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Perspektivmaskinen er et dialogværktøj, der 
lader dig og dine kolleger tale om svære 
situationer fra hverdagen. Sammen finder I 
frem til løsninger og andre måder at håndtere 
problemer og konflikter på.  
 
Perspektivmaskinen er inspireret af spil-
verdenen. Metoden gør det legende og 
medvirker til, at opmærksomheden 
fastholdes hele vejen igennem.  
 
 
Nye perspektiver og løsninger 

Værktøjet hjælper jer til at give hinanden nye 
perspektiver på svære oplevelser, der opstår i 
jeres egen dagligdag. Det giver oplevelsen af, 
at ‘andre har det ligesom mig!’ eller ‘sådan 
havde jeg ikke tænkt over det før!’. Ved at 
dykke ned i hverdagens udfordringer kan I få 
en bedre forståelse for, hvorfor de svære 
situationer opstår.  
 
Gennem fire forskellige faser får I trænet jeres 
evne til at sætte ord på, uddybe og finde 
løsninger på de svære situationer, så det 
bliver lettere at håndtere tilsvarende 
situationer fremover.  
 
 
Tal om det vigtige 

Emnevalget er vigtigt, da det sætter rammen 
for de problemstillinger, som deltagerne taler 
om.  
 
Der medfølger 13 emnekort, som er forslag til 
hvad der kan tales om i gruppen. Det er for 
eksempel ‘Tidspres’ eller ‘Sygdom og fravær’. 
De er alle centrale emner, der ofte er årsag til 

konflikter på arbejdspladsen.  
 
I kan selv vælge emne eller 
trække et tilfældigt emne-
kort. Der medfølger også 
blanke emnekort, så I selv 
kan tilføje relevante emner.  
 

Alle kan være med 

Deltagerne hjælpes i gang med en række 
billeder, der fungerer som inspiration eller 
illustration til en fortælling eller situation, der 

har noget at gøre med det emne, I 
har valgt. 
 
Udover at billederne gør det lettere 
at huske historierne, så giver det 
også mulighed for at benytte 
Perspektivmaskinen i multikulturelt 

arbejdsmiljø og med deltagere der har 
begrænsende danskkundskaber.  
 
 

Udviklet og afprøvet i praksis 

Perspektivmaskinen udviklet i samarbejde 
med ledere og medarbejdere i fire større 
produktionsvirksomheder.  
 
Udviklingsprojektet er støttet af Center for 
Kultur og oplevelsesøkonomi (CKO).  
  

 

 

Nye perspektiver på hverdagens problemer 
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Spil selv eller få hjælp af en 
professionel spilleder  

Der medfølger en vejledning så I selv kan 
igangsætte og lede Perspektivmaskinen. 
 
Vil I have det endnu lettere kan I også 
kontakte Learn by Interaction og booke en 
professionel spilleder, som kender reglerne og 
kan til at hjælpe jer første gang.  
 
Kontakt spiludvikler Sanni Grych på  
mobil: +45 6068 6588  
e-mail: sg@learnbyinteraction.dk.  
 
Læs mere på www.learnbyinteraction.dk 
 

 

FAKTA 

Perspektivmaskinen egner sig til 
3-6 deltagere.  

Varigheden er ca. 1½ time 
inklusiv forklaring af regler og 
opfølgning. 

Alle materialerne er på dansk. 

www.learnbyinteraction.dk 
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