan 

iagttages som moderne styringsteknologier og dermed skabe nye meningsfulde 

styringsrelationer. Og hvordan den moderne magt synliggøres som usynliggørelse bag en 

mægtiggørelse med tilbud om frihed til at styre sig selv. - Det lader altså til, at man gennem leg 

kan snakke sig til magten.  

 

Jeg mener at leg organiserer dialog som organisatorisk praksis fordi den dialog der skabes 

får betydning for deltagernes sociale praksis. Uanset om der efterfølgende knyttes an til 

legedialogerne som leg eller som beslutning, skaber legedialogerne refleksion og dermed 

erkendelse. Dialogspillene som styringsteknologier bliver således også en del af den 

organisatoriske praksis, idet de ligesom andre styringsteknologier bliver en del af 

organisationernes rutiner. De skaber legende snak der skaber legende magt.   
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Summary 

This dissertation address, in a systems theory second order observation perspective, how dialogue can 

be observed through play. How play in organizations is assigned organizational functions and thus can 

be seen as modern steering technologies. The main question raised is: How does play organize 
dialogue as organizational practice?  
Play is articulated in many ways. Play is not a unique size; the threshold for judging play is very much 

an empirical question. Based on Johan Huizinga and Gregory Bateson, an opinion on how the form of 

play can be observed is given. In summary the form of play is defined as: ‘the acts we now engage in, 

does not denote, what these acts, these acts denotes, would denote / the acts we now engage in, 

denotes, what these acts denotes, would denote. It is pointed out how play sets a horizon of 

expectations such as: fun, seriousness, surrounding, voluntary, 'as if' and limited in time and space.  

It is shown how dialougegames organizes dialogue through their gametechnologies. The playing 

dialogue, is not the same as dialogue outside of the games. By instituting distinctions that can be 

reduced, the playing dialogue communicates: openness, freedom, balanced, focused, reflected and 

without consequence. By doing this, the games marks experience and removes action (consequence) 

from the dialogue.  

It is pointed out that playing dialogue has a risk of becoming doublebinded. That is that participants can 

find them self in a position where they neither can say yes nor no. If they say yes, they may have to 

exceed their own personal limits and give more of themselves than they are comfortable with. If they 

say no, they will be told that it is just game!  

Dialoguegames as steeringtechnologies provides the opportunity to manage dialogue that is not 

normally manageable. With the technologies organizations can decide when to play dialogue, who 

should play and about what they play. Dialoguegames as technologies manage to create dialogue 

across borders, both by being able to include participants from different (usually not manageable) 

systems and by playing with the participants limits of personality. In this way the playing dialogue 

creates new meaningful steering relations. This would not be possible without power being invisible 

behind the form of play. The modern power steps forward as withdrawal and invisibilizing of power, 

placed in the technologies and hidden behind the intention of empowerment. 

The dissertation concludes that play organizes dialogue as organizational practice because the playing 

dialogue has influence on the social practice of the participants. Whether the playing dialogue 

afterwards is referred to as play or decision, the dialogue creates reflection and thereby recognition. 

The dialoguegames as steeringtechnologies also becomes part of the organizational practice because 

they become part of the organizations routines like other technologies. They become playing talk that 

creates playing power.  
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