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Udfordr Jeres værdier  
på Værdibørsen  

Det kan være interessant at finde frem til, hvilke værdier der er vigtige for 
Jer i foreningsarbejdet. Denne øvelse hjælper Jer med, gennem 

forhandling og dialog, at komme frem til en række fælles værdier.  

Rollespil til at afklare foreningens værdier  
Tidsforbrug: 1-2 timer 

10 min. til at forklare øvelsen, 20 min. til at forhandle,  
20-60 min. til fælles værdier samt kompromiser og 30 min. til opsamling. 

 

Vejledning 

Nogle gange kan det være givende at blive udfordret på ens synspunkter. Værdibørsen er en god og 
anderledes måde, hvorpå I kan få lejlighed til at diskutere Jeres værdier.     

Inden øvelsen: 

Forbered værdiskilte. I skal bruge 8 papskilte til hver deltager med værdiord. Der må gerne være dubletter, men 
der skal være mindst 20 forskellige værdier i alt.  

 
Øvelsen trin for trin: 

1. Forklar øvelsen for de deltagende fra din forening og del skiltene ud, så alle får 8 værdiord hver. (ca. 10 
min.). 

2. Handel med skiltene (ca. 20 min.): Bed deltagerne gå rundt og bytte med hinanden, så de får skilte, 
som de kan stå inde for. Man må godt bytte to dårlige til ét godt. Dog skal hver deltager mindst sidde 
tilbage med to skilte, når bytteriet er ovre.  

3. Fælles værdier (20-60 min. i alt inkl. pkt. 4): Deltagerne går nu rundt sammen med dem, som de deler 
værdier med. Bed dem diskutere, hvad de har til fælles, og hvad der adskiller dem.  

4. Kompromiser: Herefter skal de forsøge at finde nogle udsagn, som de kan blive enige om – denne 
gang med de personer, som de ikke deler værdier med. Hold deltagene fast på, at udsagnene skal 
være konkrete, og ikke så abstrakte, at de bliver altomfattende.  

5. Afslut øvelsen i plenum (ca. 30 min.): Hvordan var det at skulle finde fælles fodslag? Er værdier noget, 
man kan handle med? 

Kilde: ”Dialogpiloten – en håndbog i dialog” – IKON Danmark 

Materialer 

• Printark med værdiord (pdf)  

 

 
 

 

http://www.ikon-danmark.dk/index.php?id=344
http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/vaerdier_vaerdiboers_bilag1.pdf

