
Dette er en historie om  _________________________________

Den foregår ______________________________________________

SEND VIDERESEND VIDERE

Det får hele situationen til at eskalere. Og __________ må 

tage det afgørende valg at ________________________________

Men________________________________________________________

Hvilket fører til at __________ tilsidst __________________

___________________________________________________________

Først prøver __________ at ________________________________

_______.  Men da det ikke virker, prøver __________ istedet 

at_________________________________________________________ 

Det presser__________ til at_______________________________ 
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 5

Den handler om __________,  ______________________________

som møder __________, ____________________________________

SEND VIDERE

__________ vil rigtig gerne have ______________________fra 

__________, men det er svært fordi ___________  ikke tør 

fortælle at________________________________________________

SEND VIDERE

SEND VIDERE

(Tematik)

(Sted)

#1 / #2

Tematikken kan både 

være konkret som fx 

”TikTok” eller bred som 

fx ”kærlighed”.  

En karakterinformation 

kan fx være en ambitiøs  

baskerspiller, hendes 

bedste veninde, klas-

sens nørd, hans søster. 

Indsæt hvad #1’s mål 

er. Det må gerne have 

noget at gøre med det 

#2 ikke vil fortælle.  

Fx sandheden, de rigtig 

eksamenssvar.

Inkluderer om karakte-

ren opnår sit mål eller 

ej. 

Indsæt måder #1 prøver 

at opnå sit mål, i in-

teraktionen med #2. Fx. 

overtale, lokke, flirte.   

Tænk over hvad slutnin-

gen gør for jeres bud-

skab/ den følelse I vil 

efterlade hos publikum.  

Udfyld linjerne på hvert trin. Brug den angivne tid på trinnet. Så sender I videre i gruppen. 
 

1 min
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1 min

(Navn #1) 

(Navn #2) 

(Indsæt en karakterinformation om navn#1) 

(Navn #1) 

(Navn #2) (#1 eller #2) 

#1 / #2

2 min

3 min

3 min

IDÉBOARD

(Navn #1) 

(Navn #1) 

(Navn #2) 

(Indsæt en karakterinformation om navn #2) 

identitet

i et omklædningsrum

Amin

klassens populære fyr

Benjamin

hans bedste ven

Amin

dating råd

Benjamin

Benjamin

han er forelsket i Amin

Amin

forhøre sig om Benjamins erfaringer

Amin

fortælle at han i fredags flirtede rigtig meget med Simone fra Z 

Benjamin

sige, at han ikke rigtig er interesseret i piger

Benjamin

prøve at kysse Amin

Amin undviger kysset

Benjamin

er ærgerlig og 

fortæller om sine følelser, før han så forlader omklædningsrummet


