
HIGH PERFORMERS er et læringsspil om at skabe stærke 
teams, der trækker i samme retning, tør stille hinanden 
til ansvar og tager de gode konflikter. I spillet følger man 
et fiktivt team i et virkelighedsnært scenarie, og I skal i 
fællesskab løse konflikter, vælge strategier, organisere 
arbejdet og balancere behovet for at levere kvalitet og 
fremdrift. 

Spillets centrale læring handler om de fem aspekter af 
et godt teamsamarbejde: tillid, gode konflikter, ejerskab, 
fælles ansvar og fælles mål. Gennem spillets handlinger 
låser man gradvist op for de forskellige aspekter og ser, 
hvordan det påvirker teammedlemmerne. 

HIGH PERFORMERS skaber et rum, hvor det er nemt at 
vidensdele og reflektere over egen praksis. Og gennem 
indbyggede øvelser får I også sat fokus på, hvor jeres 
eget team er lige nu, hvor der skal sættes ind og hvor-
dan I konkret kan gøre det.

Spillets temaer
• Skaber et rum hvor I kan tale om samarbejde, moti-

vation og ansvar.
• Giver indsigt i jeres teams styrker og svagheder.
• Giver et fælles udgangspunkt for det videre ud-

viklingsarbejde.

Anvendelse
Spillets målgruppe er teams og deres ledere - også 
lederteams. Det er selvinstruerende og kan bruges af 
interne konsulenter i forbindelse med workshops, tema-
dage, kurser og lignende. Spillet er særlig velegnet, når 
nye teams skal etableres eller til at “ryste posen”, når 
man sidder fast i dagligdag og rutiner. 

Man spiller på hold af 4-6 personer, og flere spil kan af-
vikles parallelt. Den samlede spilletid er cirka 2½ time, 
inklusive øvelser og refleksion, der kobler spillet til egen 
virkelighed.

Derfor virker læringsspil
1. Deltagerne oplever i en simuleret praksis, hvad de er

gode til, og hvor de har blinde pletter.

2. Spillet faciliterer en proces, der integrerer vidensfor-
midling og erfaringsudveksling. Det er dybt seriøst,
men samtidig ret sjovt.

3. Ved at skabe en fiktiv verden, som er tæt på virke-
ligheden, gør spillet det lettere at diskutere prob-
lemstillinger, der ellers er svære at gå til.

4. Det er veldokumenteret, at vi lærer meget bedre, når
vi erfarer, end når vi hører! Derfor er spillet et effek-
tivt redskab til også at træne, hvordan man arbej-
der sammen som team.

For yderligere information om HIGH PERFORMERS: 
Copenhagen Game Lab

tlf: +45 7070 2227 info@cphgamelab.dk

www.cphgamelab.dk

Har I lyst til at prøve nye metoder til at skabe et 
stærkt high performance team? Det kan være 
for at få et nyt team på bølgelængde, eller for at 
kigge under motorhjelmen på et eksisterende. 




