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SKIPSFORLIS

Tid: 75 minutter +
Antall deltakere: 16 – 30.
Mål: Finne ut hvordan man reagerer i kaos- situasjoner (i kaossituasjoner gjør man ofte selv det man kritiserer 
andre for å gjøre!). Refl ektere over hvilke behov man ser som grunnleggende. Refl ektere over hvordan man får 
tilfredsstilt sine behov.

Utstyr:
Et stort rom, stoler og bord. 
Evt fl ere rekvisitter som er nyttig for å bygge et skip. 
Tavle/ fl ip over til å presentere Max- Neefs 9 grunnleggende behov. 

Forberedelser: 
Les gjennom oppgaven og planlegg hvordan du vil fortelle historien frem mot skipsforliset på en måte som 
engasjerer deltakerne til å spille det som skjer! 

Beskrivelse: 
Deltakerne deles i to grupper på 8- 13 personer. Be så om en frivillig observatør til hver av gruppene. 
Disse observatørene har i oppgave å notere samhandlingen i sine respektive grupper under hele øvelsen. 
Be gruppene å bygge sitt eget skip. Oppfordr dem gjerne til å bruke rekvisitter som er tilgjengelige i rommet; 
stoler, bord etc. Be så gruppene å avklare de rollene som trengs på et skip; kaptein, styrmann etc. 
Gi gruppene 5 minutter til å klargjøre skipene for avreise. 

Be gruppene å spille teater til den fortellingen tilrettelegger forteller, en fortelling i denne retning: 
”Det var en gang to stolte seilskuter som la fra kai i Sydney. Deres kurs var rettet nordøstover, mot Amerika. 
Det var en varm ettermiddag, men likevel så mannskapet frem til det eventyret de forventet å oppleve gjennom 
å seile over Stillehavet. De første dagene gikk som forventet, solen stekte om dagen, en sval bris kom hver 
kveld, mannskapet jobbet på skift og det var en lystig tone på skipene. Så etter vel en uke på sjøen, ble skyene 
mørkere, havet svartere og bølgene høyre. Det bygget seg opp til storm! Vinden ble stadig sterkere, løse deler 
på skipene blåste av, det ble stadig mer og mer vann på dekk og tilslutt er stormen så sterk av skipet kantrer (på 
dette tidspunkt går tilrettelegger rundt og tar 3-4 deltakere i hver gruppe på ryggen for å signalisere at disse er 
blitt skadet). Mannskapet driver i sjøen en snau time før de strander på en ubebodd øy.” 

(Tilrettelegger bør gå gjennom denne historien på forhånd og gjøre den til sin egen. Med innlevelse, 
engasjement og elaborering fra tilretteleggers side, bli det lettere for deltakerne å spille). 

Når deltakerne har strandet på øya, ber tilrettelegger dem om å organisere seg. Dette innebærer blant annet å ta 
hånd om de som er såret, fi nne mat, husly. Gi gruppene 20 minutt til å organisere seg. Deretter ber tilrettelegger 
gruppene å gjøre seg klar for første natt på øya. 

Når gruppene har gjort seg klare for første natt, ber tilrettelegger deltakerne å hugse hvilke posisjoner de har 
valgt for natten. 

Deretter går deltakerne rundt og ser på de ulike gruppene, etter tur, for å diskutere hva de ser. Tilrettelegger spør 
de ulike personene hva de gjør og hvordan de føler seg når nattens mørke senker seg. Spør de deltakerne som 
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ser: Hva de ser, og hva de tror er grunnen til at gruppa har organisert seg som den har gjort. Når samtalen og 
spørsmåla har gått en stund, spør tilrettelegger hvordan organiseringsprosessen tidligere gikk; hvordan 
organiserte de seg, fi kk de gjort det de mente var nødvendig, følte folk på stranda seg inkludert eller ekskludert? 
Be også observatøren å komme med sine observasjoner om hvordan gruppa fungerte. 

Ta denne runden med alle gruppene som eksempel. 

Deebriefi ng:
Still spørsmål i plenum: 
· Hva var det gruppene gjorde? 
· Hvordan organiserte de seg? 
· Følte alle seg inkludert og ivaretatt? Hvorfor/ hvorfor ikke? 
· Hva skjer når en havner i en kaotisk situasjon en ikke har vært i tidligere? 

Introduser Manfred Max Neef sine 9 grunnleggende behov. 
· Hvilke av disse behovene ble oppfylt på stranda? Hvilke behov ble ikke oppfylt? 
· Hvordan ble behovene tilfredsstilt? 

Avslutt med en samtale rundt det grunnleggende behovene, og ta eventuelt diskusjonen videre til å utforske 
hvilke menneskerettigheter som tilfredsstiller de ulike behovene. 

Kilde: Seminar med Wolf and Water Arts Company  


