
Opgaverne er udviklet af: 

SPEEDDATING:
 ca. 45 min 

HVAD: 
Eleverne arbejder med dilemmaspillets spørgsmål i en speeddating-øvelse, hvor de med 
forskellige klassekammerater debatterer deres reaktioner (JA eller NEJ) på spildilemmae-
rne. Øvelsen er især anvendelig hvis eleverne har spillet dilemmaspillet individuelt, eller 
hvis der er behov for en debriefing på spillet.

HVORFOR: 
Denne øvelse har til formål at sikre, at alle eleverne kommer i gang med at tale og argu-
mentere for de valg, de har truffet i spillet.

HVORDAN: 
Eleverne står i to lange rækker eller i en “Cooperative Learning” dobbeltcirkel (to cirkler 
med en “indercirkel” og en “ydercirkel”), så de kan træde et skridt til siden og derved få 
en ny samtalepartner. Alternativt kan spørgsmålene uddeles som en to og to walk’n’talk 
øvelse for at give mulighed for en mere dybdegående samtale om et par af spørgsmålene og 
skabe et rum for mere refleksion.

Spørgsmålene uddeles på små sedler (gang op i forhold til antal elever), så alle eleverne i 
den ene række/cirkel har et spørgsmål til at starte med. Det gør ikke noget, at eleverne får 
det samme spørgsmål mere end én gang, da det er med en ny samtalepartner. Efter et par 
minutters samtale roterer både spørgsmål og elever. Dette gen-
tages i det omfang tiden tillader det. Alternativt læser underviseren spørgsmålene højt for 
eleverne ét af gangen, så alle diskuterer det samme spørgsmål på samme tid.
Husk at opfordre eleverne til, at de alle deltager i diskussionen. 

  Spørgsmålene fra Flygtningene Kommer-spillet: 

1. Vil du som ambassadør hjælpe manden med at få beskyttelse, så han kan 
komme til Danmark, eller afvise ham?

2. Skal Farhad have lov til at bo hos sin ven, som har opholdstilladelse i 
Danmark, mens hans sag bliver behandlet?

3. Hvor meget, mener du, det er rimeligt at udbetale til asylansøgere? Kontant-
hjælp 11.000/SU 6000/ Under SU

4. Skal Farhad have lov at arbejde, mens hans sag er under behandling?

5. Vil du give Farhad asyl, eller giver du ham afslag?

6. Vil du omgøre afgørelsen og give Farhad opholdstilladelse, eller vil du holde 
fast i afgørelsen og sende Farhad hjem?
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