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Rollespil – vejledning 
 
Før: 
Print Job interview game svarende til antallet af studerende.  
 
Underviser: 
Underviseren er facilitator  
 
Setup: 
Der udvælges studerende i par som skal agere virksomhed, hvis opgave er, at ansætte 2 
personer. Det er vigtigt at have nok ”virksomheder”, sådan at flest mulig studerende er i spil 
samtidig, men også sådan at, når alle virksomheder har fået besat deres 2 stillinger, skal der 
stadig være studerende tilbage som ikke har fået job. Virksomhederne placeres i den ene 
ende af lokalet helst lidt fra hinanden, så de ikke kan høre, hvad der forhandles om, hos de 
andre virksomheder. De andre studerende samles i den anden ende af lokalet, så de heller 
ikke kan høre, hvad der bliver forhandlet om.   
 
Varighed og slut: 
De studerende har max. 30 minutter til enten at hyre 2 mennesker, hvis de agerer 
virksomhed eller til at finde job. Dette for at skabe spænding og holde tempoet oppe. 
 
Hvis alle virksomheder har hyret 2 personer før de 30 minutter er gået, slutter spillet. En 
virksomhed har først hyret en person, når begge parter har underskrevet den aftalte timeløn. 
Timeløn for at holde det identisk med det de kender til. 
 
Herefter køres 2. runde af samme varighed.  
 
2 runde: 
Der køres 2 runder i alt. Har en studerende været en af dem der skulle ansætte i første 
runde, kan han/hun ikke være det igen i 2. runde. Studerende som blev ansat i 1. runde, har 
førsteret til at være virksomhed i 2. runde med en valgfri partner.  
 
Spillet: 
Den virksomhed, som efter endt spil, har hyret til lavest mulige pris vinder. Men der er et 
tvist. Hvis en virksomhed kommer til at hyre en ”joker”, er det jokeren som vinder spillet.  
 
Alle studerende, får et jobopslag, som er det ”job” de skal søge hos virksomhederne. Dette 
specifikke jobopslag er valgt efter at de studerende på 3. semester har mange af de 
færdigheder der kræves, så rollespillet er relevant og realistisk. Det er på engelsk, da 
halvdelen af vores studerende er internationale. Jobopslaget kan naturligvis udskiftes. Se 
Job interview game side 1 & 2.  
 
Instruktion til virksomheder: 
Virksomhederne bliver instrueret i, at de ikke må dele den max pris de har for, hvor høj 
timeløn de må give. Men de må gerne lyve og sætte den lavere. Denne information hører de 
andre studerende ikke.  
 
Virksomhederne får udleveret side 3 & 4 fra Job interview game i første rundet og side 7 og 
8 i 2. runde.  
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De studerende som er ”jobsøgende” 
De studerende får udleveret side 9 i Job Interview Game. 
  
Facilitatorrolle: 
Når alle studerende har fået og læst jobopslaget og mens virksomhederne læser deres 
introduktion, får de studerende deres Employee beskrivelse. Derudover vælges 4 
studerende som i al hemmelighed får tildelt 1 af de 4 roller på side 5 og 6 i Job Interview 
Game. Når alle har læst instruktionerne kan spillet starte og tiden starte. Facilitatoren må 
gerne minde de studerende om, når halvdelen af tiden er gået, 10 min tilbage, 5 min osv, 
hvis spillet ikke allerede er afsluttet.  

 
Tvist: 
I 2. runde gælder samme regler. Virksomhederne får en maxpris de må hyre for og 
ingen andre en dem kender eller må kende den pris. De instrueres om, at de gerne 
må lyve den laver og f.eks. sige til jobsamtalen at ”dette er vores max. Løn vi kan 
give”. Tvistet her er, at max timeprisen er væsentlig højere end fra 1. runde. De 
eneste der reelt har kendt til den sande max pris, er de studerende der var 
virksomheder i første runde. Det interessante her er, at de går efter at ligge så tæt på 
men under den max pris uvidende om, at de sagtens kunne få en langt højre timeløn, 
hvis de blot forhandlede. De tror de får, hvad de kan og derfor er de hurtige til at 
underskive. Sådan har det i hvertfald været i 2 gennemløb af dette spil med 2 
forskellige klasser. Dette er et godt udgangspunkt for en debat om, at man er 
tilbøjelig til at putte sig selv i en priskategori uden at overveje muligheden for 
forhandling.  
 
 

Når begge runder er afsluttet og vindervirksomheden er fundet eller en af jokerne. Kan 
fælles diskussion starte. 
 
Diskussion efter spillet: 
Udover det der er nævnt under Tvist vil der også være studerende i 2. runde, som blev hyret 
i 1. runde og opdager at han/hun kunne have forhandlet sig til at bedre pris. Her kan emnet 
dirigeres over mod iværksætteri og at den ydelse eller pris man ønsker ofte er et spørgsmål 
om forhandling og at turde forhandle om det og ikke altid blot et spørgsmål om reel værdi.  
 
 


