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Fra drømmene til dagligdagen..
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Det er 3 vidt forskellige 
verdener…

•Fantasiens verden
•Logikkens verden
•Virkelighedens verden



I fantasiens verden…

•• Vi drVi drøømmer og legermmer og leger
•• Vi glemmer tid og stedVi glemmer tid og sted
•• Vi leger med dem, der vil lege medVi leger med dem, der vil lege med
•• Vi leger med dem, vi kan lide at Vi leger med dem, vi kan lide at 

lege medlege med

•• Vi gVi gøør ting, der kan inspirere andrer ting, der kan inspirere andre



I logikkens verden…

•• Vi analysererVi analyserer
•• Vi konkludererVi konkluderer
•• Vi handler velovervejetVi handler velovervejet
•• Vi vVi væælger dem, vi kan bruge til lger dem, vi kan bruge til 

nogetnoget

•• Vi gVi gøør ting sammen med andrer ting sammen med andre



I virkelighedens verden…

•• Vi har reglerVi har regler
•• Vi styres af reglerneVi styres af reglerne
•• Vi tror pVi tror påå/g/gøør det, der sigesr det, der siges
•• Vi vVi væælger ikke selv vores partnerelger ikke selv vores partnere

•• Andre gAndre gøør noget for osr noget for os



Man kan kun være ét sted
ad gangen!

•• Vigtigt at gVigtigt at gøøre sig klart, hvor man selv re sig klart, hvor man selv 
er!er!

•• Vigtigt at invitere andre til det sted, Vigtigt at invitere andre til det sted, 
man selv er man selv er –– eller flytte sig derhen, eller flytte sig derhen, 
hvor de andre er!hvor de andre er!

•• Vigtigt at forstVigtigt at forståå de forskellige de forskellige 
spilleregler i de forskellige verdener!spilleregler i de forskellige verdener!

•• TTæænk pnk påå konsekvenserne, nkonsekvenserne, nåår det gr det gåår r 
galtgalt……



Når det går galt…

I fantasiens verden: 
”- pyt, vi prøver noget nyt!”

I  logikkens verden:
”- hvad gik galt og hvorfor?”

I virkelighedens verden:
”- så er der nok slet ikke noget 
af det, der duer!”
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Det gælder også
kommuneplaner!
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