
fortæl fortælling

trin 06

hvis historietypen som der 
blev valgt, var "fortsæt", 
deltager alle! personen starter 
på en historie og de andre 
fortsætter indtil "slutningen" 
af en fortælling. den som 
afslutter historien går ind på 
scenen. 

trin 05

spilleren i superhuset har 5 
minutter til at fortælle en 
historie, de andre spillere i 
spillet skal gætte hvilken 
slags historie der er blevet 
fortalt. den som gætter det, 
skal gå ind på scenen!

trin 07

spillet fortsætter indtil alle har 
passeret scenen eller har 
fortalt de historier de ønsker 
at fortælle. 

nu kender du alle trinene! 
skal vi spille? 

hvordan spiller man?

spillets mål: del historier og 
beretninger, i forhold til 
superhusets 
historiefortællings type: fra en 
bog, fra en anden, min, 
omvendt, opdigtet, fortsæt.

superhuset i sekskanten i 
midten med fremhævede 
kanter. i dette spil, har vi 
scenen i midten af 
fortæller-kredsen, hvor en 
person fortæller en historie 
efter tur. 

dette brætspil kan også 
bruges til samtale-kredse, 
træningsøvelser og til at 
snakke. 

inden du begynder, bemærk: 
to personer kan ikke være i 
det samme hus samtidigt! 

trin 01

hver person står i midten af 
huset som former en kreds. 
én deltager beder om at gå til 
det centrale superhus, 
scenen.

trin 02

i superhuset, er 
historiefortællings typen 
skrevet på gulvet. Deltageren 
vælger (og afslører ikke til 
nogen anden) den historie 
type han vil fortælle. 

hvis du ønsker det, kan du 
vælge et tema for 
historiefortællingen, så som 
en af de følgende: natur, by, 
samfund, dette sted, 
hukommelse og forhold.

trin 03 trin 04

spillerne kan også tegne et 
tema og en historietype 
gennem appen! 
download og peg med 
mobilen på markøren på 
kanten af sekskanten for at se 
augmented reality.

realisering
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support tilmeld for at få 
udfordringen!

Change X

download spilleappen!

lille stor

minimum antal spillere:

2 personer15 minutter

minimum varighed:brætspil


