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0.0. Indledning 

 

Note 1 

En hyletone fra en megafon får en summen fra samtaler, forældres anvisninger til nogle unge, 

mumlen fra knus og kram, grin, nogle råb, klask og støj fra sværd, der slås mod hinanden eller 

mod skjolde, til at stoppe, næsten. Ca. 150 børn/unge bliver en torsdag aften i maj 2009 med få 

påmindelser tavse. De står stille og lytter til L´s meddelelser om kommende arrangementer på 

Lyng Fritidscenter. De får at vide, hvor nye rollespillere samles efter markslaget. L
1
 fortæller om, 

hvad spillederne har fundet på til i aften, og ønsker rollespillerne et godt rollespil. Rollespillerne 

stiller op til våbentjek ved borgport i tre rækker og sendes ud til markslaget … 

 

Rollespillet på Lyng Fritidscenter er omgæret af en undren. En undren over hvorfor mellem150 og 

200 børn/unge hver torsdag aften fra april til oktober, i solskin, i solnedgange, i tusmørke og i 

mørke, i varme, i vindstille, i kulde, i regn og i blæst mellem kl. 18 og 21 mødes på Lyng Fritids-

center i Fredericia til rollespil
2
. En undren, der ikke bare er knyttet til, at der kommer så mange. 

Det undrer også, at en del unge, som i andre sociale sammenhænge har ”sociale” diagnoser og/ 

eller sociale vanskeligheder, kan deltage og er inkluderet i rollespillet som fuldgyldige rollespille-

re. En deltagelse og inklusion som er forskellig fra den oplevelse af marginalisering og/eller eks-

klusion, som disse unge oplever i f.eks. skole, i andre fritidsaktiviteter og i forsøg på at indgå i 

venskaber. 

 

Dette skrift er anden del af en afrapportering i en undersøgelse af rollespillet på Lyng. Studiet be-

gyndte maj 2009 og er finansieret af Fredericia Kommune og University College Vest i Esbjerg, 

fra 1. januar 2010: University College Syddanmark 

Første del af afrapporteringen er stilet til relevante politikere, forvaltningspersoner og ansatte i 

Fredericia Kommune. Formålet i første del er at levere kortfattede, overskuelige konklusioner af 

nedenstående og kommende fyldigere afrapporteringer. Den kortfattede, overskuelige første del 

kan forhåbentlig bruges både som dokumentationspapir og beslutningsgrundlag i forhold til Frede-

ricia Kommunes ungdomspædagogiske strategipapir, kaldet ”Klub 7000”. Første del er afleveret 

medio april 2010 og revideret oktober 2010. 

                                                 
1
 Voksne, som har ansvar for gennemførelse af rollespillet, betegnes med ”store bogstaver”. Unge betegnes med ”små 

bogstaver”. 
2
 I denne afrapportering anvendes udtrykket ”rollespil på Lyng” om ”liverollespillet på Lyng Fritidscenter”. Når der 

senere tales om andre rollespil, f.eks. rollespillet Warhammer betegnes det som ”bordrollespil”, og Magic som ”kort-

rollespil”. 

”Rollespil på Lyng” er anvendt efter aftale med personalet/ledelsen på Lyng Fritidscenter, fordi de selv anvender 

dette udtryk om aktiviteten. 
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Denne nærværende anden del af afrapporteringen er ikke kortfattet, overskuelig og måske heller 

ikke særlig letlæst. Det omfangsrige og uoverskuelige kan knyttes til, at ambitionen fra undersø-

gelsens start i april 2009 har været at præsentere og dokumentere så mange facetter som muligt i 

forhold til rollespillet på Lyng. At ambitionen om mange facetter er opfyldt, ses nu i skrivende og 

sammenfattende stund, forår, sommer og efterår 2011, i stablerne af datamængde, notater om rele-

vante synsvinkler og antallet af teoretikere, som leverer materiale til analyser. Studiet af rollespil-

let er vokset til en multikompleksitet. 

Denne anden del af afrapporteringen beskæftiger sig med definitioner af rollespil, historiske for-

ståelser, afgrænsninger og beskæftiger sig især med en forståelse af rollespillet på Lyng som noget 

særligt, en særlig leg, forskellig fra de generelle definitioner i afrapporteringens afsnit 1.0. I de 

sidste kapitler (kap. 5 og 6) undersøges en række betydningsfulde forhold med inddragelse af en 

forståelse af rollespil på Lyng som bl.a. en polyfon, interaktiv og performativ æstetisk genre
3
, som 

kan knyttes til forsøget på en forståelse af rollespillet på Lyng som noget særligt. 

En tredje afrapportering er under forberedelse. Denne del vil indeholde undersøgelser af senmo-

derne familiemæssige og ungdomskulturelle temaer. Sundhedsmæssige temaer, herunder et be-

kymringsafsnit. Den tredje afrapportering undersøger også interviewdata om hvem, der spiller 

rollespil på Lyng og hvorfor. Og hvorfor og hvordan unge med sociale diagnoser deltager/kan 

deltage i rollespillet. De sidste afsnit i den tredje afrapportering vil beskæftige sig med rollespillet 

på Lyng i forhold til den officielle ungdomspolitik i Fredericia Kommune og vil redegøre for og 

validere hele undersøgelsens empiri, undersøgelsesmetoder og resultater/implikationer. 

Hele denne multikompleksitet vil/skal jeg nedenfor og i næste afrapportering forsøge at formidle 

så overskueligt og letlæst, som jeg kan. 

Det er ambitionen i afrapporteringerne, videnskabeligt/akademisk, at undersøge mange forhold 

omkring rollespil og rollespillet på Lyng. Ambitionen er ikke at skrive en brugsbog til rollespil.  

 

Hans Mogensen 

Maj 2009 – juli 2012 

 

 

 

 

                                                 
3
 Polyfon, performativ og genre vil blive udfoldet, men først meget senere i denne afrapportering. 
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0.1. En læse(r)vejledning 

 

For at lette læsningen og indgå en slags fiktionskontrakt med læseren, vil jeg nedenfor byde på en 

læse(r)vejledning.  

 

Det første indtryk, rollespillet på Lyng tilbyder en besøgende og denne iagttager, er et virvar af 

biler på parkeringspladsen uden for Lyng Fritidscenter, lige inden rollespillet begynder kl. 18 en 

torsdag aften.  

 

Note 2: 

Biler sætter først og fremmest drenge af. Drenge som er klædt ud som middelalderlige menneske-

riddere, med brynjer, kofter, løse bukser, hjelme mv.; som statelige, lysklædte personer, med læ-

derstøvler og spidse elverører; som lasede, pelsklædte orker, med grønne arme, hænder og ansig-

ter. Nogle er malet helt sorte. Andre har ”hverdagstøj” på og har ”hudfarve”. Nogle har en kofte, 

sat sammen med jeans og almindelige sportssko. Nogle drenge slæber på latexskjolde, -sværd og -

spyd, -stokke og -hellebarder, buer og pile. Andre har et enkelt sværd, en dolk, en bog eller ingen-

ting. De fleste drenge løbes i møde af drenge, som også slæber på sværd, skjold og stok, bog, osv. 

Disse drenge har tilsyneladende ventet på de nys ankomne, og de følges ad mod borggård, som er 

det sted, hvor spillet skal startes kl. 18. Drengene griner, samles med andre, der fægtes lidt, nyt 

udstyr vises frem, der løbes lidt frem og tilbage, og nye kommer til.   

 

Som det ses senere, når denne forfatter (i denne og næste afrapportering) vender tilbage til ankom-

sten, så kan der tages fat på at analysere f.eks. venskaber, eller måske snarere kammeratskaber 

mellem drenge; det kropslige i drenges fritidsaktiviteter; de moderne familiers evne til at få 

børns/unges aktiviteter organiseret i en travl hverdag; børns/unges forberedelser til fritidsaktivite-

ter og meget mere. Og kompleksiteten øges yderligere og mangedobles, når note 2 senere kan ud-

vides med blik for pigers ankomst; drenges omklædninger på fortov; unge der slæber borde og 

skjolde fra container osv.; og de afvigelser, der opstår, når forældre ikke bare sætter unge af, men 

går med ind og ”afleverer” med beskeder, knus og kram, og/eller maser sig gennem flokke af 

børn/unge, for at finde voksne, der kan tage mod besked, for at aflevere sedler, for at aftale kørsel 

med andre voksne osv. osv. 

 

At forholde sig til rollespillets multikompleksitet vokser ikke bare i de mange mulige synsvink-

ler, man kan anlægge på rollespillet. 
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Kompleksitet vokser også af de krav, man bør kunne stille, for at man kan hæfte tillid til feltstudi-

ernes antropologiske blikke. For at opnå tillid må der gøres rede for, hvad feltstudier er, hvor og 

hvordan feltstudierne er foretaget, og hvordan feltstudier bliver til feltnoter, som danner grundlag 

for en særlig form for viden om feltet. 

Og for en forsker er det ikke nok at iagttage, nedskrive og analysere. Den første operation, iagtta-

gelsen, er, som det populært kan udtrykkes, afhængig af ”de briller”, man ser med. Disse ”briller” 

må der redegøres for. 

En undersøgelse bør, for at der kan hæftes tillid til undersøgelsen, når deltageres aktivitet studeres, 

også undersøge deltagernes egne tanker og ideer om aktiviteten. Det bliver derfor en nødvendig-

hed at interviewe deltagerne (, forældrene og de ansvarlige voksne), for at høre, hvem de er, hvor-

for og hvordan de spiller rollespil. Dermed øges både datamængde og kompleksitet, ikke kun fordi 

de interviewedes svar skaber nyt datamateriale. Interviewform bør der gøres rede for, for at hæfte 

tillid til den sandhedsværdi, interviews kan tillægges i arbejde med at producere viden om rollespil 

på Lyng. 

 

I processen fra feltnoter til den særlige antropologiske viden, og processen med anvendelse af in-

terviews til viden indgår litteraturstudier, som kan befrugte feltnoter og interviews, så der opstår 

(”ny”) viden, når noter, interviews og teori mødes. En forståelse af teori som noget, der kan ”åb-

ne” data. Også de valgte litteraturstudier skal der gøres rede for med henblik på at kunne svare på, 

hvorfor denne litteratur er valgt, og ikke en anden. Hvad den bruges til osv. Datamængde og kom-

pleksitet øges også hermed, og ...  

Endelig indgår litteraturstudier af, hvad andre har skrevet om (live)rollespil. Et studie som kan 

danne bagtæppe og kan være med til at tydeliggøre, hvordan studiet af rollespillet på Lyng kan 

sammenlignes, med ligheder og forskelle, i forhold til andre studier af rollespil. Endnu en kompli-

cerende datamængde. 

 

En sidste kompleksitet opstår, når dette studie og denne afrapportering også vil analysere, hvordan 

rollespillet kan ses som relevant fritids-/ungdomsaktivitet i en fritids-/ungdomsklub inden for den 

politik, kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune har vedtaget med strategipapiret: ”Klub 

7000”, og hvilke betingelser der kan stilles til dokumentationen af rollespillets berettigelse som 

relevant aktivitet inden for rammen af ”Klub 7000”.  
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0.1.1. Formidlingsmetafor 

 

For at formidle alt dette, vil denne forfatter søge at formidle i et læse(r)venligt sprog. Det vil gøre 

afrapporteringen længere. Og dele den i flere … 

Læseren blive tilbudt et billede, en metafor (jf. også afsnit 1.1), som måske kan lette læsningen, 

tage hånd om kompleksiteten og samtidig kan tilbyde en forståelse af sammenhænge og enkeltde-

les sammenhænge med større dele og helheder. Et tilbud om en orden, et mønster, som kan give 

støtte til iagttagelse af multikompleksiteten (Bateson 2005). 

”Rombeporfyren” bliver formidlingsmetafor. En rombeporfyr er, for jer der ikke kan huske geo-

grafiundervisningen i folkeskolen, en sten. En sten blandt andre sten. Rombeporfyren er dannet og 

synlig for os gennem flere processer. For det første har vulkaner og tid dannet en mængde sten, 

som ved senere vulkanudbrud er bundet sammen af lava, en bindemasse, og der opstår således 

med tiden en sten med mindre sten i. Mindre sten bundet sammen af sten. Men det stopper ikke 

her. Stenen med de mindre sten har været udsat for vejr og vind og ikke mindst transport som ”le-

deblok” fra egne omkring Oslo i Norge under og i isen i istider, inden rombeporfyren kan blive 

synlig for os som sten med sten blandt andre, forskellige sten. (Der findes, som det måske er be-

kendt, mange sten og blandt disse sten også andre porfyrer, f.eks. røde og brune østersøkvartspor-

fyrer.) 

Når rombeporfyren iagttages, kan man se nogle sten i stenen og noget af bindemassen, men ikke 

alle sten og ikke al bindemasse. Der er bindemasse og nogle sten inden i rombeporfyren, som er 

usynlig for os. Hvis vi skærer stenen over og dermed danner to (halve, andre, flere?) sten bliver 

anden bindemasse/andre mindre sten synlig/-e, og fortsat vil bindemasse og sten være usynlig/-e, 

fordi den/de vender væk fra iagttager. Og – når de små sten iagttages, ses den bindemasse, som 

gør rombeporfyr til rombeporfyr, ikke, og – man vil opleve, at iagttages bindemassen, rykker de 

små sten ud som periferi, som ”blindheder”, man ikke iagttager.  

Denne afrapportering vil søge at vende og dreje rollespillet for læseren, som man kan vende og 

dreje en rombeporfyr, når man undersøger den, og det bliver forhåbentligt for læser læse(r)venligt 

og interessant at undersøge rollespillet på Lyng, på samme måde som det kan være interessant at 

undersøge rombeporfyren fra nye vinkler, med nye mindre stene, andre former på bindemasse osv. 

Og trods dette vil der stadig være meget, som ikke iagttages, og som ikke kan iagttages. 
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For at blive i metaforen, så kan man iagttage de tre afrapporteringer som forskellige måde at un-

dersøge den samme rombeporfyr. I den første afrapportering ses stenen/rollespillet på stor afstand. 

I denne afrapportering ses/sanses stenen/rollespillet tættere på og berøres.  

I den sidste afrapportering vil stenen/rollespillet snarere ”tale til os” om ”sig selv” og egen omver-

den. 

 

Andre formidlingsmetaforer har været en mulighed: F.eks. ”puslespillet”. Brikker kunne skæres 

ud af forfattere og så samles af undersøgende læser (Perec 1999). Ung forfatter på Forfatterskolen 

i Viborg ”tumler” med, hvordan hun skal fortælle om at være vokset op sammen med forældrenes 

plejebørn, og vi ”mødtes” i metaforen ”mosaik”, hvor hun efterhånden kunne skabe et kunstværk 

af med små ”prosastykkers” kunstværk, som sættes sammen. 

 

Og stadig vil ikke alt kunne iagttages og nogle forhold vil ikke blive undersøgt, selvom det kunne 

være muligt. Og trods fordringen om multikompleksitet vil der være valg, som betyder, at noget 

ikke kommer med. 

 

0.1.2. Tak 

 

Nedenstående afrapportering skylder mange en tak for samarbejde og muligheden for at kunne 

undersøge rollespillet på Lyng. 

For det første skal medarbejdere og unge rollespillere på Lyng takkes for samarbejde, nysgerrig-

hed, interviews, samtaler og for at have fundet sig i, at denne forfatter igen og igen har kunnet 

være tilskuer til rollespillet. 

For det andet skal ledelsen på Lyng Fritidscenter, forvaltningsledelsen i Fredericia Kommune og 

kursus- og udviklingskonsulent lektor Bente Pedersen på Det pædagogiske Fakultet i University 

College Vest/Syddanmark takkes for at have fundet finansieringsmuligheder, så den nødvendige 

arbejdstid kunne afsættes til at udføre undersøgelsen/forskningen.  

For det tredje skal lektor Turi Malmø og adjunkt Peter Niels Pedersen, University College Vest/ 

Syddanmark, takkes for konstruktiv inspiration, sparring og kritik i forhold til feltnoter, teori og 

analyser. 

For det fjerde skal fritids- og ungdomsklubber i Esbjerg Kommune og flere fritids- og ungdoms-

klubber i Vestsjælland, på Fyn og i Østjylland takkes for samarbejde i forhold til at undersøge, 
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hvordan rollespillet på Lyng adskiller sig fra rollespil i andre fritids- og ungdomsklubber. Denne 

tak skal også udstrækkes til Ungdomsringens rollespilsnetværk for interessante diskussioner på 

netværksmøder og på bloggen. 

Endelig skal hustru takkes for at have levet med, at denne afrapportering har taget så megen op-

mærksomhed og (fri)tid. 

 

 

1.0. Rollespillet – at iagttage definitioner  

(en sten forskellig fra andre stene) 

 

Vi starter nu med at undersøge, hvordan man kan definere og forstå rollespillet som en særlig ak-

tivitet. 

 

Indledningsvis og enkelt kan rollespillet med Scott Sørensen (2002) beskrives som en aktivitet, 

som kan ligne drama og teater, bare med simple figurer og relative åbne forløb. Scott Sørensen 

fremhæver, at en forskel fra drama og teater er, at rollespillet ikke har et egentlig publikum og et 

manuskript. 

 

Scott Sørensen tilbyder os en iagttagelse af en aktivitet, som ligner og kan sammenlignes. En iagt-

tagelse, som kan skabe en tavs, indforstået forståelse, et ”ahha”, fordi vi alle ved, hvad teater er. 

At definere med små forskelle fra teater, fanger man indforstået elementer i rollespillet. Figurer-

ne er simplere end teatrets figurer. En teaterfigur kendetegnes af rollernes manuskriptbundne 

udviklingshistorier. Rollespillets simplere figurer kan altså spille i mere åbne forløb end teatrets 

manuskriptbundne forløb. Endelig spilles rollespillet ikke for et publikum. I teatret har publikum 

rolle som publikum, der spilles for. Publikum vurderer og er både passiv og aktiv klangbund for 

skuespillet. Skuespilleren Søs Egelind omtaler publikum som ”det farlige dyr”, som man skal mø-

de hver aften (DR P 1, 7/1 2010 kl. 20ff). 

Scott Sørensen henvender sig til fagpersoner (mellemlange og lange uddannelse) og den voksne 

rollespiller, der vil forstå, i en faglig, indforstået forståelse. Det er de særligt interesserede, der 

læser denne definition. Scott Sørensens faglige, lukkende og definerende fremstilling giver dog i 

denne undersøgende afrapportering anledning til, at forskellene: de simple figurer, det relativt 

åbne forløb og fravær af publikum vil blive undersøgt og udfoldet i afsnit 3-6, fordi det i denne 



 12 

afrapportering hævdes, at netop disse elementer har særlig betydning for aktiviteten rollespillet 

generelt, og er særlig betydningsfuldt for mange rollespillere på Lyng. 

  

Professor ved Aalborg Universitet Jens F. Jensen (Lykke et al 2009) skriver i introduktion til an-

vendelse af (live)rollespil (: en brugsbog) i folkeskolen, i undervisningen og i læringsøjemed, 

at rollespillet kan betragtes som en levende, interaktiv fortælleproces, hvor rollespillerne selv er 

centrale aktører i fortællingen. Fortællingen bliver til i og med, at rollespillerne spiller og udfylder 

deres roller. Rollespillet kan derfor, mener Jensen, anvendes i undervisningen gennem de nye mu-

ligheder, der opstår, når rollespillerne opnår førstehåndsoplevelser med undervisningens temaer 

og indgår i erfaringsbaseret læring gennem rollespillet. 

Jensen ser endnu en mulighed i rollespillet. Rollespillet gør det muligt at (gen)skabe efterligninger 

af begivenheder, hvor centrale træk, regler og adfærd kan simuleres. Deltagere kan som læring 

interagere med de efterlignede regler og adfærdstræk og derved opnå erfaringer med komplicerede 

sammenhænge i den simulerede virkelighed.  

Jensen tilslutter sig og promoverer en fremtidsorientering om læring og undervisningsmiljøer, som 

knytter sig til begrebet ”gaming”. Oplevelse og oplevelsesøkonomi bliver kommende fundamen-

ter i læring og i undervisningsmiljøer. ”Gaming er fremtidens sprog” (ibid. s 8). 

Her bliver rollespillet ikke noget i sig selv, en leg eller et spil, men en metode, som ”brugere… 

(kan bruge)… for at interagere med system og elementer” (ibid. s. 8). Her iagttages rollespillet 

som anvendeligt, som brug og metode, og ses ikke som ungdomskulturelt medie, fritidsaktiviteter, 

teater, leg mv. Rollespillet bliver et læringsrollespil. Denne afrapportering vil løbende forholde 

sig til temaet: Rollespil som noget i sig selv eller som noget, der skal/kan bruges til noget (andet) 

(se f.eks. mere afsnit 1.3.6 og 3.). 

 

En anden type brugsbøger om (live)rollespil er bøger, der henvender sig til spillerne selv (f.eks. 

Ejsing et al 2004, 2005 og 2006) og forældre og f.eks. klubpædagoger (f.eks. Raasted et al 2006). 

Også disse bøger har korte indledningsafsnit, som beskriver og definerer, hvad rollespil er. Deref-

ter bliver bøgerne ”opskriftsbøger”, som anviser, hvordan man laver f.eks. våben, tøj, sminke, 

hvordan man kan klare sig i rollespillet (kampteknik), hvilke regler man bør overholde, og hvor-

dan man kan arrangere rollespil. 

Raasted et al (2006) definerer også (live)rollespil som ”teater”: ”… en slags totalteater, hvor del-

tagerne klæder sig ud og opfører sig som deres roller” (s. 7) og ”… teaterstykke uden manuskript 
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og tilskuere, hvor alle har en rolle, men ingen handling er fastlagt … lægger din egen personlighed 

på hylden i en stund for at spille en helt anden person … have andre holdninger, karaktertræk og 

mål, end du plejer … indlevelse i en anden verden” (ibid. s. 8). 

Rollespil bliver et ”medie” til at fortælle og opleve en historie, til indlevelse, og til at afprøve fa-

cetter i tilværelse. 

Også Raasted et al (2006) knytter an til en definition, som via teater, et ”ahha”, skal skabe en for-

ståelse og føre til, at voksne får forståelse for og evt. lyst til at igangsætte rollespil for egne børn. 

Raasted et al´s bog er en brugsbog for voksne, som vil forstå og/eller være iværksættere af rolle-

spil. 

 

Ejsing et al (2004-2006) taler til rollespilleren selv og prøver via dagligdagens ”rollespil” at skabe 

en definition af og forståelse for, hvad rollespil er (f.eks. (hyklende) at spille yngre, når man pla-

ger, eller klog, når man taler med lærer). Denne definitionskommunikation retter sig mere mod en 

genkendelse af og forståelse for ”at gå i rolle” kan være nødvendigt for at klare sig i situationer. 

Udover hverdagens rollespil definerer Ejsing et al også rollespil ved hjælp af teater (og film). I 

denne definition lægges op til, at rollespilleren modsat den passive beskuer af film og teater bliver 

en aktiv deltager, hvor valg og beslutninger har konsekvenser, fordi man spiller uden manuskript. 

Handlinger betyder noget i den virkelighed, man spiller i, og for de rollespillere, man spiller sam-

men med. Ejsing et al er her inde på et par vigtige temaer i rollespillet: 1) en anden virkelighed, 

som skal tages alvorlig, og 2) en interaktivitet mellem rollespillere og den anden virkelighed, som 

rollespillet tilbyder. Disse to forhold udfoldes i afsnit 3, 5 og 6. 

 

Et eksempel på at definere og præsentere rollespil for ikke-kendere kan hentes fra rollespilsfor-

eningen i Ølgod, som i en hvervekampagne skriver, at rollespil er: ”en slags teater, hvor man skal 

spille roller. Det går ikke kun op i at slås, som mange måske tror, men kampe med våben er dog 

en vigtig del”, og ”... ikke en sport, men nærmere en hobby, hvor man får masser af motion og 

samtidig frisk luft” (ugeavisen for Ølgod uge 32, 2009).  

Denne definition og præsentation henvender sig både til lægmænds tavse forståelser (teater, rolle, 

kampe og våben), og forsøger samtidig at henvende sig til denne forståelse med forståelse for for-

ståelse (en forståelse i anden orden), når rollespillet defineres og præsenteres som noget andet end 

det kendte med noget andet kendt. Rollespil defineres som forskellig fra sport (kendt) og gøres 

samtidig (gen)kendt som hobby, sundt, motion og frisk luft. 
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Præsentationen bygger formodentlig på den forståelse, som rollespillere har om ikke-rollespilleres 

forståelse af rollespil, og formidlingen forsøger at retlede ikke-kenderes forståelser
4
.  

At rollespillerne iagttager og forstår rollespil som en aktivitet, som skal legitimeres (”hobby”, 

”motion” og ”frisk luft”) vil blive udfoldet især i næste afrapportering. 

 

På Århus Universitet på Institut for Æstetik, i en teaterakademisk verden, uddannes bl.a.. cand. 

mag.´er i dramaturgi. Her iagttages (alle former for) rollespil med afsæt i en (bredere) teaterlogik 

(Sandvik et al 2006)
5
: Teater uden manuskript, totalteater, usynlig teater, teater med inddragelse af 

publikum mv. (: alle teaterformer, som inddrager sit publikum og ophæver publikum-/tilskuerrol-

le i selve forestillingen)
6
. En forståelse eller en ramme, hvor rollespillet (teatret) kan bruges til 

noget nyttigt, som en ”performativ
7
 fortælling”, som både kan være pædagogisk (: lærende), tera-

peutisk (: behandlende) og kunstnerisk (: æstetisk oplevelser) og i stigende grad fritidsunderhold-

ning som redskab (: selvfortælling og identitetsdannelse). Det kreative, selvkørende og selvreflek-

terende arbejde kan bruges i f.eks. teambuilding, human ressource management og psykoterapi. 

 

I den teaterakademiske forståelse opereres med ”hovedrolle”. Rollespil udmærker sig ved, frem-

føres det, at alle deltagere kan spille hovedrollen, når de spiller rollespil. Forståelse af rollespil 

som en samling af hovedroller legitimerer for teateriagttagere, at rollespil er teater. 

 

Dramaturgerne fra Århus Universitet Rikke Mørkholt Jensen og Nina Riis dannede i 2004 Rolle-

spilsgalleriet i Århus og argumenterer for rollespillets blanding af fantasi og virkelighed kan an-

vendes i forbindelse med organisationsudvikling (formålet): ”Rollespil handler om læring gen-

nem kroppen”. ”Rollespil er mere virkningsfuldt end tre dage med power points”, er argumentet i 

”Rollespilgalleriet” (2004). 

                                                 
4
 Jensen (2010) skriver sig ind i ikke-kenderes forståelse eller forforståelse, når han skriver “folks generelle holdning 

… nørdet … klæder sig ud, slås og kaster med ”iskrystaller” ...” Jensen dyrker ikke sport og hans projekt er at legiti-

mere rollespillet: Natur, motion, bevægelse …  

Thomsen (2004) kalder rollespillet ”en hemmelig hobby” og ”en lukket verden for dem, der ikke kender det.” 
5
 “All the world´s a stage, And the men and the women merely players; They have their exits, and their entrances; And 

one man in his time play many parts” (William Shakespeare: As you like it) og “Skuespilleren kan således være en 

egnet metafor for det moderne menneske” (Skårderud (2003), hedder det bl.a. i Sandvik et al (2006)). 
6
 Thomsen (2004) tilslutter sig også (total)teaterforståelsen, med ”… improvisation, da manuskript ikke kendes” (s. 

7). Formålet hos Thomsen er rollespillet i sig selv og argumenterer for, at rollespillet ikke påvirker rollespillerens 

øvrige liv (s. 8). En modsætning til f.eks. Riis og Mørkholt i dette afsnit. Vi vender tilbage til en analyse af, om rolle-

spil har en effekt på livet uden for rollespillet, især i næste afrapportering. 
7
 Vi vender tilbage til begrebet ”performativitet” i afsnit 6. 
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I Riis´ speciale fra Institut for Æstetik” (2004) hedder det, at (bord)rollespil er teater, og ”… en 

form, hvor man fortæller historier til hinanden, med hinanden og for hinanden”. Virkemidler be-

står bl.a. ”af elementer fra leg, spil og teater” ledet af ”gamemaster”, som ”spilstyrer, forfatter og 

dommer”. For Riis bliver rollespillet et ”medie”, som kan lære deltagerne meningsbaseret kom-

pleksitetshåndtering i en socialsemantisk
8
 fremmed- og selviagttagelser. 

 

Som det måske allerede anes, så bliver rollespillets forhold til teater og forståelser af teater noget 

denne afrapportering må vende tilbage til, igen og igen nedenfor. 

  

Med jævne mellemrum bringer aviser og andre medier journalistiske artikler fra/om rollespils-

scenarier og -events. Disse artikler er alle ledsaget af billeder af unge/voksne med våben og i tøj 

”fra gamle dage eller middelalderen”, prydet med læderudstyr, kraftige bælter og store smykker. 

”… skove vrimler med goblins, orker, drager …”. Journalist formidler til ”uindviede” som ”teater 

uden manuskript og tilskuere”. Fremstillingen er, at rollespil er at ”indleve sig i rollen og forsøge 

at interagere med medspillere…” (Post Danmark, folder til reklamer uge 23/2010) 

 

En anden almindelig måde, som journalister anvender, er ”krigskorrespondenten”, som rappor-

terer fra slagmarken mellem udklædte (orker, riddere osv. (f.eks. JyskeVestkysten 8. april 2007)). 

Vi tages med ind i larm, kampråb, løb, død og lugte, krydret med mange billeder. I ”faktaboks” 

defineres: ”Teater uden manuskript … for alle, der har lyst til at opleve et eventyr, hvor de selv 

har hovedrollen”. Denne definition genkendes i Ringkøbing Amtsblad d. 19. marts 2007. ”Der er 

ikke lavet et manuskript… følge en rød tråd..” I denne artikel lægges op til, at børn og unge lærer 

”fantasi”. 

Teatret er den forståelse, man vælger at formidle med, og at børn og unge lærer. Rollespil er en 

sjov (eventyr) og nyttig (lærende) fritidsaktivitet.   

 

Den ”pædagogiske journalist” rapporterer med billeder af udklædte børn og unge fra rollespils-

events (eks: JyskeVestkysten 18. oktober 2007). Denne type reportager interviewer børn og unge, 

                                                 
8
 Vedr. socialsemantik: Mennesket er i kontekster og i relationer, og sprog, metaforer, begreber og forståelser holder 

sammen på disse kontekster og relationer. 

Dramaturguddannelsen i Århus ser ud til at have mange ord, forståelser - og bl.a. kompleksitetshåndtering koblet til 

”verden som teater/scene”, hvor man skal lære ”at spille (bedre)”. Konteksten skaber og skabes af begrebssystemer. 

Nedenstående ord og forståelser af rollespil kobles (måske) til ”leg”, fordi denne forfatter er knyttet til uddannelse af 

pædagoger.  
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som synes ”… det er sjovt at leve sig ind i andre roller …”. Pædagog Anja citeres for, at rollespil-

let gavner unges selvtillid (”… kan alt muligt …”) og rollespillet er nyttigt, fordi ”… børnene bru-

ger deres fantasi …”. Det anes nok også, at rollespil som ”pædagogik” (pædagogikkens socialse-

mantik) bliver et tilbagevendende tema. 

 

Journalist i ”Børn og Unge”, daginstitutionspædagogernes fagblad, lægger vægt på, at rollespil er 

en måde ”… sjovt, at fyre noget stort af..” og en måde ”… for SFO-børnene og pædagogerne 

at være sammen på, og den fælles oplevelse kan de bruge i fremtiden”. Også denne artikel kryd-

res med billeder af udklædte. Rollespillet lægger op til, at børn (”eventyrere”) skal bruge ”… snil-

de og mod”, ”… valgmuligheder”, og ”… forhandlingsvejen …” og giver ”… altid en masse at 

snakke om bagefter …” Rollespillet er bygget op over ”questen” om at finde en ”ædelsten” (”det 

der virker motiverende”). Pædagogerne kalder det en ”metaforleg”. 

For de voksne har rollespillet givet anledning til at ”… løfte noget stort sammen”, ”… se nye sider 

af hinanden… ” og ”… god kollegial oplevelse …” 

Her anes et andet tema. De voksnes (pædagogernes) udbytte af at kunne gennemføre ”noget 

stort” og være sammen med børn/unge på en anden måde
9
. Et til pædagoger selvhenvendende 

projekt. Dette team udfoldes især i næste afrapportering. 

 

De journalistiske artikler demonstrerer, som ovenstående andre ”genrer”, at det afhænger af, hvor-

dan man iagttager (journalistisk: ”vinkler”) noget. Som det ses nedenfor, så iagttages rollespillet 

på Lyng ikke kun som teater, læring og hobby. Vi lader stå åbent her, hvad iagttagelsen er… 

 

I livsstilsmagasinet ”Boligliv” nr. 9/2006 foreslås rollespil som fødselsdagsarrangement eller en 

aktivitet til klassekomsammen. De glittede billeder omgives af små faktabokse, som fortæller om, 

hvordan man laver våben og arrangerer forplejning, og om at huske varmt siddeunderlag og slik 

mv. Her defineres rollespil ikke som andet end et børnearrangement (blandt andre arrangementer), 

som skaber et vellykket arrangement for børn. 

 

Gade (2002) og Konzack (2001b) forholder sig til definitionen af rollespillet som et ”medie”. 

                                                 
9
 På University Colleges biblioteker opbevares en del bachelorprojekter om rollespil. Det generelle indtryk af disse 

opgaver er, at rollespil kan ”anvendes” til at udvikle unges ”identitet”, ”socialisering”, ”kendskab til natur”, ”fantasi” 

osv. (f.eks. Frausing 2007 og Jensen 2010). Her taler den pædagogiske socialsemantik. 
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Gades mediedefinition: ”Levende rollespille er et interaktivt medie, hvor en eller flere deltagere 

påtager sig roller. Rollerne interagerer med rollens omgivelser og med rollespillets omverden. Ved 

denne interaktion skabes en improviseret handling i spillet.” (Gade 2002 s. 2)
10

   

Konzack definerer ikke rollespillet som et medie i teknisk forstand. Han kalder rollespillet et hy-

bridt medie, som både anvender mundtlige og skriftlige medier. 

Især i afsnit 6 forholder vi os til rollespillet som (internt) medie, ”der er budskabet” (McLuhan 

1967) og især mediet ”mundtlighed”. Rollespil som medie, der kommunikerer eksternt, berøres 

kun i mindre grad i denne afrapportering. Dette tages op som egentlig tema i næste afrapporterings 

afsnit om ungdomskultur. 

 

Peter Sabroe Pædagogseminariet udgav i 2006 et temanummer af om ”Live Rollespil” (Vinduet 

dec. 2006). Indledende artikel i dette temanummer er skrevet af seminarielærere, som kender til 

rollespil, selv har foretaget studier i fritidsordningers/-klubbers rollespil og underviser i musiske 

og kreative fag på seminariet med bl.a. iværksættelse af rollespil. 

Her følger et forholdsvis langt citat, som har en anden definitionsvinkel end ovenstående ”teater-

vinkler”: 

”Det (rollespil) er et fænomen, der giver nyt liv til en række bredspektrede, leg- og bevægelsesori-

enterede, ude-i-naturen …, tværæstetiske, nedefra-op-groede aktiviteter med en vis professionel 

ledelse og hensyntagen til sikkerhed (i leg med våbenattrapper). Det forener frihed i individuelle 

valgmuligheder med kollektive beslutninger og rammer. Det er åbent for nye og selvstændigt defi-

nerede deltagelsesmuligheder: der er altid plads til flere, og der er mange grader af involverethed 

og ansvar for den enkelt” (s. 1). 

 

Her skinner igennem, at forfatternes socialsemantiske verden er en anden end dramaturguddannel-

sens socialsemantiske forståelse/definition af rollespil, og at interessen ikke er (journalistisk) af-

kompleksitet. 

Ovenstående citat er næppe en egentlig definition. Her er snarere tale om – som i denne afrappor-

tering i øvrigt – en måde at finde frem til en undersøgelse af rollespillet og finde frem til formule-

ringer, som kan være med til at give indtryk af en forståelse af kompleksitet, som vanskeligt lader 

sig indfange af få begreber. 

Forfatterne tumler i øvrigt med nogle af de samme overvejelser, som dette studie og denne afrap-

portering tumler med: formål, leg, rollespil som noget i sig selv, læring, identitet mv. Det vendes 

der selvfølgelig tilbage til, som det nok anes. 

                                                 
10

 Bl.a. i afsnit 3.1.5 og 5.3 forholder afrapporteringen sig til forholdet mellem rolle, omgivelser og omverden. 
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Vinduets forfatteres forståelse for og af rollespillet adskiller sig fra nedenstående forståelser, som 

er hentet i samtaler, ført med kollegaer og pædagogstuderende på UC Vest/UC Syddanmark om 

rollespil. Feltnoter og referater viser, at samtalepartnerne sjældent er åbne, spørgende og nysgerri-

ge i forhold til, hvad der får mellem 150 og 200 unge til at samles om rollespil, hver torsdag aften. 

Samtaledeltagere viser derimod en (intuitiv?) forståelse for og et sammenlignende (lukkende) 

kendskab til rollespillet. Den hyppigste gentagne sammenligning er børns/unges landskabs-, sky-

de-, krigs- og rollelege (cowboy/indianer; politi/røver; far/mor/børn). Et indforstået ”ahha”, fordi 

vi alle ved, hvordan vi selv og/eller børn har leget/leger landskabs-, skyde, krigs- og rollelege.  

Men – det viser sig nedenfor, at den (intuitive) forståelse af rollespil både kan give anledning til 

undersøgelse af sammenligninger med landskabs-, skyde- og krigs- og rollelege og anledning til 

tydeliggøre forskelle til disse. En yderligere kompleksitet. 

 

De samme samtalepartnere forklarer, at ”det er klart”, at unge med f.eks. sociale diagnoser og 

mobningsoplevelser ”kan gemme sig i rollespillet” og ”de kan få lov til at spille roller og være fri 

for at være sig selv”. 

Samtalepartnerne har ikke vist en forståelse for denne forfatters undren over, at unge med f.eks. 

sociale diagnoser bliver ”usynlige” i rollespillet og ikke kan udskilles som socialt afvigende.  

Dette vil især først blive undersøgt i sidste del i næste afrapportering. 

 

 

1.1. Metaforer 

(bindemiddel) 

 

Vi står nu overfor et valg: Hvor ”dybt” skal vi undersøge de forskellige metaforer og forståelser af 

rollespillet i ovenstående præsentation og omgang med forskellige definitions-, formidlings- og 

formålsvinkler på rollespil? Her er valgt en semidybdegående præsentation af metafortænkningen, 

for at lægge op til en opmærksomhed på, hvordan sprog skaber ”tingen”, symbolsk orden, forstå-

elser, meningsfuldheder og konstruerer. Samtidig udelukkes andre forståelser og muligheder for 

orden, forståelser, meningsfuldheder og konstruktioner, som det allerede er antydet i fodnote 8 om 

”socialsemantik”. 
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Når man møder rollespillet på Lyng, kan man siges at have grundlæggende to valg: 1) at opfatte 

sig som uvidende og som en slags alien eller 2) få rollespillet til at ligne noget andet og noget, 

man genkender. 

Ovenstående definitions-, formidlings- og formålsvinkler i afsnit 1.0 undgår positioner som uvi-

dende og/eller alien, når de f.eks. anvender teatersprog og teatermetaforer, og vinklingerne de-

monstrerer, hvad Lakoff et al (2002) bekræfter: Vores sprog er fyldt med metaforer.  

Metaforer anvendes til at beskrive og forklare noget med noget andet og skaber kognitive red-

skaber, som gør det lettere for en læser, og denne forfatter, at orientere sig i forhold til hvad, der 

formidles. Som det ses, så bruges endda metaforer (her: ”redskaber”), når undersøgelse af metafo-

rer søges formidlet. 

Metaforer fastlægger, hvordan der tænkes om noget, og er metaforen ”rammende” (”et pletskud”) 

kan den gøre formidlingen immun overfor kritik og skabe principper for forståelser. 

 

Hele dette undersøgelsesprojekt og denne afrapportering kan beskrives med metaforen ”rejse”. Og 

straks ville nogle læsere tænke: ”At rejse er at leve (det gode liv)”, og sådan har det også været. 

Andre, f.eks. de, der bestiller en undersøgelse og en afrapportering, kan opfatte metaforen ”at rej-

se” som en ”overflademetafor”
11

, hvor planlægningen (forskningsdesign) og rejsens mål (formål) 

skal føre til, at undersøgelsen når frem til destination (resultat) og rejseplanen (tidsskema) over-

holdes. En betalt og bestilt (charter)turistrejse som ideal. 

Denne rejsende (denne forfatter) fandt forholdsvis hurtigt ud af, at i forhold til rollespillet på Lyng 

kan ikke rejses som turist, hvis ønsket er at få øje på de dybere lag i rollespillet. Rejsen bliver sna-

rere en arkæologisk eller en opdagelsesekspedition ind i et fremmed område. Overflademetaforer-

ne som f.eks. teater fører snarere ekspeditionen på afveje, til blindgyder eller tilbyder for lette 

genveje.  

Rejsen som ekspedition har været præget af at finde retning, at køre fast, selv lave nye veje i et 

uudforsket område, som undersøges. Denne forfatter oplever i mange forskellige skrivende stun-

der at have været på farten meget længe, og stadig kan rejsens mål oftest og kun af og til skimtes i 

næste ufremkommelige område.  

Denne metafor kan trækkes lidt videre og iagttage bestillere af undersøgelse som utålmodige ven-

tende på, at den rejsende skal komme hjem fra ekspeditionen (og aflevere). 

 

                                                 
11

 Overflademetafor er ofte ”rene” overfladefænomener og viser ikke (rejsens) dybere niveauer i f. eks. skriveproces-

ser og kamp med at sætte sig ind i f.eks. Bakhtins forståelser af leg, æstetik, dialog mm. (jf. især afsnit 3.1.3 og 5). 
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Som det ses, er vores sprog metaforisk, og metaforer fungerer som orienteringsmetafor, som 

f.eks. ovenfor kan vise undersøgelsesprocesser ved at anvende genkendelige metaforer fra ”rejse-

sproget”.  

Anvendelsen af metaforer er således ikke tilfældig, og valget af metaforer tjener et formål. Meta-

forer systematiserer de billeder, som bliver tilgængelige, når noget nyt skal defineres og forstås. 

Med Lakoff et al, Gergen (1997), Fogh Jensen (2001) mfl. kan hævdes, at noget først ”bliver til” i 

sproget og i de metaforer, sproget anvender om noget. Anvendelsen af metaforer danner således 

særlige forståelser af noget. De Bono kalder det ”tænkehat” (de Bono 1990).  

 

Metaforer reducerer kompleksitet og gavner hjernens tilbøjelighed til at slippe lettest muligt, når 

noget skal forstås. Hjerner er ”økonomiske”, når de møder noget nyt og uoverskueligt, og trækker 

på en ”kapital” af allerede eksisterende metaforer, når hjernen skal forstå og danne mening, hæv-

der Lakoff et al. 

 

Lakoff et al mener gennem deres undersøgelse af metaforer at have belæg for, at metaforernes 

karakter og betydning har en afgørende indvirkning på bevidstheden og den måde vi forstår ver-

den. Dette leder Lakoff et al til at forstå bevidstheden som kropslig (vi forstår metaforer/sprog 

(automatisk) med kroppen), at tænkning for størstedelen er ubevidst og de abstrakte begreber, vi 

anvender, for det meste er metaforer. 

I forlængelse af dette kan udledes, at denne afrapportering ikke kan hævde at være ”objektivistisk” 

(matematisk og naturvidenskabelig). Der er snarere tale en tilstræbt, objektiverende, men sansen-

de, kropsbaseret meningsteori (Bonde 2009), hvor der er meningsrelationer mellem ord (rollespil) 

og reference (teater), og nedenfor mellem ord (rollespil) og reference (leg). 

Metaforen ”teater” (f.eks.) etablerer således et metafor- og begrebssystem, et perspektiv på ind-

hold, som tager afsæt i formen. Teatermetaforen giver adgang til perspektiv på genstand og for-

ståelse og en fælles skat eller kapital af tanker og meninger, så det næsten ikke er nødvendigt at 

sige mere, i en forforstået og implicit betydningsforståelse.  

Metaforen strukturer, afstiver, støtter og skaber sammenhænge til vores egne erfaringer med at 

spille forskellige roller på forskellige scener og arenaer
12

 i vores opvækst og hverdagsliv. Lakoff 

et al ville kalde ”teater” for en strukturel metafor, som er de almindeligste, hævder Lakoff et al.  

                                                 
12

 ”Scener og arenaer” henviser til en forståelse af samfund som ”senmoderne” (jf. næste afrapportering). Det sen-

moderne menneske bevæger sig i et fragmenteret liv fra arena til arena (familie, arbejde, pauser, fritid, moderskab 

osv.). På disse arenaer skal man hele tiden genopfinde selvidentitet og rolle. På enkelte ”undtagelsesarenaer” kan 
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Metaforen (teater) ”container” objektet (rollespillet) og etablerer et ”ledningssystem” (forståelse) 

hos en modtager (læser). 

Metaforer tildeler samtidig iagttagelsesposition. Teatermetaforen er en metafor, som for udefra-

kommende strukturerer. Metaforen ”trænger” fra andres mening om rollespil og andres oplevelse 

af indhold frem til rollespillets betydning (sandhedsværdi) gennem referencer i teatermetaforen, 

som rollespil skal forstås som at være (sandhed i naturvidenskab) eller kan sammenlignes med og 

forstås/fortolkes som (sandhed i humanvidenskab)
13

.  

 

Når denne forfatter i næste afrapportering spørger unge rollespillere om, hvorfor de spiller rolle-

spil, så siger de alle ”sjovt”, som er det almindeligste udtryk, som knyttes til leg. Indefra (i indhol-

det og rollespillerne selv) bruges strukturer, som henter metaforer fra legen og legeteori (jf. især 

afsnit 3) og ikke fra strukturer, som hentes i teatret og teaterteori.  

 

Et eksempel som forhåbentlig kan anskueliggøre: 

I rollespillet indgår en elverskov, som er elvernes særlige område i en omverden af orker, menne-

sker, dværge mv.  

Elverskoven er for denne forfatter 1) en samling træer (objektivistisk meningsteori), som med 

nogen ret kan sammenlignes med metaforen ”en lund”. 2) Lunden er om aftenen og i mørke nok 

en skov (større end den er i dagslys) for de, der vil skyde genvej (kropsbaseret meningsteori). 3) 

For en elver er elverskoven hjemmet, sikkerheden, tilflugtssted og basen i kampen for at overleve 

som et særligt folk i rollespillet på Lyng. Elverskovens elvere trues udefra af orker og andre folk 

og er ovenfra afhængige af gudernes vilje/humør og indefra udsat for særlige farer som f.eks. dra-

ger og smitsomme sygdomme (f.eks. spedalske tiggere).  

Elvernes metaforer og meningsteori forholder sig til rollespillets mange trusler: a) det objektivisti-

ske (elverskoven er), b) det kropsbaserede (hjem osv., oplevelse og forståelse) og c) det transcen-

dente og metafysiske (tro) (jf. bl.a. afsnit 4). 

Erfaringsverden ordnes i sprogets metaforer og referencer. For denne (alt for) voksne iagttager af 

træer, for den der i mørke skyder genvej gennem en samling af træer og for elverne torsdag aften. 

                                                                                                                                                                
opstå længerevarende selvudfoldelses- og selvudviklingsnarrativer, sammenlignelige med sammenhængende udvik-

lingsfortællinger i romaner og film- og teaterkarakterer. Om ”undtagelsesarenaerne” har denne forfatter anvendt be-

grebet/metaforen ”scene” for at beskrive forskellen til ”arena-metafor” (Se mere Mogensen 2007a og b, 2010 og ne-

denfor i afsnit 5 og 6 og næste afrapportering).   
13

 Teori om metaforer (og tegn (semiotik)) rejser en række spørgsmål om videnskabernes videnskabelighed – dette 

tema ligger absolut udenfor denne nærværende afrapporterings interessefelt. 
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Alle udsagn om træerne, skoven og elverskoven er ”sande” for ”brugere” af træer, skov og elver-

skov. Sproget gestalter og medierer træerne i sproget om træernes mening og betydning og skaber 

forskellige erkendelsesorienteringer (”verden-for-os”). Alle (tre) ”sandheder” er produkt af men-

neskelige tanker og indskriver sig i et muligt ”net/spind af tanker” om f.eks. samling af træer. 

 

En anden type metaforer er retningsbestemmende metaforer, som understøtter og afstiver struk-

turelle metaforer. De retningsbestemmende metaforer hierarkiserer og har ofte en eksplicit form, 

som lader det modsatte stå implicit. 

F.eks. beskrives rollespil som sund hobby (modsat usund), motion (modsat passiv) og lærende 

(modsat underholdende/tidsfordriv) osv. 

Retningsbestemmende metaforer understøttes ofte af udsagnsord. Eks.: ovenstående eksplicitte 

form lader (usund, passiv osv.) stå implicit. Eksplicit bliver aktiv modsat implicit, som ”står” (stil-

le, passivt, ikke nævnes …). 

 

Retningsbestemmende metaforer kan f.eks. skabe en betegners
14

 forståelse af f.eks. rollespillets 

unge, som socialt og psykisk anderledes. Når journalist f.eks. bruger metaforen, at unge ”gemmer 

sig i rollespillet”, så skaber hun et særligt moraliserende billede og en særlig moraliserende forstå-

else af unge og unges handlinger. Hvis betegner i stedet havde brugt benævnernes egne, struktu-

relle metafor ”fristed” og retningsbestemmende metafor, som er at ”stå af fra dagligdagens forned-

relse”, så kommer en anden ung til syne
15

. 

 

En type metaforer er døde metaforer. De opleves ikke som metaforer længere (f.eks. ”stolens 

ben”, ”hajtænder” i trafikken)
16

. 

 

                                                 
14

 Her henvises til forskel på ”betegner”, som kan kategorisere andre (f.eks. som autister, ADHD mv. (som ”gemmer” 

sig), og ”benævner”, som kan beskrive sig selv som ”stille og klog” (i stedet for som f.eks. Aspergers autist) (Bylow 

2010). 
15

 Journalist på Jyske Vestkysten (27. september 2006) skrev ”Tidens unge gemmer sig i rollespil”. 

Journalisten nægtede at ændre ”gemmer sig i rollespil” til ”står af i rollespil”, selvom forskellen på disse udtryk var 

knyttet til ”en interessant analyse” om unge, der ”vælger aktivt” og ikke skal ”ses som forkerte eller som problem”, 

som journalist udtrykte det i telefonen. 

Retningsbestemmende metaforer viser ofte foretrukne (bogholderi)modeller af verden og bliver ofte moraliserende i 

forhold til f.eks. unge. ”Forførelse af BØRN og UNGE” (KIC 2001) er et eksempel på betegners moraliserende an-

vendelse af retningsbestemmende metaforer. Vi vender tilbage til KIC i næste afrapportering.  
16

 Computersproget betjener sig af en lang række metaforer, som opleves naturlige/”døde” allerede, selvom computer-

sproget er et ungt (metafor)sprog. Udtryk som ”vindue”, ”post”, ”mail” (brev), ”hastighed” osv. er allerede ”døde”. 

Grevy (2002) hævder, at han har fundet ca. 6000 ”døde” metaforer i computersproget.  
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Denne afrapportering kunne her have taget en retning, som ville øge en multikompleksitet til mul-

timultikompleksiteter, hvis denne afrapportering også valgte en nærmere undersøgelse af de meta-

forer, som kan knyttes til rollespillet. Som det antydes med ovenstående skift i udsagnsordenes 

”tid”, så forfølges en metaforanalyse ikke yderligere som et selvstændigt projekt i denne afrappor-

tering. Ovenstående tjener til at skærpe læserens (og denne forfatters) (metafor)opmærksomhed på 

at:  

Denne afrapportering vil undersøge rollespillet, hvor forholdet mellem ord (rollespil) og reference 

(leg som ”gøren”
17

) lægger op til et antropologisk, æstetisk og sansende blik. Metaforerne vil bli-

ve nogle andre end de metaforer, som knyttes til f.eks. teatrets metaforer og socialsemantik om 

hovedroller, rolle mv., og den særlige psykologiske semantik og forståelse af leg, som gør leg for-

ståede, bearbejdende, lærende og nyttig… 

 

Når iagttagelsens ”briller” udskiftes, så får det betydning for ”tænkehatten”, som læser og forfatter 

udstyres med. De nye metaforer (i forhold til definitionsafsnit) vil være kendetegnende, strukture-

rende, hierarkiserende og retningsbestemmende i denne afrapportering. ”Ord skaber tingen” (Ger-

gen et al 2005 og Gergen 1997). 

Læser opfordres til at være opmærksom på metaforerne, og hvordan ”tænkehatten” sidder. 

 

Vi fortsætter nu med at vende ”rombeporfyren”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 ”Gøren” lægger op til antropologiens forståelse af mennesker som ”gør” leg, ”gør” fodbold osv. Mennesker leger 

ikke, de ”gør” leg på særlige måder. (se mere i sidste afsnit i næste afrapportering) 
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1.2. Overgang 

(vende stenen og skifte blik) 

 

Denne undersøgelse har som det nok fornemmes haft til hensigt at gå ”i det åbne, med åbent sind” 

(Scharmer 2008), og ikke (kun) downloade rollespillet til det, ”man” ved i forvejen, eller til noget, 

som det er (for) let at sammenligne med. Hensigten har været at gå på ”opdagelsens veje” og 

opdage, at rollespillet på Lyng er mere end (men også) motion, frisk luft, slåskampe, kamp- og 

krigslege, teater uden publikum og rolleleg og mere endnu.  

De lette klichéer, som vi griber til, når noget kompliceret skal iagttages, søges brudt op
18

. Denne 

og næste afrapportering vil iagttage rollespillet fra både gamle og nye vinkler; som historisk og 

tidstypisk fænomen; som leg; som medie; som ungdomskulturel artefakt blandt ungdomskulturelle 

artefakter; en kreativ proces; en social aktivitet; en medskabelse i globale genre; som biografisk 

og narrativt projekt; en udforskning af æstetiske koder; som æstetisk læring og/eller en forskel til 

æstetik; som udvikling af manuskripter og scenarier for andre (ledelse); som inklusion; som 

stemthed, og … (se nedenfor).  

 

Denne og næste afrapportering giver sig altså kun i mindre grad af med at definere ”rollespil”. 

Hovedinteressen er at undersøge unges rollespil på Lyng med mange iagttagelsesforskelle og 

vinkler. 

 

Vi starter nu den egentlige undersøgelse af, hvordan man kan forstå rollespillet på Lyng som en 

særlig aktivitet, forskellig fra andre aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Kliché er oprindelig et typografudtryk. Typografer havde samlet de mest gængse udtryk i særlige rum, og de kunne 

således hurtigt ”sætte” en tekst. Både Bateson (2005) og Scharmer (2008) er optaget af, hvordan mennesker ”downlo-

ader”, så det ukendte tidsbesparende og ”økonomisk” kan passe til klichéen/det kendte. 
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1.3. Det konkrete rollespil på Lyng Fritidscenter  

(elementer i rombeporfyren) 

 

Vi er endnu ikke så meget klogere. Vi ved, at det bliver langt og kompliceret, og at der let opstår 

mange facetter, når man undersøger noget. Nu bliver det lidt mere konkret, men samtidig kommer 

nye facetter til, og kompleksitet øges igen, når vi ser på: 

 

Note 3 (Kampagnen om ”Kongeriget Talansar”, 2008) 

 

”Dette kongedømme har eksisteret i 900 år… Landet ledes af kongen og hans råd … imod alle 

odds har skiftende konger holdt sammen på dette rige … Det er menneskene, der sidder på magten 

i dette rige… For øjeblikket har riget en god regent… Landet har i de fleste byer en bygarde, som 

har til opgave at opretholde kongens lov i og omkring byerne” (ibid. s. 1 og 2). 

”En særlig ting, som adskiller Ravnsborg (en hovedby i rollespillet, som er knyttet til Lyng
19

) … 

Greven på Ravnsborg hersker over et området, som tidligere tilhørte orkerne, som ikke er helt 

tilfredse med menneskenes ankomst. ” … tumult i området”. Elverskoven findes også i området. 

Den trues løbende af guderne, orker og dværge, magtkampe… (ibid. s. 3). 

 

 

Rollespillet på Lyng i ”Kongeriget Talansar” foregår i og omkring byen ”Ravnsborg”. Referencen 

er Fantasy-genrens fortællinger, med afsæt i Tolkiens fortællinger om Ringenes Herre med adskil-

te landområder og forskellige racer, erhverv, evner og roller (som litteratur 1954-55, på da. 1976, 

og som film fra 2002 og frem). 

Fortællingen om Ravnsborg knytter altså an til en offentlig, kollektiv fantasividen – som både er 

litterært og filmisk formidlet.  

 

Den offentlige og kollektive fantasividen sikrer og skaber overskuelighed og genkendelse for den 

enkelte rollespiller. Ravnsborgfortællingen forpligtiger til at spille rollespil og fortælle en fortæl-

ling inden for en genres logikker, og forpligter samtidig til et levende, interaktiv rollespil, for at 

rollespillet om Ravnsborg kan fortsætte, bundet til fantasygenrens rolleinteraktivitet. De åbne 

formuleringer, som f.eks. ”..tumult i området”, knyttet til orkernes utilfredshed, og truslerne mod 

elverne, fastholder et spændingsniveau og konfliktniveau, som kan sikre, at spillet kan fortsætte 

uendeligt (til det bliver kedeligt). 

                                                 
19

 Kampagnen ”Kongeriget Talansar” opererer også med andre byer. En af disse byer anvendes som ”centrum” for 

konflikter på ugelejr i juli. 
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Rollespillet på Lyng kan rummes indenfor Fines akademiske definition fra undersøgelser af rolle-

spil så tidligt som i 1980´erne: 

”..game which allows a number of players to assume the roles of imaginary characters and operate 

with some degree of freedom in a imaginary environment” (Fine 1985:6)
20

. 

Hos Fine hedder det videre, at man spiller i grupper, sammen, for at skabe fantasikarakterer eller 

figurer i omgivelser, som giver en mulighed for dette, og spillerne spiller for at have det sjovt, 

med venner, og har ikke til hensigt at få nye kundskaber om sig selv, at opnå behandling eller ind-

gå i en pædagogisk hensigt. 

Situationer er ikke virkelige, men fantaserede. Rollen savner mulighed for direkte selvoplevede 

erfaringer, når rollefiguren skabes, og det har betydning for identifikationen, når rollefiguren ska-

bes og spilles.  

Der bygges en afstand ind mellem den private person og rollefiguren og dennes (sær)egne 

identitet, som tvinger spilleren til at udvikle en kreativ evne til at iscenesætte en fantaseret rollefi-

gur, i stedet for identifikation og identitetssammensmeltning. 

Rollespillet er for Fine noget i sig selv. Deltagerne har ikke andet formål end at spille rollespil.  

 

Det bliver således allerede i 1980´erne pointeret, at der kan være en adskillelse mellem den virke-

lige verden (reel life) og rollespillet (in play/game).  

Fine er placeret allerede her i denne afrapportering for at ”tease” og for at lægge op til de elemen-

ter, som denne afrapportering vender tilbage til flere gange, bl.a. i afsnit 3-6. 

 

Det aktuelle rollespil på Lyng verbaliseres i baggrundspapirer, en verbal/skriftlig iscenesættelse af 

en fiktiv spilsituation, som ikke har en pædagogisk hensigt, som f.eks. i forumteater, psykodrama 

og pædagogiske spil, som vi ser nærmere på nedenfor. Men inden vi ser nærmere på dette, ser vi 

lige på … 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 ”… spil/leg som tillader et antal spillere at påtage sig imaginære/fantasifulde/indbildte karakterer og handle med 

nogen/en del frihed i et imaginært/forestillet/fantasifuldt miljø” (denne forfatters bredde oversættelse). 
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1.3.1. Nyttige (midlertidige) begreber 

 

Her bringes en række begreber, som kan være nyttige i forhold til den videre læsning. I afsnit 4 

bliver begreberne udfoldet: 

 

Kampagne: Den store fortælling i rollespillet, f.eks. om ”Kongeriget Talansar”. Indeholder bag-

grund og ridser grundkonfliktstoffet for rollespillet op.  

Scenarier: Spil der sættes i gang til den enkelte uge, weekend eller aften, enten for hele rollespil-

let eller for en særlig race eller særligt område. Scenarier tilføjer nye konflikter til kampagnens 

grundkonflikter. 

Intrige: Spil der sættes i gang i mindre områder. Er mindre og mere lokale end scenarier 

Investigations: Den enkelte rollespillers (eget) arbejde med rolle 

Spilleder: Skaber og iværksætter scenarier og intriger 

NPC´er (Non-Playing-Character): Rollespillere som sammen med spilledere sætter scenarier og 

intriger i gang. 

Points, f.eks. livspoints og evnepoints, som er med til at give den enkelte rollespiller muligheder 

for at udvikle sine evner og dermed eget rollespil. (Manglende) points hæmmer (”spænder ben 

for”) rollespiller. ”Den gode rollespiller” spiller ærligt med de evner/points, han har. 

Karakterark: En rolles sammensætning af race, håndværk, evner osv. registreres i karakterark. 

 

Legebegreber (udfoldes i afsnit 3.1.2): 

- Agôn: At vinde i kamp og konkurrence 

- Alea: At vinde ved hjælp af held (f.eks. terningekast)  

- Mimicry/mimetisk: Lege ved hjælp af roller (f.eks. rolleleg) 

- Ilinx: Lege, hvor den legende oplever ”sug”, rus, beruselse, svimmelhed, uligevægt, fare. 
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1.4. Familiemedlem: Anvendte rollespil  

(andre porfyrer) 

 

Dette afsnits ærinde er at undersøge rollespil som noget, man kan bruge til noget. Perspektivet er 

anvendelse af rollespil, og i stedet for at bruge metaforer til at forstå rollespil, bliver rollespillet 

selv til en metafor, som skal skabe forståelse.  

 

Som det ses nedenfor, hvis vi skal tage et element ud fra ovenstående legeteori, så er det især le-

geelementet ”mimicry/mimetisk” med eftertryk på og fremdragelse af rolle, der er betydningsfuld, 

når de anvendte rollespil præsenteres som anvendelige.  

Dette perspektiv på rollespil ses flere steder i afsnit 1.0 og findes også i anden faglitteraturen om 

rollespil. Et eksempel: 

”At spille liverollespil er også at spille (sociale) roller, afprøve de (roller) man har, gå ind i nye og 

undersøge overlap mellem forskellige roller. Det er en social træning og dermed en udforskning af 

samfundet.” (oversættelse af Nilsson et al 1988, s. 5) 

Og et andet: 

”En efterligning af en virkelig situation under kontrollerede former, hvor forskellige personer ta-

ger forskellige roller og spiller sammen med hinanden” (ibid:11). 

 

Rollespillet gøres af psykologiske, terapeutiske, organisatoriske og pædagogiske professioner til et 

redskab i socialisering af mennesker, til en læring om sig selv, en læring i/om det sociale mv. Rol-

lespillet er ikke noget i sig selv, men noget som kan anvendes til noget andet (pædagogik, psyko-

logi, terapi, ledelse, socialisering, opdragelse mv.). 

 

Nedenfor præsenteres forskellige genrer af anvendte rollespil, kort! 

 

1.4.1. Psykodrama: 

 

Formålet med psykodramaet er en interaktiv synliggørelse af individuelle problemer, som f.eks. 

personlige konflikter, emotionelle problemer og relationer med andre. Deltagere skal indgå i pro-

cesser og dramatiseringer af f.eks. uafsluttede og konfliktfyldte elementer i deltagernes liv. Pro-
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cesserne styres af organisationskonsulent/terapeut i f.eks. teambuildings- og gestaltterapeutiske 

øvelser (Perls et al 1977). Hensigten er at lære om sig selv og om egne reaktionsmønstre og om 

egne (løsnings)muligheder gennem øvelserne (Sandvik et al 2006). 

 

1.4.2. Forumteater 

 

Formålet er med et delvist færdigskrevet spil/teater for et publikum at belyse problemer og di-

lemmaer, som skal gøre publikum aktivt og deltagende i spillet. Publikum overtager roller og/eller 

foreslår nye handlinger i spillet for at forandre handlingsforløbet. Forumteater vil problematisere, 

afsløre og interaktivt ændre forskellige former for undertrykkelse i samfundsstrukturer (f.eks. ”De 

undertryktes teater” (Boal 1995 og 2004)), i organisationer og sociale samspil. Publikum skal i 

løbet af spillet blive aktører (”spect-actors”) og opleve indsigt i og mulighed for at ændre under-

trykkelsen i samfund/deres organisation/sociale relationer. 

 

1.4.3. Socio-analytiske rollespil 

 

Et eksempel er rollespil mellem deltagere på kursusforløb styret af konsulenter/lærere med hen-

blik på, at deltagerne udvikler indsigt i, hvordan individer, organisation og samfund gensidig på-

virker hinanden, for at deltagere kan blive innovative, aktive og ansvarlige mennesker/medarbej-

dere, som kan påtage sig entreprenørskabspositioner i organisationer (f.eks. Jensens ”gaming” i 

Lykke et al 2009 og Jensen et al 2009). 

Her iværksættes rollespillet ofte ved, at roller tildeles, evt. trækkes i en kortbunke, og at rollerne 

skal enten spilles for hinanden med efterfølgende referat af læringen og om processen til ple-

num/konsulenter, eller at rollespillet spilles for øvrige deltagere og konsulenter direkte og kom-

menteres efterfølgende af konsulenter og øvrige deltagere på kursusforløbet. 

 

1.4.4. Teater 

 

Her nævnes kort teatret som et særligt ”rollespil”, selvom der oftest er tale om, at ”teatret” forkla-

rer og er metafor for, hvordan man skal forstå rollespil. 

I teateret spiller en skuespiller en anden person, en rolle, og giver slip på sin egen identitet og er 

den manuskriptbundne rolle, der spilles. En teatrets fordobling, hvis det skal lykkes. Skuespilleren 
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bliver ”actor” og rollen. Formålet er, at passive ”spectators”, publikum, skal tro på rollen som en 

livagtig virkelighed. En ”virkelighed” med publikum, en ”fjerde væg” i et ”kukkasseteatret”. (Vi 

husker Søs Egelinds beskrivelse af publikum som ”det farlige dyr” fra side 12.) 

 

I rollespillet lægges op til en anden fordobling, legens/spillets fordobling: man ved det er en leg/et 

spil og ikke virkelighed (se mere afsnit 3). Forholdet: teatrets publikum (”den fjerde væg”) og 

rollespillets fraværende publikum vil blive behandlet flere gange senere (især i afsnit 5). 

 

Teatrets udviklingshistorie og oplevelser af begrænsninger har ført til forskellige hybride teater-

former, hvor skuespillere og instruktører eksperimenterer med forholdet/relationerne mellem det 

manuskriptbundne og improvisation og forholdet/relationen til publikum som passivt og som ak-

tivt, placeret på scenen eller i bevægelse mv. (bl.a. Ludvigsen 1964). 

 

Et eksempel er: 

 

1.4.5. Totalteater/happenings 

 

Totalteatret/happenings er en særlig teaterform som inddrager tilskuere i forestillingerne som 

medspillere. Skuespillerne og publikum tvinges til at improvisere/spille med. Et særlig grelt ek-

sempel er ”Saló”, hvor ”publikum er nogen man spytter på”. En fortæller: ”… jeg måtte nærmest 

flygte … ubehageligt og ydmygende at være derinde” (Information 12.03.10). 

Af og til er publikum intetanende med i ”usynlige teater”, happenings og performances som f.eks. 

Solvognens happenings i 70´erne. Her tvinges mennesker, som ikke er ”gået i teater”, til at reagere 

på skuespilleres teater (en særlig afart af denne teaterform er ”skjult kamera-optagelser”). 

I rollespilsverdenen kendes en analog form, ”in crowd”, styret af mobilkameraer og spilledere, 

med rollespillere, som spiller rollespil i mellem mennesker, som foretager sig noget helt andet og 

hverdagsagtigt.  
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1.4.6. Pædagogiske rollespil 

 

En anden type familiemedlem til rollespillet er de pædagogiske rollespil: 

Pædagogiske rollespil forsøger at kombinere teatrets og legens processer. Hensigten er en legende 

(sjov), levendegørende tilgang til læring, indlæring af kundskaber og undervisningen. En anven-

delse af rollespil som pædagogisk metode. 

Eksempler kan være dramatiseringer i konfirmationsforberedelsen, kristendoms- og historieunder-

visningen (Jesus sidste dage og genopstandelse og/eller munkeklostermysterier med konfirman-

der, præst og kirketjenere som kutteklædte munke, som om natten i stearinoplyste kirker løser 

mysterier (projekt støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond); indførelse af grundlov (9. klasse 

på efterskole) eller at opleve, hvordan man levede i 1908 (4. og 5. klasser på gården Kringsminde 

i Fredericia Kommune) og f.eks. hændelser under 2. verdenskrig (undervisning på Østerskov Ef-

terskole) og samliv med en voldelig mor (Børns Vilkår-rollespil til ældre elever).  

En del lærere afprøver legende tilgange til temaer, som elever normalt finder kedelige. Eksempler 

er f.eks. rollespil i naturvidenskabsfag (Danmarks Undervisningsportal og UC Sjælland) og om 

børnekonventionen (Foreningen Grønlandske Børn) og ”klimapolitik på en formiddag” (Eftersko-

len 16/2009: ”… lære forhandlingens ædle kunst … resultatet er, at alle sejrer …” udover at have 

det sjovt (modsat det virkelige COP 15?). Andre eksempler er ”Rollespil sætter EU på skemaet” 

(Folkeskolen maj 2009), som ligner samfundsfagets gamle læringsrollespil, som præsenterede de 

politiske partiers programmer for både at øge elevers kendskab til partier og valgkampstemaer og 

øge elevers diskussionslyst og demokratiske ”dannelse”.  

Forstander for rollespilefterskolen Østerskov (Mads Lunau) udtaler i JyskeVestkysten 08. april 

2007, at ”rollespil er mere end bare en leg”. Det er ”en pædagogisk metode, der kan bruges til 

personlig udvikling, udvikle empati, lette indlæring og til at skabe lige forhold og sammenhold på 

tværs af alder”. ”Det hjælper skoletrætte … folk i erhvervslivet … teenagere med at finde identi-

tet.”
21

. 

                                                 
21

 Fra omkring 1990 vokser antallet af efterskoler (og efterskoleelever) kraftigt, og efterskoleverdenen bliver kende-

tegnet af flere processer: Bl.a. 1) En øget ”markedsopmærksomhed” (tiltrække nye elever (kunder)) og 2) ”tilbud” 

markedsføres i forhold til særlige segmenter af unge. Fra unge med (ind)læringsvanskeligheder (f.eks. ordblinde og 

sent udviklede) til unge, som vil danse, dyrke (speciel) idræt, spille teater, skak og rollespil mv. 3) Den oprindelige, 

almendannende ”Grundtvig-Kold efterskole” bliver i denne proces, hvis den ikke vælger at blive ”segmentefterskole”, 

mere og mere ”regional efterskole”, og må sælge sig selv i forhold til at ”være bedre skole” på uddannelsesmarkedet 

(f.eks. lægge karakterresultater på nettet mv.) i forhold til den lokale overbygningsskole. Østerskov Efterskole hen-

vender sig til et særligt segment af unge, som kommer fra hele landet. Efterskoleverdenen er også fyldt med andre 

processer (væk fra hjemlige konflikter, tradition i familie at gå på (særlig) efterskole m.m.). Se mere i Mogensen 

(2009 og 2011) og Bang Nielsen (1982).   
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En anden type er skolers forældresamarbejde, som organiseres som pædagogiske rollespil. Rolle-

spillene skal ende med, at forældre legende har taget beslutninger og/eller løst problemer (f.eks. 

om mobning) eller er inddraget i Sundhedsspillets fælles aftaler om en klasses alkoholregler i 

weekends (uden for skolen) og slikforbrug i skolen. I Ansvarsspillet påtager forældre sig ansvaret 

for, at børn er udhvilede og kan forstå kollektive beskeder, læser lektier mv. (Åkerstrøm Andersen 

2008)
22

.  

 

Rollespil bruges også som virksomhedsspil på handels- og tekniske skoler mv. 

Lykke et al (2009), som præsenteres i afsnit 1 er repræsentant for denne tilgang til rollespil. 

 

Også i terapiens verden anvendes rollespil lærende. 

 

Et par eksempler:  

Spilleder ansat i neuropædagogisk team udgiver sig for at være veninde til hjernetumoropereret 

kvinde. Gennem rollespillet med ”veninde” genetableres og trænes hukommelse. Et rollespil for to 

(Fokus 1/2003).  

I Psykoterapeuten 1/2006 skal børn og unge spille tildelte roller i bordrollespil med terapeuten 

som spilleder. Erfaringer og læring fra rollespillet skal trækkes over i hverdagslivet. En forståelse 

som bygger på, at der er transfer af erkendelse og erfaring fra en kontekst til en anden. Terapiens 

resultat er det overordnede formål med bordrollespillet. 

 

Når teaterets og legens processer kombineres i de pædagogiske rollespil, indtager deltagerne for-

skellige positioner i simulerede og spillede situationer, overvåget af lærerne, terapeuter og formo-

dentlig medlærende/-elever, som vurderer, bedømmer og evt. miskender. En identifikation med 

rollen muliggøres – og umuliggøres måske også (se mere, senere).  

 

Inden vi går videre, så bringes lidt mere om pædagogiske rollespil. 

 

En særlig slags pædagogisk rollespil er TV´s Barda-udsendelser. Her følger vi langhårede drenge 

og piger, som får en opgave (scenarie), som er organiseret som et orienteringsløb. Børnene/de 

unge føres fra møde med udklædte, muskuløse, voksne spilledere til nyt møde med anden udklædt 

                                                 
22

 Åkerstrøm Andersen (2008) undersøger denne ”legende magtudøvelse”. Gennem spil (leg) binder forældre sig til at 

følge skolens krav/plan for adfærd og opdragelse. 
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… Hvert møde bringer fortællingen som en organiseret udviklingshistorie videre, og børnene/de 

unge løser til sidst opgaven eller gåden, og ”orienteringsløbet er kommet i mål”. Kampene med 

våben i Barda er ikke virkelige. De gengives som fortællinger og tegninger. 

Barda indfører os pædagogisk i rollespilsverden. Et pædagogisk rollespil som skal lære os at spille 

rollespil. 

 

(En anden type TV-rollespil er næppe pædagogiske. De er snarere interessante som sociologiske 

og psykologiske studier af mennesket og menneskers handlinger. Der refereres (selvfølgelig) til 

reality-TV som f.eks. Hotel Paradise. Denne type rollespil for TV-kameraer som ”fjerde væg” 

med ”castede” (udvalgte) deltagere i konstruerede tests og kampe mod hinanden og ”salg” af sig 

selv med et dobbelt publikum (: hinanden og et TV-publikum, som begge kan ”stemme hjem”), 

ligger helt uden for denne afrapporterings interesseområde) 

 

Undervisningskonceptet Cooperative Learning anvender en del ”rollespil”, når elever i bordgrup-

per skal samarbejde om at løse opgaver (Kagan et al 2009). Bl.a. anvendes roller som ”direktør”, 

der mundtligt formidler til ”sekretær”, som skriftligt skal formidle til en ”modtager” (en anden 

sekretær), som skal formidle til ”direktør”, som sender svar tilbage gennem ”sekretær” … 

Tankegangen bag Cooperative Learning er SPIL-princippet (samtidig interaktion, positiv indbyr-

des afhængighed, individuel ansvarlighed og lige deltagelse). SPIL-princippet kunne også gælde 

rollespillet på Lyng. En forskel er, at rollespillet på Lyng ikke er et alvorligt lærings- og pædago-

gisk rollespils- og (ind)læringskoncept, men et rollespil for sjov. 

 

I andre pædagogiske læringsrollespil skal elever/studerende/forældre formulere deres egne roller, 

inden for rammerne af facts og agere i både virkelighedsbaserede og fantaserede situationer. Med 

fysiske aktiviteter, som ligger i de fleste roller, skal eleverne handle sammen, i stedet for kun at 

tale og lytte. De pædagogiske rollespil forsøger at komme forbi/overskride de konventioner og 

diskurser, som styrer det verbale sprog i undervisningssituationer, og giver derved deltagere som 

aktører muligheder for selv at opleve, hvordan noget kunne være (f.eks. at slæbe korset til Golga-

ta, være fra Maldiverne i den globale opvarmning) og undersøge, om alternative løsninger i for-

skellige situationer kunne være mulige (Jensen i Lykke et al 2009). 
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Levendegørelser og fortællinger skaber kreative processer, associationer og tolkninger ud fra de 

enkeltes og i den enkeltes forståelse af begivenhederne, mulighederne og orden. Levendegørelse 

og fortælling skaber forskellige oplevelser eller billeder hos både lytter, fortæller og rollespiller. 

Der er forskel på at deltage i og få en fortælling om en hændelse. Og der er forskel på, om pro-

blemer, dilemmaer og hændelser får en konkret eller en abstrakt form.  

 

De fleste pædagogiske rollespil forholder sig til et ”afleveringsmiljø”: 

I cooperative learning består ”afleveringen” oftest i, at lærer sidst i timen ”hører” eleverne i, om 

de kan svare rigtigt på en række spørgsmål. 

I andre pædagogiske rollespil ”afleveres” et miniskuespil, som dramatiserer, hvad en gruppe har 

fundet ud af, med lærer og resten af klassen som tilskuere og evt. opponenter. 

I en anden type pædagogiske rollespil skal kun ”løsningen” afleveres. Denne type rollespil er ofte 

spil, hvor forældre skal finde frem til løsninger om f.eks. fælles ansvarlige forældreholdninger til 

elevers alkoholindtagelser, søvn og kost mv. 

 

De pædagogiske rollespil er altså oftest sat til at skulle vare nogle (få) timer og har afleveringen, 

vurderingen og ophøret indbygget som vilkår.  

Rollespillet på Lyng varer 3 timer hver torsdag, men hører først rigtig op den dag, man beslutter 

ikke at vil spille rollespil længere, eller den dag man beslutter, at man vil spille et andet rollespil 

end fortællingen om ”Kongeriget Talansar”. 

 

1.4.7. Dramapædagogik 

 

Dramapædagogikken skal åbne for menigmands aktive og selvstændige forhold til skabende kunst 

og æstetik. ”Menigmand” kan være aftens- og ungdomsskolens ældre og unge, som mødes til 

”dramaundervisning”. Her lærer man sig at dramatisere og udvikle ”mimetisk formåen”, evne til 

at udtrykke sig og improvisere og spille (skuespils)roller. 

På de pædagogiske uddannelser kan studerende lære sig dramapædagogik, så de senere i instituti-

oner kan lære børn/unge at dramatisere … 

Dramapædagogikken kan bl.a. iværksætte ”rollespil” som øvelse – ikke rollespil som rollespillet 

på Lyng – men – rollespil, som kan undersøge, hvordan rollespil kan bruges som pædagogisk red-

skab, når pædagoger vil arbejde med børns/unges/voksnes identitet, socialisering … 
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I dramapædagogikken hersker en forestilling om transfer fra en kontekst til en anden (kilder: Da-

vidsen et al 2000, Szatkowski et al 1985). 

 

En anden (hybrid)type familiemedlem er: 

 

1.4.8. Levendegørelse: 

 

Rundt i landet levendegøres Middelalder, Jernalder og Vikingetiden på forskellige (”levende”) 

museer eller i forbindelse med særlige, faste byfester. I 2009 er Vikingerne i Bork, Jernaldermen-

nesker i Bølling og Middelaldermennesker i Horsens besøgt. 

I Bork og Bølling er foretaget få, systematiske interviews, mens samtalerne i Horsens var præget 

af uoverskuelighed, manglende forberedelse og af tilfældige indfald. 

 

Jernaldermenneskene (to familier med i alt 6 børn/unge) i Bølling er i ”reel life” unge, mellem-

langt og langt uddannede forældre, som holder ”aktiv sommerferie” sammen med børn/unge. Dag-

ligdagen ”i jernalderen” går med at lave praktiske og ”primitive” ting sammen. Der skaffes bræn-

de, malkes, røges kød, bages i stenovn og steges i ”kule” mv. 

 

14-årig pige: ”Det bedste er… (og hun nævnte den andens families børn, aftensmaden dagen før, 

snakke med folk (museumsbesøgende) osv.). 

Moderen: ”Det bedste er... (nærheden tilbage i familien, det hele mere afslappet her, hyggeligt at 

det er den samme familie fra sidste år, de deler uge med, snakke med museumsgæsterne osv.). 

Faderen: ”Det bedste er… (alt det man kan finde ud af selv, se drengene prøve, den gode mad, 

trætheden om aftenen efter at have været ude hele dagen, man er ladet op til ræset igen osv.) 

(Familiens to drenge var med den anden families dreng ”ude ved fårene” (hyrder) og blev ikke 

interviewet.) 

 

Denne familie havde ikke nogen særlige forkundskaber om jernalder. De var første gang af sted 

for to år siden og er nu i gang med tredje sommer. Det er en måde at holde ferie på. 

Den anden familie, der er interviewet i Bølling havde en næsten identisk fortælling. 



 36 

Man kunne tale om levendegørelse som en sjov og interessant måde at ”holde ferie på”, en måde 

at ”møde mennesker på” (museumsgæster og familie, som også levendegør) og ”lade op til alvo-

ren” igen. 

 

Rollespil sagde ikke de interviewede noget. De havde hørt om det, men kunne ikke forestille sig, 

hvorfor det skulle være sjovt at være med i
23

. 

 

Vikingerne, som er interviewet i Bork, er alle fra den samme forening ”Hartr” i Holstebro. Her er 

der (generaliseret) tale om en hobby og for enkelte også en religion (Asatro). Hele efteråret og 

vinteren mødes vikingerne til foreningsarrangementer, mens de venter på, at det igen skal blive 

forår og sommer, så de sammen kan tage til vikingemarkeder og levendegørelse af Bork Vikinge-

landsby. 

De interviewede er lærer- og pædagogstuderendestuderende, sygeplejersker, lærere og pædagoger, 

smede, tømrer osv. Aldersspredningen blandt de voksne er fra først i tyverne til midt i halvtred-

serne. Sidst i juni 2009 ses femten voksne og otte-ti børn/unge (fra under et år til sidst i teenageal-

der). 

I dagtimerne samarbejder man med museumsansatte, så museumsgæsterne kan få en oplevelse 

(laver vikingemad, sejler og fisker, laver våben, væver, slås med blankvåben (”for sjov”, ”et 

show”).  

Flere af de interviewede griner, da de fortæller, hvordan de ”spiller” vikinger for gæsterne. Der 

går latter og ”sport i” at vise mændenes vraltende ”vikingegang” under en aftensamtale/-interview. 

Om aftenen hygger man sig sammen. Spiser, synger osv. Levendegørelsen tjener tre formål for-

tæller en: 

- En måde at give foreningen ”Hartr” et virkelighedsnært indhold og ”liv” 

- Hyggeligt at være sammen med mennesker, man kan lide 

- En måde at skabe interesse for vikingetiden og vise så virkelighedsnært som muligt, hvor-

dan man levede i vikingetiden. 

Alle interviewede kendte til rollespil. En del af børnene/de unge går til rollespil i lokale ungdoms-

skoler. 

 

                                                 
23

 I note 59 optræder rollespiller, som levendegør jernalder på et andet museum. Hendes fortællinger ligner ovenstå-

ende 14-åriges fortællinger. 
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”Levendegørelse er noget andet end rollespil og teater” fortæller en. ”Vi laver det her for os 

selv… have det sjovt sammen,… for publikum og interessen for håndværket og vikingerne. Vi 

fortæller ikke en historie. Vi stiller os til rådighed, samtidig med at vi er sammen med mennesker, 

vi kan lide og har interesser sammen med”, fortæller kvindelig viking/lærer. 

 

En del rollespillere på Lyng har været på Middelaldermarked, bl.a. i Horsens, hvor Fredericia-

folk ofte har en fælles lejr. Mange, flere gange. En del er optaget af at købe forskelligt middelal-

dertilbehør på netsider, taler om at kæmpe med ”blanksværd” osv.  

Det ser ud til, at der i ”levendegørelse” af f.eks. Middelalder og i rollespilsmiljøet er en del ”cross-

over-muligheder/-aktiviteter”. Man er både rollespiller og f.eks. middelalderkriger.  

 

I samtalerne med mændene/drengene blandt ”vikingerne” og ”middelalderfolket” ser det ud til at 

”blanksværdkampene” er omgærdet med en aura og en glæde, som kan sammenlignes med Hui-

zingas ”glans” (jf. afsnit 3.1.1). Der fortælles om tidligere store slag og planlægges i forhold til 

næste dags kampe, mens våben slibes, rengøres, vedligeholdes og renoveres. I fortællingerne kan 

høres ”suget, rusen, beruselsen”, som kendetegner legebegrebet ”ilinx” (se mere 3.1.2), mens for-

skellige blå mærker og sår vises frem. Og ”agôn”, når mændene/drengene fortæller om, hvor godt 

de havde kæmpet eller ville kæmpe. 

 

I samtale med kvinderne/pigerne høres to ”glansstemmer”. Den ene er at have fri og kunne spille 

rollen (lege) som vikinge-/middelalderkvinde og beskæftige sig med håndværk og anderledes 

hverdagsting, uden alle mulige andre forpligtelser (have, rengøring, vasketøj, telefoner osv.). Den 

anden stemme var ”det sociale”, de havde med hinanden og alle de besøgende. Levendegøre er en 

måde at ”møde mennesker” (det sociale element kunne også høres i jernalderkvindernes fortællin-

ger).     

 

(Levendegørelse kunne være spændende at studere nærmere i et andet feltstudie.) 

 

I afsnit 2 møder vi levendegørelse igen, når vi ser på rollespillets udviklingshistorie.  

 

Det levende rollespil har andre familiemedlemmer: 
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1.5. Familiemedlemmer: Bord-, kort- og computerrollespil  

(andre porfyrer). 

 

Nedenstående nære ”familiemedlemmer” til rollespil er ikke denne undersøgelses fokus. 

Her nævnes familiemedlemmerne kun ”lidt langt” for at understrege et nært slægtskab (univers-, 

regelsammenfald mv.). En del rollespillere på Lyng spiller også disse beslægtede spil (se næste 

afrapporterings afsnit om Minicon). 

 

Bordspil f.eks. Warhammer 

Kortspil f.eks. Magic 

Computerspil f.eks. World of Warcraft 

 

Bordrollespillene foregår i mindre grupper omkring borde, hvor scene, kulisse og handling op-

bygges ved hjælp af kollektiv fantasi og sproget. På akademisk om moderne legeteori: ”en fik-

tiv/dramatiseret gestaltning af en virkelighed” (Scott Sørensen 2002 og Riis 2004). 

Fællespræget i dette beslægtede spil er, at spillet er bygget op over et kompliceret regelsæt og po-

intsystem i en kombination af især legebegreberne agon og alea (se mere afsnit 3.1.2) 

 

At blive en dygtig spiller kræver en udvikling af overblik (kontrol og håndtering af komplekse og 

symbolske handlinger og tegn), med en opmærksomhed på både den nærværende og aktuelle 

handling (fokal opmærksomhed) og handlingens efterfølgende konsekvenser, for den handlende 

og andre (en subsidiær opmærksomhed) (Polanyi 2000). De samme elementer indgår også i 

f.eks. skak, hvis man vil være en god skakspiller. 

 

I Warhammerlandskab placeres figurer, som er udstyret med rollekort (karakterark), i det fiktive 

univers fra Ringenes Herre-universet i (troppe)formationer på bakker, i dale og i bygninger i for-

hold til med-/modspilleres figurers formationer og positioner. Bordrollespillere skal danne sig 

overblik over kampagnens miljø og konflikt og et overblik over egne og med-/modspilleres figu-

rers placeringer, med karakterer, evner og svagheder i dette miljø. For at danne sig dette overblik, 

skal bordrollespillere kende ”drejebogen”, en omfattende skriftliggjort historisk baggrund, med 

regelafsnit om f.eks. afstande og våbens skadepoints; figurernes og troppernes handle- og bevæ-
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gelsesmuligheder; kombinationer af figurernes egenskaber, evner og karakterer; troppeformatio-

nernes sammensætningsmuligheder mv.  

 

Bordrollespillene adskiller sig afgørende fra strategispil/-lege som f.eks. ”Stratego” og ”sænke 

slagskibe”. Disse spil er en form for ”memory-spil”. Brikkernes placeringer, værdier og konse-

kvenser kendes ikke af modstanderen. Via konsekvenser af (u)heldige (alea) valg opbygges en 

hukommelse, et ”tavst kort” over og en forestilling om, hvordan modstanderen har placeret sine 

brikker/slagskibe, så ”slag” (agôn) kan vindes.   

 

Bordrollespillerne kan se og danne sig overblik over modstanderens sammensætning af tropper/ 

figurer, og …  

I bordrollespillet skabes spillet indenfor de rammer, som en spilleder (storyteller, metavidende 

om spillet og drejebogen, instruktør, forhandlingspartner, dommer, katalysator, enzym, pædagog, 

mægler og?) skaber med henvisninger til kampagnens grundkonflikter, iscenesættelser af nye sce-

narier, indsættelse af nye figurer mv., og …  

 

Bordrollespilleren spiller (aktivt og proaktivt interaktivt (jf. afsnit 6.1.2)) fra et handlende (aktivt) 

aktørniveau (bruger arme, fagter, særligt sprog (en inderste/indefra ramme, 1. person)), som for-

mer budskabernes symbolske betydninger (en performance). Samtidig står bordrollespilleren 

udenfor figuren (fortæller om figurens/-ernes handlinger (en beretter, 1. person, om eget spil i 3. 

person)). Endelig forhandler bordrollespilleren (proaktivt) med spilleder og med-/modspilleres 

figurers karakterer, egenskaber og evner (et andet udefra niveau, et 3. persons perspektiv om bord-

rollespillets metafiktion). Bordrollespillet bliver en italesættelse af (mundtlighed om (jf. afsnit 

6.1.4)) handlinger med vekselvirkning mellem rollers fortællinger, kommentarer til og narrativer 

om univers og figur, orkestreret og ledet af en spilleder og den skriftlige drejebog. Et bordrollespil 

fordrer en interesse for og en indlevelse i fiktionen (ydre niveau) og rollen (indre niveau), og … 

Her er tale om en æstetisk fordobling og fremstilling (som vi vender tilbage til i afsnit 3.1.7, 3.1.9 

og 5.4). 

I bordrollespillene indgår som forskel til strategospillene forskellige terninger. Beregninger (for-

drer matematisk kompetence) over mulige konsekvenser af terningekast (alea) bliver et betyd-

ningsfuldt element i spillet (og en måde at komme videre på til næste aktør-, beretnings- og for-

handlingssituation). Terningerne er forskellige og giver anledning til/fordrer et avanceret kend-
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skab, når kombination af de enkelte terningers værdier også afhænger af forhandlinger med spille-

der og egne evner i at overskue rollespillets fiktion/univers og mulige muligheder i forhold til de 

andre spilleres valg, beretninger og forhandlinger. Terningerne tjener til at kombinere konkurren-

ce(spil) (agôn) med chance-/gætteleg (alea).  

Terningkastene med de forskellige terninger, og kombination af terningernes værdier, de mange 

regler og fortællinger og forhandlinger, og antallet af kombinationsmuligheder adskiller War-

hammar afgørende fra skak, Stratego, sænke flagskib (og f.eks. Matador) og andre bord- og bræt-

spil. 

  

I kortrollespillet Magic placeres egne kort (med rollekarakterer) i mønstre og systemer, med for-

skellige værdier (evner) og konsekvenser, i forhold til modspillerens korts mønstre og systemer. I 

Magic indgår også terningekast. 

Også her beregnes konsekvenserne af korts og forskellige terningers kombinationer og værdier. 

Magic adskiller sig fra poker, bridge, whist osv. ved, at man kan se den andens ”hånd”, og at spil-

let spilles som ”små slag”, der skal sikre eller vende ens ”krigslykke”. Man kan ikke ”bygge sin 

hånd op”. Man må kæmpe med det, man har (agôn) her og nu, og håbe på alea (gunstig kombina-

tion af korts og terningers værdier), samtidig med, at spillerne skal have evne til at fortælle og 

overbevise om de beregninger og muligheder, som kort og terninger kan føre til. 

En mundtlig italesættelse med blikket rettet mod kortenes skriftlighed.  

 

På akademisk og anvendelsesorienteret: I bord- og kortrollespillene kan udvikles narrative og 

kombinatoriske kompetencer, når sandsynligheder i spillets mulighedsbetingelser skal argumente-

res og overskues, samtidig med at de simplere regnefærdigheder kan trænes, når forskellige ter-

ningers og figurers/korts værdier og konsekvenser danner baggrund for de næste korts evner i 

Magic og troppers/figurers bevægelser i Warhammer. 

En kombination af ”rolleleg” og chancespil  rollespil. 

Bord-, kortrollespillene (og computerrollespillene) tilbyder et supplement til eller en udskiftning 

af drengenes symbolske, fysiske leg. En leg/et spil, som præges af fiktions- og regelkendskab, 

manipulation og interaktion med og kontrol og overblik over regler, program og muligheder, med 

legeelementerne agôn og alea. 
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Både Warhammer og Magic ”driver”
24

 spillerne til fortællinger om, hvilke valg, de tager, og hvil-

ke valg de har valgt at vælge fra, i forhold til figurerne/rollerne i Warhammer og kortene i Magic. 

Der tales og fortælles og forhandles under rollespillene, og deltagerne kan vedgå sig barnlighe-

dens berusende og udisciplinerede elementer. Det handler om at kunne improvisere og fremme 

legens og fortællingernes oplevelsesværdi i den relativt åbne rammes gentagelser af nye ”gode 

slag”, som søger mod det ”næste slag” og fortsættelse af rollespillet. Bord- og kortrollespillenes 

mundtlige fortællinger lægger op til en kombination af agôn og alea med mimicry, som via indle-

velse i mimicry kan føre til oplevelse af ilinx (jf. 3.1.2).   

 

I ”normale” kortspil og brætspil ”meldes” og ties. Her handler det om ikke at forklare/røbe ens 

kort/plan, og deltagerne behøver sjældent at skulle vedgå sig barnlighed. I ”normale” brætspil og 

kortspil disciplineres til ”det gode spil” i afsluttede, overskuelige forløb, med rammer og regler, 

som (kun) kombinerer agôn og alea på vejen til at finde vindere og tabere. De ”normale” bræt og 

kortspil disciplinerer snarere til ikke at være barnlig, løssluppen, forhandlende og forklarende. 

Den dårlige vinder og taber kan disciplineres med påtale i forhold til (barnlig) adfærd. 

 

Bord- og kortrollespil bygger på, at spillerne udvikler et (metafiktionelt) dobbeltblik og lever sig 

ind i og forstår en særlig fiktion, et særligt sammenhængende system, som både skal aflæses, kon-

trolleres, forhandles og tilføres en mængde usikre valg og variable, som paradoksalt samtidig både 

kan lukke og åbne spillet, så der kan spilles videre, med nye aflæsninger, kontrolleren ... mod nye 

lukninger og åbninger i og ude af rolle, fordi (rolle)personen må sandsynliggøre, argumentere for 

og italesætte rollens handlinger og beregninger inden for rollespillets miljø og konflikt. I legens 

form kan især drenge
25

 forsøge sig med at udvikle, på symbolsk plan, kontrol over muligheder og 

usikkerheder (tilværelsen i spillet). 

 

 

                                                 
24

 Metaforen ”driver” henter sine konnotationer fra ”floden”. En ”flodmetafor”. I uge 42 2009 overværede denne 

forfatter under ”Minicon” på Lyng (se næste afrapportering), hvordan Warhammer- og Magicrollespillere fortalte om 

deres troppers eller korts ”udfald”, og modstandere forklarede reaktioner på disse udfald. Ofte blev de enkelte ”ud-

fald” diskuteret med omkringsiddende tilskuere, og af og til læste man enten i regler eller på kort, for at sikre sig, at 

der var gjort ”udfald” efter reglerne. 

Læringsteoretisk kunne man anvende bord- og kortrollespillene som eksempler på en ”virksomhedsteoretiske læ-

ringsforståelse”. Kampagne, regler, korttekster mv. skal ”tilegnes”, en umiddelbar ”læring”, som både kvalificeres og 

gøres til kompetence, når den spillende anvender og argumenterer (”objektiverer”) forståeligt inden for spillets miljø 

og konflikt om træk og handlinger (jf. Brostrøm uå, Lindgvist 2004). En ”indlæring” som følges af ”udtalt” brug. 
25

 Vi ser nærmere på ”køn” i næste afrapportering. 



 42 

Note 4 

Når fritids- og ungdomsklubben besøges (f.eks. Samuelsgården i Oksbøl og Sønderrisklubben i 

Esbjerg), ses drenge rundt om computerbord, med blikket rettet mod skærme. Fingre trykker tilsy-

neladende automatisk på tastaturer. Drengene snakker hele tiden, både med skærm og med-/mod-

spillere… 

 

Den åbenlyse fascination, der kan iagttages, når man iagttager Warhammer-, Magic- og klubber-

nes computerrollespillere kan føre til, at man enten moralsk panisk (Thompson 1998) og bekym-

ret må bekæmpe spillene, fordi de er afhængighedsskabende: Stærk tiltrækning (lyd og billede) og 

ubesværet adgang, realistiske muligheder for at kunne deltage og gennemføre, oplevelse af kontrol 

og en hurtig (symbolsk) belønning (og straf) i forhold til trufne agôn- og aleavalg i spillene kan 

sammenlignes med de hurtige feed backs (belønninger og straffe), der kan være med til at stimule-

re (dopamin og) spillere i processen hen imod afhængighed af spil
26

,
27

.  

Eller man kan optimistisk anlægge en forståelse for drengenes fascination af de symbolladede 

handlinger, figurer og teknikker, som en måde drenge kan øve sig i at håndtere, kontrollere og 

deltage i de multikomplekse processer, som kendetegner det senmoderne, hyperkomplekse sam-

                                                 
26

 Spilafhængighed behandles bl.a. af Thorhauge (2011). Spilafhængighed kan undersøges ved hjælp af psykologi-

ske/psykiatriske nøglebegreber (: fremtrædende karakter (dominerende aktivitet), ændret sindstilstand, udvikling af 

tolerance (holder længere ud) og abstinenssymptomer ved ophør), som karakteriserer ludomani/ikke kemisk af-

hængighed. Thorhauge kommer frem til, at en del computerbrugere har problemer i hverdagen (”problematisk brug”). 

Hun hævder, at ”afhængighed” er et normativt ladet begreb og ikke en valid diagnose (: der er snarere tale om en 

omverdens normative reaktion (stigmatisering)). Thorhauge undersøger også afhængighed som et neurofysiologisk 

fænomen, knyttet til neurotransmitterstoffet dopamin og oplevelser af lyst, behag og belønning i forbindelse med 

computerspillenes spændingsmættede (ilinx)situationer. Forestillingen er, at computerspillerne gennemløber en proces 

fra sympati via præferencer til vane til besættelse og videre til afhængighed. Heller ikke her finder Thorhauge, at der 

er tale om det normative begreb afhængighed. Der er snarere tale om livsstil, og hun fremfører den pointe, at skal man 

spille on-line-spillene godt, kræver det tid, og fører til, at man ”mødes” i større og større netværk (f.eks. ”guilds” eller 

”clans”), og at der i disse netværk opstår betydelige ”sociale pres”, som fører til, at personer i ”flerspilleraktiviteter” 

”presses” til at spille for at bevare status, evner, positioner, netværk og bemestre spillet. Thorhauge kommer frem til, 

at færdighedsspillene på computere ikke kan siges at skabe ”afhængighed” (psykologisk/neurofysiologisk). Der er 

snarere tale om et sociologisk, socialt fænomen, når unge spiller computerspil med ”problematisk tidsforbrug”, knyt-

tet til færdigheder, bemestring og oplevelse, optaget af positiv, social bekræftelse.  

”I videospil lærer man hurtigt, at for at lære at spille, må man spille for at lære. Man læser ikke først en regelbog eller 

udreder sine begreber (Egenfeldt-Nielsen et al 2000). Der bliver tale om et forhold mellem den enkelte spiller, de 

andre spillere, spillets univers OG maskinen. Færdigheder på maskinen skal læres og automatiseres. En automatise-

ring, som afgør ”liv og død” kan kun kan læres, mens man spiller og oplever at kunne/ikke-kunne. 
27

 I Information 15. juli 2009 skriver Martin Riel i ”En Warcraft-spillers bekendelser” om at være ”spilafhængig”. 

Riel skriver dels om en social, psykologisk flovhed ((selv)stigmatisering) over ikke at kunne lade være og over at 

sende afbud til sociale arrangementer osv., og dels om anerkendelse og en stolthed over efterhånden, med stort tids-

forbrug og megen træning at være dygtig nok til at bestå adgangsbetingelser (blive dygtig nok tank) for optagelse i 

guild for særlige udvalgte, ”dedikerede og seriøse …”, som ”… ønsker at raide de sværeste instances”, fra hele ver-

den. ”Vi skriger hæmningsløst i vores headsets, og jeg sidder med tårer i øjnene og føler mig lykkelig og stolt”. Riel 

beskriver den sociale pris i hverdagslivet (isolation) og den sociale virtuelle gevinst, da han bliver den gode tank. Ved 

ophør som Warcraft-spiller skriver Riel: ”Jeg har det som nogen er død.” (I faktaboks hævdes, at 10 millioner menne-

sker verden over spiller World of Warcraft.) 
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fund, som knytter vurderinger om at være en succes eller fiasko til evnen til at ”være på” og 

”med” (se mere om senmoderne ungdom i næste afrapportering). 

Eller rolle- og computerspillerne ”er” sammen i det Csikszentmihalyi (1991) kalder ”flow” (: fo-

kuseret opmærksomhed, selvforglemmelse og måske ændret tidsfornemmelse) med efterfølgende 

oplevelse af noget ”udvidet”, som Huizinga (1963) kalder glans (jf. 3.1.1). 

 

Man kunne også se spillene som noget i sig selv, en måde at spille/lege på, og en måde at være 

samtalende sammen på, ved siden af andre måder at lege/spille og være sammen på, når man er 

ung
28

. 

 

En del computerrollespil har karakter af at være ”træningsbanerollespil”. Her foregår rollespillet 

(bare) på en skærm i stedet for i naturen/skoven ved Sorø som i TV-rollespillet Barda. 

Computerrollespillenes figurer er designet til at kæmpe og klare opgaver i forhold til fjender, der 

dukker op på træningsbanen. I kampene og opgaverne tjener man ”points og liv” og kan blive den 

bedste computerrollespiller i f.eks. fritidsklubben.
29

 

 

Hermed blev kompleksitet både reduceret og øget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 I næste afrapportering ser vi på forholdet mellem bord-, kort-, computer- og (live)rollespil i en bekymringskontekst: 

Den voksne generations bekymringer (moralsk panik) over ungdomskulturelle aktiviteter. 
29

 Vi vender næsten ikke tilbage til computerrollespillene i denne afrapportering.    
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2.0. Historie – frem mod rollespillet på Lyng 

(bindemasse og småsten) 

 

Dette afsnits ærinde vil knytte rollespillet på Lyng til den generelle udvikling af genre inden for 

rollespil. 

(Denne afrapportering vil ikke undersøge etymologien – ordenes oprindelse – for at afgrænse og 

beskrive og analysere, hvorfor vi i denne afrapportering bruger nogle ord, f.eks. leg og spil, uden 

at definere forskelle og skelne mellem dem. ”Liverollespil” henter sin betydning fra ”live role 

play”, som defineres som en forskel til og en modsætning til ”game”. Vi går videre …) 

 

Strategirollespil (bordrollespil) hævdes at gå tilbage til uddannelse af militære ledere, der gen-

skabte tidligere kriges betydningsfulde slag, for (uden risiko) at lære af dem. Konzack (2000) og 

Thomsen (2004) nævner Krieg-spiel fra 1824 som eksempel. Senere fulgte ”genopførelsen” af de 

store slag i den amerikanske borgerkrig. F.eks. slaget ved Gettysburg i starten af juli 1863, med 

blå og grå/brune soldater, heste og kanoner og kopi af landskabet omkring byen Gettysburg som 

spilleplads. Dette spil har eksisteret siden 1930´erne. 

I ferien i England/Skotland 2009 kunne købes figurer til store slag i 1. og 2. verdenskrig og slag 

mellem englændere og skotter, f.eks. the Battle of Culloden, d. 16. april 1746. Her kæmpede skot-

ter med Bonnie Prince Charlie mod englændere, ledet af the Duke of Cumberland (Warhammer 

kunne også købes). 

 

Fra børneværelserne kendes strategirollespillets figurer også. Et eksempel er H. C. Andersens Den 

Standhaftige Tinsoldat. En fortælling om en strategifigurs kærlighed til en danserindefigur. I star-

ten af eventyret stilles han op med 24 andre tinsoldater i en troppeformation. Herfra kan han se 

danserinden gennem vinduet på slottet. 

 

I denne forfatters barndom i 50´erne og 60´erne var gulvene i forskellige drenges hjem ofte lavet 

om til et prærielandskab i Det vilde Vesten med fort, soldater af plast i tårne, ved port, til hest af 

plast og indianere af plast udenom. 

 

De forskellige figur- og strategispil flytter i sidste halvdel af 1900-tallet ud i landskabet (enact-

ment). Gettysburgslagene levendegøres og genopføres årligt. Det bliver muligt at være footman 
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eller general Pickett i kamp om Cemetery Ridge d. 3. juli 1863, og dø en ærefuld død i en heroisk, 

men tabt kamp
30

.  

Vikinger mødes i Frederikssund, Bork, Ribe og/eller Jels osv., og er vikinger nogle weekends/uger 

hvert år. Senere er middelalderfolk og middelalderspil kommet til. 

Disse levendegjorte kampe og spil holder sig til konceptet, som kan sammenlignes med moderne 

wrestling. Slag og kampe følger et ritual, som er ”som-om-slag” og ikke rigtige slag. Der skal ikke 

bare kæmpes. Der skal kæmpes indenfor en konvention og en aftalt dramaturgi og koreografi.  

De blå (the Union) vinder hver gang i Gettysburg, ligesom heltene i vikinge- og middelalderspil-

lene. 

 

Udenfor legede landsbyernes drenge andre, mere åbne og selvorganiserede krigs-, kamp- og 

landskabslege. Legene havde mange (og kun) hovedpersoner, f.eks. ”Sorte Handske”, ”Zorro”, 

”Kaptajn Mickey” og ”David Crockett”, ”Sitting Bull” osv. i f.eks. ”De bette Graner”.  

Drengene kom ofte hjem, malet sorte i ansigter og på hænder fra sodede vinpropper. De havde blå 

mærker efter at være ramt af Zorros træsværd, som måske kun var en kæp/gren. Andet udstyr var 

f.eks. hjemmelavede trægeværer og -pistoler. Fødselsdage, julegaver og opsparinger skaffede nog-

le legetøjspistoler, plastikveste, Zorromasker, cowboytørklæder, handsker og cowboyhatte. India-

nerne kunne genkendes på pandebånd med due- eller hønsefjer. 

Legen var rammesat med regler om, hvad man skulle tælle til, hvis man var ”død” (ofte 100), før 

man måtte lege med igen. Ofte gik legene i stå i diskussioner om, hvordan man afgjorde, om skud 

havde ramt eller ej. Ellers stod kampen mellem gode mod andre, der syntes, de også var gode. 

Rollen var den samme eftermiddag efter eftermiddag, uden en udvikling af rollen og rollens ka-

rakterer. Rollerne lånte fra og reproducerede sort-hvide westernfilm og tegneserier, som flere 

abonnerede på. 

Disse krigs-, kamp- og landskabslege blev i perioder ændret til middelalderlege, med Robin Hood, 

Ivanhoe og Ridderne Om Det Runde Bord som forlæg. 

 

Sidst i 1970´erne, hævder Konzack (2000), ”dungeoneres” legene med inspiration fra Tolkiens 

trilogi om Ringene Herre, da strategi- og krigsrollespillene kombineres med fantasygenren (Dun-

                                                 
30

 Gary Trudeaus lader i tegneserien ”Doonesbury” journalist interviewe deltager i genopførelse af slaget ved Five 

Forks som ”rollespil”. Den interviewede spiller ”fattigt, hvidt udskud, som bliver indsat som kanonføde af rige, jord-

besiddende slaveejere”. Den interviewede spiller denne rolle (udklædt, barfodet og med håret fuldt af lus) i år, fordi 

det var hans tur. Sidste år spillede han Jefferson Davis (rig slaveejer/general). 
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geons and Dragons 1974 og Advanced Dungeons and Dragons 1977). Dungeoneringen får ny in-

spiration fra senere udgivelser af bøger og film med tilknytning til fantasygenren (Brødrene Løve-

hjerte, Ronja Røverdatter, Harry Potter, Narnia, Avatar og nu med TV-serien ”Game of Thrones” 

mfl.). 

Fantasy og dungeoneringen betyder, at der kan lægges flere dimensioner til de tidligere strategi-

spil, enactments og krigs-, kamp- landskabslege. 

 

Udklædninger blev mere fantasifulde. Man er ikke længere blot enten blå eller grå soldat i ameri-

kansk borgerkrig, cowboy eller indianer osv. Man kan blive både race, en særlig karakter med 

særligt erhverv og særlige evner.  

Krav og konventioner, der er knyttet til overholdelse af normerne for god genopførsel og levende-

gørelse af de traditionelle slag og spil, bliver i dungeoneringen til en anden organisering og hob-

bygørelse, med krav og konventioner om at udvikle fantasi og kreativitet, at skabe nyt og overra-

ske, at lege/spille og at skabe en rollespillers rolles troværdighed. Dette medfører, at mængden af 

udstyr øges og udvikles, understøttet af kommercielle interesser.. 

 

I de gamle selvorganiserede drenge-, krigs-, kamp- og landskabslege handlede det om at gemme 

sig, liste, overliste, ligge i baghold, skyde og slå først. Man kaldte det ikke et spil, men en leg, som 

handlede om præstation (agôn). Legen blev ikke en fortælling. Rollen havde ikke anden karakter 

end den person, der fyldte den. Børge tabte altid, selvom han nogle gange var Zorro, fordi Børges 

Zorro var langsom, dårlig til at gemme sig og liste. Når Børge bevægede sig mellem granerne, lød 

det som kanonslag, når Børge trådte på kviste. 

Børge lærte ”det” aldrig, men var med, fordi uden Børge blev legen en leg med for få. De fleste 

drenge lærte at gemme sig, liste, snige osv. bedre af de ældre og dygtigere. (Børge var også med 

til fodbold, for ellers var holdene ikke store nok. Også her lærte man af de ældre og fik nye og 

vigtigere positioner på holdene, når man var blevet dygtigere af at efterligne de ældre og dygtige-

re. Børge forblev back eller målmand.) 

  

I de nye, (fremmed)organiserede dungeonerede hobbys og lege blev det muligt at gå ind i en for-

tællegenre, hvor deltagerne interaktivt, aktivt involveret og skabende kunne opleve sig som en 

rolle i et fortællende og fortalt univers (se afsnit 6.1.2).  
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På Lyng, i ”Kongeriget Talansar”, omkring hovedbyen ”Ravnsborg”, skabes spillet gennem et 

kort over landskabet, med et antal racer, som bebor landskabet, og racerne giver flere rollemulig-

heder/-typer end de stereotype krigs-, skud- og landskabslege. Og udover at der er flere racer (el-

ver, dværge, mennesker osv.), som har særlige kendetegn og egenskaber, så er der også genkende-

lige arketypeerhverv som krigere, præster, troldmænd, tyve, håndværkere, bønder, handelsmænd 

osv.  

Rollespillet bliver med dungeoneringen mere end at skyde, gemme sig og liste og mere end det 

”markslag”, som indleder rollespillet på Lyng. 

Vi vender flere gange tilbage til dungeoneringen nedenfor. 

 

(Rollespillet har udviklet sig i mange retninger siden sidst i 1970´erne
31

. I dag spilles også horror-

/skrækspil med inspiration fra fjernsynsserier: f.eks. Vampire (1992) (f.eks. Liveforumspillet 17. 

april 2009 i ”World of Darkness” med mørke, skjulte og overnaturlige kræfter, udover vampyrer, 

varulve og spøgelser), og science fictionrollespil inspireret af f.eks. Star Wars-filmene (1997-

2008), og miljøkrisefremtidsspil, inspireret af miljøtilstandene. Andre rollespil tager temaer fra 2. 

Verdenskrig op: ”Østfrontens helte”. (Disse rollespil behandles ikke i denne afrapportering.)) 

 

(I dag spilles også ”in crowd” – et rollespil i bymiljø, hvor ikke-spillere kan blive rollespilleres 

statister, når rollespillets spændinger, scenarier og intriger skal ”spilles” (adskiller sig fra ”usynligt 

teater”). Teatret følger og improviserer ud fra et manuskript. Rollespil ”in crowd” ledes af spille-

dere.))  

Vostrup Efterskole har de sidste par år spillet ”gangsterrollespil” med inspiration fra Godfather-

filmene. Dejbjerglund Efterskole gennemfører den årlige elevforestilling ved hjælp af rollespil. 

Der oprettes et minisamfund af musikere, skuespillere, håndværkere, teknikere, reportere, rengø-

ringsfolk, cateringpersonale osv., og der forhandles om priser, udførelse af opgaver mv. En tredje 

efterskole laver hvert år op til påske et minisamfund med borgmester, politi, håndværkere mv. og 

spilledere sætter scenarier, intriger og konflikter i gang. Endelig anvender rollespilefterskolen 

Østerskov (”en efterskole af rollespillere for rollespillere”) pædagogiske rollespil som undervis-

ningsform.) 

  

                                                 
31

 Konzack (2001a) tager os igennem denne udvikling med et blik på tidstypiske tendenser og et blik på rollespilsud-

vikleres og rollespilsfirmaers/-fabrikanters kreative fornyelse af rollespil. Disse temaer forfølges ikke her. Her forsø-

ger vi at nå frem til rollespillet på Lyng uden denne omvej.  
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Historien har for unge været en udvikling fra en spontan selvorganiseret samling af drenge, som 

beslutter at mødes i ”De bette Graner”, til et fremmedorganiseret, dungeoneret rollespil, som er 

organiseret med spilledere, kampagneskrivere, regler om karakterer, evner, våbenpoints osv. og en 

udvikling for undervisningsverdenen, fra tavleundervisningens ”høringssekvenser” og passive 

elever som respondenter på aktive læreres initieringer til et møde med aktive, samtalende aktø-

rer/unge/elever med ”gaming” og ”SPIL” i forskellige undervisningsforløb (Mogensen 2011). 

Og en organisationsudvikling som førte til etableringer af rollespilsforeninger, hvor også, eller 

især, voksne fik lejlighed til at spille rollespil, formidlet gennem forskellige netværk, med faste 

spilweekends rundt omkring i foreningerne, og klubaftener, hvor medlemmer lærer at lægge ma-

sker, støbe orktænder, sy tøj mv. 

 

Udvikling er ikke uden afvigelser og omkostninger. Inden for rollespilsmiljøet oplever flere ældre 

spillere, at ”forfaldsformer” breder sig (: rollespillet er blevet markedsgjort og kommercialiseret; 

rollespil invaderes af spillere, som kun går op i at ”vinde” (gamister) og/eller deltager i et under-

holdningstilbud). Som reaktion har grupper af rollespillere indgået Turku-manifestet og Dogme 

99. Turku-manifestet og Dogme 99 er to forsøg på at overholde og genetablere et ”kyskhedsløfte” 

i forhold til rollespil. Intentionen er at komme tilbage til konventioner og traditioner om ”play”/ 

fortælling/udvikling i rolle og i rollespil (Gade 2002). 

 

Note 5 

Besøg i Rollespilsforeningen en tirsdag aften i september 2009. Vi er i alt 9, som samtaler om 

foreningen, om rollespillet på Lyng og om ugelejren, som de alle har været med på. Vi taler også 

om de små Warhammerfigurer, som alle foreningens medlemmer sidder og arbejder på med fine 

pensler og maling. (Der vendes tilbage til denne samtale flere gange nedenfor, her skal fremdra-

ges:) 

 

Rollespilsforeningens medlemmer er kritiske: På Lyng er det ikke rigtig rollespil… Der er for me-

get vægt på kamp … for lidt på rolle. For mange spiller uden at være gennemført i rollen. ”Hvad 

nytter det, at man har sværd, ringbrynje, skjold eller lædertøj til mange hundrede kroner, og så 

spiller i jeans? Så bliver det alligevel ikke ordentligt.” 

 

Disse rollespillere erklærer sig enige i Gades behov for et ”kyskhedsløfte” og enige i, at kampe og 

at vinde (gamisterne) fylder for meget i rollespillet. Men.. 
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Note 6 

Alle vil med på ugelejr næste år, for ”… det er den fedeste og hyggeligste lejr”, sagde samme 

personer kort efter. 

 

Note 7 

(Også) Barda kritiseres:  

”… det er en oplevelsestur for unge. Det er ikke rollespil”. En anden deltager: ”… et oriente-

ringsløb med poster,… opgaver, som skal løses… Der er jo ingen interaktion! De unge gør som de 

får besked på…”  

 

Antallet af rollespilsforeninger og dungeonerede spilarrangementer voksede med filmene om 

Ringenes Herre fra 2002 og frem. Raasted et al (2006) hævder, at der i dag er mellem 40-60.000 

”institutionsspillere” i SFO´er og fritids- og ungdomsklubber og 5-10.000 hobby-

/foreningsspillere. 

Tallene er usikre, hvilket ikke uddybes her. 

 

Rollespillene har udviklet kommercielle interesser. I miljøet er opstået specialbutikker, som for-

midler effekter (f.eks. masker, sminke) og materialer, så rollespillere selv kan skabe effekter 

(f.eks. våben og skjolde) og brugslitteratur, som skal inspirere til at igangsætte spil (eks.: Raasted 

et al (2006), Ejsing et al (2004-2006), Kjartan Kinck (2003)). 

En række supermarkeder henvender sig til rollespillere med tilbud på udstyr mv. (Brugsen 

15/2008 sælger latexsværd/-skjolde til ”Den store kamp”, Bog & Ide reklamerer i samme uge for 

Bødker (2008), som anviser hvordan, man laver ”dit eget udstyr” i ”Ædle riddere og skønne møer” 

og Creativ Company (2009) reklamerer for materiale til udstyr i ”Seje drenge – et hobbykatalog til 

drenge”. Folkeskolen anmelder med ”køb den!” december 2007 Rauff-Nielsen at al (2007). Bogen 

anviser, hvordan lærere i undervisningens tværfaglige samarbejde kan koble de praktiske musiske 

fag og de ”hårde” fag sammen og gøre det sjovt for elever at lære. 

Landsforeningen for levende rollespil og Forum afholder kurser, og reklamerer (2008) bl.a. med at 

hvert tolvte barn mellem 10-14 år har spillet rollespil inden for den sidste måned. 

Rollespilsfirmaer arrangerer kurser i brug af sminke og effekter, fabrikation af udstyr og af udvik-

ling af kampagner, scenarier og pædagogiske læringsrollespil (Plot 42, RollespilsGalleriet mv.) 

(”iSceneSat 6” arrangerer erotiske rollespil (2009)). 
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Ungdomsringens Rollespilsnetværk, som er sammensat af pædagoger fra fritids- og ungdoms-

klubber, holder løbende træf. I februar 2011 var temaet ”rollespil for billigere penge”. ”Fiduser”, 

som kan spare penge, blev præsenteret. 

 

Kommercialiseringen understøttes af forskningen, som f.eks. Henriksen fra DPU, som kalder rol-

lespil en ”social træningsbane” (DPU: 02.10.08). Institut for Fremtidsforskning kalder rollespillet 

”Brainbuilders” et ”unikt læringsredskab … baseret på simuleret relevans, dvs. på en meningsfuld 

situation i nuet …” (Fremtidsorientering 2/2002). 

 

Meyer 2009 behandler ”læringsspil” og især design af digitale læringsspil (didaktiske overvejel-

ser) som en særlig problematik, når den øgede udbredelse af digitale spil ”sælges” som en kombi-

nation af spil og læring, med læring som legitimation. 

 

Rollespillet lægger op til forbrug og kommercialisering, analogt med ”det moderne karneval” 

(Kjær 1985). Det oprindelige karnevalsoprør (og den oprindelige uddifferentierede (nørd-)hobby 

og fritidsaktivitet forskellig fra mainstreamaktiviteterne i f.eks. idrætsforeninger og spejderbevæ-

gelser) er blevet ”mainstreamet”, markedsgjort og oversat til vareform for kommercielle interes-

ser. Karnevallet (og rollespillet) kommer ifølge Kjær til at handle om den rigtige livsstil og image 

og ikke karnevalsoprøret (at spille/lege) (se også ovenfor om ”kyskhedsløfte”). 

 

m er på foranledning af forældrenes interesse for rollespillets gavnlige ”effekt” på m (social diag-

nose ADHD
32

) fulgt med særlig interesse.. 

 

Note 8 - 1: 

Medio maj: 

10 borgvagter står på række under kommando af befalingsmand (NPC´er). De venter på ordre. 

Valgmulighederne er forsvar af borggården mod tyve og fjender, der har sneget sig ind i borgen, 

eller at blive sendt ud som forstærkning i slaget mellem borgvagter og sortklædte krigere uden for 

borgen.  

Befalingsmand inspicerer borgvagten, retter på retsstillinger, sender en efter et skjold i borgvæ-

relse. Ellers stå borgvagten ”ret” (og venter). Befalingsmand forhandler med kaptajnen. Borg-

                                                 
32

 Med betegnelse ”social diagnose” lægges op til en kritik af vidensgrundlaget og evidensen i ADHD-diagnosen. 

Kritikken har efterhånden mange ”fædre”. Bl.a. har Dagbladet Information i begyndelsen af 2011 haft mange indlæg 

og megen debat om vidensproblemerne i forhold til  ADHD-diagnosen. Kritikken af ADHD-diagnosen kan også læ-

ses i Langager (2008).   
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vagten går nu på række og i takt til position ved kroen. De står igen ”ret”. Over for borgvagten 

samles en uordentlig samling af orkkrigere. 

Iagttagelsens noter afbrydes af m´s moder: ”Det er første gang, jeg har set m stå så roligt, så 

længe …” m peges ud, og først da bliver han ”synlig”. Lyshåret, 12-årig, i kofte og cowboybuk-

ser, med sværd og skjold, som står ret og venter på ordre. 

 

Note 8 - 2 

Ugen efter.  

m er til rollespil, selvom det er hans fødselsdag (”Man kan altid holde fødselsdag” forklarer han 

senere). Bedsteforældre har ”udnyttet” rollespillet og fået en gaveide forærende: en grøn torso-

rustning af metal og en stor orkøkse med holder. m er malet grøn i hoved og på arme. m er i dag 

ork og følges med orkleder. 

(Vi vender tilbage til m som ork nedenfor.) 

 

Det dungeonerede rollespil markeres (nu) som anerkendt (og gavnlig) fritids- og institutionsaktivi-

tet, og som anerkendt aktivitet og forbrug af moder og bedsteforældre. 

 

 

2.1. Rollespillet på Lyng  

(historisk (ædel)sten i rombeporfyren) 

 

Også rollespillet på Lyng har været igennem en udvikling fra selvorganisering til fremmedorgani-

sering og fra spontan samling af drenge til administration og økonomi: 

 

Denne iagttager og forfatter hævder, at rollespillet på Lyng er noget særligt. 

Ovenfor har vi kun med små ophold set på det lokale rollespil på Lyng og fået nogle antydninger 

af, hvor det kan ”føre hen”. Tendensen har været at se på makroforhold (de generelle indledende 

”øvelser”, de generelle definitioner af rollespil, den generelle historiske udvikling og familiemed-

lemmerne). 

 

Når noget kompliceret skal udfoldes, må man begynde et sted, og det kunne også have været den 

lokale historie om rollespillet på Lyng. I denne afrapportering kommer den først nu: 

 

Historien (bearbejdede interviews med L, T og P) – reduceret til de meget store linjer. 
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Det begyndte med drenge, som lavede og legede med sværd omkring år 2001/2002. 

I denne del af historien optræder en fortælling om en særlig, vanskelig dreng, som først deltog i 

fællesskabet, da drengene begyndte at lave sværd og begyndte på sværdkampe.  

I aktiviteterne omkring sværd og kampe deltog ca. 15 drenge, som ikke kun var fra Lyng Fritids-

center, men fra hele byen. Efter drengene havde spillet et stykke tid, øgedes antallet af deltagere 

til over 60 unge, samt mange, der kom og kiggede på. Mange gik ikke i klubben.  

Man valgte, bl.a. fordi mange ikke var klubmedlemmer, at forbyde rollespil i klubben. Drengene, 

også klubmedlemmerne, begyndte så at lege selv uden for klubben. Klubben kom til at mangle 

medlemmer og især drenge.  

Dette forhold tvang klubben til at forholde sig til rollespillet. T begyndte at opsøge rollespillerne, 

som kæmpede i og omkring stedet, hvor orkernes ringborg ligger i dag.  

T fortæller om en oplevelse af, at de voksne halsede bagefter de unge på dette tidspunkt. Klubben 

var ikke i ordentlig i kontakt med de unge. 

Det førte efterhånden til (besindelse, og) at man besluttede at gå i samarbejde med Fredericia 

Rollespilsforening for at få unge/drenge ind i Lyng Fritidscenter som medlemmer igen. Formålet 

var samarbejdende at udnytte rollespilsforeningens kunnen, erfaringer og kendskab til rollespil, 

for at få sat gang i en organisering af rollespillet i Lyng Fritidscenter. Bl.a. deltog og hjalp unge 

fra rollespilsforeningen, så unge lærte at ”spille rollespil” og ”ikke bare” legede avancerede og 

rollespilsinspirerede krigs-, kamp- og landskabslege.  

Til første rollespilsarrangement 2003 kom ca. 65 unge. Til efterfølgende arrangementer kom man 

op på et deltagerantal på over 400. Fremmødet på torsdagene har nu fundet et leje på omkring 

150 og 200 deltagere. Rollespillet med de 400 deltagere havde, fortælles det, været ustyrligt. T 

stod forholdsvis alene med rollespillet på Lyng Fritidscenter på dette tidspunkt (bortset fra unge 

fra rollespilsforeningen). 

  

Rollespillet er i dag skilt ud som et særligt projekt med egen drift og økonomi, med faste ansatte 

(L, T og P) som ansvarlige for rollespilsprojektet. Dermed er problemer i forhold til f.eks. medlem 

 ikke-medlem i klubben løst. Man kan spille rollespil på Lyng og kun være medlem i denne 

aktivitet. Rollespillet på Lyng er dermed også åbent for unge, som ikke bor i Fritidscentrets nor-

male medlemsområde og ikke bor i Fredericia Kommune. 

Den særlige projektkonstruktion løser også problemer i forhold til alder i aftenaktiviteter. En rol-

lespiller er ca. 10 år, når han/hun begynder, og er dermed ikke gammel nok til at være aftenklub-

medlem. Konstruktionen med rollespil som projekt betyder, at også den 10-årige kan være med i 

rollespillet.  

Og – Konstruktionen, som startede med hjælpen fra rollespilsforeningen, betyder, at i dag spiller 

ældre-unge og enkelte ikke-ansatte voksne fortsat rollespil på Lyng. 

 

Rollespillet på Lyng er opstået ”nedefra”, ikke som pædagogisk aktivitet, men som en udvik-

ling fra krigs-, kamp- og landskabslege til rollespil. Dette anses i dette studie som afgørende for-

skel i forhold til andre klubbers rollespil.  

En anden afgørende forskel er, at det organiserede rollespil fra start blev født med en alderssam-

mensætning fra 10 år til 18/19 år, med unge og få voksne fra rollespilsforeningen som erfarne 

medspillere og spilledere. 
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På Lyng kan også deltage ”gæster” fra rollespilforeninger og ungdomsklubber fra forskellige 

stedet i landet. Disse gæster spiller med 1-2 torsdage og giver spillet nye åbninger, nye æstetiske 

input og åbner for, at rollespillere fra Lyng også kan tage ud og besøge ”gæsternes” spil. 

  

2.1.1. Andre klubbers rollespilshistorie: 

 

I fritids- og ungdomsklubber i Esbjerg er det helt overordnede indtryk, at rollespillet har været ”på 

programmet” 4-5 år og er:  

1) En ”pædagogisk”, fremmedorganiseret fritidsklubaktivitet, næsten udelukkende med fritids-

klubmedlemmer som målgruppe, startet ”oppefra” af personalet
33

. Aktiviteterne er begrænset til 

særlige, korte aktivitetsperioder (”one shots”). I nogle klubber i Esbjerg laves våben, tøj mv. i uge 

41. I uge 42 spilles rollespil i tre dage i naturen i Marbæk nord for Esbjerg. Enkelte klubber sam-

les også på ugelejr i sommerferien. Én klub skiller sig ud. Denne klub deltager i alle rollespilsar-

rangementer i Esbjerg, i Ungdomsringens rollespilsnetværk og i dette netværks årlige arrangement 

sammen med klubber fra hele landet. Denne klub har ansat en pædagog fra det lokale rollespils-

miljø. For de øvrige klubber gælder, at: 

2) Rollespil som særlig ”pædagogisk” aktivitet spilles aktivt af en eller to voksen(-ne) (mandlig 

pædagog og/eller pædagogmedhjælper), som spiller sammen med unge, som overvejende er næ-

sten jævnaldrende (: fritidsklubmedlemmer og ingen eller meget få ungdomsklubmedlemmer).  

3) Nogle voksne, som er med i Marbæk og/eller sommerarrangement, spiller kun rollespil denne 

ene gang om året, og for mange (bl.a. praktikanter, voksne i arbejdsprøve, nyansatte) er det første 

og måske eneste gang.  

4) Den/de voksne, som kommer i rollespilsmiljøet i rollespilsforeninger og/eller har været med 

flere gange, møder op med unge, som er forberedte og har en fornemmelse for at spille rollespil, 

fordi man i disse klubber som aktivitet har rollespil på programmet op til arrangementerne. 

5) Andre klubber kommer med voksne og unge, som nok har våben og lignende, men ellers er de 

næsten uforberedte.  

6) Dette skaber en kombination af uøvede, usikre unge og voksne som ”leger” krigs-, kamp- og 

landskabslege sammen med øvede og karakteropbyggede unge og voksne, som spiller rollespil.  

                                                 
33

 Det der hed CVU Vest (nu UC Syddanmark) i Esbjerg var ”fødselshjælper” for rollespil i Esbjerg Kommune. Den 

26.09.06 arrangerede dramalærer og lektor Turi Malmø og denne forfatter rollespilsevent på Campus Esbjerg for ca. 

300 pædagogstuderende og ca. 30 pædagoger fra fritids- og ungdomsklubberne i Esbjerg Kommune. Eventen blev 

forberedt med to dages fabrikation af våben, udklædning mv. I Esbjerg er rollespillet ”født” af voksne, endda med 

”fødselshjælp” fra uddannelsesinstitutionen langt væk fra unge rollespillere. 
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7) Rollespilsaktiviteterne bliver en kombination af – uøvede krigs- og kamplegende unge, som 

denne ene gang om året skal forholde sig til regelsæt, tro på historien, scenarierne osv. (skal lære 

det) – og – øvede, som kan regelsæt, tror på historien osv.  

8) Dette medfører, at det (i uge 42, 2008) (og på billeder fra JyskeVestkysten 18. oktober 2007) er 

almindeligt at se tegnet for ”off game” (hænder på hoved – ude af spillet), og se børn og voksne, 

som ser på de øvedes rollespil, på samme måde som børn ser på rolleleg for at lære at lege. 

 

I andre fritidsklubber er rollespil en fast fremmedorganiseret ”pædagogisk” eftermiddagsaktivitet, 

f.eks. hver fredag. En voksen, som er fra det lokale rollespilsmiljø, er alene og eneansvarlig for at 

spille rollespil fra f.eks. kl. 13.30 til 15.30.  

Der deltager ca. 25 drenge. De deles i to hold. Meningen er, at de skal løse nogle opgaver (som i 

Barda). Inden de når dertil, skal der først være ro og deles hold.  

Pædagogen bruger en del kræfter på at få ro, så han ikke skal gentage alle beskeder igen og igen. 

Senere bruges energi på at styre spillet og slåsadfærden i spillet. Der afsluttes hver gang med 

markslag.  

Omkring rollespillet og især omkring markslaget sidder 10-15 piger og enkelte drenge. De ser på 

kampen, kommenterer overtrædelse af regler, hepper på en, der er populær eller må være kæreste 

mv. Også voksne tilskuere (pædagoger) kommenterer spillet. 

 

Medlemskab i klubben og deltagelse i klubaktiviteten rollespillet går hånd i hånd i de klubber, 

som har været besøgt uden for Lyng Fritidscenter. Der er tale om spil mellem næsten jævnaldren-

de klubmedlemmer.  

For at se på rollespillet generelt og rollespillet på Lyng konkret må vi først se lidt på nogle nye 

sammenligninger, som er almindelige, når talen falder på rollespil. Hensigten er at se på nogle 

forskelle, der gør sig gældende, når vi nedenfor undersøger legeteori, for at undersøge lighe-

der/forskelle i forhold til rollespil generelt og på Lyng. 
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3.0. En sammenligning – legeteori 

(samme eller en anden sten?) 

 

På samme måde som metaforen ”teater” om rollespil (jf. afsnit 1.1) strukturerer den sociale se-

mantik om rollespil, kan man frygte, at metaforen og/eller den sociale konstruktion
34

 og sammen-

ligninger med ”leg” vil gøre rollespil til noget, vi allerede ved og kender som naturlig, nyttig eller 

nytteløs, som bearbejdende eller romantisk og hellig eller som social læring, ”bare” leg og barn-

domsaktivitet, afhængig af optik, fagligt og professionelt børnesyn og/eller folkepsykologiske og -

pædagogiske
35

 forståelser (jf. Bruner 1998).  

 

Nedenfor vil denne forfatter iagttage rollespil som ”leg”, svarende til at vende og dreje en rombe-

porfyr, i et forsøg på at finde ud af om legeteori kan hjælpe os i forståelsen af rollespil, i modsæt-

ning til f.eks. teori om teater og folkepsykologiske og -pædagogiske lege- og teaterforståelser. 

 

Når denne iagttagers antropologiske blikke
36

 bevæger sig fra spilsituation til spilsituation, så op-

står flere kendetegn, som peger på, at det er en LEG, rollespillerne er gang med. LEG er med de 

antropologiske blikke en særlig forståelse af leg som kultur (deltagernes ”gøren”), som kan adskil-

le sig fra anden ”gøren” som f.eks. undervisning, teater ... 

  

                                                 
34

 De Coninck-Smidt (1993) behandler både ”barndom” og ”leg” som sociale konstruktioner (se mere i afsnit 3.0.3). 

”Barndom” er et produkt af voksnes drømme og visioner, hævder hun, og det er igennem ””børnesynet” af menne-

skets biologiske potentialer - herunder evnen til at lege – forvaltes” (s. 20). De Coninck-Smidt søger at vise, at i 1800-

tallet er synet på leg biologisk og udtryk for barnets inderste primitive natur. Legen bliver efterhånden (borgerlig)poli-

tisk. Legen bliver udtryk for barndommens natur, og legen bliver dermed til ideologi: ”ret til at være barn” (s. 21). 

Når disse diskurser/børnesyn kobles: natur, respekt for barndommen (hensyn til det enkelte individ) og respekt for det 

handlende (legende) menneske, så fastholdes børn gennem legen i barndommen og ideologiseres samtidig som i gang 

med at forberede sig til at blive voksen. Dermed bliver legen både barnlig og udviklende. De ord, vi bruger, demon-

strerer de Coninck-Smidt, Gergen (1997) mfl., er ikke ”uskyldige”. ”Ordene skaber virkeligheden” (Gergen 1997). 

Hvis vi følger de Coninck-Smidts argumentation lidt længere, åbnes også for bekymringen: Leger børn/unge nok? og 

spørgsmålet kan stilles: ”Hvad blev der af legen?” (Elkind 2003). Denne (idyl- og samfunds)kritik forfølges ikke 

yderligere her.  

Vi vender tilbage til de Coninck-Smidts artikel, som også handler om legenes ”pladser” (sandkassen, byggelegeplad-

sen mv.) i næste afrapportering. 
35

 Bruner (1998) hævder, at mennesker (også professionelle) bygger deres situerede handlinger og forståelser på ”fol-

kepsykologiske og -pædagogiske ”teori””, om hvordan andre bevidstheder fungerer. Verden ordnes i ”folkeudgaver” 

trods teori og empiri.  
36

 Jf. afsnit i næste afrapportering om dette studies videnskabsteoretiske overvejelser. 
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De antropologiske blikke ved, at der kan være andre forståelser og meningsfulde forståelser af 

leg
37

, knyttet til og afhængig af iagttagelsesforskelle
38

, sociale konstruktioner og særlige teorisyn. 

Nedenfor præsenteres kort psykoanalytisk, udviklings-, objektrelations-, kognitions- og adfærds-

psykologiske og systemteoretiske forståelser af leg efterfulgt af forskellige teoretikers antropolo-

giske forståelser af lege. Herefter vil den overordnede forståelse af leg formodentlig være kom-

pleksitet og refleksivitet.  

 

Først skal vi undersøge: 

 

 

3.0.1. Et psykoanalytisk, udviklings-, objektrelations- og kognitionspsykologisk 

blik på leg: 

 

Generelt handler leg i den udviklings- og objektrelationspsykologiske og psykoanalytiske for-

ståelser om børns/unges sunde
39

 håndtering og bearbejdning af situationer, som (ubevidst) er ulø-

ste og angstfremkaldende konflikter (bl.a. Zullinger 1967, Peller 2006 a og b og Amann 2005). 

Barnet/den unge opsøger (ubevidst) en gentagelse og bearbejder dermed i legens gentagelser de 

situationer og forhold, som har gjort barnet angst og/eller utrygt. Barnet/den unge bliver aktivt 

handlende og bearbejdende og kan gennem legen ”omskrive” og mildne angstfølelser (fastholde 

angstfølelsen og konfliktstof i en ubevidst og mindre farefuld form). En regression i barnets/den 

unges tjeneste, som gør angst og konflikt svagere. En ”sekundær legegevinst”. 

                                                 
37

 Definitionen i psykologisk pædagogisk ordbog: ”Aktivitet der er tilfredsstillende i sig selv, dvs. aktivitet for aktivi-

tetens egen skyld; har talrige funktioner i barnets udvikling: udvikler fantasi og færdigheder, fremmer socialisations-

processen bl.a. via efterligninger (identifikation) og gennem indsigt i handlingsforløb, understøtter dannelse af lære-

motivation; jf. spil” 

Damholt (2001) definerer leg anderledes (s. 21): Børn (ikke voksne?) sætter selv rammerne og bestemmer selv reg-

lerne, tid og rum ophæves, legen er selvforglemmende og målet i sig selv, og legen er vigtig, fordi legen giver frihed 

til at eksperimentere med roller, rummer mulighed for spontanitet, afprøvning, refleksion, fiktion mm. 
38

 I Andersen et al (1996) behandles perspektiv og definitionsmagten. De hævder, at det er de voksnes behov at an-

lægge ”børneperspektiver”. Børn leger og behøver ikke at anlægge perspektiv på det, de er i. Vi er endnu engang 

tilbage (tænkehatte, ”ord skaber …” osv. og) ved afhængigheden af den sociale semantik.  

I Hygum (2001) tydeliggøres også, at leg (og læring) afhænger af, hvem der ”definerer”. At lege med vand (sjovt og 

børnecentreret) kan blive til legende læring og motorik (voksencentreret), afhængig af om der er tale om børns eller 

læreres iagttagelsesforskelle. Det kan kaldes magisk, at børn tilsyneladende er i stand til at forstå de voksnes perspek-

tiver. Børnene: ”De (voksne) finder på alt muligt”, så det der (bare) kunne være leg, bliver til motorik/undervisning/ 

time. 
39

 Andersen et al (1996) hævder, at legen forstås som forudsætning for det, der kan kaldes ”den optimale udvikling”. 
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Legene stammer fra kroppen (drift (libido) og forhold til drift) og legen forholder sig især til den 

præødapale, ødipale
40

 og postødipale, socialiserende/opdragende mor. Således forstås ”fortæller-

stemmen” i far-mor-barn-lege som et barns bearbejdelse af forbudte og angstfyldte forhold til mo-

deren. I legene bearbejdes og opnås en håndtering af ”samfund”, kønsidentitet og håndtering af 

ødipal angst og konflikt. 

Legene er ikke noget i sig selv. Legene har en funktion og er børns/unges af voksne uforstyrrede 

måde at (gen)bearbejde angstproblematikker, fortrængte konflikter og opnå psykisk sundhed i 

udviklingen hen mod at blive et menneske, som mestrer virkeligheden og ikke er legende længere 

(et samfundsmenneske). 

 

Note 9 – at bearbejde konflikter i rollespil: 

I feltnoterne dukker flere gange fortællinger op, som kunne iagttages med et psykoanalytisk blik: 

 

h: ”Nogle dage er bare så urimelige. Man bliver mobbet i skolen af lærerne og de andre elever. 

Nogle gange mobber de, selvom jeg lige har hjulpet dem med matematikopgaver. Og mor har ikke 

tid til at høre på mig. Så er det en de aftener, hvor jeg spiller ”urimelig” til rollespil. Jeg blander 

mig i alt muligt, råber og skriger, sladrer og laver intriger” (: denne rollespiller spiller uden ka-

rakterark.) 

”Efter sådan en aften har man det meget bedre og klar til at gå i skole igen”  

t: ”Normalt tør jeg ingenting. Jeg er bare en ”grå mus”. Herude kan jeg tale med alle. Jeg møder 

hele tiden nogen, der spørger mig om hjælp, om jeg vil handle, om jeg vil følges med dem. Herude 

kan jeg alt”. 

 

I den psykoanalytiske tænkning ville det dreje sig om at identificere ”angststoffet” i legen og gen-

nem samtale og/eller leg at gøre det ubevidste til bevidst viden og lære den legende/barnet/den 

unge at håndtere angsten i ”den primære verden” og ikke kun i ”den sekundære legegevinstver-

den”. 

 

Når legens nyttige bearbejdelse af angstfyldt ”samfundsmæssigt og ødipalt” stof er forudsætnin-

gen for psykisk sundhed i denne forståelse af leg åbnes for anvendelse af legen. Legen kan gøres 

                                                 
40

 ”Ødipal” henviser til psykoanalysens tredje psykologiske udviklingsfase, hvor den sunde løsning på udviklingste-

maet (her meget kort) er drevet af angst for og had til den stærkere fader (kastrationsangst). Den vellykkede udvikling 

fører til identifikation med faderen for drenge. Dette fører til tryghed og sikkerhed i forhold til at være mand. ”Ødi-

pal” henviser til den græske myte om drengen Ødipus, som fordrives, fordi det er forudsagt, at han vil dræbe faderen 

og ægte moderen. Myten går trods fordrivelsen i opfyldelse. For piger kaldes perioden for ”elektrafasen”. Piger hader, 

ifølge Freud og psykoanalysen, oprindeligt moderen (Elektra får broder til at dræbe moder, som hævn på moders 

mord på fader). Piger oplever modsat drenge penismisundelse og forelsker sig i fædre (Jacobsen 2004). Legen skal 

hjælpe til at beherske følelser i forhold til både magtfulde og fascinerende nære voksne. Denne forfatter skal ikke her 

gå længere ind i disse temaer. 
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til genstand for undersøgelser og til genstand for normalitetsvurderinger (diagnoser) og til gen-

stand for forsøg på gennem legen at lære at bearbejde forhold uden for legen (jf. f.eks. Zullinger 

1967, Almstrup 2006). Legen er ikke længere uforstyrret af voksne. Den kan gøres til behand-

lingsmetode i f.eks. ”legeterapi”. 

 

I den udviklings- og objektrelationspsykologiske forståelse af leg er leg forudsætning for at ud-

vikle/lære sig/udforske fantasi og samspil mellem mennesker og fysiske, psykiske og sociale for-

hold. Legen bliver (sammen med andre forhold (f.eks. ”gode nok” forældre)) forudsætning for 

social udvikling, udvikling af sprog, begreber og kommunikativ kompetence, motoriske færdighe-

der, regelforståelse, se sig selv med andres øjne, afstemme interesser mv. (Lillemyr 2005). 

Legen bliver med denne iagttagelsesforskel ”barnets motor” i løsningen af de tidligere udviklings-

kriser/-faser sammen med f.eks. forældre og andre voksne. En biologisk og psykologisk forståelse 

af barnet som drevet indefra og både bearbejdende, øvende og udviklende sig naturligt gennem 

legen
41

. 

 

Tages kognitionspsykologiens briller på, så drejer leg sig om at udvikle den legendes viden, er-

kendelse af verden og tænkning. Leg er (også her) en måde at lære verden og sig selv at kende og 

forberede sig på at blive et socialt og modent menneske (jf. f.eks. Amann 2005 og Andersen et al 

1996). 

Legenes former skaber og følger barnets kognitive udvikling (: dialektisk både-og). Fra sanselege, 

over parallelle og sociale rollelege, til fantasi-, konstruktions- og regellege
42

, drevet frem af biolo-

giens
43

, sprogets, erkendelsens og tankens samarbejdende og dialektiske udviklingsprocesser. Leg 

er et menneskeligt, biologisk fænomen, som lærer mennesker at lære selvaktivt gennem gentagel-

ser og kreativitet (Piaget 2000).  

Det vellykkede resultat (proces og produkt) bliver motoriske, sociale, kognitive og sproglige fær-

digheder (viden, forhandlingskompetencer, forestillingsevne, konstruktion og oplevelse af sam-

                                                 
41

 I denne optik bliver ”børn, som ikke leger” et problem (Folkmann et al 2004), jf. også fodnote 44. 
42

 Hver leg kan siges at have ”sin tid og sit rum”. Schlyter (1965) er en brugsbog til forældre, hvor hun anbefaler lege 

og legetøj til 0-åriges sanselege  6-åriges regel-, sports- og konstruktionslege.  
43

 Ifølge anatomilærebog fra plejeruddannelse i psykiatrien var lege forudsætningen for ”myelinisation”: fedt som 

omgiver nerveceller. Nerveimpulser er afhængige af dette fedt om nervecellerne. Legen har/kan have biologisk betyd-

ning for sprog, motorik osv., fordi legen fremmer myelinisationen (se mere næste afrapportering). Anatomilærebøger 

har en biologisk socialsemantik. 
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menhæng mellem ord og genstand, kompetence i ændring af tingenes funktion og fantasi om, at 

noget kunne være anderledes m.m.)
44

. 

Voksnes tilsyneladende uforståelige voksenverden/-kultur kan via legens operationaliseringer, 

rutiner og ritualer gøres forståelig (”far-mor-børn” f.eks.). Voksnes kultur og kultur generelt kan i 

denne forståelse ”transmitteres” gennem legene til børn og børnekultur. Børn lærer/erkender kul-

tur (Andersen et al 1996). 

 

Henriksen (erhvervspsykologi og spilforsker) indskriver sig i en kognitionspsykologisk forståelse 

af leg og rollespil, når han i forskningsoplæg beskriver rollespil som ”social træningsbane” (DPU 

02. oktober 2008). Rollespillet, hævder Henriksen, giver muligheder for at eksperimentere med 

adfærd og tankemønstre, udvikler sociologisk fantasi og afprøver nye måder at være sammen på. 

Den samme forståelse kan hentes i de anvendt, pædagogiske og lærende rollespilsforståelser (jf. 

1.5.6 og f.eks. Lykke et al 2009 (”gaming”)). 

 

Legen er (igen) nyttig og har en funktion: En læring som stimulerer og ”morer børn”. En læring 

som skal stimuleres til af aktive pædagoger/lærere. Den legende læring bliver en modsætning til 

opfattelsen af (traditionel) læring, som normalt kan kædes sammen med oplevelse af kedeligt al-

vor og tvang. Men – muligheden er også, at det, der var sjovt (lege med vand), bliver til alvorlig 

alvor (motorik) (jf. Hygum 2001) afhængig af klassifikation og rammesætning
45

 (Bernstein 2001). 

                                                 
44

 I denne forståelse af leg (og læring) vil ”børn, som ikke leger” (Folkman 2004) også kunne blive bekymringssam-

taleemne (jf. også fodnote 34): Barnet, som ikke leger, bliver i denne forståelse til barnet, som er isoleret, mangler 

venskaber og sociale netværk, kan føle skam og får ikke en optimal udvikling og lærer ikke nok og det rigtige. Voks-

ne/pædagoger skal (selvfølgelig) lære barnet at lege og opøve legekompetencer (Lillemyr 2005 og Folkman 2004). En 

anden type bekymring, som legeiagttagelser kan føde, er ”hierarkier” mellem børn i lege (den dominerende (Ytter-

hus 2003)), som enten kan skabe lege og inklusion eller kan ekskludere og holde børn ude af lege. Også her spiller de 

voksne/pædagogerne en vigtig rolle, når børn skal lære at dominere mindre og på en anden måde, eller børn skal lære 

at lege med trods den dominerende. Leg (sjov, fri osv.) bliver i opvæksten og institutionerne paradoksalt til alvorligt 

arbejde og et tema for iagttagelse og normalitetsvurderinger. Voksencentreringen slår igennem, når leg er nyttig for 

børn. Vejen ligger nu åben for at finde årsagsforklaringer og bekymringer i barnets hjemlige opvækstmiljø, og/eller? 

I Information (11. februar 2010) foreslås det, at ”måling af kreativitet” skal sidestilles med eller nuancere PISA-må-

linger i folkeskolen. Den legende og lærende elev, som formodentlig ”scorer” på andre skalaer (kreativitet), skal også 

kunne registreres og måles som lærende, naturlig osv. Også her kunne vejen ligge åben for opmærksomhed på op-

vækstmiljø i forhold til årsagsforklaringer, hvis barnet scorer lavt i ”kreativitet”, på samme måde som forældre an-

svarliggøres, når resultater i dansk og matematik vækker bekymring (Mogensen 2009).    
45

 Bernstein (2001) (meget kort præsenteret): Klassifikation handler om grænser mellem ”forhold” (f.eks. leg  

undervisning, sjov  alvor osv.). Rammesætning handler om kontrol over sociale situationer (hvem kan tale, 

hvornår og hvordan, hierarki-regler osv. (hierarkier kan være horisontale og vertikale)). Stærk klassifikation (”dette er 

(kun) leg” og svag rammesætning (horisontale hierarkier) er forudsætning for, at leg forbliver sjov og leg. Svag klas-

sifikation (”dette kan både være leg og læring) og stærk rammesætning (vertikale hierarkier) kan gøre ”leg med vand” 

til (sjov, nyttig og formålsbestemt) undervisning og alvor (motorik). 

Bernstein udvikler i forlængelse af undersøgelsen af klassifikation og rammesætning begreberne ”synlig og usynlig 

pædagogik”.     
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De fleste mennesker taber (lærer/disciplineres til at tabe) evnen til at lege (Karlsen et al 2006) i 

uddannelses- og opdragelsessystemerne. Udviklingen er, at leg skifter fra at være en paradoksal 

blanding af noget betydningsfuldt og uvigtigt (og en modsætning til tvang) til at blive erstattet af 

arbejde (betydningsfuldt, disciplineret, vigtigt og alvor ((samfunds)tvang). 

Vi forlader denne samfundskritik, og … 

 

Note 10 

Konstruktionsleg: 

En tirsdag eftermiddag i forlejren til ugelejr står to fjortenårige drenge og arbejder med orkleders 

store økse. Problemstillingen er bl.a., at øksen skal være meget stor, ikke for tung, holdbar og 

samtidig et rollespilsvåben, som ikke forvolder skader på andre. Der skæres og snittes i skum-

gummiet/liggeunderlag, limes og gaffatapes, kæmpes, rettes, kæmpes lidt igen.  

De to drenge leger kamp og afprøver våben og optræder som videnskabsmænd, når de udregner, 

hvordan de kan gøre våbenet både lettere og stærkere ved at skære huller i de store flader, som 

udgør øksebladet. 

Når der kæmpes, leges der. Når våbenet repareres og forbedres, tænkes og tales. 

 

Teoretikere, som tilslutter sig kognitionspsykologiens teorier om legende læring og lærende leg, 

vil hævde, at drengene lærer noget om kroppens motorik (balance (vestibulærsans), løfte, svinge 

og undgå våben, øje-hånd-krop-koordination osv.) i kampene og noget om (fag) fysikkens love, 

materialekendskab, planlægning og forestillingsevne, overblik over arbejdsprocesser mv., når de 

beregner, skærer og snitte, vurderer styrke mv. 

Med Bernstein (2001) ville man sige, at klassifikationen er stærk, både som ”videnskabsmænd” og 

”legende kæmpere” (et legende, alvorligt anliggende). Rammesætningen er svag ((horisontalt hie-

rarki) både i fabrikationen af øksen og kampen. Drengene skiftes til at tale (tager tur), hjælper 

hinanden, undersøger sammen osv. 

Alt efter temperament kan man kalde det legende læring eller læring som ”sidegevinst”, født af 

den kommende ugelejr, fabrikation af økse og legende kamp (se mere 3.1ff). 

Den eneste rigtige blivende voksne i rummet, mens liggeunderlag og gaffatape blev til orkøkse var 

denne forfatter, som forholdt sig tavst. 

 

Også i den kognitionspsykologiske tankegang er legen ikke noget i sig selv. Legen har en funktion 

og er et ”redskab”. Den (kan) anvendes til at lære. Legen har en funktion og en virkning. 
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Ligesom den udviklingspsykologiske og psykoanalytiske forståelse er den kognitionspsykologiske 

forståelse af leg blevet hver mands eje. En ”folkepsykologisk/-pædagogisk forståelse” (jf. Bru-

ner 1998 og fodnote 35) af, hvorfor børn og unge leger. ”Folkepsykologien/-pædagogikken” kan 

skabe en genkendelig og ikke-nysgerrig (downloadende (Scharmer 2008)) forståelse af, hvorfor 

ca. 150 børn/unge mødes hver torsdag, som en selvhelbredende aktivitet eller læring: 

150 børn/unge ”kan spille roller og dermed bearbejde og håndtere angsten”, når de er ”fri for at 

forholde sig til sig selv” (: citat kollega på UC Syddanmark), og ”de lærer sociale kompetencer i 

rollespil” (: anden kollega). Thomsen (2004) finder belæg for den samme forståelse af rollespil 

(”Det er fordi jeg ikke behøver være mig selv”). 

  

Den grundlæggende antagelse om legen, forståelse af legen som værdifuld og legens artefakter (jf. 

4.0.6) spiller sammen (Schein 1986). Forståelsen (af rollespillet) viser sig automatisk, indforstået 

og implicit, som en overordnet, underforstået ide om årsagssammenhænge i et (nyt) fænomen. 

 

Denne forståelse skal ikke underkendes og afvises. Men hvis det er hele forståelsen, så tror denne 

forfatter, at vi går glip af vigtige, komplekse forhold, når rollespillet på Lyng skal undersøges. Så 

efter en kort præsentation af den adfærdspsykologiske og systemteoretiske forståelse af leg neden-

for, fortsætter vi med ”egentlige” legeteoretikere. 

 

 

3.0.2. Et adfærdspsykologisk blik på leg: 

 

Adfærdspsykologien iagttager menneskene med en naturvidenskabelig forståelse. Beskrivelse og 

måling af synlig adfærd, regler for adfærd og (målelige og gentagelige) ændringer af adfærd med 

naturvidenskabelige kriterier er erkendelsesinteressen (bl.a. Engquest 1973). 

Leg er en adfærd, der i denne forståelse forbereder børn/unge på at mestre sociale processer, ud-

vikle motorik mv. I denne tænkning vil man sige, at unge i rollespil lærer sociale og motoriske 

færdigheder på samme måde, som dyreunger lærer at fange bytte, når de leger ”fange” og ”bid” 

med hinanden. Legen har (igen) funktion og virkning.  
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(Her kunne forståelsen af leg sammenlignes med (Darwins og) Spencers legeforståelse: Lære og 

forberede til et fuldkomment liv og udvikle ”overlevelseskompetencer” i kampen for tilværelsen 

(Spencer i Christensen 1968)).  

Konsekvenserne af det adfærdspsykologiske blik vil være, at rollespillet skal organiseres således, 

at så mange tilfældigheder som muligt skal undgås. Tilrettelæggelsen af rollespillet skal lære den 

enkelte unge det rigtige og ikke det forkerte. Spillederes rolle som instruktører og processtyrere 

med straffe og belønninger bliver de vigtigste elementer i rollespillet. Regelopmærksomhed, over-

trædelse af regler og fiasko og (fejl)/succes vil blive pædagogiske kriterier for aktiviteten og rolle-

spillets relevans. 

Formodentlig lærer unge rollespillere selv, interaktivt og tilfældigt (”trial and error”), når nogle 

handlinger medfører straffe og død, og andre medfører succes, status osv. Og –   

Formodentlig lærer unge rollespillere på Lyng sociale kompetencer, opnår nye motoriske færdig-

heder osv. Og –  

Rollespillet er ikke og kan (formodentlig) ikke organiseres indenfor adfærdspsykologiens kriterier, 

og læringen kan, med denne forfatters blikke, ikke sættes på naturvidenskabelige formler og må-

les, vejes, randomiseres osv. som det bl.a. ses i noteeksempler og i næste afrapporterings sidste 

afsnit). 

 

 

3.0.3. Systemteoretisk forståelse af leg 

 

Ovenstående forståelser/konstruktioner af leg kan ses som teoretikeres måde at få en teoris præ-

misser til også at kunne omfatte leg (på akademisk: en ”postfaktum slutning”). For psykoanalyti-

ker, udviklings- og objektrelationsteoretiker bliver legen (selvfølgelig) et element i teoribygnin-

gen, og temaet bliver (derfor) bearbejdelse af psykologisk ”indhold”. For kognitionsteoretikere 

bliver legen biologisk og lærende osv., selvom de legende ikke selv ved eller har valgt (: det er 

ubevidst eller før-bevidst) at de lærer (eller bearbejder angst).  

 

Vi tager nu nogle andre ”briller” på: 
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Nedenstående korte præsentation af systemteoriens forståelse af leg kan ses som både en overgang 

til socialpsykologiske, sociokulturelle og antropologiske legeteoretikere og til en forståelse af leg 

som en særlig kommunikation/et særligt kommunikationssystem  

 

Systemteoriens afsæt er: 

a. Den senmoderne, uddifferentierede ”verden” består af kommunikation mellem uddifferen-

tierede ”lukkede” (sociale) kommunikationssystemer. 

 

Luhmann (2006) analyserer uddannelses- og det pædagogiske system som et eksempel på et sær-

lig uddifferentieret kommunikationssystem i en omverden af andre uddifferentierede kommunika-

tionssystemer (f.eks. videnskabssystem, jurasystem, politisk system, økonomisk system, sund-

hedssystem). Hvert uddifferentieret kommunikationssystem opererer med egne generaliserede 

medier (: sandhed, lov, magt, penge, sygdom). Uddannelses- og det pædagogiske systems genera-

liserede medie er ”barnet/den unge/den lærende elev/studerende”, som i kommunikationsformen 

”pædagogik/undervisning/læring” skal blive ”bedre/dygtigere/klogere/mere vidende osv.”, og 

dermed have bedre kvalifikationer og kompetencer i fremtiden. Barnet/eleven skal ikke blive 

”værre/dårligere/ dummere/mindre vidende osv.”, og dermed have dårligere kvalifikationer… (jf. 

også fodnote 8). 

 

Uddannelses- og det pædagogiske systems kommunikationsform ”pædagogik, undervisning og 

læring” etablerer et særlig konglomerat (sammenlignelig med rombeporfyrmetafor i afsnit 0.1.1) 

af kommunikationer og kommunikationssystemer: 

  

1) (Før)tænkning om/forberedelse af pædagogisk aktivitet/undervisning. En indre kommunikation 

(tanker) i pædagogens/lærerens psykiske kommunikationssystem (”bevidstheden”), som formo-

dentlig handler om, hvorfor noget (et hvad) skal være aktivitetens/timens tema (et valg af tema, 

som måske kunne have været et andet tema), en tænkning om, hvordan (et valg af plan og meto-

de, som kunne have været ...), om hvor længe, og hvordan pædagogen/læreren kan se, at det, der 

er tænkt (intentionen), også er blevet resultatet/er lært af barnet/eleven.  

2) Gruppen af børn og klassen som kommunikationssystem. I systemteorien kan kommunikation 

kun kommunikere. Pædagogen/læreren kan således kun kommunikere, men kan ikke vide om 

kommunikationen har/får betydning for børns/elevers psykiske kommunikationssystemer. Pæda-
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gogens/lærerens psykiske system (tanker) kan ikke vide om samtale/undervisningen fører til, at 

børn/elever lærer noget. Børns/elevers læring, som er kommunikation (sociale konstruktioner) i 

børns/elevers psykiske system, afhænger af, om pædagogens/lærerens kommunikation betyder 

noget (giver mening) og bliver til (en ny) kommunikation i barnets/elevens psykiske system. 

Børn/elevers tænkning/kommunikation i det psykiske system kan samtidig med pædagogens/læ-

rerens kommunikation kommunikere om/tænke på kæreste, mavens (det biologiske kommunikati-

onssystem) meddelelser om ”sult” osv. osv. 

Vi taler alligevel om den pædagogiske aktivitets/klassens kommunikationssystem, fordi dette 

kommunikationssystem har en helt anden struktur og er et andet ”økomentalt” (Bateson 2005) 

kommunikationssystem end omverdenens kommunikationssystemer (frikvarter, fri leg, fritid, ind-

købstur, kæresteskab, venskab, familieskab, mv.)
46

. 

Enhver pædagogisk aktivitet/klasses kommunikationssystem har en start og et ophør. Der etable-

res en særlig rationalitet, en systemlukning og en særlig udvikling af et kommunikationssystem, så 

deltagerne i kommunikationssystemet ved, at nu er det aktivitetens/klassens kommunikationssy-

stem, der er kommunikationsforskellen. 

Heraf følger, at pædagogiske kompetencer (evne til systemlukning) kan gøres til iagttagelsesfor-

skelle, når en aktivitets kommunikationssystem skal vurderes som bedre eller værende, lærende, 

pædagogisk osv. 

 

b. Alle iagttagelser er knyttet til iagttagelsesforskelle. Iagttagelse er den forskel, der gøres til 

genstanden for iagttagelse, en forskel der gør en forskel. Dermed bliver al iagttagelse også 

”blind” for det ikke-iagttagede, og det der ikke bliver gjort til en forskel, som gør en for-

skel. 

 

Systemteorien opererer med en førsteordens iagttagelse – den forskel som gør iagttagelsesforskel-

len. Når man bliver opmærksom på denne forskel og den deraf følgende ”blindhed”, kan man 

”bruge” denne forståelse og gøre noget nyt til iagttagelsesforskel, som gør en forskel, en andenor-

                                                 
46

 Uden for både pædagogikkens, uddannelsessystemets og klassers sociale kommunikationssystemer om læring er 

unge (elever) med i en række kommunikationssystemer: f.eks. i familier, opdragelse, samtaler med venner, læser 

tegneserier/bøger, spiller spil, leger, ser TV, lytter til præsters prædiken, går til foredrag, går til koncert og hører mu-

sik osv. Her sker også ”læring”. Bourdieu (2006) viser, at uddannelsessystemets kommunikationssystemers succes/ 

fiasko først og fremmest er afhængig af læringen (den kulturelle/symbolske kapital) uden for uddannelsessyste-

met/undervisningen (elevers primærsocialisering udenfor skole-/uddannelsessystemet). 
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dens iagttagelse (med nye ”blindheder), som kan gøres til genstand for en forskel … Luhmann 

kalder andenordens iagttagelserne at ”reflektere” (: blive opmærksom på hvad man ikke så …) 

 

Hvis vi vender os mod en systemteoretisk forståelse af leg, så vil alle legende opleve, at legens 

sociale kommunikationssystem på mange måder er anderledes end alle andre sociale kommunika-

tionssystemer
47

. Den legende, ”legens eget blik”, legens kommunikationssystem kan med en før-

steordens iagttagelse gøres til en særlig, universel natur (jf. afsnit 3.1.8) med særlig ”omverden” 

og ”blindheder”. 

Fastholder vi det systemteoretiske blik, så kan straks etableres en andenordens iagttagelsesforskel.   

Legens ”sjov” er forskellig fra al anden ”sjov”, fordi legen bliver først ”sjov”, når legen tages ”al-

vorlig”, og denne ”alvor” er forskellig fra al anden ”alvor”, for ”alvoren” knyttes til ”sjov” og ikke 

”alvorlig alvor”. 

Legen bliver altså et særligt kommunikationssystem, når legen iagttages indefra i første- og an-

denordens iagttagelser. Systemteorien må med ”indefrablikkene og -kommunikationssystemet” 

afvise f.eks. anvendte pædagogiske lege (trods ”sjovt” i førsteordens iagttagelse) som lege, fordi 

intentionens alvor (iagttagelse i andenorden) er en anden alvorlig alvor, end den legendes egen 

legende alvor. 

Med inspiration fra Åkerstrøm Andersen (2008) kan nedenstående figur forhåbentlig tydeliggøre 

systemteoriens pointer. 

Legenes former: 

 

1) Med ord og handling benævner og betegner vi.  4) Ord og hand- 

Ord og handlinger er ikke længere det   ling betegner det, 

de normalt benævner og betegner.   det betegner 

 ”Dette er (kun) en leg”    (intention er 

      alvorlig alvor) 

 

  Formål er ”formålsløst” (”have det sjovt”)  Aktivitet har 

      formål 

3) Handlinger benævner det,  2) Ord og handlinger 

handlinger vil benævne.  benævner og betegner 

”Legen leger den legende”  ”Dette er en leg” 

 

Figur 1 

                                                 
47

 Her er tale om en anden førsteordensiagttagelse end den udenforståendes voksencentrede iagttagelse af legen. Den 

udenforstående kan gøre særlige forskelle til førsteordens iagttagelsesforskelle (socialisering, bearbejdelse, nytte, 

læring, motorik osv.). 
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Nedenfor skal figur 1 kort kommenteres. 

Ad 1) Her er indgået ”forhandling” og opnået overensstemmelse mellem, en enighed om og aner-

kendelse af andres betegnelse og egen benævnelse
48

. Når der f.eks. spises, så ”legespises”, og det 

kan både betegner og benævner være enige om. ”Legespisning” kan, men behøver ikke at omfatte 

tallerken, bestik osv. Plastikfigurer eller ”luft” kan være ”mad”. Og den legende kan med ”mmm” 

fortælle, at ”maden smager godt”, lave smaskelyde, tørre sig om munden mv. 

Ad 2) Denne kommunikation er kun i mindre omfang forskellig fra 1). Der er færre ”regibemærk-

ninger” (jf. afsnit 3.1.5), som skal holde legen sammen for de legende. Der er en konsensus om, at 

plastikmad er ”mad” eller legetøjsentreprenørmaskiner er entreprenørmaskiner. Det er som det er, 

for både betegner og benævner, og mere end ”kun” leg. 

”Legens alvorlige alvor” er mere ”legens alvorlige alvor” i 2) end i 1). Legekommunikationen er 

(mere/kun) selvreferentiel (henviser til sig selv) og er kun undtagelsesvis eller i mindre grad om-

verdensopmærksom. ”Legens (mere) alvorlige alvor” skaber et særligt, ”lukket” kommunikations-

system, forskellig fra al anden kommunikation. Det generaliserede medie bliver ”leg”, som kan 

have forskellige forstavelser, som f.eks. konstruktionslegen (”entreprenørleg”) eller rollelegen 

(”far-mor-børn”).  

Ad 3) Her ”leges af legen selv”. Den legende er grebet af legen og med i en særlig alvorlig og 

midlertidig legeverden (et helt eget kommunikationssystem), med sin egen legende alvorlige alvor 

(nutidskommunikation). Den legendes legerolle deltager som aktør i det særlige kommunikations-

system, som ”tvinger” (uden skepsis) til en særlig, fordoblet kommunikation mellem aktørens 

legerolle og aktørens (normale) bevidsthedssystem/tanker (det vendes der tilbage til i afsnit 5). 

En forening af rytme, harmoni, afveksling, fællesskab og individualitet i ét lykkeligt greb, modsat 

samfundets rytmer og ritualer, som adskiller fællesskaber og individualiteter, og som er regelska-

bende og tidsubegrænsede (Thyssen 1993). 

 

Man kan adskille 1-3 som forskellige kommunikationer i forhold til, hvor ”lukkede” de er i for-

hold til omverden, hvor fokuseret
49

 kommunikationen er i legens eget kommunikationssystem 

(kunne kaldes ”fordybelse”), hvor meget legen ”kræver” kommunikation mellem (lege)rollens og 

                                                 
48

 ”Betegner” henviser, som vi husker fra fodnote 14, til den udefrakommende betegnelse af f.eks. aktivitet og person. 

”Benævner” henviser til den indefrakommende benævnelse af aktivitet og personen selv. Man kunne kalde det over-

ensstemmelsen mellem, enigheden om og anerkendelsen af legens ”spilleregler/kontrakt”. Overtrædes kommunikati-

onssystemets ”spilleregler/kontrakt” ændres eller ophører legen (Thyssen 1993).    
49

 I Mogensen (2007a) og bachelorprojekter (f.eks. Tobiasen et al 2010) findes eksempler på legeres gentagne forsøg 

på og gentagne afbrydelser/forstyrrelser af en særlig legekommunikation. Kommunikationerne fremstår ”ufokusere-

de”, rodede, og ofte opgiver børn i Mogensen 2007a at etablere legekommunikation og ”sværmer rundt” i stedet for.   
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den legendes bevidstheder (en fordobling af bevidsthed/tanker), og hvor uforstyrret legens kom-

munikationssystem er i forhold til andre kommunikationssystemer. Forståelsen er at 3) er mere 

end 2) og 2) er mere end 1). 3) er et mere lukket kommunikationssystem end ....   

Ad 4) Her leges ikke, eller hvis der leges, så er legen ”ufri”, og legen har et formål (læring, be-

handling, fantasi …). ”Spændt for en vogn”, som den ikke kan blive andet end … (Thyssen 1993). 

  

Denne afrapportering fortsætter med at undersøge leg og legeteori med socialpsykologiens, kultu-

relle, antropologiske iagttagelser: 

 

 

 

3.1. Socialpsykologiske, sociokulturelle og antropologiske legeteori-

er/-teoretikere 

(at undersøge bindemasse og sten) 

 

En afgørende forskel i forhold til 3.0.1 og 3.0.2 er de helt andre iagttagelsesforskelle nedenfor. 

Hvor legen i 3.0.1 og 3.0.2 er nyttig for barnets og den unges udvikling og psykiske sundhed og 

for barnets og den unges læring og undervisning (og afledt for samfund), så ses legen nedenfor 

som noget i sig selv, som ”gøres”
50

, uden egentlig formål. 

Nedenfor bringes et udvalg af legeteoretikere
51

, og vi starter med en af de store og første legeteo-

retikere i den antropologiske og sociokulturelle forståelse: 

 

 

 

 

                                                 
50

 ”Gøres” refererer igen til antropologiens forståelse af erkendelse af/viden om ”kultur”: Menneskers handlinger er 

meningsfulde for mennesker i den kontekst og de relationer, de befinder sig i. Antropologiens interesse er at undersø-

ge, hvordan denne mening ”gøres”. Interessen er menneskers handlinger i relationer og kontekst (Hastrup 1996, 2003, 

2004). 
51

 Leg har været genstand for filosofi og undersøgelse siden Platon 400-300 f. Kr. (leg er en fattig genspejling af san-

severden). Omkring 1800 opstod ideen om leg som ”overskud af livskraft” og ”skønhed” (Schiller). Med modernite-

ten blev leg til dikotomiske modsætninger mellem enten nyttigt (3.0.1-3.0.2) eller noget i sig selv, med formålsløst 

formål (3.1. og frem). 

Leg har også været genstand for historiske undersøgelser: Hvem, der legede, hvornår, hvordan osv. Legens placering i 

en historisk belysning, i hverdagslivet for rig og fattige og for børn og voksne, som fest og adspredelse, som opdra-

gelsesmiddel (f.eks. sport) er (næsten) ikke denne afrapporterings fokus. 
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3.1.1. Johan Huizinga 

 

Huizinga ((1938) da. 1963) hævder, at ”al menneskelig adfærd er leg og intet andet” (s. 7). Hui-

zingas projekt er at undersøge, i hvor høj grad kulturen har karakter af leg. Mennesket er snarere 

homo ludens (det legende menneske) end homo sapiens (det tænkende menneske) eller homo fa-

ber (det skabende menneske). Mennesket handler ikke rent livsopretholdende, men lægger noget 

ekstra, betydninger og ”ånd”, ind i handlinger. Legen, betydninger og ånd, tjener et menneskeligt, 

biologisk formål, som skaber et overskud, noget overflødigt, som betegnes som kulturfaktorer, 

som er noget andet end – og mere end – ”livet”, arbejde, socialisering og den rene fornuft. 

 

En vigtig faktor, både for legen – og kulturen – er sproget, som i legen – og i kulturen – bruges til 

andet end at meddele sig, undervise og befale. Sproget definerer og konstruerer virkeligheder og 

fantasier, giver tingene, både de luftige og faste, navne og kan løfte hverdagens hændelser op i 

åndens sfære. Den sprogskabende fantasi springer fra det konkrete til det abstrakte, skjuler sig 

eller skaber sig som metaforer og ordspil og leger med ord. Sproget skaber enkulturationens
52

 my-

ter, andre anskuelser på verden og skaber billeder, som forklarer sammenhænge, fænomener, ret 

og orden, samvær, samhandel og samhandling, håndværk, kunst, lærdom, videnskab, osv. 

 

Huizinga (og Shakespeare) kan gøre livet og verden til en scene, hvor mennesket i kulturen spiller 

og leger sin rolle. De kan begge påstå, at leg, rolle og kultur er vævet ind i og forviklet i hinanden. 

Huizinga gør det ved at undersøge forskellige fænomener, som vi ellers må mene er alvorlige nok, 

og kalder det ”kappestride” (i retsplejen, i krig, om viden (og for denne forfatters egen regning: i 

ledelse, i politik mv.))
53

. Dette samfundskritiske blik skal blot tjene som indføring i Huizingas 

tankegang om forholdet mellem leg og kultur og er i øvrigt (næsten) ikke denne afrapporterings 

tema. 

 

                                                 
52

 Enkulturation – mennesker vokser ind i og overtager en given kultur. Enkulturation er en mundtlig og kropsligt 

traderet/overført kultur til forskel for socialiseringens måde, hvor samfundets love, regler, normer mv. indoptages i 

individer (de Coninck-Smith 1993). 
53

 Gleerup (1993) undersøger skiftende skolekulturer fra 60´erne til 90´erne. Titlen på kapitlet er ”Hvad er det for et 

spil, vi spiller”. Skolekulturændringer iagttages som en ”leg” for de, der kan lege med skolekulturer. Helt i tråd med 

Huizingas forståelse er kultur som en leg ”med mennesker”. Denne iagttagelse kunne føres videre til f.eks. den i skri-

vende stund aktuelle ”2020-planen”. Forhandlingerne kan iagttages som ”kulturel leg” med menneskeskæbner 

(agôn/kappestrid). Blegvad (1972) undersøger behandling af børn på døgninstitution og kalder børnene ”brikker i et 

spil”. Vi lader denne samfundskritik ligge … 
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Huizinga undersøger også det, han kalder den ”rene” leg. Som det ses nedenfor, så må Huizinga 

på samme måde som andre legeforskere/-teoretikere forholde sig til legens umiddelbare modsæt-

ning, når leg skal defineres: ”alvor”. Leg defineres (alt for) let som ”ikke-alvor”. Men leg (og 

spil) giver ikke mening, hvis man ikke leger (spiller) alvorligt. 

 

Alvor får på denne måde flere betydninger:  

Med et ”romantisk, idyllisk blik og børnesyn” er leg noget ophøjet og alvorligt (jf. også fodnote 

34).  

Hverdagens (normale) alvor bliver et negativt begreb – knyttes til livets opretholdelse og hverda-

gens arbejde, møje, besvær og produktion. Det legende og det spændende arbejdes alvor kan blive 

til arbejde som ”virke og gerning” som attraktiv forskel og modsætning til alvorlig møje og be-

svær (Karlsen et al 2006 og Mortensen et al 1984). 

Med et ”nytteorienteret blik” er leg unyttigt og ikke-alvor, modsat den nyttige alvor, som kan 

knyttes til arbejdets (re)producerede værdier og den kapitalistiske ædle og nødvendige kappestrid 

(kulturens lege, jf. Huizinga). 

Alvor (: arbejde som møje og besvær) forsøger at udelukke leg, mens leg (og arbejde som virke og 

gerning) er afhængig af en anden alvor. En alvor som knyttes til autonomi og egen kontrol over 

vilkår. 

Kun ved at tage legens virkelighed alvorlig, lykkes den ”rene leg”. (Et arbejde kan kun blive le-

gende (virke og gerning), hvis det får en anden alvor end det alvorlige arbejdes alvor.) 

 

Til leg knyttes andre udtryk og begreber, når leg skal gøres til genstand for undersøgelse og ”ra-

tio” (fornuftsovervejelser) og definitioner. Ratio opererer ofte med forskelle, for at definere noget. 

I forhold til leg og ikke-leg spiller afarter af ”alvor” eller ”alvor” i sig selv implicit med: ”lat-

ter/alvor”, ”komik/alvor”, ”unyttig/nyttig”, ”tidsfordriv/alvor”, ”dårskab/klogskab”, ”dumhed/ 

klogskab”, ”umoralsk/moralsk”, ”last/dyd” mv. De ”positive” udtryk er på alvorens side, når ratio 

tager leg under behandling. 

 

Huizinga søger en anden måde at definere leg på og iagttager (antropologisk) de legende selv, 

deres handlinger og adfærden, og så dukker andre begreber op: ”glæde”, ”behag”, ”æstetik” (i 

flere forståelser: f.eks. skønhed i handlinger, skabende handlinger, æstetisk oplevelse), ”rytme”, 

”harmoni” osv. 
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Huizinga tydeliggør, at iagttagelsernes og definitionernes præmisser er afgørende. Når det drejer 

det sig om forskel til ”hverdagsliv”, så dukker modsætningen ”leg  alvor” op. Drejer det sig 

om iagttagelse af de legende, så dukker ”glæde/behag  alvor/ubehag” op som forskel. 

 

Huizinga må gå en anden vej, når han vil definere den ”rene” leg i forhold til rationalernes diko-

tomiske
54

 fælder. 

”Al (ren) leg er frem for alt en frivillig handling. Leg på kommando er ikke længere leg. Man kan 

allerhøjst tvinges til at efterligne en leg” (ibid. s. 15). 

For Huizinga er ren leg ikke et instinkt, selvom alle ”dyrebørn” ser ud til at lege. Instinktargumen-

tationen indfører et ubekendt ”x”, som gør leg til nyttig (og tjenende alvoren).  

Huizinga hævder, at man leger, fordi det er sjovt. Det morer de legende. Det er ”frihed”, og legen 

er ”overflødig”, knyttet til den glæde, som er knyttet til selve legen selv, i en ”fri tid”, ”friti-

den”, befriet fra arbejdets og fremmedorganiseringens alvor.  

 

Når legen bliver… ”en kulturfunktion, kan man sætte den i forbindelse med begreber som tvang, 

opgave og pligt” (ibid. 16). Hvis dette udsagn tages ”alvorligt”, kan det have store implikationer 

for forståelse af de pædagogiske aktiviteter og det pædagogiske indhold i institutioner. ”Fri leg” 

henvises til særlige tidsrum med overvågning i børnehaver og skolens frikvarterer mv. Man kunne 

tale om overvåget mulighed for ”fri leg”, men også kulturel ”tvang” til ”fri leg”
55

. 

Rollespillets familiemedlemmer i afsnit 1.4, f.eks. det pædagogiske rollespils legende læring eller 

lærende leg, vil ikke kunne blive ”ren leg” i Huizingas forståelse. 

 

                                                 
54

 Dikotomi (todelt modstilling) anvendes ofte som en måde at argumentere for egne synspunkter. Et kendt eksempel 

er ”hverdagspositivismens” (Fogh Jensen 2001) eksempel: ”grænser i børneopdragelsen er godt”, fordi det modsatte 

er forkert. Oftest fører dikotomiske udsagn til, at forholdene ikke undersøges nærmere. 

I de pædagogiske diskurser opereres med samme dikotomier: f.eks. ”anerkendelse” undersøges ikke nærmere og kan 

blive til anerkendende pædagogik (metode) (Lynge 2007), fordi ”krænkelse”/det modsatte er forkert. I politik opereres 

f.eks. med ”kvalitetsstandarder”. Man kan ikke være imod ”kvalitet”, og dermed undersøges forholdene ikke nærme-

re.   
55

 Sutton-Smith (1983) problematiserer leg som ”frivillig” og ”uden tvang”. Sutton-Smith ser først og fremmest leg 

som en ”kamp om magt” mellem de legende. En kamp om retten til at iscenesætte, definere, bestemme og etablere en 

tvang og ufrihed for de, der bestemmes over. Legen er også grusom og undertrykkende, hævder Sutton-Smith. ”Den 

frie leg” bliver ifølge Sutton-Smith en ”hellig, romantiseret ideologi” med Huizingas ”rene leg” (det rigtige ”liv”  

arbejde). Sutton-Smith reserverer den ”rene leg” til de rige børns positive, fritidsbaserede ”frie leg”, mens de fattige 

børn henvises til lege som opdragelsesmiddel i kontrollerende, personlighedsdannende, rutineprægede holdsportsleg 

(jf. afsnit 3.2). Under dette ligger fortsat kampen om magten. 

Sutton-Smith hævder, at den ”dominerende” er en naturlig følge af legen. Den dominerende har forstået, hvad leg 

handler om (jf. fodnote 44). Som det ses (igen), så afgør ”brillerne” (jf. 0.1), hvad man lægger vægt på iagttagelser.  
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Endnu et tema i forhold til den ”rene leg” er, at den legende træder ud af ”hverdagslivet” og ind i 

et særligt aktivitetsområde, som har en foreløbig karakter og har sine egne love. Den legende 

”lader som om”, for sjov, med stor alvor, som er knyttet til unikke øjeblikke og unikke oplevel-

ser, som paradoksalt (kan) gentages. En metafor kunne være, at legen bølger frem og tilbage lige-

som bølger i havet. Bølger er det samme vand, som bølger frem og tilbage, på samme og nye må-

der. Legen kan, gennemøvet og spontant, bølge frem og tilbage, på de samme, nye måder. 

Og mens man leger, lærer man at lege. At lege læres i legen, i deltagelsen. En enkulturation i sær-

lige mønstre og sprog. 

Legens særlige aktivitetsområde er knyttet både til en tidsmæssig og en rummæssig afgræns-

ning. En leg etablerer, ifølge Huizinga, et eget ”spillerum” i tid og sted, som kan være afstukket 

konkret (legeplads, hjørne i stue, boldbane, spilleplade osv., før eller efter noget) eller symbolsk 

(række af stole (en bus), streger i sand (en mark) osv.). 

I denne tidsmæssige og rummæssige afgrænsning hersker en fast og sikker orden. Legen ”..er 

selv orden” (ibid. 18).  

Legen bliver en modsætning til ”virkelighedens” ufuldkomne, indviklede multikompleksitet af 

tvang, krav, forventninger, muligheder og valg. Legen bliver en tidsbegrænset fuldkommenhed, en 

fast orden.  

 

Afvigelser fordærver legen og ødelægger legens spænding, ligevægt, kontraster og variationer. 

Legen binder (tryllebinder) og løser op (for sanser, rytme og harmoni). 

Et paradoks i den sikre og faste orden, som er legen, er legens spænding: uvisheder, uorden og 

chancemomenter. En spænding som kan efterfølges af en afspænding. Spændingen og afspæn-

dingen stiller den legendes færdigheder på prøve (styrke, udholdenhed, opfindsomhed, mod, sam-

arbejdsevner), når han /hun skal holde sig indenfor en ordens/legens spilleregler. 

Orden og spilleregler kan i legen ikke diskuteres. Når legens orden og spilleregler overtrædes, 

”styrter legens verden sammen, og legen er forbi” (ibid. s. 19). Legen/spillet kræver ærligt spil
56

, 

en kunnen og en erfaring, så legens tryllekreds kan overholdes. 

 

 

 

 

                                                 
56

 Den rene leg er afhængig af ontologiske ”etiske fordringer” som tillid, ærlighed, osv. Det vendes der tilbage til i 

afsnit 5.4. 
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Note 11 

 

I hjørnet af borggården er en tyv taget til fange af en gruppe borgvagter. Tyven afvæbnes og an-

klages for at have stjålet i kroen. Overmagten er voldsom. 

Den fangne tyv bryder ”tryllekredsen” og forlader spillet. Borgvagterne står tilbage, med den 

tilfangetagnes våben og de ”spar”, som han har stjålet, og kan ikke rigtig komme videre i spillet. 

Jeg følger efter tyven, som er gået ned ad vejen mod den lokale kirke og har sat sig grædende på 

skråningen ved siden af vejen. Efter en længere samtale om, hvor dumt rollespil er, får jeg ham 

overtalt til at komme med ind i varmen for at snakke med P. Jeg går ud i borggården igen, og 

borgvagterne er nu i gang med fægteøvelser under ledelse af befalingsmand. Lidt efter kommer P 

ud med tyven, som finder sine våben. P fører ham sammen med lidt ældre spiller, som taler med P 

med hånden på hovedet (off game). Resten af aftenen er tyven nu kriger og en del af den gruppe, 

som følges med den ældre spiller. 

 

Tyven overholder ikke rollespillets spilleregler og spiller ikke ærligt, da han forlader tilfangetagel-

sen og konsekvenserne af eget tidligere rollespil. Spillet omkring tyven og borgvagterne bryder 

sammen. 

 

Legens orden og spilleregler gør ifølge Huizinga den legende til et andet væsen: barnet til mode-

ren, barnet til skakspiller, de unge til ork, kriger osv. Et andet væsen, som kan slippe rædsel løs, 

more sig løssluppet, kan (skal) overholde ritualer om tur og placering. Dette kalder Huizinga ”ma-

ske og forklædning”, selvom man spiller i hverdagstøj. De magiske ord (formler), som f.eks. ”Nu 

siger vi, at…”, eller ”Skal vi lege/spille…” giver børn masker og forklædninger, som lægger be-

slag på den legende/spillende. I note 11 ”smider” tyv maske og forklædning og er ikke længere 

legende/rollespiller. 

 

Huizinga deler ”den rene leg” op i overordnede kategorier: 

- kampen om noget 

- fremstillingen af et eller andet 

- kombinationen af kamp og fremstilling 

 

Fremstillingen (”ratio” ville måske kalde det en ”skinfremstilling”) lader som om og efterlignin-

ger
57

. Børn/unge fremstiller ”far-mor-og-børn”, riddere, prinser, hekse, elvere eller orker og ”når 

                                                 
57

 I undersøgelsens samtaler er flere gange talt om, hvordan de deltagende medarbejdere i deres egen barndom/ung-

dom ”fandt” voksne og brugte voksnes aktiviteter og arbejde som inspiration og ”stof i lege”. I dag (blev vi enige om) 

finder voksne børn/unge og motiverer og ”lærer” børn/unge at lege, fordi det kan børn/unge tilsyneladende ikke læn-

gere. ”Leg er betydningsfuldt”, er et udsagn fra medarbejder. ”Når de (: børn/unge) ikke kan, så må vi lære dem det”. 

Her er ratio på legens side: Legen er nyttig.   
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ud af sig selv”, så de legende (næsten) kan tro, at de er det fremstillede. I ”(næsten) kan tro” lig-

ger en viden om, at det er en fremstilling og laden som om, i et begrænset rum, i en begrænset tid, 

i frivillighed, frihed og glæde (en fest). 

 

Huizinga opholder sig ved den virkning (”glans”) som lege og spil har, også når legen og spillet 

er ophørt. Han hævder, at legens og spillets virkning ikke er forbi, når legen/spillet er til ende: 

”… glans over den daglige verden derude betyder sikkerhed, orden og velstand for den gruppe, 

der har fejret festligheden, indtil den hellige tid atter er inde” (ibid. s. 23) 

”Glans” fornemmes i BUPL-journalists beretning fra rollespil i SFO, også blandt de voksne 

(”skabe noget stort sammen”, jf. afsnit 1.0). 

 

Note 12 – interview s 

Lige nu har jeg kun få lyspunkter. De tirsdage, hvor vi reparerer og laver våben herude, og tors-

dagene. De andre dage er et trummerum. Kun tirsdag og torsdag har man noget at glæde sig til. 

 

Note 13 – interviews med h 

”Det er sjovt at spille rollespil. Man har altid noget at tale sammen om. Det sjoveste er næsten 

efter kl. 9, når vi sidder og snakker. Om rollespillet og alt muligt andet. Det er helt anderledes end 

i frikvarteret. Der snakker vi aldrig om noget fælles.. (jeg spørger med erfaring fra 10. klasse-

forskning (Mogensen 2009) om frikvarterer i skolen ).. Jo, det er rigtigt. Vi har noget fælles. Brok 

over lektier. Uretfærdige lærere. Rod i skemaet. Den eneste gang vi talte om noget sjovt sammen, 

var efter vi havde været i Prag med skolen, men det holdt hurtigt op, for det var mest om at være 

fulde, kysse og den slags. 

Herude har vi spillet sammen, og vi skal vide, hvad de andre har oplevet, så vi kan få overblik,… 

(hun holder en pause)… nogle gode ideer til næste gang. Man kan få ideer til at spille, ved at høre 

de andre”. (Vi griner sammen, da jeg foreslår, at man kan kalde rollespillet en ”fantasifabrik”) 

 

Note 14 – Interview med moder, som kører datter og søn, og sønnens to venner til rollespil. 

”Rollespil er fantastisk. Hele vejen herned og hele vejen hjem står munden ikke stille. De taler 

om, hvad de skal, og de taler om, hvad de har oplevet på vejen hjem. Så havde den og den gjort 

det og det, og så var en blevet slået ihjel… og det var uhyggeligt, da... osv. Sådan fortsætter det 

hele køreturen”. 

 

Hvis vi kort vender tilbage til fremstillingen (og rollespillets store fortælling og regelsæt), så kan 

nedenstående episode fra feltnoter synliggøre, hvordan fremstillingen af ”kult” kan spilles, og 

hvordan rollespiller i fremstillingen ”når udover sig selv”.  
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Note 15 – den første dag 

 

Mens jeg forsøger at finde et sted, som kan gøre det muligt at iagttage, hvordan rollespillet ”gø-

res”, vandrer jeg gennem elverskoven. Fire elvere er samlede i en cirkel. De peger i forskellige 

retninger, forhandler eller ...(er for langt væk til at kunne høre, hvad der siges). Tre elvere forla-

der cirklen. Den sidste elver lægger shamanstav og begynder at lave fagter, som kunne ligne ka-

tolske præsters fagter, når vievand og røgelse ”sættes i spil” i den katolske gudstjeneste. Efter at 

have gået rundt og fægtet med hænder/arme begynder shamanen at rydde kviste og blade væk fra 

område. Bagefter finder han grene og lægger dem i en cirkel og laver tilsyneladende et helligt 

sted, et kult sted. 

 

Elvernes udfordring (lærte denne forfatter efterhånden) i rollespillet ”Kongeriget Talansar” er at 

håndtere både naturens (u)orden, gudernes (u)orden og en evig krigstilstand. I flere scenarier skal 

elverne forholde sig til gudernes humør, udover angreb fra orker, sygdomme og/eller drager i el-

verskoven ... 

I elverskoven bliver alogiske handlinger til forståelige og logiske handlinger i rollespillets frem-

stillingsprocesser. Shamanen forholder sig til en mytisk, forhistorisk og kosmisk forståelse af ver-

dens- og årsagssammenhænge.  

En elver skal forholde sig til et krydspres af mulige modstandere og samarbejdspartnere. En frem-

stillet virkelighed, med kaos og kosmos, hvor mulige modstandere med forhandlinger og overhol-

delse af ritualer skal gøres til samarbejdspartnere og allierede, og hvor samarbejdspartnere med 

riter og overholdelse af aftaler skal sikres som fortsatte allierede og samarbejdspartnere.  

På den ene side må elvere handle, forhandle, samarbejde og/eller kæmpe, og på den anden side 

søge at forsone sig med og foregribe en kosmisk fornuft, som ikke altid optræder som fornuft. 

Kun gennem en ”grebet” kulthandling (fremstilling) kan shamanen håbe på ”at stemme” den ånde-

lige verden venligt. 

 

Legens univers må spilles med dybeste alvor, for elvere kan miste indflydelse og betydning, ikke 

kun gennem tab i forhandlinger og kampe, men kan også miste indflydelse og betydning, gennem 

indgriben fra det kosmiske. Begge fronter må iagttages med dybeste, hellige alvor. 

 

Således er vi tilbage ved forholdet mellem leg og alvor. Når legen tages alvorligt, ophøjes legen til 

noget andet – og mere – end hverdagens alvor, som også skal tages alvorligt. 

 

Den grebethed, eller stemthed, som kendetegner legens alvor har en anden kvalitet end hverdags-

livets alvor. Huizinga hævder, at legens alvor og grebethed har ”… gyldighed i åndens højeste 
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regioner”, i et indviet tidsmæssigt og rummæssigt aktivitetsområde, kun for nogle, de indviede, 

som giver sig hen i legen. At legen ”kun” er leg, kan træde i baggrunden, når man opløftes og 

overgiver sig til legen. 

 

Den rene legs opløftelse og overgivenhed kan trues fra mange kanter:  

- skuffelse eller desillusionering i forhold til opløftelse eller overgivenhed  

- omgivelserne, i det der kan kaldes ”den fjerde væg” (tilskuere til legen)  

- anden udefrakommende forstyrrelse  

- forstyrrelse indefra, når nogle ikke leger/kan lege ærligt, alvorligt (jf. note 11). 

Dette tema vender vi tilbage til nedenfor, flere gange. 

 

Huizingas hovedinteresse som legeteoretiker er dog ikke ”den rene leg” med fremstillinger, efter-

ligninger, opløftelse, overgivenhed og ... Huizingas hovedinteresse er forholdet mellem leg og 

kultur. Huizinga hævder, at kulturens ”lege” først og fremmest handler om ”kampen om noget”.  

Der skal findes vindere på kulturens/kapitalismens kamppladser. Det er det agônale princip, Hui-

zinga bruger, når han hævder, at mange kulturelle ”praksisser” (f.eks. retspleje, valgkampe, krig 

osv.) er skabt af eller kan sammenlignes med leg. En leg, der ikke er ”ren”. En leg, der fordrer 

tilskuere (den fjerde væg som f.eks. journalister, vælgere, mv.). En leg, som har udskiftet etik med 

moral, tillid med mistillid osv. (Der var samfundskritikken igen …) 

 

I rollespil ses det agônale princip igen og igen i de mange kampe med våben, men også i de man-

ge handler, købslåen og de mange forhandlinger om magt og indflydelse, en rollespilsaften er fuld 

af.  

Det overordnede princip i rollespil og i rollespillet på Lyng er mere end det agônale, men er også 

det agônale princip. Også her adskiller rollespillet på Lyng sig fra andre klubbers og Ungdomsrin-

gens rollespil: 

 

Note 16 – tre besøg i en anden klub (sammenskrevet og generaliseret) (jf. også note 4). 

Klubben er begyndt at spille rollespil. Hver fredag eftermiddag samles 20-25 drenge på klubbens 

boldbane, og der kæmpes med sværd og skjolde, som er lavet i kreativværkstedet. På programmet 

i klubben står ”rollespil” i to timer. Forløbet er tvekampe, gruppekampe og det store slag mellem 

to hold (”kamp og kage” i rollespilsterminologien). Der er råb, slag mod skjolde og sværd, løb, 

forsøg på overblik for at få afgørende slag ind osv.  

En enkelt gang deltager tre piger. De andre dage er det alene drenge, der deltager. 
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Nogle af deltagerne fortæller, at de går til rollespil én gang om måneden i lokal rollespilsfor-

ening. Der er drengene noget andet end (agônale) kæmpende krigere. En dreng er smed. En er 

ved at bygge en rolle op som præst. En er… Ingen er (kun) fægtende krigere i rollespilsforenin-

gen. 

 

Note 17 – møde i Ungdomsringens rollespilsnetværk 

 

Man drøfter det netop gennemførte rollespil på Sletten ved Silkeborgsøerne. Det roses for opbyg-

ning af lejre og de mange scenarier og for, at der var så mange kampe, ”… for det er jo unge, vi 

har med”, slutter en taler. Flere gange nævnes som modstykke samlingen i Ribe året før. Her var 

der næsten kun ”… blevet spillet rollespil”. Drengene havde kedet sig. ”De skal have adrenalinen 

op, for at det fanger dem”. 

 

Det er interessant, hvordan voksenblikket på unges rollespil slår igennem i pædagogernes rolle-

spilsnetværk. Rollespillet som fremmedorganiseret, pædagogisk aktivitet kommer til at ligne 

krigs-, kamp- og landskabslege, bare større og med flere og bedre artefakter end legen i De bette 

Graner (jf. afsnit 2.0). 

Vægten lægges på kampen. At omfavne rollen, at være en anden bevidsthed og ”gå i rolle” forstås 

af de voksne som kedeligt for de unge. 

I note 16 ser det ud til, at når unge selv organiserer rollespil, så vil de udvikle roller og lege en 

anden leg/spille et andet rollespil. 

 

3.1.2. Roger Caillois 

 

Legeteoretikeren Caillois (1958, eng. 2001) hævder, i modsætning til Huizinga, at leg og spil sna-

rere låner fra kultur end skaber kultur. Leg og spil mimer/efterligner og henter sit materiale fra 

kultur, med legens og spillets egne værdier.  

 

Caillois kan have en pointe: Hver torsdag aften vendes tilbage til en kultur, en genkendelighed, 

som henter sin genkendelighed fra litteratur og film (Tolkiens Ringenes Herre-trilogi (1976) og 

som film fra 2002, fra middelalderfilm og -litteratur). En kulturel produceret genkendelighed, som 

er noget helt andet end den hverdagsgenkendelighed, man forlader
58

.  

Torsdag aften skaber kulturelle produkter baggrund for (legens/fiktionens/)rollespillets univers og 

horisonter, scenarier og intriger, roller og investigations. 

                                                 
58

 På en analog måde inspirerede tegneserier og film til, at der var cowboys, indianere og riddere i De bette Graner i 

krigs-, kamp- og landskabslege (2.0). 
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Denne afrapportering vil ikke gå nærmere ind i en akademisk, socialpsykologisk og sociologisk 

strid, om leg skaber kultur, om kultur er leg, eller om kultur skaber leg, eller om der tale om et 

både-og. 

 

Rollespillet på Lyng opfylder Caillois´ kriterier for leg:  

- fri  

- valgt  

- klart adskilt i tid og rum,  

- uproduktiv – ikke andet formål end legen selv. 

- uvis 

- reguleret af ”legens lovgivning” 

- i en ”anden bevidsthed” (fiktiv), på samme måde som f.eks. de særlige begivenheder: mar-

kedsfester, karneval og cirkus (mimestiske legegenre (mimicry)). Der skabes en forbindel-

se mellem en første og en anden virkelighed i det ekstraordinæres ”hvis nu” og ”som-om” 

i rollernes/maskernes spil/leg. Der skabes en egen kultur, med grundlæggende etik og for-

tællinger om sig selv.  

 

Note 18 – komtesse på ugelejr: 

 

I feltnoterne ses komtesse med følge af kammerpiger og soldater forskellige steder. De besøger og 

handler med bonden udenfor menneskebyen og aflægger officielt visit hos sortelverne. Komtessen 

er aktiv og rollespillende. Hun taler høvisk med sortelvere om alliance. Med bonden om at få 

bragt mad til slottet, og med soldaternes befalingsmand om farerne ved kommende rejser. 

Befalingsmanden taler med hæs og grov stemme, organiserer soldaterne, befaler over dem og 

giver dem særlige opgaver. Han taler underdanigt med komtesse om komtessens sikkerhed på 

rejsen mv.  

Soldaterne følger ordrer, holder vagt, afgiver meldinger, udspionerer orker, så komtessens rejse 

kan foregå i sikkerhed, danner kampberedt række over for sortelvernes soldater mv. 

Kammerpigerne efterlades i dette rollespil i et tomrum. Mulighedsrummet er indsnævret til tavst 

at være følge. 

Kammerpigerne kom aldrig ind i den ”anden bevidsthed”, fordi de ikke havde samme mulighed 

for at udvikle fortællingen om sig selv, i den inaktive rolle, som de havde valgt, fordi: ”Vi er ven-

inder og vi syntes, det kunne være sjovt at være på lejr og spille sammen”. En kammerpige kunne 

efter ugelejren fortælle: ”Det blev aldrig til rollespil. Det var kedeligt. Den eneste gang, der skete 

noget sjovt, var, da L lærte os at være med til at forsvare byen”. 

Efterfølgende blev der talt om komtessens spil. Hun havde spillet godt og troværdigt, udad mod 

befalingsmand, sortelvere osv., men indad mod eget hof var hun veninde og ikke ”en anden be-

vidsthed” og ikke komtesse, forklarer NPC´er. 
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Den ”anden bevidsthed” ser ud til at være et afgørende element. Fri, tid og rum osv. gør det ikke 

alene. Alle elementer ser ud til at skulle være opfyldt, for at der er tale om leg/rollespil. 

 

Leg er (udover frivillig, lade som om osv.) ifølge Caillois kendetegnet ved følgende elementer, 

som kan være til stede enkeltvis og tilstede i forskellige blandingsforhold: 

 

Agôn – kamp og konkurrence – temaet er lysten til at vinde/overgå hinanden ved hjælp af  

dygtighed. Hurtigst i væddeløb, klogest, den bedste fægter i kampe, bedst i køb og 

salg, osv. Rollespillet på Lyng er (over)fyldt med ”agônale begivenheder”. 

Alea – chance og risiko – temaet er lysten til vinde ved hjælp af held, hasard og tilfældighed. Ter- 

ningekast, tælleremser, plat og krone, lotteri, vælge rigtig mellem tre ens mulighe-

der/låger osv. Rollespillet på Lyng tilbyder kun mindre omfang ”aleabegivenheder”. 

 

Begge elementer handler om at vinde.  

Og begge legeelementer har gennem kulturelle påvirkninger udviklet sig fra legemlig, fysisk og 

åndelig dannelse, uden regler, men reguleret af den (uskrevne) etiske dømmekraft (”paideia”), til 

mere og mere regulerede ”lege/spil” (”ludus”), som f.eks. boksning, fodbold, skak, kabale, roulet-

tespil. Fra ”dannelse” til ”uddannelse” i moderne lege, som regelbundet tilpasser og afprøver styr-

ker, evner og konkurrencementalitet. 

 

Mimicry (mimetisk) – imitationer, rolle – temaet er indlevelse, genkendelse i, efterligning af og  

identitet med rolle, som f.eks. i karnevallet, illusionslege, dukkelege, udklædnings-

lege, rollelege og rammelege. Rollespillet på Lyng tilbyder uanede muligheder for 

”mimicrybegivenheder”. 

Ilinx – svimmelhed og kaos – temaet er at opnå en spænding og oplevelse af kroppens og livets  

forgængelighed. Eksempler: gladiatorkampe, karnevalsspil, ridderturneringer, dreje- 

lege, karruseller, dans og gynger. I rollespillet på Lyng mødes unge i ilinxbegiven-

heder: f.eks. at bo/kæmpe i den mørke elverskov, hvor fjender kan gemme sig bag 

hvert træ og drager pludselig kan hærge, kampe mod overmagt ...   
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Disse lege-/spilelementer er præmoderne. I processen fra dannelse og paideia til tilpasning og 

ludus fødes teatret og skuespilkunsten (allerede i børnehaven), og ilinx kan f.eks. findes som ludus 

i markedsdage, skiture og linedans. 

 

Legene fødes i paideia og er fulde af larm, vildskab, bevægelse, overgivenhed, latter, fantasi og 

kaos svarende til Bergstrøms (1999a) ”sorte lege”. Paideia lægger op til ærlighed, ære, respekt, 

etik, evner, teknik etc. En praktisk visdom
59

. 

Legene, hævder Caillois, bringes af kulturens institutioner og mulighedsstrukturer, opdragelser, 

socialiseringer og menneskets udvikling af modenhed hen imod ludus
60

 og ”hvide lege” (Berg-

strøm 1999a), som ”gør børn til slaver” (Bergstrøm 1999b). Ludus´ lege henvender sig til moral, 

til at følge regler, til ikke at blive opdaget i brud på regler, at tage ”sin straf” (”slået hjem”) osv.  

 

Nedenfor vil det undersøges, hvordan rollespillet på Lyng adskiller sig fra andre ungdomsaktivite-

ter som f.eks. spejderbevægelsens tropsaftener og fodbold- og håndboldtræning, bl.a. med iagtta-

gelse af forholdet mellem paideia og ludus (se afsnit 3.2). 

 

Gade (2002), Riis (2004) og Jensen (2004) operere alle med forskellige typer af rollespillere, som 

refererer til Caillois´ legeelementer: 

 

Gamisten er først og fremmest optaget af egen rolle og spiller derfor på investigations og plots 

omkring egen rolle, som gennem kamp og aktion søger at ”vinde”. I note 33 og 52 genkendes ga-

misten i fortællingen om at spille ”hack-and-slash”- rollespil. 

Gamisten er først og fremmest agônal- og ilinxrollespiller 

 

Dramatisten vil spille scenarier og intriger godt, så der opstår episke fortællinger. Dramatisten er 

ikke bare optaget af eget gode rollespil. Interessen er lige så meget rettet mod selve fortællingen/ 

eventyret, og at andre kan komme til at spille godt. 

                                                 
59

 ”Praktisk visdom” svarer til Aristoteles´ vidensform: phronesis. En kropslig viden om, hvad ”man gør” og ”ikke 

gør”. En vidensform som benytter sig af ”etisk dømmekraft” (modsat at beregne, kalkulere osv.) og grundlæggende 

menneskelige ”dyder”: ærlighed, tillid osv. (jf. f.eks. Carsten Pedersen 2009). Hvis vi skulle være lidt ”etymologiske” 

(viden om ordenes oprindelse/betydninger), så lægger paideia op til forståelse af aktiviteten som ”leg (play)”. En 

modsætning til ”spil (game)”. 
60

 Ludus svarer til Aristoteles´ vidensform: techné. En teknologisk metode- og redskabsorienteret vidensform. 
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Dramatisten er først og fremmest mimicry-rollespiller (og en konstruktionsrollespiller (se mere 

næste afrapportering)). 

 

Simulationisten vil leve sig ind i rollen og er tro mod rolle og setting. Simulationisten tager ikke 

hensyn til andet end egen rolles troværdighed. 

Simulationisten er anden type mimicry-rollespiller end dramatisten. 

 

Turku-manifestet og Dogme 99 (Gade 2002) argumenterer for et ”kyskhedsløfte” (jf. afsnit 2.0) 

for at undgå, at især gamister skal ødelægge eventyret i det gode rollespil. 

 

3.1.3. Mikhail Bakhtin 

 

Bakhtin (f.eks. Schmidt 2001, Bakhtin 2001 og 2006) har, hvis vi jævnfører med Bakhtins forstå-

else af karnevalet, et andet blik for en aktivitet som legen/spillet. Legens/spillets figurer skabes 

indefra og er knyttet til indlevelse i egen rolle i legen/spillet. Legen/spillet bliver en særlig genre, 

som med Bakhtin kan sammenlignes med karnevallets brusen og puls. 

Når legen/spillet iagttages udefra, så opleves legen/spillet ikke som det, den er, men som en hel-

hed. Som en æstetisk kommunikation, værk og oplevelse. En særlig æstetisk oplevelse, som 

hverken er legen/spillet (indlevelsen) eller et kunstværk (indlevet liv som virkeligt liv)
61

.  

 

For en reflekterende iagttagers iagttagelse af lege/spil må denne erkendelse, som Bakhtins analy-

ser lægger op til, betyde, at iagttagelse af lege/spil må blive et etisk projekt. Et etisk projekt som 

forstår, at lege/spil er sårbare overfor tilskueres blikke, fordi legens/spillets indre skabende pro-

cesser ikke er rettet mod noget udenfor (: ikke teater), men alene er rettet mod andre som medle-

gende/medspillende. De legende søger sammen at skabe unikke øjeblikke, som ikke skal og kan 

gentages. Legen/spillet kan kun profaneres (nedgøres) af udefrakommende blikkes helhedsdannel-

ser og generaliseringer.  

De legende/spillende leger/spiller her og nu. De beskuer medlegende/medpillende og er beskuet 

af medlegende/medspillende, som også er beskuere og beskuet. De er sammen om at være med: 

med i noget, med om noget, og med i legens/spillets brusen, puls og rytme. 

 

                                                 
61

 Se mere om æstetik i afsnit 3.1.7, 3.1.9 og 5.4. 
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Med en tilslutning til Bachtins forståelse af leg, så bør alle ovenstående helhedsdannende og gene-

raliserende forståelser af leg og rollespillet afvises. (Ren) leg og (rent) rollespil er ikke teater, be-

arbejdelse af ødipale konflikter eller legende læring.  

Helhedsdannelserne og generaliseringerne profanerer legen og rollespillet, når det gøres til gen-

stand for analyse, nytte og anvendelse, begrebsdannelse og terapi osv. 

 

Note 19 – en ”forsker” og l, en præst 

 

”Jeg har hørt, min gode mand, at De er en vismand, som søger viden om rollespil”. 

 

Denne udefrakommende iagttager blev beskuet og gjort til beskuer, og var pludseligt inddraget i 

en brusen, puls og rytme og måtte vise sin viden og visdom i forhold til l. l blev dog straks nødt til 

at lægge hånden på hovedet og gå ”off game”, fordi ”forskeren” ikke ”mødte” rollespilleren og 

spillede ”vismand”.  

”Forskeren” fastholdt en distance og var ikke kun tilskuer (”en fjerde væg”), men blev sammen 

med l tilskuer i anden orden, fordi vi sammen begyndte at læse feltnoterne og efterfølgende tale og 

kommentere fletnoternes stivnede, kortlagte beretninger om pulserende og brusende begivenheder 

og hændelser.  

Havde ”forskeren” i sweatshirt, cowboybukser og træsko kunnet spille vismand troværdigt, havde 

l og vismanden måske kunnet spille et andet spil…? Nu blev spillet profaneret i anden orden.  

(I afsnit 5 dykker vi dybere ned i Bakhtins forståelse af leg, fjerde vægge og forholdet mellem etik 

og æstetik mv.). 

 

At iagttage leg/spil er ifølge Bakhtin dømt til at mislykkes, fordi iagttageren kun kan iagttage det, 

der er skabt indefra, udefra, og når iagttageren iagttager, forstyrrer han det iagttagne.  

 

At rollespilleren, l: menneske og præst, selv iagttog og var ude af rolle, da han spurgte til ”rolle-

spil” og ikke til f.eks. kampene om Ravnsborg, tyder på eller understreger, at rollespil fordobler 

rollespilleren, som både ved, at han er menneske og præst og er med i rollespil, og at en rollespil-

lers fordobling bliver usikker, når han iagttages. 

 

Med disse kommentarer fortsættes, på trods, undersøgelse af rollespillet på Lyng. 
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3.1.4. Gregory Bateson 

 

Batesons (1984, 2005) antropologiske og kybernetiske
62

 blik definerer leg/spil som en særlig 

kommunikation i en særlig ramme (frame). En særlig legekommunikation. En kommunikation, 

som afgrænser sig i forhold til kommunikationen uden for legen/spillet. I legen/spillet ved deltage-

re ”dette er en leg”, og ved, at ”virkeligheden” i legen/spillet er legens/spillets virkelighed, og ikke 

virkelig virkelighed (jf. afsnit 3.0.3).  

Legens/spillets (sunde
63

) dobbeltbindkommunikationer (Bateson 2005) kunne med en omskriv-

ning lyde sådan her: Dette er en leg og sjovt, og det legede er virkeligt, i legen, for det er en leg, 

som ikke er virkelighed og alvor, og legen skal tages alvorligt, for ellers er det ikke sjovt og ellers 

fungerer legen ikke som leg. 

Denne dobbeltbindkommunikation skal den legende mestre for at kunne lege rigtigt, for sjov og 

med alvor, forskellig fra rigtig alvor og ikke-leg. 

”Vi står derfor over for to særlige kendetegn ved leg: a) at de budskaber eller signaler, der udveks-

les i leg, i en vis forstand er usande eller ikke menes; og b) at det, der betegnes af disse signaler, 

ikke eksisterer. Undertiden fører kombinationen af disse to kendetegn på mærkværdig vis til den 

modsatte konklusion af ovenstående” (Bateson 2005, s. 198). 

Definitionen på leg bliver således, at der kan svares bekræftende på spørgsmålet: ”Er dette en 

leg?” 

  

For Bateson er legenes kommunikationer af en højere logisk type, fordi kommunikationen må 

betjene sig af flere kommunikationsniveauer end hverdagssamtaler. I legen skal både den, der sig-

nalerer, og den, der er modtager af signaler, være med på, at ”dette er en leg” og ikke en rigtig 

trussel (slag, befaling, død osv.). 

                                                 
62

 Kybernetikken er interesseret i, hvordan vi erkender verden, tænker og afgør, hvad ”viden er”. En erkendelsesinte-

resse rettet mod mønstre, strukturer, processer og relationer i ”systemer”/kontekst. Kybernetikken undersøger, hvor-

dan relationer mellem mennesker, omgivelser, maskiner osv. påvirker hinanden. Mennesket befinder sig altid i relati-

onelle, betingelsesrealiseringsmuligheder, kunne det akademisk udtrykkes.  
63

 Med ”sunde” lægges op til, at dobbeltbindkommunikation også kan være usund. Bateson (2005) hævder bl.a., at i 

familier, hvor mennesker bliver psykisk syge, er den syge ude af stand til at håndtere afmagten mellem det sagte (om-

sorg, elsker osv.) og kroppens kommunikation af afsky. Anden sund dobbeltbindkommunikation er f.eks. ”flirt” (leg 

med øjne, ord osv.) 



 83 

 ”a) Budskaber af den slags, som vi her kalder stemningstegn; b) budskaber der simulerer stem-

ningstegn (i trussel, leg, teater osv.); og c) budskaber der sætter modtageren i stand til at skelne 

mellem stemningstegn og de andre tegn, der ligner dem.” (ibid. s. 204)
64

. 

En accept af reglerne for de højere logiske typer og fremstillinger, som udelukker andre (simplere) 

fremstillinger. 

 

Bateson fremhæver udover legekommunikationens højere logiske orden endnu et forhold: 

 

Formålet med legen er formålsløst i en denotativ
65

 betydning. 

De deltagende deltager formålsløst, for at ”lege” og have det ”sjovt”, og ikke for f.eks. at udvikle 

social adfærd, lære eller bearbejde angst og konflikter. 

 

Den enkelte spiller benytter signaler som legesignaler. En kjole har ikke til formål at signalere, at 

jeg er en pige. Kjolen har til formål at signalere, at i aften vil jeg spille bondekone, spedalsk, 

kvindelig tigger, kromutter eller hofdame. Kjolen er med til at finde vej mellem hindringer og 

muligheder i dette rollespil. Kjolen har et formål. Den hjælper rollen. Den er ikke rollen. Rollen 

skal ”spilles” sammen med andre, der også spiller, og kun når rollen spilles, kan der være håb om, 

at der er enighed om, at ”dette er en leg/et spil”, og ikke bare en snak mellem f.eks. piger. 

 

Deltagerne skal altså kunne, metakognitivt og metakommunikativt, tumle relationen mellem pri-

mærprocesser, som hele tiden reducerer formål til nytte, og det, der umiddelbart kan iagttages, og 

sekundærprocesser, som ”åbner” sig for oplevelsen af, at ”dette er spil/leg” og bevæge sig i et 

nyt terræn: at nye roller (f.eks. hofdamer, tiggere) kan opstå på nye baggrunde (f.eks. Ravnsborg 

eller elverskov). En overflødighed af muligheder, tilfældigheder, betydninger og mening som pa-

radoksalt samtidig begrænser muligheder for ”forkerte gætninger” og forståelser. 

  

                                                 
64

 Her kunne drages sammenligninger til systemteoriens figur 1 i afsnit 3.0.3: Legen som et særligt socialt kommuni-

kationssystem, med både afspejlinger af verden og ”omvendinger” (reversibilitet) af verden (slås for sjov, alvorligt 

 rigtigt, alvorligt slagsmål). Reversibiliteten ”sætter verden ”på hovedet”” og skaber orden for de, der kan dob-

beltbindets kode: ”det er en alvorlig, sjov leg”.   
65

 Denotativ: præcis ordbetydning. ”Formål” er i denne forståelse knyttet til ”nytte”, som kan skabe objektive og 

ønskede virkninger. Formålet med aktiviteten ”rollespillet på Lyng” kunne for pædagoger og ledere i forvaltningen 

være, at unge f.eks. lærer sociale kompetencer og færdigheder (social adfærd som nytte). Og i forhold til dette vil 

aktiviteten skulle måles, og ophører for Bateson (Huizinga, Caillois, Bakhtin, Gardamar) med at være en leg/et rolle-

spil. 
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I hverdagsterrænet (f.eks. uddannelsessystemet) deltager deltagerne normalt ikke af lyst, men med 

formålsbestemt formål (uddannelse til selvforsørgelse), og figuren elev/studerende skal lære pri-

mærprocessernes reduktioner: at en besked/meddelelse ikke er en samtale (signalet signalerer det, 

det signalerer: ”Dette er ikke en leg” eller ”Dette er ikke en dialog, men et krav om at svare rigtigt 

på spørgsmål” osv.).  

 

3.1.4.1. Sidebemærkning om formål: 

 

Når formål bliver en diskurs i denne afrapportering, skyldes det kravet til afrapporteringen om at 

undersøge, hvad rollespillet på Lyng kan bruges til. Hvis vi fortsætter læsningen her og i næste 

afrapportering, så vil vi opdage, at børn/unge  

- lærer 

- opnår viden 

- udvikler koncentration 

- agerer målrettet, opmærksomt og udholdende 

- forandrer omgivelserne  

- forandres af omgivelserne  

- sætter indre og ydre handlinger i gang og gennemfører dem 

- overvinder egocentrisme 

- bruger ”vi”, når de forklarer 

- viser social interaktivitet og social kognition 

- udvikler samspil 

- udvikler social smidighed 

- udvikler kommunikative kompetencer 

- er inkluderende 

- lærer materialekendskab 

- bevæger sig, løber, gemmer sig, fægter (: motion og motorik) 

- m.m. 

når de er i rollespillets kontekst. 

 

Om disse færdigheder, kundskaber, kvalifikationer og kompetencer kan overføres til og udnyttes i 

hverdagens ”sociale træf”, vil denne afrapportering betvivle. 



 85 

Blandt andet fordi processerne er forskellige. Hverdagens sociale træf er optaget af bevægelse 

mod ophør. En lærer spørger for at få svar (på noget han godt ved i forvejen). Han skal videre til 

næste spørgsmål-svar-forløb.  

I rollespillets og i legens sociale træf kendes svarene på spørgsmålene ikke, og formålet er ikke at 

komme videre, men at være med, at overraskes, at tage tur, at blive den, der både kan pege og 

blive peget på, at få legen/rollespillet til at fortsætte og undgå ophør (at legen stopper).  

 

 

Efter denne lidt akademiske undersøgelse af leg (og ikke-leg) vil vi med inspiration fra Bateson 

(2005) og Mouritsen (1996 og 2001) nu gå videre og undersøge nogle forhold som adskiller rolle-

spillet fra rolleleg. 

 

 

3.1.5. Rolleleg og rollespil – ligheder og forskelle 

 

Eksempel på rolleleg: 

 

Note 20-1 – iagttagelse i sfo i Bramming i 2009. 

Nu siger vi, at jeg var moderen. Du var Lillen, som var syg. 

 

Legen indrammes af en ”formel”, en regibemærkning (Bateson (2005) kalder det ”framing” (jf. 

afsnit 6.1.3)), af rollelegens iscenesætter, regissør, som sætter rammen
66

, som en gruppe børn kan 

tilslutte sig som konventionelle og traditionelle roller i rollelegen ”far-mor-barn”. Når legen går i 

gang, er moderen prototype på alle mødre i rollelege
67

. Sproget skifter mellem en tone, med en 

                                                 
66

 Jf. fodnote 55 (Sutton-Smith 1983) om leg som ”kamp om magten” og kategorier som ”iscenesætter” mv. Hvis 

”magtblikket” fastholdes, så vil analysen af denne rolleleg være en anden analyse end den, som nu følger. Iagttagelse 

afhænger af ”briller” og her iagttages ”gøren”. 
67

 Mouritsen (1996) hævder, at rollelegen ”far-mor-barn” ikke er (kun i mindre grad er) en aktuel efterligning af sen-

moderne familiers kultur og opdragelsesmønstre. Moderen går f.eks. sjældent på arbejde. Babyen kommer ikke i dag-

pleje. Man spiser, men ser ikke fjernsyn. Mouritsen hævder, at ”far-mor-barn” er en leg, som er ”arvet” eller ”afluret” 

som en selvstændig leg eller fortælling fra ældre børn, som en enkulturation i børne-/legekultur (jf. fodnote 52). 

Legen er en kollektiv form, som skaber en fortælling og legens roller i en både forudsigelig og associativ børnelogik, 

hvor betegnelsen ”du var Lillen” bliver til benævnelsen ”jeg er Lillen”, selvom eller måske fordi ”jeg” er 4 år og ikke 

5 år, for så ville ”jeg var moderen” være den almindeligste betegnelse/benævnelse. Formålet kunne være, at lære at 

”bestemme” og ”blive bestemt over”, hvis vi også bliver (voksne,) rationelle og nytteorienterede et kort øjeblik. ”Bril-

lerne” afgør, om der er tale om børns eget formålsløse formål (: at have det sjov osv.) eller om formålet er at udvikle 

sig, bearbejde, lære sig voksenkultur (jf. afsnit 3.0.1 og 3.0.2).  
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anelse vestjysk dialekt, når legen iscenesættes og fortælles med en tone som fin dame, i den direk-

te tale, i egne replikker. Sprog/ord er ikke kun sprog/ord. De er også ”signaler” (en metakommu-

nikation) om, at ”dette er en leg”, og i denne forbindelse en særlig leg, og ikke en anden leg, med 

eget legetema, udvikling af en særlig type plots og intriger, i bestemte rækkefølger.   

Regissøren iscenesætter Lillen og sig selv – og faderen, som er sendt på arbejde. Han iscenesættes 

igen, når han vender hjem fra arbejde. 

Regibemærkninger og iscenesættelse fører enkelte gange til, at andre deltagere kan fremsætte egne 

forslag til regi og iscenesættelse. Disse bidrag til legen er til forhandling i forhold til legens spæn-

dinger og fremtidige forløb. Et eksempel: Lillen siger: 

 

Note 20-2 

Nu siger vi, at Lillen var sulten, og moderen lavede mad. 

 

Dette bidrag til legen godtages uden forhandling. Moderen leger madlavning (og nu siger vi, at 

maden var færdig) og giver Lillen mad med ske
68

. 

Den mundtlige form forkorter/erstatter handlinger. Lillen behøver ikke at græde, og moderen be-

høver ikke som i virkeligheden at tænke på eller undersøge om det en fyldt ble, varme, kulde, 

træthed osv., når børn gør opmærksom på at have behov (være sulten). I legen springes handlinger 

over med sprog: Lillen er sulten og spiser. 

En (social) konstruktion konstrueres. Sprog, roller og handlinger skaber sammen mening. Lillen 

sætter moderen i spil med sin sult, og moderen sætter Lillen i spil, når der laves mad og mades. En 

særlig meningsfuld verden, når en mor og et barn er sammen. For at få skabt mening må Lillen, 

som i rollen som Lillen ikke har noget egentlig sprog (gråd, grin og ”gaga”), som regibemærkning 

fortælle, at hun er sulten. 

Legen foregår kun i mindre omfang i nutid: f.eks. i selve interaktionen mellem moderen og Lillen 

 

 

 

                                                 
68

 Man kunne fristes til at iagttage legekommunikation som en social øvelsesbane i ”at kaste forslag (en ”boldspils-

metafor”) og gribe forslag”. Denne metafor/iagttagelse kunne der arbejdes videre med (f.eks.: nogle forslag ”kastes 

ikke godt nok” og ”nogle forslag gribes ikke godt nok” osv.), og det kunne give anledning til at ”socialt træne” børn i 

at lege ((”aflevere” og ”gribe”) jf. Folkman (2004) om børn som ikke leger, eller Ytterhus (2003) om børnesam-

vær/leg som social samhandling, som skal læres). Sekvensen kunne også iagttages som et synligt eksempel på Sutton-

Smiths (1983) magt-/forhandlingsspil. Men vi ser stadig (igen) på ”gøren”. 
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Note 20-3. 

Nu skal du sove (fin dametone, nutid). 

 

Og når regibemærkninger påbegyndes: 

 

Note 20-4 

Nu siger vi, at… (vestjysk, almindelig stemme) 

 

I litteraturen om rolleleg er det typiske, at legen både frames og finder sin sammenhæng i datids-

former. I disse iagttagelser skiftede de legende mellem nutid og datid. 

 

Note 20-5 

(på vestjysk:)… jeg var moderen… Lillen, som var syg… og senere i iagttagelsen af samme leg … 

nu var faderen kommet hjem og læste avis
69

… og … jeg var færdig med maden og sagde: ”Nu 

spiser vi” (nutid, fin dametone), men faderen var faldet i søvn, så jeg skældte ham ud…(datid, 

vestjysk) ”Du er altid…” (nutid, fin dametone). 

 

Rollelegens fortællingsform, narrationen i legen, følger legens særlige regler for leges narration, 

som er dobbeltblikkets og refleksivitetens narration i datid om legen (og om rollerne i legen (regi-

bemærkninger), og nutid i legens dialoger.  

Legen afgrænses fra virkeligheden og afgrænses som leg, af iscenesætteren af den særlige fortæl-

ling, legen ”far-mor-barn”. 

 

 

Realitet, private personer  >  fortæller    < fiktionen, rolleperson 

Virkelighed   >  iscenesætter  < legen 

 

Figur 2 

 

Rollegenes deltagere skal både kunne metakommunikere og frame legen, som leg. ”Dette er en 

leg”, som bliver tydelig da: 

                                                 
69

 I Bramming ville det være mere ”normalt” at se fjernsyn. Studerende gav forældre i denne institution spørgeskema-

er om ”symbolsk kapital” og fandt bl.a. ud af, at mindre end 10 % læste jævnligt avis (mindst 2 dage om ugen) hjem-

me (abonnement på avis: ca. 5 %). 
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Note 20-6 

… nu siger vi (til personen i nutid), du (faderen) blev vred (til rollen, regi i datid) og ville slå 

mig
70

. Og Lillen begyndte og græde, og det gjorde jeg også. (til Lillens og egen rolle, i datid)  

 

To piger (Lillen og moderen) begynder at græde, mens en dreng (faderen) slår ”moderen”.  

 

Note 20-7 

En voksen nærmer sig: ”Vi leger”, siger ”moderen” og lige efter: … nu siger vi, at du var gået på 

værtshus og jeg trøstede Lillen … 

 

Alle deltagere i denne rolleleg forholder sig refleksivt til roller og positioner, så da faderen slår 

moderen, slår han ikke for alvor, men som leg, selv om han faktisk rammer moderen (for?) hårdt 

flere gange. Moderens gråd er legegråd, og ikke en slået piges gråd, selvom hun faktisk blev slået. 

Moderen nævner, hvad det er: en leg, og ikke, hvad det ikke er
71

.  

 

Når leg undersøges i forhold til definitioner, så er det slående, hvordan ”leg” ikke definerer sig 

ved hjælp af ”ikke” af deltagerne. For deltagerne er legen en leg, og ikke noget andet. Man kan 

sige, at de befinder sig ”i terrænet/i landskabet” leg. Opslugt af energierne, processerne og af ”at 

gå legen”.  

 

Når iagttagere vil definere leg, søges ”forskelle der gør en forskel” (Bateson 2005) og så dukker 

”ikke” op. Et ”ikke”, som kan vise, hvad leg ikke er (f.eks. alvor).  

Iagttagere vil tegne et ”kort” over de forskelle, som gøres til forskelle (: vilje til at skabe orden i 

kaos). Med ”kortet” kan formidles til andre, så andre også kan ”læse”, hvad leg er. Men ligesom 

”ordet ikke er tingen” (ordet ”skib” er ikke skibet), er kortlægningen af legen og ordet ”leg” ikke 

legen. 

Korttegning tilhører primærprocessernes, simplere, logiske typer. Legen er sekundærprocessernes 

højere og mere komplicerede logiske typer (Bateson 2005). 

 

                                                 
70

 Her kunne man fristes til hævde, at senmoderne og (selv)oplevet tema har ”sneget” sig i den ”arvede” og traditio-

nelle ”far-mor-barn”-leg, og der kunne være tale om en bearbejdelse af konfliktfyldte temaer (jf. afsnit 3.0.1). 
71

 Denne leg ”leger” principielt uden tilskuere (”en fjerde væg”). Andre lege fordrer tilskuere (cirkus, gymnastik-

/rideopvisning mv.). Her leges for tilskuere. Leg for tilskuere er ikke denne undersøgelses og denne afrapporterings 

tema – snarere tværtimod.  
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For denne korttegner er legen ikke kun verbal, sproglig, fortællingssproglig og rollesproglig. Den 

er også fuld af fagter, gester, mimik og kropslighed. En æstetisk refleksivitet og metakommunika-

tion, som med et dobbeltblik både gør legen til legens virkelighed, og understreger, at det er en 

leg. Man spiller vred og gråd, så legen bliver virkelig, men man er ikke virkelig vred og græder 

ikke virkeligt, for det er en leg. 

Korttegnere – nu er vi tilbage ved en diskurs om formål (og ovenstående sidebemærkning) – kan 

reducere rollelegen til en forskel om nyttig/unyttig, og ville kunne tillægge legen en/et (psykoana-

lytisk/udviklings-/kognitionspsykologisk) konfliktbearbejdende, angstbearbejdende, udviklende 

og erkendende nytte/formål. En aktivitet, virksomhed eller et medie som skal hjælpe børnenes 

trivsel, læring og udvikling. 

Således ophører legen for korttegneren med at være noget i sig selv og sekundærprocesser. Legen 

tjener en forskel (f.eks. udvikling, inderliggørelse af det ydre eller yderliggørelse af det indre (læ-

rer om normer og virkelighed)). Legen kan for korttegneren reduceres til primærprocesser
72

. 

 

Rollelegen indgår i en fortælletradition, hvor den legende ved, hun leger, og hun ved, at hun for-

tæller. 

De rollelegende: ”..leger og ved, at (de) leger, altså er de mere end blot fornuftsvæsener, for legen 

står hinsides fornuften” (Huizinga 1963, s. 12). ”Legen er seriøs, når den bliver taget alvorlig af 

deltagerne” (ibid. s 13). Legen underordnes den kultur, der er legens mål, og legens formål er at 

skabe en højere kultur. 

 

Rollelegen knytter sig først og fremmest til Caillois´ lege-/spilelementet: Mimicry/mimetisk.  

 

                                                 
72

 Steenhold (2000) uddifferentierer 5 grundroller og rollefordelinger i korttegningen af rolleleg: Skaber, Organisa-

tor, Aktør, Publikum, Manager. Der er ”overlap” mellem rollerne. ”Far” har oftest først og fremmest en ”publikums-

rolle”. ”Mor” har alle roller, undtagen ”publikumsrolle”. ”Hunden” er mest ”aktør” og kan spille (”organisere”) egen 

rolle i familien. I Bramming var ”hund” ikke med i den iagttagede leg. ”Far” ville sikkert have været mere aktiv, hvis 

han i stedet for havde fået ”hunderollen”. (Publikum kan også være yngre, tavse børn, som på afstand aflurer legen, 

for at lære sig at lege.)  

Pædagogstuderende (f.eks. Tobiasen et al 2010) tegner også kort og behandler det, de kalder ”den dominerende” lege-

rolles betydning for de ”børn, der ikke leger”. Den ”dominerende” skal af pædagoger” lære at være mindre domine-

rende, så børn, der ikke leger, kan få en anden plads (blive inkluderet) i legen. Her forstås legen (landskabet) med de 

forskelle, kortet viser sig for pædagogstuderende.   

En anden legekorttegner er Ytterhus (2003). Hendes kort tegnes med mikrosociologiske streger/forskelle. Ytterhus 

iagttager ved hjælp af sociologen Goffmans (f.eks. 1992 og 2004) sociale samhandlingsteorier som iagttagelsesfor-

skel. Legen bliver dermed en aktivitet/en ramme, hvor børn lærer sociale kompetencer i mikrosociologiske processers 

sociale samhandlinger (f.eks. vise vilje til social samhandling, overholde sociale normer for sociale handlinger og 

undgå sociale forbudshandlinger, vise samhandlingsressourcer og socialt nærvær mv.). Legen bliver/kan gøres til 

aktivitet eller medie, som ”lærer” børn/unge social samhandling.  
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Når nye spillere introduceres til rollespillet på Lyng i ”Kongeriget Talansar” og ”Ravnsborg” sam-

les de omkring L i en halvcirkel. L fortæller, hvor og hvordan spillet foregår, hvilke racer, folk og 

erhverv, som er med i spillet, og om reglerne. 

Introduktionen foregår i sekvenser, hvor L fortæller om rollespillet, i sekvenser, hvor L svarer på 

spørgsmål, og sekvenser, hvor L stiller spørgsmål til de nye, om hvor meget de ved. 

 

Note 21 

”Er der nogen der ved, hvor mange racer der er?” Hænderne ryger i vejret, og der svares: ”Sor-

telvere”, og L fortæller, hvordan sortelverne er. L siger: ”Det var sortelverne. Er der flere ra-

cer?” og igen er hænderne oppe, og m, som har været med som ny 8-10 gange, siger: ”Orker”, 

og m begynder at fortælle, hvordan orker er…”Det er nemlig rigtig”, kommenterer L og begynder 

at tale som en ork.  

 

(m fortæller senere i interview, at det er så hyggeligt, når L fortæller om rollespillet, og derfor går 

han med de nye, selvom han efterhånden er ”en af de gamle”.) 

 

Rollespillet adskiller sig således fra rolleleg. 

Rollespillet skal ikke samle unge omkring sig med regibemærkninger (”Nu siger vi ...). Rollespil-

lerne har hver torsdag aften en given ramme, en fiktion om ”Kongeriget Talansar”. Det kunne 

kaldes en rammeleg (Brostrøm 2002). Racer, regler, rollekarakterer, spillets scenarier og intriger 

mv. ligger fast. 

 

Iscenesætter, hovedfortæller og regissør er uden for spillet. Der tilbydes en fiktion og fiktionen 

fordrer, at rollespillerne forstår fiktionen og indgår en fiktionskontrakt om at være i dungeone-

ringens virtuelle virkelighed med orker, elver, dværge – og mennesker. Tidsligt befinder den fan-

tasifulde rollespiller sig i en periode mellem middelalder og mytisk fortid. Konventionen og den 

sunde fornuft i denne tidslige periode forstår, at der findes magi, evner og karakterer, som udgør 

en forståelig helhed, i forhold til hvad man kan og ikke kan. Rammen er budskabet (Goffman 

1992), som definerer; hvor ”vi” er og hvad er ”indenfor og udenfor”. (Vi vender nedenfor tilbage 

til fiktionskontrakten flere gange.) 

 

Handlinger sprogliggøres ikke og springes ikke over, med sprog. Handlinger udføres som hand-

linger, i nutid. 
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De nye spillere lærer, og de erfarne spillere ved, at den virkelige virkelighed slutter kl. 18 og be-

gynder igen efter kl. 21 under normale omstændigheder. En anden, for Bateson (2005) sekundære 

processers højere, logisk type dannes mellem kl. 18 og 21. I dette tidsrum er man enten ”off 

game” eller ”in game”. I disse tre timer er rollespillets virkelighed den omverden, som man må 

forholde sig til. 

  

Spiller man ikke længere, kan man trække sig ud af spillet. Dette sker oftest ved at lægge hånd på 

hovedet og markere sig som ”off game”. Man er dermed ikke i den virkelige virkelighed. Man er 

omgivet af rollespillets virkelighed og må og kan forholde sig til rollespillet. Det markeres, at man 

ikke spiller lige nu eller længere..  

Grænsen mellem ”off game” og ”in game” markerer, at der tale om en leg/et spil, en fiktion. En 

dobbeltbind- og lege-/spilkommunikationsmarkering, som skelner mellem leg og alvor: (”Dette er 

en leg og ikke alvor”) på en lidt anden måde, end der skelnes i rollelege. Den omgivende ”virke-

lighed” er rollespillet. I rollelegen er den virkelige virkelighed rollelegens omgivelse. 

 

 

Realitet, privat person > <>   < rollespiller 

Virkelighed   >  <> off game  < in game  

In real life (IRL) > <>   < In Play (IP)

   

Figur 3 

 

Note 22 – ”in game” og ”off game”. 

I interview med h understreger hun to ting. ”Nogle spiller så mærkeligt, at man er nødt til at gå 

”off game” for at finde ud af, hvad de spiller”. – Og – ”… for at rollespillet skal blive rigtigt, så 

skal man tage det alvorligt og lægge noget i det.” 

 

Rollespillerne i interviewene understreger alle, at alvoren i spillet er afgørende. At spillets regler, 

rammer og karakterer skal spilles ordentlig, alvorligt, for at rollespillet kan lykkes. Så selvom man 

kan sige, at der tale om en leg/et spil og ikke alvor, så kan det ikke lykkes, hvis legen/spillet ikke 

tages alvorligt. 
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Regler skal ikke diskuteres. Regler er som de er. Dermed bliver alvoren implicit. Den skal ikke 

gøres eksplicit. De kommunikationsmodificerende signaler (signaler der signalerer… (Bateson 

2005, s. 215) skal ”spilles”. 

 

Alvoren understreges også af, at den enkelte rollespiller spiller sin rolle, i nutid, i kampagnens og 

scenariernes frame, i en aktiv interaktiv dialog med med- og modspillere. Hvis regibemærkninger 

er nødvendige, fungerer kommunikationen og dobbeltbindet om, at dette er en alvorlig leg/et al-

vorligt rollespil ikke, og man går ”off game”, ud af spillet og alvoren, for at finde ud af, hvad an-

dre spiller, når de spiller (for/så) mærkeligt, jf. note 22, for at kunne spille rollespil igen. 

  

Rollelegenes regibemærkninger, legekommunikationens og -dobbeltbindets ”leg  alvor”-mar-

kører er ikke en del af den enkelte rollespillers spil. Rollespilleren må i aktiv interaktion med an-

dre rollespillere indgå i rollespillets alvor, i nutid. 

 

3.1.6. Pastiche 

 

I legeteorien (bl.a. Mouritsen 1996 og 2001) bruges begrebet pastiche, når vi forsøger at begribe 

leg og ”lade-som-om”. 

 

Begrebet pastiche bruges her i forhold til den kendsgerning, at rollespillerne har en bevidsthed og 

oplevelse af, at der er tale om en særlig fiktion, en særlig leg: et rollespil. Denne bevidsthed og 

viden er altid til stede. Rollespilleren kan hele tiden gå ”off game” og forholde sig til det igangvæ-

rende spil, eller stoppe op og spørge til, hvad en anden rollespiller spiller. 

 

Note 23  

I løbet af studieperioden taltes flere gange om at skifte perspektiv for denne forfatter og prøve at 

iagttage rollespillet indefra. En lang periode legede fantasien med at udvikle en rolle (fremstilling 

af en anden bevidsthed) som ”vismand”, som kunne komme i ”naturlige rollespilsituationer og -

samtaler” med deltagerne ”inde i rollespillet” og/eller en rolle som ”kunstmaler”, som kunne male 

”landskabsmaleri” og ”portrætter” som det ”rollespilnaturligste” i rollespilsverden. Projektet var at 

finde en iagttagelsesposition inde i rollespillet som deltagende i rollespillet, for at få nye, andre 
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data – indefra – og/eller at finde en vej til at komme ”tættere på” og samtidig have respekt for pa-

stichen. 

 

”Nåhh, det lykkedes nok ikke at få kappen på, hva`?”, grinede k. 

t: ”Torsdag morgen begynder jeg allerede at forberede mig. Jeg sidder i skolen og tænker på 

hvad jeg skal huske at have med … Jeg gør mig klar til at tage kappe på, så jeg kan spille rolle-

spil”. 

 

k havde i forskellige samtaler været med i processen, som skulle føre til at denne forfatter skulle 

blive rollespiller. Og k havde i flere omgange fortalt, at ”kappen” skal tages på.  

 

”Når den sidder på dig, så er det let nok at spille rollespil. Jeg har haft venner med herud, og de 

fik aldrig kappen på, så de kunne spille.” 

 

t fortæller om en glæde (”lykke”), når det er torsdag, for så er der ikke længere lang tid til, at  

”jeg skal ud til alle vennerne og spille shaman igen”. 

 

Både k og t (og andre) gav i undersøgelsesperioden udtryk for, at det er enten  eller.  

”Enten spiller du rollespil eller også er du en, som det er svært at spille sammen med”. 

 

I renskrivningen af feltnoterne og i arbejdet med afrapporteringen blev det tydeligere og tydelige-

re, at pastichen fordrer, at man ikke har flere dagsordner (forsker der spiller kunstmaler for at for-

ske), når man spiller. t bliver shaman og k bestyrer af ressourceboden. ”Kappen skal tages på
73

”.   

 

Note 24 

Faderen kommer med en kappe, som f har brug for. f holder hånd på hoved (”off game”), mens 

hun takker faderen og giver ham kys på kinden. f råber: ”Ses kl. 9!”, mens hun løber ind for at 

skifte. Faderen må køre hjem igen, uden selv at få sagt andet end: ”Her er kappen!”. 

 

f fortæller senere, at hun denne aften skulle følges med A, en NPC´er, som hofdame, og havde 

ringet hjem efter kappen. f forholder sig til den mulighed, hun har fået denne aften: At få lov til at 

                                                 
73

 Den opmærksomme læser har måske opdaget, at denne forfatter heller ikke er helt sikker på, hvordan ”kappen som 

forfatter i afrapporteringen” skal sidde. Benævnelserne skifter fra ”forfatter”, til ”forsker” … (3. personsbetegnelse af 

benævner) til ”jeg” (1. person i feltnoteafsnit), til en position som ”samtalepartner” (”vi” og ”man”), der henvender 

sig til læseren, til ”afrapporteringen” som et subjekt, der ”vil (noget)”. I afsnit 5 og i næste afrapportering gøres der 

rede for disse skift. Den interesserede må undre sig mange sider endnu. 
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følges med NPC´er og især A, som nyder stor anseelse i rollespillet. f forholder sig også til, hvad 

det kan kræve af rollen: at følges med den adelige, som er A´s NPC-rolle. 

  

Baggrund: A´s følge af hofdamer skaber rollen f som hofdame. f forholder sig både til A og til 

A´s rolle. En rolle med følge af hofdamer, som baggrund. f understøtter A´s spil ved at træde i 

baggrunden. En baggrund der skal skabe troværdighed og stemthed. Alle kan se, at her kommer en 

vigtig person, når man ser følget af hofdamer (og soldater). Samtidig bliv A baggrund for f, for 

uden A som baggrund, gav rollen som hofdame ingen mening.  

At pastichen kan påvirkes udefra ses i nedenstående noter: 

 

Note 25 

En solskinsaften i august 2009 er rollespilsområdet på Lyng fuld af forældre og yngre søskende. 

De kører ikke hjem som normalt. Enkelte fortæller, at ” vejret er så godt”, og de har taget en 

”god bog med” og vil læse den, mens de venter, i stedet for at køre frem og tilbage. Og så kan 

lillebror også ”få mulighed for at se rollespil”. Andre vil bare se, hvad det går ud på: ”De taler i 

munden på hinanden hele vejen hjem, og fortæller om magi, grever, hofdamer og sådan noget. Jeg 

tænkte, jeg kunne blive og se det, nu vejret er så godt”. Og ”s (en lillebror) har plaget om at 

komme med og se t spille rollespil”. 

 

Flere rollespillere har denne aften svært ved at få deres spil i gang. Nogle tvinges ud af rolle, fordi 

forældre eller søskende vil vide, hvad der foregår. En enkelt gang går lillebror ind midt i det hele. 

Storebror må gå ”off game” for at få lillebror væk fra sværd og skjolde, mens faderen står i borg-

porten og taler med vagterne, der samtidig skal kontrollere trafikken ind og ud af borgen. 

 

Rollespillet (pastichen) kan i forvejen vanskeligt håndtere tilskuere og publikum (jf. note 19 og 

32, og afsnit 3.1.3 og 5.3 om ”fjerde væg”). Et publikum, som ikke har ”stedsans”, forhindrer, at 

rollespillerne kan komme ind i og/eller forblive i pastichen. 

En anden virkelighed end rollespillets egen virkelighed (forældres og søskendes egen nysgerrig-

hed) kommer til at forstyrre og konkurrere med rollespillets virkelighed og troværdighed. 

 

På en ”normal” torsdag ser det ud til, at rollespillerne kan se bort fra, at de spiller på en boldbane, 

med Tarzansti/legeredskaber i et hjørne og to mål overfor hinanden; at kroen er i ungdomsklub-

bens sal osv. Bateson (2005) kalder det sekundærprocessernes evne til at ”diskriminere” (s. 232)  



 95 

(, som kan sammenlignes med, at en række stole kan blive en bus, der bevæger sig i et landskab, 

og kan diskriminere (ikke-iagttage), at der er andre børn, køkken, skabe og pædagoger i børneha-

ven). 

 

Note 26 

En anden solskinsaften på Lyng. Det er maj. Pladsen er fuld af unge, som spiller fodbold, leger på 

Tarzansti, cykler på stier og boldbane. Landsbystemning i Lyng. Rollespillet er i gang i og om-

kring de legendes, fodboldspillendes og cyklendes områder. En gruppe menneskekrigere kommer i 

snak med nogle fodboldspillere, som de tilsyneladende kender fra skolen eller? Menneskekrigerne 

og fodboldspillerne sætter sig ned og snakker 15-20 minutter. Så skilles gruppen igen, og krigerne 

fortsætter deres vanding mod orkborg (og fodboldspillerne spiller igen…). 

 

I forhold til pastiche og pastichens processer opereres med det, der kaldes en ”fjerde væg” (tilsku-

ere, publikum). Denne ”væg” behandles indgående senere. Her skal blot resumeres: At blive ”in 

game” afhænger af evt. tilskueres adfærd, ens egne evner til at blive i rolle og af andres evner til at 

levere spil og overholde lege-/genrekoderne. 

 

I køen foran den spilleder, som ajourfører spillernes karakterark (se mere afsnit 4.0.4), tydeliggør 

de ventende rollespillere pastichen. Rollespillerne sammenligninger karakterark. De stiller 

spørgsmål om evner, pris og points. De giver svar på regler om points. De fortæller hinanden, 

hvad det betyder for deres spil. De rådfører sig med hinanden om, hvordan de vil placere deres 

points, så de opnår de evner, de har brug for.  

Rollespil spilles ikke kun indefra. Det er også afhængigt af udefrakommende spildefinitioner/-in-

formationer (f.eks. evner og points). Det kan være nødvendigt, at gå ”off game” eller være ”off 

game” for at få styr på spillet ”in game”. 

 

Note 27 

En kriger ligger midt på kamppladsen efter et slag. Han er dræbt. Da alle kæmpende er draget 

videre mod nye opgaver og kampe, kommer to krigere tilbage og begynder at genoplive den dræb-

te, men der opstår usikkerhed, og de går alle ”off game”, tager karakterark frem og studerer dem 

sammen. Den dræbte og hjælperne finder tilsyneladende ud af, at de ikke kan genoplive den dræb-

te. Hænderne tages af hovedet, den dræbte lægger sig ned igen, og hjælperne løber mod Ravns-

borg. De kommer lidt efter tilbage med en shaman, som læser over den dræbte, drysser noget fra 

lille taske over ham og danser omkring ham. Den dræbte bliver levende og går haltende væk, støt-

tet af de to hjælpere. Han halter, fordi shamanen ikke har helbredt de brud, krigeren har fået. Det 

har hjælperne ikke råd til (fortæller de efter kl. 21). 
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”Off game” betyder her ikke, at man forlader rollespillet. ”Off game” betyder, at rollespillerne 

forholder sig til ”in game”, til rollespillets regler, karakterer, pointsystem, møntfod osv. (pasti-

chen). Rollespillets ramme overholdes og tages alvorligt.  

”Off game” og ”in game” gælder mellem kl. 18 og 21, og er begreber inden for rammen/framen 

rollespil på Lyng.  

 

Før kl. 18 og efter kl. 21 spilles ikke rollespil. Inden kl. 18, mens de ankomne venter på, at rolle-

spillet skal begynde, fægtes, løbes efter hinanden, grines, spilles teatralske grinende dødskampe. 

Der råbes, skubbes og skiftes mellem hvem, der kæmper mod hvem. Kampe afbrydes pludselig, 

når nye kommer til. Her er ingen struktur, og her er ikke tale om ”off game” og ”in game”, men 

tilsyneladende kun glæde, snak, spændt venten og måske leg. 

 

Pastichen, den særlige fiktion og det særlige univers fodrer en kreativ omgang med sprog: f.eks. 

tales der et særligt rollespilssprog, med høvisk tale i borggården og elverskoven, og tiltaleformer 

som f.eks. ”De”, ”min gode mand” o.lign. I orkborgen tales hæst, uhøvisk, bøvses osv. 

Sproget lægger op til – sammen med kreative tegn og symboler (artefakter) som f.eks. shamanens 

stave, bøger under arme; borgvagter med kofter; grønne og sorte ansigter; spidse elverører – mi-

metiske (mimicry) og agônale spil-/legetyper. En erkendelse gennem sanserne og æstetik forståel-

ser. 

 

Og når rollespillerne har spist natmad sammen med P på weekendlejr og har været ude af rolle og 

ladet snakken gå om alt muligt andet end rollespillet, så ”kunne vi ikke få spillet i gang igen”, og 

”vi lagde os til at sove allerede kl. 2”, selvom ”vi havde drømt om at spille til det blev lyst”. Pasti-

chen og magien var forsvundet i natmadens snak og anderledes processer.  
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3.1.7. Æstetik: 

 

Æstetik er et begreb som filosoffer gennem tiderne har forholdt sig til. Bakhtin ovenfor og Gar-

damar nedenfor anser selve legen som en æstetisk (selv)frembringelse, et æstetisk værk, hvilket på 

den ene side gør iagttagelse til et etisk anlæggende (Bakhtin 2001) og på den anden side umulig at 

iagttage og må i stedet fortolkes, fordi legen/æstetikken ”spiller” iagttager (Gardamar 2004). 

At nærme sig det æstetiske værk bliver således et reflekterende forhold, som dels fordrer en re-

flekterende dømmekraft og dels fordrer en fortsat æstetisk erfarings- og søgeproces og handlings-

rationalitet. Den æstetiske erfarings- og søgeproces adskiller sig fra den bestemmende og rationel-

le dømmekraft, som søger ”sandheder” og årsagssammenhænge, som kan gøre æstetiske ud-

tryk/værk til ”noget andet” end det æstetiske værk (f.eks. læring eller bearbejdelse af angst).  

  

Denne afrapportering vil ikke i dette afsnit tage os/jer længere ind og gennem denne akademiske 

diskussion om æstetik. I dette afsnit benyttes en nutidig begrebsafklaring, som definerer æstetik 

som 1) det skønne og harmoniske, 2) smag (hverdagsæstetik) og 3) erkendelse gennem sanserne 

(Austring et al 2006) og af disse tre undersøges nedenfor alene æstetikbegrebet: erkendelse gen-

nem sanserne. En erkendelse på kroppens præmisser og en læring knyttet til det, som viser sig for 

sanserne (mennesket) som f.eks. figurer, forgrunde og baggrunde, som sanses som oplevelse. 

Dette æstetikbegreb er noget upræcist, fordi erfaringsbaserede, reducerende, bestemmende, mono-

logiske, rationelle og downloadende erkendelser, som det ses i de afsluttende afsnit i næste afrap-

portering, også kan have sanselige dimensioner, uden man derfor ville sige, at de er æstetisk base-

ret. 

 

Når æstetisk, som erkendelse gennem sanserne, bliver interessant i forbindelse med undersøgelsen 

af rollespillet på Lyng, kan det begrundes med, at hengivelsen til legen/rollespillet og en optaget-

hed af aktiviteten for dens egen skyld, er knyttet til de sanselige selvvirkeliggørelsesprocesser og 

sanselige erkendelser og perceptioner, som rollespillet tilbyder de spillende rollespillere gennem 

spillets fortællinger og artefakter. 

For at kunne spille ”rigtigt” må den enkelte spiller indtræde i en ”verdensinvolverethed og ver-

densåbenhed” (Pahuus 1995).  
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f spiller i tre timer en tilskadekommen, tydeligt såret og bestjålet. f er ikke 11-12 år, i disse tre 

timer. Symbolerne (de sminkede sår, det lasede tøj) skal sanseligt erkendes. f bliver en sanset per-

son (rollen), på baggrund af den sansede verden, ”Kongeriget Talansar”. Form og indhold hænger 

sammen. Både f og medspillerne sanser og oplever af kroppen (jf. note 61). f´s sminke og tøj bli-

ver et æstetiske værk, som skal sanses og opleves. 

Havde f sminket sig på samme måde i skolen, ville det straks være blevet sanset som sminke, og 

adfærden (at sminke sig sådan) kunne gøres til genstand for vurderinger om mulig afvigertilbøje-

ligheder (tanker om kroppen), årsagssøgen og betegnelse som en, der f.eks. søger opmærksomhed. 

f´s sminke bliver symptom, og ikke et æstetisk værk. 

 

Rollespillets tilsyneladende formålsløse formål, ud over at have det sjovt, som er legens og rolle-

spillets dynamik, skaber, som i æstetikken, en kreativ og skabende aktivitet, som stræber mod 

form og formgivning. Dette kræver både æstetisk kompetence og social konsensus. Kompetencer 

og konsensus som kan føre frem til overraskende fællesværk og -mønstre i det, der udefra kan 

forekomme som kaos (se note 49-52, 53, 62 og 64). Særlige intense situationer bliver til en æste-

tisk orden og opdagelse, mens spillerne/de legende går op i legens/spillets overindividuelle en-

hed … 

Uventede detalje, overraskende indtryk og udtryk, absurde handlinger og pludselige mønstre gives 

af ”det gode rollespil” og ”den gode rollespiller” en sammenhæng og en form i kaos, og skaber en 

anden orden end hverdagens virkelighed. En æstetisk og måske kortvarig orden, skabt af den en-

kelte rollespiller eller en gruppe af rollespillere, skabt af og knyttet til det mulige overraskende og 

det absurde anderledes. En orden, som både henviser til den enkelte og gruppen, men som også 

bliver noget andet og mere, et niveau over gruppen og individet, som indgår i rollespillet. Det go-

de rollespil og den gode rollespiller skaber et overindividuelt niveau, som bryder med hverdags-

genrens vanetænkning og blindheder (jf. Batesons ”højere logiske processer” og ”sekundærpro-

cesser” afsnit 3.1.4).  

 

Når denne iagttager har flaneret
74

 mellem rollespillerne, dukkede igen og igen temaet ”symbol” 

op. Det grønne ansigt, der symboliserede enten ork eller goblin, de spidse ører elver, koften borg-

                                                 
74

 Flanere: En måde at undersøge et sted og en kultur. Flanøren går langsomt, går faste ruter, stopper op, bliver kendt 

og genkendt som person og ikke kun som ”rejsende” (turist) og nysgerrig (besøgende). Flanere er blevet en metafor 

for, hvordan nogle af denne afrapporterings feltnoter er blevet til. Flanere kaldes senere i fodnote 127 en ”iagttagel-

sesposition” blandt iagttagelsespositioner. 
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vagten osv. osv. Symbolerne demonstrerede relationen til den sammenhæng og den verden, vi 

befinder os i, ”Kongeriget Talansar”. 

Symboler signalerer/meddeler både, hvor man er, og også hvem du/jeg/vi er/kan være. Symboler-

ne gør mere end at signalere og meddele. De er kontekstmarkører, som både er ”medier” og 

”medierer” til sanserne og rollespillets særlige fornuft (ratio
75

). De skaber en oplevet virkelighed, 

som kan gøre klubbens arbejdsborde til kroens borde torsdag aften. De kan gøre en rollespil-

ler/NPC´er, som er malet gul, til et tordenbrag og lynnedslag (jf. note 47), og kan gøre f til hofda-

mes følge, når hun tager kappe på (jf. note 24) osv. 

 

Symbolerne og medieringen er således kodet. En kodning, der bygger videre på tidligere kodnin-

ger, så den både kan kaldes kulturel og er kulturelt kodet. ”Ingen bliver den første taler” kalder 

Bakhtin det. Det, der siges, gøres og spilles, ”kroger sig fast” til kulturelle koder, symboler og 

medier, som har fået og giver status som kultur. 

 

Med dette blik bliver rollespillet på Lyng noget enestående, når rollespilslandskabet iagttages.  

I de undersøgte klubber, som også spiller rollespil, opstår ikke en kultur, en symbolverden og me-

diering, knyttet til æstetik som erkendelse gennem sanser. 

Rollespillet er i disse klubber knyttet til perioder (ugelejr, weekend, fredag i to timer), og rollespil-

let er en aktivitet med pædagogiske formål. Pædagogerne begrunder i samtaler/interviews rolle-

spilsaktiviteterne med ”bevægelse, motorik, lære slåskultur, socialisering, udvikle fantasi og krea-

tivitet, fyre energi af” mv. ”En fredagsaktivitet for drenge med sværd og skjolde” kalder en ikke-

rollespillende kvindelig pædagog det, mens der lægges tryk på ”drenge”.  

Iagttaget som æstetisk værk er her snarere tale om de tidligere krigs-, kamp- og landskabslege 

med (agônale) fægtekampe som bærende element. 

Og – Den sminkede og udklædte bliver rolleskuespiller, som udstiller sminke og udklædning som 

rekvisit. Den sminkede og udklædte har endnu ikke gjort sminke og udklædning til ”tøj”, som er 

at taget rigtigt på (jf. afsnit 4.0.5) 

                                                 
75

 Det kan måske forekomme mærkeligt at bruge ”ratio” ((sund) fornuft) som noget, der kendetegner rollespillet på 

Lyng. I denne afrapportering dukker ”ratio” ellers kun op som et ”modbegreb”, som skal demonstrere, hvad rollespil 

og leg ikke er (ikke-fornuft). Men legen og rollespillet er afhængig af en ”ratio”. En særlig (sund) fornuft, som auto-

matisk afgør rigtig og forkert, sandsynligt og usandsynligt, godt og ondt osv. i en ellers irrationel verden med orker, 

ånder og f.eks. evner til at kaste iskrystaller og opleve latexsværd som dødbringende våben. Den særlige irrationelle 

ratio er forudsætning for ”at være i pastichen” (jf. afsnit 3.1.6).   
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(I tredobbeltparentes kan man næsten høre pædagoger sige: (”Det er bedre end ingenting”) og 

høre sig selv indvende, at (”det stadig ikke er det samme”), og…(vi lader det ligge, og iagttager 

igen rollespillet på Lyng)). 

 

Æstetikken, i denne sansende forståelse, udvikler forskellige symbolske former.  

 

Her skal indskydes, inden vi går videre: 

Denne afrapportering burde formodentlig søge en diskursiv symbolsk form, i bestræbelserne på at 

opstille en præcis, entydig og objektiv beskrivelse af det, som tidligere er blevet kaldt en mul-

tikompleksitet. En ”objektivistisk meningsteori” (jf. Bonde 2009 og afsnit 1.1) 

Ved at ville benytte en formidlingsmetafor (rombeporfyren) tilslutter denne afrapportering sig 

også en æstetisk symbolsk form, som ønsker at inddrage læseren og ønsker en aktiv interaktiv 

læser, som ikke bare forsøger at finde sammenhænge i denne rapport, men også aktiv interaktivt 

deltager i kodning og afkodning, i en egne forståelser. Den æstetiske symbolske form ønsker ikke 

kun at formidle (diskursivt) følelsesneutralt og objektivt. Den æstetiske symbolske form søger at 

kommunikere, interaktivt og også subjektivt. 

 

Rollespillerne anvender formodentlig en ”korpsbaseret meningsteori” (jf. Bonde 2009), som 

udvikler ikoniske
76

 symbolske former af den æstetiske symbolske form, når de tager ”orkmaske 

på”, vælger at ”rive i marken” som bonde, ”står ”ret” som borgvagt” osv. Her er tale om signaler, 

ikoner, som er kontekstuafhængig af den normalkontekst, som er en fritidsklub, med legeplads og 

boldbane. Ikoner og æstetiske symbolske former vækker kontekstbundet, kropsbaseret følelser af 

frygt for orker, følelsen af produktion af fødevarer hos bonden, der river i marken, og følelsen af 

disciplin, magt, kontrol og orden om soldaten, der står ret. 

 

Rollespillet er sanseligt i forhold til synssans. Sceneriet/området med borgen Ravnsborg, elver- og 

orkskoven, orkborgen mv., og orker, elvere, krigere og håndværkere i særligt tøj, med våben og 

redskaber, og f.eks. piger klædt ud som hofdamer, kropiger osv. lægger op til sanserne: æstetisk, 

sanselig, symbolsk og ikonisk form. 

 

                                                 
76

 Ikon: Betydningshelhed. Når man ser ”en grøn dreng” i rollespillet på Lyng en torsdag aften, så ser man en ”ork”. 

Rollespiller med spidse ører og lang kappe og (kunstfærdig) stav er ikonet for ”elvershaman”. De spidse ører ikon for 

”elver”. (Kunstfærdig”) stav ikon for ”shaman”. 
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Kommunikationen er æstetisk symbolsk. Der tales høvisk med fremmede og adelige. Der bøv-

ses og tales hæst af orker. Der tales ”militærisk” af befalingsmænd og borgvagt.  

Kromutter taler som en skrap ”kælling” (for at holde orden). Krofatter taler høvisk og underholder 

gæsterne med fortællinger om farefulde sørejser på de mange have. Imellem fortællinger spiller 

han fløjte.  

 

Rollespillerne har udviklet et særligt æstetisk formsprog, som skal sanses af modtagere af form-

sproget. Sproglige, æstetiske symbolske former videreudvikles med produktion af artefakter 

(kunstfærdigt tøj og brynje, læderbeskyttere, våben, hovedbeklædninger, ”ældede” bøger og do-

kumenter, indretninger osv.), som meddeler, hvem man taler med, og hvordan det kan forventes, 

der kan tales. 

 

Note 28 

k viser rundt i ugelejren 2010 få timer inden spillet går i gang. Hun har sammen med andre frivil-

lige og de tre medarbejdere bygget forskellige lejre op i landskabet uden for Gelsted på Fyn. 

k viser stolt forskellige, til ugelejren, fremstillede artefakter. Hun nærmest sitrer i kroppen, da hun 

siger: ”Det er blevet så godt i år. Det er nemt at spille rollespil her. Det bliver hyggeligt”, mens 

vi går rundt i et af menneskenes huse, med langbord, hæderspladser, aflukke til noget k kalder 

”stalden”. ”Tiden går langsomt lige nu. Sådan er det altid, når man glæder sig”.  

(Vi fordrev tiden med, at k fortalte om sin baggrund, skolegang mv. ”Vi kender jo hinanden nu, så 

det er nemmere at tale sammen. Det er noget andet i skolen. Der kender vi ikke de voksne”) 

 

Af æstetikken (erkendelse gennem sanserne/kroppen) dannes en aura, en atmosfære
77

 og stemt-

hed, (se f.eks. Dupont 2008) som er forventningsfuld, spændt og åben. k åbner sig mod spillet og 

samtalepartnere, som andre unge også gjorde, mens de også ventede på, at spillet kunne begynde. 

 

Note 29 – ugelejr 2009 

”Du skal se den ”dungeons
78

”, de har lavet. Den er så uhyggelig, så mange er nødt til at have 

voksne med ind i den. Den har de lavet rigtig uhyggelig. Det er godt lavet. Og når du er der, skal 

                                                 
77

 Litteraturen om atmosfære i pædagogikken hævder, at mennesker ”griber ud efter” atmosfæren i æstetikken og 

æstetikkens atmosfære ”griber ud efter” mennesker. Atmosfære er i denne forståelse dialektisk og relationel. En 

atmosfære kan ifølge den pædagogiske litteratur være kontrollerende, ustabil (skabe usikkerhed) og samspillende. 

k oplever æstetikken og atmosfæren på ugelejren som samspillende, åben og ”til at spille rollespil i”.  
78

 Til ugelejren har et par ældre rollespillere af presenninger, rafter, snore, gaffatape og tov skabt en overdækket, mørk 

labyrint. I labyrinten er placeret forskellige figurer (skåret ud) af flamingo eller fundet i genbrugsbutikker. Figurerne 

er belyste, så de (n:) ”er uhyggelige”. Kombinationen af mørke, labyrintgange og oplyste figurer er blevet til et ”spø-

gelseshus”, som skaber ”glans” ved frokostbordet dagen efter. De unge fortæller i munden på hinanden om uhyggen, 

hvor forskrækkede og bange de var blevet – og om hvor godt det er lavet. 

Dungeons´ og dværgenes artefakter er fremstillet på forlejr til ugelejr (jf. f.eks. note 10 og 38).     
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du se dværgenes grotte”, foreslår en sortelver, mens han reparerer et telt, som er ved at vælte i 

blæsten.  Sortelverne har lavet en ringformet lejr med telte, presenninger, portarrangement, bål-

plads o.m.m. på åben mark ”Det er ok det her, men dværgenes grotte, det er noget særligt.” 

 

Og 2009 er et godt år. Dværgene har med presenninger, rafter, snor, gaffatape og tov konstrueret 

en grotte, som ender i en stor tronsal. Det hele er mørkt og gråt. Også dværgene selv. Udenfor og i 

alle grottegangens snoninger og indsnævringer og i tronsalen er placeret fælder (store sten (af 

gråmalet flamingo) som er hængt op og kan knuse fjender ved sindrige udløsningsmekanismer. I 

tronsalen troner dværghøvding i tronstol for enden af et stort bord. På bordet flyder forskellige 

artefakter (bøger, knive, smykker mv.). 

Menneskeborg er en ringborg med indgangsport. Indgangsporten er to store tårne, forbundet med 

plateau over indgangen. Porten kan lukkes af vippearrangement. På plateauet over indgangen hol-

der skiftende krigere vagt og kan kommandere vippeport åbnet og lukket. 

 

Note 30 

”Mor! Du skal se hvad de har lavet!” Vi går sammen ned til menneskebyen. Da vi er kommet over 

en lille forhøjning ses de første, lyse telte, som er byens huse, og presenningerne, som er byens 

ringmur. Da vi drejer om et hjørne ses portbygningen. Moderen: ”Hold da op. Det skulle din far 

se! Han ville blive helt vild.” Drengen: ”Er det ikke flot? Godt jeg skal være menneske i år.” Vi 

efterlader ”mennesket” og går sammen ned til moderens bil: ”Det er vildt så meget de gør ud af 

det! … han har bare glædet sig sådan … næste år får han nok lov til at tage med over og forbere-

de lejren”. 

 

Dværggrottens grå mørke og menneskebyens port er medier, som koder, medierer og skaber en 

atmosfære, som fortæller sanserne og den særlig fornuft (ratio), ikke bare hvor vi er, men giver 

også forestillinger om, hvilke scenarier, intriger og investigations, som kan og vil kunne blive 

fremstillet her.  

 

Note 31 

h er læge. Klædedragten er brun, med hætte. Bukser poser ud, og skoene er lædersko. Over skul-

deren har h en lædertaske med forbindinger. I forskellige læderremme bæres ”lægeinstrumenter” 

og små poser, som indeholder helbredende urter. Under armen bæres en gammel bog. 

Når man taler med h, svares man høfligt, og man bliver altid spurgt til helbredet. h deltager ikke i 

slag, men spiller rollespil som læge, og bliver opsøgt som læge. 

En såret kriger bringes ind i borgen og der sendes bud efter lægen. Lægen iler efter vagten, som 

har hentet ham. Bandager tages frem, vikles om krigerens hoved og arme og urter findes frem. 

Vagten løber til kroen efter noget at drikke til den sårede. Den sårede bæres op i tårnrum og læg-

ges på bord, mens befalingsmænd går uroligt rundt, snakkende med h om den såredes helbred, 

muligheder for helbredelse… 
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h er i gang med en kodet, medieret og æstetisk virksomhed. Han taler fra følelsen af at være (æl-

dre tiders) læge, og om en patients afhængighed af en læge. Befalingsmand og h er begge skaben-

de, i en åben samspillende atmosfære i processen fra syg kriger til helbredt kriger, fra patient til 

rask kriger. I spillet indgår 5-6 borgvagter, en befalingsmand, h – og en såret kriger. 

 

Note 32 

Tæt på fængslet står j. Han ser ud til at være udenfor. Jeg afbryder hans spil, og han fortæller, at 

han er menneske. Han er ved at ”bygge” en mestertyv op, men lige nu er han næsten ude af stand 

til at stjæle noget, fordi han ikke har ”evnepoints” nok. Han står derfor og venter på et bytte, som 

han kan stjæle fra. Samtidig skal han undgå borgvagterne, som vil arrestere ham, hvis de ved, 

hvad han er ude på. 

Lidt efter hyres han af en befalingsmand til at vogte fængslet, mens borgvagten skal ud og kæmpe 

mod en sammenslutning mellem orkerne og ?. j viser mig to ”spar”, som han har fået for at holde 

øje med fængslet. ”Og de ved ikke en gang, jeg selv er tyv”, griner han (ude af rolle). 

 

Tyven og lægen skal på symbolsk æstetisk form signalere og kommunikere, samtidig med at de 

skal forholde sig til helheden i spillet og til enkeltdele. At stjæle uden at blive opdaget, inde i bor-

gen, er ikke enkelt. Ligesom det ikke er enkelt at spille læge og helbrede en såret, troværdigt.  

Og tyven skal finde en, man kan stjæle fra (med få points i ”opmærksomhed”). Sanserne er på 

arbejde, for vælges forkert, vil han blive arresteret og dømt. Kun sanserne kan redde ham, når han 

vil være mestertyv og endnu kun har få ”evner”. 

 

I rollespillet opstår spændinger mellem ”maskernes” nutidsorienterede betingelsesrealiseringsmu-

ligheder (Mørch 1993) og de forskellige og måske mulige fortællinger. De æstetiske koder og me-

dier gør rollespillet til mere end (blot) rolleleg.  

 

Inden vi forlader lege-/spilteori og går videre til rollespillets kendetegn skal endnu en legeteori/-

teoretiker undersøges/præsenteres: 
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3.1.8. En hermeneutisk lege-/spilteori – Hans-Georg Gardamer 

 

For Gardamar (2004) er det ikke den legende og den spillende, der er grundleddet og subjektet i 

legen og spillet, når ”legen kommer over én”. Det er derimod legen og spillet selv, som er grund-

leddet og subjektet. Den legende og spillende bliver genstandsled og et objekt, der ”bliver leget og 

spillet”, når ”legen indfinder sig”. Den, der leger og spiller, ved, de ”kun”
79

 leger og spiller. De 

legende og spillende opnår og opfylder dog først deres formål, det tilsyneladende formålsløse 

formål, når de legende og spillende går op i spillet og legen og forholder sig selvfremstillende, let 

og uden anstrengelser, selvom legen/spillet kræver energi (en anstrengelse uden anstrengelse), og 

følger legens/spillets bevægelser, horisontsammensmeltninger, mulighedsbetingelser og alvoren i 

selvfremstillingen i legen og spillet. I denne legende alvor inddrages og forvandles den spillende 

og legende, som erfarer spillets og legens eget væsen og egen bevidsthed, som en brusen, puls og 

rytme, (jf. senere afsnit 5). Legen og spillet belærer ikke. Den forvandler og fremstiller i legens og 

spillets egen ”gøren” og skønhed. 

 

 

(3.1.8.1. Sidebemærkning: 

 

Når vi i afsnit 6 og i næste afrapportering bl.a. møder temaer om inklusion og ungdom dukker 

”venskab” og ”ensomhed” op som tegn på ungdomsliv, som er ”lykkedes” eller ”mislykkedes”. 

Gardamar vil hævde, at ”ensomhed” ikke løses, når voksne/pædagoger/politikken med aktiviteter 

vil skabe nærhed mellem personer. Ensomheden kan kun ”mødes” (løses?), når Den (ensomme) 

Anden er givet, og fællesskabet ”spiller alle”, og fællesskabet ”spiller op til” til fremstilling i fæl-

lesskabet. Gardamar kritisere hermed den målrettede løsningsorientering, som tilhører ”for-

målsverdenen”.)  

 

Og tilbage til Gardamar: 

 

Spillets og legens væsen og bevidsthed opnår en forrang i forhold til de legendes og spillendes 

bevidsthed. Legens og spillets endemål fornyr sig, i bestandige gentagelser. Leg og spil er i denne 

                                                 
79

 Gardamar deler verden op i 1) ”formålsverden”, svarende til Bateson ”primærprocesser” og Bakhtins ”hverdags-

kronotoper” (jf. afsnit 5.1.1) og i 2) ”legeverden”, svarende til henholdsvis ”sekundærprocesser” og ”karnevalismen” 

(jf. afsnit 5.1.3). De to ”verdener” ser forskelligt på årsagssammenhænge, alvor, formål osv. 
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forståelse ikke nogen handling i almindelig forstand. Leg og spil kan sammenlignes med kunst-

værk, musikstykker, digte.  

Vi resumerer: Legen bliver et æstetisk udtryk, noget i sig selv, et grundled, skabt, som en naturlig 

proces, selvfornyende, uden anstrengelse, selvom der lægges megen energi i spillet og legene. 

Spillet/legen bliver herre over den legende og spillende, og den legede og spillede fanges af spillet 

og legen, tryllebindes og ”bliver spillet”.  

Spillerne og de legende spiller noget, med bestemte lege-/spilbevægelser, en bestemt lege-

/spiladfærd forskellig fra anden adfærd, for at kunne lege/spille sig selv ud, som er legens/spillets 

virkelige formål: at strukturere og forme selve spillets og legens bevægelser. Vurderingerne knyt-

tes til, om man lykkes at lege/spille legen/spillet
80

. 

 

Note 33 

Vi sidder i kroen. Mange spillere er samlede i kroen. Her er trygt. Nogle er søgt herind for at væ-

re i sikkerhed for dragerne, som hærger elverskoven (”… de er farlige” ... man ved ikke om de er 

bag det næste træ …”) Eller måske er det mørket, som er kommet tidligt denne oktoberaften, der 

har samlet rollespillerne i kroens oplyste lokaler ((de siger noget andet) ”… det var godt at kom-

me ind i varmen (mens de skåler i mjød) ... gøre godt med noget at drikke (til kropige) …”).  

De mange samlede spillere betyder, at der er flere spil i gang. Omkring kromutter handles mjød 

og brød. Flere spil, også kortspil, er i gang ved bordene. Krofatter fortæller om færd som kaptajn 

på mange have. Orker vælter rundt og sendes ud igen af borgvagt.  

Omkring min tilbagetrukne position samles 4 spillere på 11-12 år. De fortæller, at de er bange for 

både dragerne og mørket. De er gået ”off game” sammen med mig, i ”min udenfor position”. Vi 

bladrer lidt i mine noter, mens vi venter på, at A kommer. Hun plejer at tage sig af de rollespille-

re, der er utrygge og bange. Og hun plejer at få dem ind i spillet igen, sammen med hende. 

De 4 spillere er nævnt et par gange i mine noter, og vil i forbindelse med hver episode høre, om 

jeg synes, ”det var godt rollespil”? 

 

Det, der ”var godt rollespil” i situationen bliver nu, mens vi venter på A, analyseret, med rolle-

spilstumult og -larm i baggrunden.  

 

                                                 
80

 Fra noter i forbindelse med at jazzmusiker Søren Møllers besøgte Vostrup Efterskole efteråret 2009. (Trommesla-

ger Kresten Osgood har sommeren 2009 sagt noget lignende i radioen (P 1)): Møller (og Osgood) fortæller om at 

blive ”spillet af musikken”. Når det lykkes, ”… lytter man ikke til det, man selv spiller. Man lytter til de andre og til 

det, som vil spilles. Man skal være der, så det, der kommer, kan komme ...” ”Det handler mere om at lytte end om at 

spille og det sker i nuet”. ”Det kan ikke nytte at forsøge at anstrenge sig for at spille det igen. Det sker, når musikken 

spiller mig, og så kan det ske igen.” ”Det eneste, du kan gøre, er at forsøge at spille godt, så de andre kan lytte … Det 

vigtigste er, at du må forsøge ikke at komme i vejen for, at det kan ske. Når jeg lytter til det, de andre spiller, spiller 

det, jeg spiller, sig selv.” ”Jeg skal finde en fortælling, så de andre kan være i musikken og bruge min fortælling i 

deres fortællinger.” Der opstår et ”møde” i musikken/jazzen (jf. afsnit 5.4) 
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”Det du gjorde, da vi mødtes med smeden, betød, at vi fik en chance for at tjene nogle ressourcer, 

så hellebardemændene …”, og ” jeg var rigtig bange, men hvis jeg bare var løbet, var vores res-

sourcer gået tabt”…”det var godt, det du gjorde. Nu har vi stadig…”. 

 

Episoderne og samtalen om episoderne i noterne tydeliggjorde, at rollespillets scenarier, intriger 

og investigations ”har spillet rollespillerne”, inden for rollespillets formål, som er at skaffe sig 

ressourcer og fordele gennem forhandlinger, snyd og kampe (trods frygt). 

Rollespillerne i denne note må nok betegnes som ”dramatister” (jf. 3.1.2), og deres horisont er 

legens/spillets fælleshed og fællesskab, når de betydningsbåret bedømmer deres eget rollespil: 

 

Med en metaforisk sammenligning kan Gardamars gardamarske sproglige snørkler, som loyalt er 

forsøgt fremstillet i teoriafsnit ovenfor, måske tydeliggøres: 

Spil og leg kan sammenlignes med musik og farvespil. Det er ikke den enkelte tone, der er musik-

ken (Bastian 2004), eller den enkelte farve i et farvespil, der er farvespillet. Den enkelte tone er en 

tone. En farve er en farve. Tonen gør øret og farven øjet ”virksomt” (jf. Goethes farvelære (Boëti-

us et al 1998), og denne virksomhed er på egen hånd i stand til at skabe (lyd- og) farveoplevelser, 

bl.a. ”efterbilleder”, ”farvestigninger” (fortætninger) (og tendens til enhed). Øret og øjet er ”spil-

lede”, virksomme og skabende ”medspillere”, når lyd høres og farve ses.  

Og - musikken er også harmonier, pauser (ikke-lyd), hurtigt, langsomt, akustik (samspil med f.eks. 

vægge og loft) osv., og musikken vil hele tiden forny sig i gentagelser, temaer, refræner og impro-

visationer. Farvespil…   

Rollespillet på Lyng kan med Gardamar forstås sådan, at den enkelte rollespiller ikke er rollespil-

let på Lyng. Rollespillet på Lyng er en enhed og et sammenhæng af rollespillets spillede rollespil-

lere. Gentagelser af forhandlinger, snyd og kampe fornyr rollespillet gennem nye gentagelser uden 

endemål, med rollespillets egne formål for øje (og øre), som også spiller med, hvilket fører frem 

mod … 
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3.1.9. Æstetisk fordobling 

 

I rollespillerens omfavnelse af den fantaserede rolle indgår rollespilleren i en æstetisk
81

 fordob-

ling. 

 

Sammen med andre rollespillere, som også forventes at omfavne deres roller, vil rollespillerne, 

når rollespillet (pastichen/fiktionen) lykkes, supplere og komplementere hinandens formudtryk. 

Og (videre)udvikle en æstetisk kommunikation, æstetiske udtryk, symbolske former og ny indsigt 

og erkendelse.  

 

Vi går en lille omvej i argumentationen for ovenståendes ”sandhedsværdi”. 

 

Hverdagsliv og leg/spil adskilles i tre niveauer for kontekstforståelse og -bearbejdelse i Fine 

(1983): 

 

Den primære kontekst: Den almene og erfaringsbaserede forståelse vi som mennesker har om 

verden og hændelser i denne. Ikke-leg (svarer til Batesons primære processer og simplere logik, jf. 

afsnit 3.1.4) 

Lege-/spilkontekst: De legende/spillerne er først og fremmest spillere/legende, og handlinger be-

stemmes af spillets/legens regler, hvilket gør, at handlingerne bliver universelle, almene og indgår 

i konventioner om spil/leg. 

Legefigur-/rollespilsfigurkonteksten: De legende/rollespillerne agerer i en legefigur-/rollespils-

figurkontekst. De fremstiller en specifik rolle (svarer til Batesons sekundære processer og højere 

logiske typer) 

 

For at belyse niveauerne i ovenstående anvendes en forskel: Forskellen mellem rollespillet på 

Lyng og f.eks. selskabslege/-spil (se fodnote 82). 

Rollespillere forventes i modsætning til selskabslegere (skakspillere, rollelegere, simple krigs-, 

kamp- og landskabslegere, temalegere osv.) at etablere betydningsfulde og ikke-distancerende 

relationer med et ”rolleselv”
82

. 

                                                 
81

 Denne forståelse af æstetik lægger en dimension til æstetik som erkendelse gennem sanserne. En erkendelse om sig 

selv og andre. Æstetik dukker op igen i afsnit 5.4. 
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I rollespillet skabes en forventning om en ”omfavnelse af rollen og spillet”, vilje til samhandling 

og fokuseret
83

 aktiv interaktion i rollespillet (Goffman 2004). Med Goffmann (1992): ”Gå i rol-

le”
84

. En forventning om at den rollespillende ”forvikler/fletter personlige, rolle- og gruppeselver” 

i processen med en åbenlys tilknytning til egen rolle, til eget erhverv og folk og til kampagnen. 

 

Den enkelte rollespiller er til stede i en dobbelthed, som sig selv og som den omfavnede rolle, og 

han/hun er til stede, sammen med medspillere, som også er til stede i denne dobbelthed (Austring 

et al. 2006). Rollespilleren skal både give indtryk af og udtryk for sig selv, føle liv i og give liv til 

rollen (”tage kappen på”, jf. note 23 og 24), være i og træde i rolle, og skabe og formes af det sær-

lige rollespilsunivers. 

 

Den enkelte spiller lærer noget om sig selv, noget om sig selv i ”rollen” og noget om en anden og 

den anden i ”rolle” som sig selv og i rolle, og noget om det, de spiller og vil kunne spille sammen, 

og noget om selve spillet, som kan kaldes et fælles tredje, som man er sammen om (Tønnesvang 

2002).  

Rollespillerne skal samtidig både producere og mødes i og om spillet, med æstetisk symbolske 

formudtryk, som roller. Rollerne kræver en omfavnelse, spontant engagement i rolleaktiviteter, 

demonstration af kvalifikationer og evner i rolleudførelse og kreativitet og fantasi, som hentes i 

den enkeltes spillers egne ”lagre af ideer og erfaringer” (Seves 1978). Det kreative og fantasifulde 

lager af ideer og erfaringer, som i hverdagens samtaler ofte undertrykkes og/eller anses som tegn 

på afvigende adfærd, hvis det kommer til udtryk, er i rollespil en gave og et ønske. 

En borgvagt kan fægte, tage mod ordre, træne eksercits og samarbejde, er handlekraftig, kan løbe 

og ligge på lur, er disciplineret og kan vente på, at ”der sker noget”, osv. (En skoleelev …?) 

                                                                                                                                                                
82

 I selskabslege (, skakspil osv.) skal man normalt lege ”passende ikke-for-meget” og ”midlertidigt”, ”afbrydeligt” 

(”bare en leg”), med en distancerende relation mellem det personlige selv og et legende selv. En selskabsleg er en 

aktivitet/metode rettet mod at gøre selskabet sjovt (formål: en vellykket aften). Selskabslegen bliver et middel for 

selskabet. Bliver legen for alvorlig, kan det blive pinligt (”holde mens legen er god”). På samme måde skal man spille 

skak, og ”tabe og vinde med samme sind”. Legerollen (og lege-/spilkontekst) skal helst ikke overskygge den normale 

persons fremtræden (den primære kontekst). 
83

 Ytterhus (2003) kalder ”fokuseret interaktion” en ”sjælden vare” i vore institutioner. 
84

 Goffman (1992) iagttager samfundet og socialt samliv som et teater, som spilles uden manuskript. De kompetente 

finder dramaturgien i de sammenhænge, de indgår i, og evner at spille roller i de sammenhænge, de indgår i. Dette 

betyder, at vi som i et teater er roller for hinanden med en ”frontstage”, som skal vise hvad, hvem og hvordan vi vil 

være, og en egen ”backstage”, som kun i særlige sammenhænge er passende. Det handler om at ”udfylde rolle” og 

”stå distance”. Det handler om at være kompetent og mestre at ”dramatisere hverdagsteatret” passende. I afsnit 5.1.3 

hævdes det, at rollespillet omarrangerer forholdet mellem ”backstage og frontstage” i forhold til ”hverdagsteatret”. Vi 

har allerede tangeret dette tema med f´s brug af sminke, som skal fortælle, at f er overfaldet (jf. note 61). 

Selskabslegene forventes i legene at vise ”hverdagsteatrets” ”frontstage” (på en sjov og legende måde (legekontekst)). 

Hvis ”backstage” vises, bliver det også selskabslegen pinligt.   
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En shaman er eftertænksom, ser verdenssammenhænge metafysisk, kan manipulere både menne-

sker og guder, kan forholde sig til abstrakte begreber osv. (En skoleelev …?) 

  

Når rollespillet efter spillet giver ”glans” til aftenens og kommende dages samtaler og minder, 

opstår et anden æstetisk fordobling og et andet fælles tredje. Her forholder man sig til rollen, 

som en anden end sig selv, som en præstation (fordoblet kunnen i 1. orden), og til sig selv som 

den, der gav spillet og rollen liv (fordoblingens kunnen i 2. orden), og der tales om (minder og) 

den fælleshed, det første fælles tredje, man havde skabt sammen. Rollespillerne har mange virke-

ligheder i spil samtidig, født af rollespillets/legens spil/leg med de rollespillende/legende. 

 

I disse samtaler, måske på grund af disse samtaler om rollespillet og rollerne, opstår en anden 

samtale på Lyng: om personen og det personlige, som betydningsfulde elementer i det, der i det 

pædagogiske fagsprog kan kaldes ”betydningsfulde relationer”, som oftest omfatter noget fælles 

(det idealiserende), som man er sammen om, og en indlevelse og et kendskab (empati) (Hansen 

1997 og Tønnesvang 2002). 

 

Note 34 – betydningsfulde relationer 

s er 15 år og går i 10. klasse. 

”De voksne er så lette at tale med. Jeg tror, det er fordi de er med ligesom os og har oplevet det 

samme … så taler vi om det, vi har oplevet, og lidt efter taler jeg pludselig om skolen eller mine 

forældre … sådan er andre voksne ikke …” 

 

k, som vi har mødt flere gange, går i gymnasiet og er NPC´er (se afsnit 4.0.3): 

Efter flytning til Fredericia ”… var det svært at få venner … herude bliver man kontaktet hele 

tiden … normalt at tale sammen … nyt netværk … blive behandlet som en ven af de voksne … ikke 

alt ok og de viser det … man kan følge de voksne frivilligt … leve op til det ansvar, som de giver 

en …” 

 

Hvis vi kort vender tilbage til sidebemærkning i afsnit 3.1.8.1, så ser det ud til, at opvækstproble-

mer og ensomhed for s og k ikke er taklet af den normale ”formålsverden”, men tacklet af ”lege-

verden” (jf. fodnote 79). Et fællesskab som ”spiller op til alle” og til ”fremstilling”. 

 

I samtale med mi, tales også om fordoblinger: 
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Note 35 

Jeg spiller mest hack-and-slash. Jeg finder nogen, jeg kan komme i kamp med. Nogen jeg kan hid-

se op. Som jeg kan råbe af. Jeg spiller ikke strategisk. Det har jeg ikke tålmodighed til. Det er 

nemmere at dræbe end at skulle forhandle, sælge og købe, stjæle og lave alliancer. 

I weekenden skal jeg spille fiskehandler. Jeg skal have røgede fisk med, og så må vi se, om jeg kan 

finde ud af at spille strategisk. Jeg har kun en lille dolk med, en ”fiskekniv”. Det bliver en ny rolle 

for mig. 

Gad vide om de andre kan finde ud af at spille sammen med mig, når jeg nu ændrer mig? 

 

mi er det Gade (2002) nedladende ville kalde ”gamisten” (jf. afsnit 3.1.2). Det er kampen (agôn) 

som driver mi. Dette udtryk kender mi ikke. Han har sammen andre rollespillere udviklet andre 

koder, som medierer rollens grundlæggende rolleomfavnelse: ”hack-and-slash”.  

mi har et ”fordoblet” forhold til ”hack-and-slash”. Det skal prøves, om han kan spille ”strategisk” 

(et lokalt udviklet udtryk/begreb for ”dramatisten” eller ”simulationisten” – en forskel til ”hack-

and-slash”) i weekendens kampagne/scenarie som en fiskehandler, der fra fiskebod skal spille på 

hele fortællingen og ikke kun på ”gamistens” egne ”agônale” tilbøjeligheder. 

mi´s fordoblinger tager ikke bare udgangspunkt i ham selv (: spille noget andet end han plejer). 

Han kender selv, hvordan det er at spille overfor en rollespiller, som har skiftet rollekarakter, og 

nu skal ”møde” ham som en ny karakter, en ny fordobling (udfoldes mere i afsnit 5.4). 

Rollespilleren (mi) må identificere sig med rollen, som skal spilles, for at den kan udføres. Man 

kan kalde den en investering i og en udfyldelse af rollen med mening og betydning (et æstetisk 

selv). Samtidig skal mi som rolle og person nu (æstetisk fordoblet) identificere de andre rollespil-

leres meninger og betydninger, når de spiller sammen med mi og mi´s nye rolle, på en anden, ny 

måde, samtidig med at de andre rollespillere skal iagttages som både personer og roller (æstetisk 

fordoblet), når de identificerer sig med og udfylder egne roller med (ny) mening og (nye) betyd-

ninger (æstetisk selv), som spiller sammen med mi og mi´s nye rolle på nye måder. 

mi forholder sig både som deltager (udenfor rollen, planlæggende rollen, f.eks. køb af fisk og 

valg af våben), som karakteren (oplægget til rollen) og som rollen (manifestationen), når han 

omtaler det kommende rollespil. Og han har forestillinger om, hvad det vil betyde, at deltageren 

mi spiller en anden karakter, med en anden manifestation for de andre rollespillere (som plejer at 

møde en anden (hack-and-slash) rolle og manifestation. mi ved, at rollen skal omfavnes, for at mi 

som fiskehandler bliver ordentlig rollespil. 

En fortælleproces, som er hyperkompleks, fordoblende interaktiv, inviterende og åben. 
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Note 36, interview med k (igen) 

”Rollespillet er … stemningen … atmosfæren. Man møder hele tiden nogen, får nye ideer, som 

man kan spille videre på, fordi menneskene herude er åbne og sammen. Det er en særlig adrena-

lin, som der åbnes for torsdag aften.” 

 

 

En ungdomspædagogisk ekskurs ((Andersen 2001) se mere næste afrapportering): 

At identificere sig med andre roller/identiteter hører ungdomstiden til. Eksempler er idrætsstjerner 

og rockidoler, som man forestiller sig som i hjemlige idrætslege og i hjemlige spejle. En leg med 

at kunne være en anden eller magen til en anden, som man forestiller sig ham/hende, ikonisk.  

En ungdommens flugt og refleksiv læring om sig selv, med mulighed for en distance til en rutine-

præget og kravfyldt virkelighed. 

I rollespillet er processen lidt anderledes end den ikoniske efterligning og fantasi (men også iko-

nisk efterligning og fantasi). I rollespillet er yderligere indlagt en identifikation med rollen, en 

refleksiv læring og en distance til rollen. Rollens fiasko og succes, som ikke kun er fantasi og 

forestillet, kan refleksivt, eksternaliseret tilskrives rollens formåen og/eller internaliseret den per-

sonlige formåen. Rollespilleren kan arbejde videre med og afprøve rollen i praksis og ikke kun i 

fantasien.  

Rollespillerne kan mindes om, at i dette identifikationsarbejde med rollen kan/skal man selv æn-

dre noget, når man vil lege/spille på en anden måde. 

 

Med inspiration fra Neeland (2000) kan den æstetiske læring og fordobling beskrives som en læ-

ringsproces, som åbner for  

1) at forfølge nogle mål (udvikling af (hjælpe)færdigheder (kampkunst, regelkendskab, fabrikati-

on af tøj, våben og andet tilbehør, indkøb (f.eks. fisk), udvikling af (ork-, høvisk, mv.) sprog osv.) 

– en instrumentel, formålsbestemt læring i forhold til rollespillet.  

2) en læring rettet mod håndtering af symboler, metaforer, identifikation med egen rolles rolle-

spil og med andre rollers rollespil og udvikling af særlige sociale rollespilskompetencer – en æste-

tisk baseret social læring.  

3) en udvikling af æstetiske/sociale komplekse rollespillefærdigheder ”in play/game”, når ”mø-

det” mellem rollespiller og andre rollespillere (deltagere, karakterer og roller), kampagne, scenarie 

og investigations gestalter sig og ”skal spilles” med intentionen om at skulle levere ”det gode rol-

lespil”, for at rollespillet kan komme videre. Færdigheder som problemløsning, lyttefærdigheder, 
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overblik, kreative færdigheder og færdigheder i at få indfald, evne til at udvikle symbolske hand-

linger, viden om kontekst (en ”scenebevidsthed” (jf. fodnote 12)) og muligheder, samarbejde og 

samtale i rolle mv. – en personlig og social læring, som rollespillets æstetiske fordoblinger mu-

liggør.  

4) som ”sidegevinst” – en ekspressiv læring – kan rollespillet udvikle holdninger og værdier, 

retfærdighedsfølelse, medfølelse, selverkendelse og erkendelse om andre(s rollespil), mod, enga-

gement osv. 

 

Et eksempel på en æstetisk læreproces og fordobling i rollespil (og kamp-, krigs- og landskabsle-

ge) er en udvikling af ”slåskultur” (Blume 2002) som andet end blot socialiseringsredskab. Den 

æstetiske, fordoblede slåskultur er en måde at kæmpe på, ærligt, så man på den ene side ikke 

”skader” den, man kæmper imod, på andet end ”livspoints”, og samtidig, i overensstemmelse med 

rollespillets fiktionskontrakt og pastiche, ”dør” (mister livspoints), når man ikke har flere livs-

points. Der er tale om ”æstetisk, ærlig (etisk) kamp” med latexsværd. 

”Slåskulturen” i rollespillet kommer til at svare til alle andre forhold i rollespillet. Kampe med 

latexsværd på ”liv og død (livspoints)” kommer til at ligne Grundtvigs ”kredsgang”, hvor kampe 

er afhængige af de kæmpende, sammen. Ingen kredsgang uden en respekt for ”kampfællen”. En 

partner i kampen, for kampen. En dialogisk og konfrontativ samspilspartner. 

 

Nedenstående figur forsøger at ”kortlægge” slåskultur som ”kredsgang”, en æstetisk fordoblet 

lærings-, indsigts- og erkendelsesproces:  
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Kamp- og 

  bevægelseserfaring  

 

 

  Etisk og receptions- 

  æstetisk dømmekraft 

  Vækst i kamp 

 

 

Praksis    Kropslig kompetence   

Synliggørelse/kamp- og   Relatering og udvidelse af  

bevægelsesoplevelse   kamp- og bevægelseskompetence, 

Refleksion-i-handling   -indsigt, -erfaring og -erkendelse 

Give den anden mulighed for at kæmpe  Et dannelsesmæssigt potentiale, som 

    evnen til opmærksomhed på: 

  

     på andre 

 

     Dannelse 

     (Gräs 2006) 

 

    Omgivelsers  Muligheder  

behov/krav  i forhold til 

  andre og 

  omgivelsers 

  behov/krav 

Figur 4 

 

En relationel, æstetisk, sanseforankret, dialektisk dannelses-, udvekslings-, erkendelses- og læ-

ringsproces (Rasmussen 2006). 

 

Konklusion: 

Med ovenstående hævder denne forfatter at have lagt op til kunne argumentere for at iagttage rol-

lespillet på Lyng som en leg i en socialpsykologisk, sociokulturel og antropologisk forståelse. 

En selvvalgt aktivitet, frivillig, i fri tid og fritid, en anden bevidsthed, spillet/leget som et objekt af 

legen/spillet ...  

Og at have lagt op til at kunne argumentere for at iagttage rollespillet på Lyng som forskelligt fra 

andre ungdomsaktiviteter og rollespil i andre klubber. 

 

Vi går nu videre med … 
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3.2. (Paideia og) Ludus 

(elementer i småstenene og bindemasse) 

 

Som det måske huskes, så hævdes det i afsnit 3.1.2 med legeteoretiker Roger Caillois, at lege 

(play) og spil (game) med moderniteten udviklede sig fra oprindelige vilde, chanceprægede og 

svimle (paideia) spil/lege til de civiliserede, regulerede, regelorienterede og kalkulerende 

(ludus)spil/lege, som kan disciplinere, socialisere og opdrage til civilisationsadfærd. 

 

En lille omvej: Elias (1991) har bl.a. undersøgt udviklingen i ”bordskik”, som en indikator på en 

lignende civilisationsudvikling.  

En udvikling – Fra højlydte smaskelyde, bøvs og ræb, latter, råb og sang, brug af dug til at tørre 

sig med og pudse næse i, ”naturlige” kropslugte og -lyde, opkast ved borde og toiletbesørgelse i 

samme rum som måltidet, fællesfade og fælles krus, og ærekrænkelser som førte til trusler, slags-

mål og død. Måltidet mellem mænd kunne ende fatalt, fordi det eneste personlige spiseredskab var 

et våben, dolken, som mødtes med hænder og andre dolke i fællesfadene. Et måltid som kunne 

komme til at handle om etik og den enkeltes ære.  

En udvikling – Til det civiliserede, moderne (selv)overvågede måltid uden albuer på bordet, og 

med albuer ind til kroppen, fade der sendes rundt, fade der har deres eget ”bestik” til at transporte-

re mad fra fad til tallerken, personlige (private) tallerkner, arsenal af bestik til forskellige typer af 

retter, personlige (private) glas, som også er lavet til forskellige typer af drikke, rene og parfume-

rede kroppe, osv.. Toiletbesøg foretages diskret og afsides. 

Fra umodent og uciviliseret at opfylde behov her og nu. –  

Til modent og civiliseret at kunne holde sig, vente på sin tur og vise viden om, hvordan man gør.  

Fra maden i hånden, fedt løbende ned af hager, når kød knaves af ben, og indsmurt i kage, når 

kagen stoppes ind med håndflade.  

Til spisning med kontrol over adfærd, med mad i småbidder, skåret til med ufarlige knive og gaf-

fel- og skeafstand mellem hånd og mad, og ingen forstoppede munde og fedt eller kage i ansigtet. 

Den mindste ”urenhed” tørres skamfuldt af i personlige (private) servietter. 

 

Elias hævder, at moderniteten udviklede sig ved hjælp af adfærdsregulerende ”hofadfærd” på for-

skellige områder, fra de højere lag til de lavere lag i samfundet, og at denne udvikling bl.a. kan ses 
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i, hvordan måltider indtages. (Andre områder er reguleringer via tøjmode, transportadfærd, bolig-

indretninger mv.) 

Måltidet, hævder Elias, var tidligere omgæret af løssluppen latter og glæde og af angst og rædsel 

knyttet til, at man spiste med ”våben” (dolken). Måltidet kunne udvikle sig til f.eks. konkurrence 

om maden og reaktioner på tilnærmelser rettet mod kvindelige opvartere. Et måltid, som havde 

muligheden for at kunne ende i vold, kampe og død. –  

Det moderne måltid er ikke omgæret af fysisk angst og rædsel, men af en selvkontrol og kalkula-

tion og en individuel skam og social angst og frygt for at gøre noget forkert og optræde umodent, 

unormalt upassende (ikke kunne vente, ikke kende forskel på hvilket bestik (glas), som skal bru-

ges til hvad, løssluppen latter, kropslyde, vælte noget, være kedelig etc.). Konsekvensen er ikke 

fysisk liv og død. Konsekvenserne er i sociale forbundne liv sociale og anerkendende eller socialt 

stigmatiserende, som kan føre til en anden angst end angsten for smerte og død: En social eksklu-

sionsangst (: ”social død”)(Søndergaard 2009).  

Det førmoderne måltid var et individuelt (privat) anlæggende om at give slip på sig selv og klare 

sig (få de bedste stykker, den bedste opvarterske, det sidste ord, bevare ære).  

Det senmoderne måltid handler om social tilpasning, normalitet, moral og at undgå at begå fejl og 

eksklusion.  

Fra det æstetiske, vilde og fysiske udtryk  sanselige, tæmmede og emotionelle indtryk af vir-

tuositet/kunnen/mestring/driftsbeherskelse
85

. 

  

Efter denne lidt lange omvej, vender vi os mod rollespillet på Lyng og andre ungdomsaktiviteter – 

spejdernes tropsaftener, fodbold- og håndboldtræning. 

 

Rollespillet på Lyng reaktiverer for nogle rollespillere den oprindelige førmoderne etiske pai-

deialeg, med løb, vilde kampe, indgåelse af alliancer på liv og død, den mørke efterårsskov sam-

men med andre unge, som også er bange og forestiller sig alt muligt, bl.a. at blive angrebet af or-

ker eller endnu værre, af drager. 

                                                 
85

 Elias forsøger bl.a. med undersøgelsen af civiliseringens og civilisationens udvikling, som ovenfor er meget skarpt 

tilskåret, at etablere en ”emotionernes (følelsernes) sociologi”. En undersøgelse, som samtidig bliver til en undersø-

gelse af menneskets paradoksale udvikling af individualitet som en ”configuration af en individualitet som inter-

dependens”. Oversat betyder det, at mennesket først bliver individ i orienteringen mod andre og er afhængig af iagt-

tageres iagttagelsespositioner. Elias´ individ er både socialt uniformeret og afhængighed af iagttagelsen af ”uniforme-

ringen”. 

Som sidebemærkning bør det vel nævnes, at det senmoderne menneske har udskiftet våben – fra sværd til ”albue”, 

hån og pen – og har udskiftet krig/kamp med administration – og ”adel” er flyttet fra borge til strandvejsvillaer.   
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(Sidebemærkning: Musikfestivaler, ungdomskulturens teknomusik, skotske ”Highland Games” 

med deres præmoderne sportsgrene ... og måske efterskolen reaktiverer formodentlig også ”det 

præmoderne” – etik, lugte (bl.a. urin til festivaler), anden kropsadfærd osv. – som senmoderne 

voksne kan finde forkastelige og (panisk) umoralsk, spild af tid mv. (det vendes der tilbage til i 

næste afrapportering). 

 

At rollespillets leg ikke er rigtig paideia ses af alle de moraliserende, regelorienterede og adfærds-

regulerende tiltag, som kan læses ud af kampagners spillehåndbøger og anden rollespilslitteratur.  

I 2009 skriver f.eks. ”Armarium”: ”Fem råd til bedre rollespil” (Tag ansvar (det er også din histo-

rie), Giv plads (det er ikke kun din historie), Spil i nuet (lad dig gribe af fortællingen, og hvor den 

fører dig hen), Snak om det (vent ikke med at diskutere, hvad der ikke fungerer til bagefter), og 

Kend dig selv (lær af dine begrænsninger og sæt udfordringer for dig selv)). 

Ejsing et al (2006) (brugsbog for begyndere) taler ligesom ”Armanian” til den enkelte rollespillers 

moral. F.eks. skal der bæres over med dårlige rollespillere, siges ”ja” til spillet, og ”du er ikke 

alene”. Ejsings bog lægger mest op til, at rollespil er (”gamisternes”) agônale kampe, og det anvi-

ses, hvordan man kan afgøre kampenes udfald. Spillere bør udbryde ”arrrgghh”, når de er ramt, og 

selv tælle hvor mange gange, de er ramt, og lægge sig døde, når ”livspoints” er opbrugt. 

Der er tilsyneladende brug for at pointere god moral og regulering (ludus) i det senmoderne (vi 

vender tilbage til dette tema, flere gange). 

 

Nedenfor præsenteres empiri fra ”renere
86

” Ludus-lege.  

Vedr. empirien i forhold rollespillet på Lyng: Færre besøg, fra færre iagttagelsespositioner, som 

det kaldes nedenfor, og færre samtaler og interviews danner grundlag for nedenstående præsenta-

tioner og analyser/sidebemærkninger. 

 

Vi vender tilbage til empiriens validitet (”sandhedsværdi”) både nedenfor og i næste afrapporte-

ring. 

Vi går videre: 

 

                                                 
86

 Som det fremgår nedenfor, er de undersøgte luduslege alle overvågede og ledede af voksne ledere og trænere. I 

afsnit 6 og i næste afrapportering fremhæves det som en kvalitet i rollespillet på Lyng, at unge spiller rollespil sam-

men på tværs af alder (10 år til 18/20 år), og at to voksne (normalt) deltager inde i og i samspil med unge. Rollespil-

let overvåges (normalt) ikke udefra af voksne.  
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3.2.1. Spejdere 

 

Spejderbevægelsens
87

 ”legeplads” er undersøgt i Fredericia (KFUM) og Ølgod (FDF). De spej-

dere, der er fulgt, er alle omkring 11-13 år. De er fulgt til tre almindelige tropsaftener i august 

2009. 

Både i Ølgod og i Fredericia er vejret godt, og man er ude. Antallet er knap 20 begge steder (1/3 

piger og 2/3 drenge) og 3 ledere (ældre mand og kvinde og en yngre mand begge steder). Lederne 

har uniformer, tørklæde om halsen, cowboybukser og sportssko på. Det har de fleste unge også. 

Begge steder er et par unge uden uniform (de er nye, og forældre fortæller, at de venter og ser om 

spejder er noget for deres barn). I Fredericia er 4-5 forældre til stede under hele aftenen. I Ølgod 

er det kun en mor til en ny til stede.    

En tropsaften begynder med en overgang: Spejderne stiller op i formationer, med de to ledere 

(ung og gammel) ved flagstang og gruppeledere forrest med deres grupper på 4-5 spejdere (spæt-

ter, mejser osv.) på række bag sig. Den sidste, ældre leder står bag formationen. Der startes med 

navneopråb. Derefter ”hilses på flaget” med ”honnør” og synges en sang fra spejdersangbogen. 

 

Begge steder bliver et par unge overvågede og synlige i overgangen. I Fredericia udtaler lederne 

navnet på o igen og igen, mens der stilles op i formation omkring flaget. Under sangen vender o 

ryggen til flaget, vugger rytmisk til sangen og begynder efterhånden at hoppe og danse, i stedet for 

at stå ret som de andre. Unge nærmest o rykker væk fra o.  

I Ølgod rykker den ældre leder nede bagved hen bag to drenge, som pjatter og fniser, mens der 

hilses på flaget og synges. Tilstedeværelsen af den ældre leder får drengene til at synge med, ser 

det ud til. 

 

Derefter instrueres i aftenens program
88

. I Fredericia arbejdes med kniv, økse og sav frem mod 

duelighedstegn. I Ølgod bygges ”spang” over vandløb af rafter. De, der mangler duelighedstegn i 

”knob”, kan ”øve sig på dem”.  

                                                 
87

 I samtaler, som gik forud for denne undersøgelse, blev fremført en interesse for at undersøge andre ungdomsaktivi-

teter i forhold til rollespilsaktiviteter. I dette afsnit bringes referat af empiri fra spejderes tropsaftner og håndbold- og 

fodboldtræning som opfyldelse af forpligtigelsen om at sammenligne rollespil med andre aktiviteter. Studiet har kon-

centreret sig om forskelle til rollespil på Lyng, og tropsaften, håndbold- og fodboldtræning er iagttaget med disse 

”briller” og dermed ikke med ”briller”, som iagttog aktiviteterne i ”deres egen ret”.   
88

 Én aften er valgt som repræsentativ for stederne. 
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Opgaver af passende sværhedsgrad, som ”skal tilfredsstille deltageres legebehov”, forklarer le-

der
89

.  

Under instruktionen i Fredericia nævnes o´s navn igen og igen (”o, hold din mund … stå ordentlig 

… forstyr ikke …”). Begge steder ”kommanderes” en del om at have opmærksomhed på leder 

under instruktionen.  

 

I overgangen – efter instruktionen og grupperne med kniv, økse og sav er dannede – til ledere har 

fundet økser og save – ”giver drengene slip på sig selv” og leger ”gymnastiklege” (flikflak, kol-

bøtter mv.) og pigerne snakker. Der bliver ro igen, da økser og save er hentede, og spejderne er 

tilbage i deres grupper.  

Ølgodspejderne løber i overgangen fra instruktion til ”arbejdssted” grinende væddeløb til bækken 

og samles igen. 

 

Hvis vi kort forlader overgangene, hvor de unge ”giver slip på sig selv”, og i stedet ser på in-

struktionen: Spejderne skal først læse i ”spejderbog” om regler for brug af kniv/økse/sav, og 

hvordan man bygger en ”spang”. Derefter høres spejderne i reglerne/konstruktionen. Kniv-/økse-

/savfolkene finder træ, som de kan snitte, hugge og save i. De viser for hinanden to-og-to, hvordan 

man gør (øver sig). ”Spangfolkene” slæber rafter til bæk (to grupper på ca. 9 medlemmer) og læg-

ger rafterne til rette for senere at binde rafterne sammen. 

 

Der er pause med kage/boller, æbler og saftevand – ny overgang. 

 

I pausen begynder drengene at løbe rundt (fangeleg), skubber til hinanden og triller sig i græsset. 

Pigerne samler sig især omkring yngre leder og/eller kvindelig leder og snakker (indhold kan ikke 

høres fra position). Forældre samles omkring ældre mandlige leder. Under drengelegen i Frederi-

cia høres o´s navn ikke. 

 

Efter pausen (overgang) aflægger forskellige grupper på 4-6 unge kniv-, økse- eller savprøve og 

får duelighedstegn i Fredericia. To piger fortæller om de duelighedstegn, som de allerede har. Du-

elighedstegnet for 25 km´s turen er de særlig stolte af (”Det var hårdt … varmt … tørstig … T 

(den unge leder) opmuntrede os … til sommer skal vi gå 50 …”). 

                                                 
89

 I ”Folk og Kirke”, nr. 3, 2011 hedder det om KFUM-spejdere: ”Vi leger gode værdier ind i folk” og i forhold til 

opgaverne hedder det: ”Det er læring gennem leg” (s. 2). 
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(Spejderne går til mange andre fritidsaktiviteter (ridning, fodbold, svømning og en går til rollespil 

på Lyng).) 

 

I Ølgod bygges to overgange over bæk af rafter og pigehvines, mens de første piger går over før-

ste gang, og drengeleges med balancelege. En dreng overdriver og falder i bæk og bliver lidt våd. 

Der grines og pjattes. De unge prøver hinandens overgange, og der skubbes til hinanden, råbes 

”bøh!” o.lign. til unge ude på ”spangen”, og snakkes i munden på hinanden (”glans”?). 

 

Også her tales om ærmernes duelighedstegn. Tegnet for ”bjergbestigning” (fra Østrig tur) fortæller 

flere om i munden på hinanden. Ikke så meget om selve bjergbestigningen. Fortællingerne handler 

om lang bustur, hvem der var kæreste med hvem, om at være øm efter at have sovet på stenunder-

lag osv. Ølgodspejderne går også til mange andre fritidsaktiviteter. To er med i rollespilsforening, 

som har spilevent én weekend hver måned fra april til oktober.  

 

Begge steder afsluttes ved flagstang. Flaget tages ned, mens spejderne står i gruppeformationer 

igen. Der synges fra sangbogen (o danser igen (i Ølgod er stemningen munter, og våd spejder får 

megen munter opmærksomhed)). Der siges farvel og på gensyn og unge følges væk med forældre, 

som er kommet, mens flaget tages ned. 

 

I samtalerne med lederne fortælles det, at de unge ledere går på håndværkeruddannelser (”i lære”), 

har været spejdere siden de var 8-9 år og holder af at være ude i naturen. De er begge ”singler”. 

”Kan lide at ”arbejde” med unge”, nævner de begge som begrundelse for det frivillige lederarbej-

de i spejderbevægelsen. Tre af de ældre ledere er skolelærere og synes, at det er spændende at 

være sammen med de unge på andre måder end i skolen. Den ældste leder i Ølgod er selvstændig 

erhvervsdrivende og blev først spejder og spejderleder, da hans egne børn begyndte til spejder (de 

er voksne nu og ikke spejdere længere). ”Spejderarbejdet er en god måde at slappe af på … en 

måde at komme væk fra regnskaber … bare være sammen.” 

 

Det er umiddelbart svært at få øje på (paideia)legen (fri, uvis, en anden bevidsthed osv. osv.) og 

formålsløst formål i spejdernes tropsaften, bortset fra i drengenes pauselege og Ølgodspejdernes 

leg ved bækken i forbindelse med afslutningen på spangbyggeriet. 
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Spejderbevægelsen selv, jf. fodnote 89, kalder det da også at lege værdier ind og legende læring, 

som en anvendelse af ”leg” til at opnå formål, udover at have det sjovt (jf. afsnit 3.0.1)
90

. 

 

3.2.1.1. Sidebemærkning – 1: 

 

En tropsaften ligner (sjov og legende) undervisning
91

 ude i naturen. Den megen vægt på risiko og 

sikkerhed, som er nødvendig i forhold til arbejdet med kniv, økse og sav, indsnævrer formodent-

lig, hvor kreativ og fantasifuld man kan forestille sig en evt. leg kan blive.  

Bækken er hverken dyb eller bred, og der slækkes tilsyneladende på sikkerheden, så løsslupne og 

kreative præstations-, balancelege og gys (ilinx) bliver mulige. 

Det overordnede indtryk fra tropsaftenerne er disciplin og respekt (for flag, for farlige redskaber, 

vandløb og ledere). En fritidsaktivitet, der instruerer, adfærdsregulerer (o og to drenge i Ølgod), 

disciplinerer, indlærer og hierarkiserer gennem undervisning og belønninger med symboler (due-

lighedstegn) som tegn på lært og gennemført (agôn).  

Den frie, kreative, fantasifulde, ”en anden bevidsthed” og adfærdsafvigende ”leg” og munterhed 

påtales og reguleres enten ved gentagne irettesættelser og/eller ved lederes nære tilstedeværelse, 

undtagen i pausers og ved afslutningens ”frie tid”. 

 

Rollespillet på Lyng har en helt anden rytme og puls. Unge er sammen med andre unge, næsten 

uden voksne (ledere) i næsten tre timer. Her er kun overgange fra ”virkelighed” til rollespillets 

virkelighed – og – efter fra rollespillets virkelighed til ... 

Og er en rollespiller disciplineret, er det, fordi han spiller borgvagt. Er han ork, har han ingen di-

sciplin. Viser han respekt, er det fordi det kræves af rollen eller spillet … 

I undersøgelsesperioden (2009) har denne forfatter ikke set irettesættelser og adfærdsreguleringer, 

bortset fra enkelte gange, når 150 unge ikke bliver stille hurtige nok, så L kan fortælle om aftenens 

spil. 

                                                 
90

 Baden-Powell (1857-1941) opfandt spejderbevægelsen under Boerkrigen omkring 1900. De bærende pædagogiske 

elementer og principper er en læring rettet mod: 1) at gøre godt (hjælpsomhed, ven med alle etc.), 2) lydighed, 3) 

loyalitet, 4) ansvarlighed, 5) håndværkerviden, 6) være med i spejdereventyret og 7) ”learning through doing” (Ba-

den-Powell 1908).  
91

 De unges spejderbøger lægger op til en undervisningsform, der organiseres som:  

læsning  høring i det læste  praksis/bruge det man har læst/er hørt i  ”aflevering” af resultat (oversavet gren, 

sikker spang osv.). Spejderbogen kunne iagttages som en ”læseplan” for, hvad man skal nå i løbet af et spejderår, 

mens man er juniorspejder. Og undervisningen organiseres som skoleundervisning (i naturen) med instruktion/arbejde 

 frikvarter med forplejning  arbejde  fri. En blanding af arbejde og alvor og fri tid (leg/snak).   

Spejderne fortalte alle, at de elskede spejderlejrene. Det var en helt anden afslappet måde at være sammen på, fortalte 

pigerne, og drengene sagde, at der ”skete mere”. 
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(Ovenstående ministudie kunne foranledige til nye, længere og dybere undersøgelser af spejder-

bevægelsen i det senmoderne – på spejderbevægelsens egne betingelser.) 

 

3.2.2. Håndbold 

 

I forhold til håndbold er pigehold (22 piger) i Fredericia og drengehold (20 drenge) i Tarm fulgt 3 

gange hver i oktober 2009. Spillerne er 13-14 år.  

Inden træningen løbes frem og tilbage med bold, skydes på mål langt udefra eller springes ind 

over stregen og scores med efterfølgende jubel. Der grines, kastes af og til hinanden, men det al-

mindeligste er, at man selv har en bold. Pigerne snakker meget mere sammen (i små grupper) end 

drengene, inden træningen begynder
92

.   

 

Der fløjtes (overgang), og spillerne samles omkring de to trænerne.  

Drengene leger (stadig) med boldene og dribler lidt. De bedes om at være rolige og at lægge bol-

dene fra sig. En eller to bolde ruller væk fra rundkredsen og hentes, mens træner siger: ”Lad bol-

dene være!” Hjælpetræner tæller drengene og siger, hvor mange de er, og hvem der mangler.  

Pigerne står stille med boldene, i grupper på to, tre eller fire. De hvisker lidt sammen, mens de 

tælles.  

Begge steder spørges til de (få), der mangler, og de unge siger: ”… ikke i skole i dag ... på ferie 

med forældre … (osv.)”, og træner (gentager) ”… huske at give besked …” 

Der tales om næste weekends kamp (mødetidspunkt, kørsel, hvis det ikke er ”hjemme”, om nogen 

der ikke kan, osv.) og der ”kommanderes”: ”Opvarmning”!  

 

(Overgang:) Bolde kastes i boldkasse eller -net. De unge løber derefter rundt og rundt. Nogle 

snakker (træner: ”Ti stille!”). De strækker ud, varmer skuldre, rygge, maver osv. En enkelt gang 

varmer drengene op med bold, som dribles, trilles mellem spiller osv. Der fløjtes. 

(Overgang:) Derefter kastes til hinanden ”to og to”, på tværs af bane, mens benene tripper frem 

og tilbage.  

Trænere taler sammen, stiller kegler ud, lægger overtrækstrøjer frem mv. Der fløjtes igen. 
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 Træningen var ”den samme” (ens) alle gangene. Spejdere skiftede temaer (kende træer/planter og dyr i Fredericia 

og ild og mad i Ølgod).  
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(Overgang:) I hver ende af hallen laves øvelser, som handler om sammenspil, forsvar, skyde på 

mål efter en serie af afleveringer osv. Spillere står i kø og venter på deres tur.  

Hver tur kommenteres af trænerne. Nogle gange: ”Godt”. Andre gange: ”Koncentreret nu!” An-

dre gange stoppes op, og enkelte spillere ”undervises” og får rettet de fejl, som spillerne har lavet. 

Imens er 7-9 spillere tilskuere til disse spilleres undervisning/fejl. Spillerne kommer nogle gange 

om bag i køen. Andre gange skal spillerne prøve igen og igen, og man kan høre træneren kom-

mentere med ”Godt”, ”Koncentrer dig nu” eller det endnu værre ”Nneeejjj!” og undervisningen 

fortsætter, mens resten af spillerne begynder at fordrive ventetiden med snak, som kommenteres 

med: ”Stille nu, derovre!” Det kan opleves som en befrielse, når træner siger: ”Næste!” og trænin-

gen kan fortsætte, og køen kan komme i bevægelse igen.  

Enkelte spillere bliver synlige i disse øvelser. Ikke som spejdernes adfærdsafvigende o. Synlighe-

den opstår i mønstret af ros og fravær af ros, kritik og fravær af kritik. En synlighed der især er 

knyttet til (manglende) ”håndboldfærdigheder” (gribe, løbe, aflevere, finte mv.). 

Der fløjtes. 

(Overgang:) Der laves to hold. Spillere ”sættes på bænken”, fordi ”de er for mange”. 

 

Omkring banen samles unge og trænere, som skal træne om lidt. Og forældre, som skal hente de 

trænende spillere (”Er tidligt på den i dag …”), og forældre, der lige har afleveret (”Skal lige se 

lidt ... tale med (anden forælder)”). Det næste holds spillere har sikret sig bolde og dribler lidt, 

snakker og griner. De kommenterer spillere, der træner.  

De trænende spilleres forældre ”støtter” deres børn med opmuntringer: ”Kom igen” og hjælp: 

”Spil b..” og ”hjælper” trænerne, når de råber: ”Kom hjem” eller ”Armene, armene …” til spillere 

i forsvar, ”… spille, spille, spille … afstand, afstand, afstand…” til spillere i angreb.  

Hallen er fuld af ensartede råb. 

Langs banen vandrer trænerne og kommenterer spillet. (”Kom hjem … armene, armene, armene 

… godt dækket … længere frem … helt ud … spille, spille, spille … afstand, afstand, afstand … 

nnnejjj b … c hurtigere … d aflever! … kom igen … osv.).  

Enkelte gange fløjtes efter scoring, og spillere fra bænken kommer ind, og nogle sendes ud.  

Andre gange gennemgås det sidste angreb/forsvar med en eller to spiller(e), som foran andre spil-

lere, ”bænkede”, forældre, næste holds spillere og deres forældre vises, hvordan hun/han kunne 

have gjort det bedre. Andre fløjt er ”dommerfløjt”, når en spiller har overtrådt reglerne. Så gen-

optages spillet med frikast. 
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I pigetræningen udvikler sig en underlig stereotypi. Spiller rykker mod mål. Forsvarspiller rykker 

frem. Angrebsspiller aflever til medspiller, som rykker frem. Hun mødes af forsvarsspiller. Bold 

afleveres … osv. osv. Der spilles ikke op til en/til skud. Der spilles videre. En indøvelse af ruti-

ner som forsvars- og angrebsspiller. En rutine af ”feed back sløjfer”, hvor fremrykning mødes af 

fremrykning.  

Drengenes spil vendes og drejes og har et andet tempo, så stereotypier, rutiner og mønstre ikke 

kan udledes på samme måder som i pigetræningen. Det ser ud til, at drengene kropsligt mestrer 

reaktive færdigheder, når forsvaret (instinktivt/intuitiv/lært?) reagerer på angrebets ”opspil”. 

Angrebets opspil ser ud til at reagere kreativt på forsvarets reaktioner på opspil (: her ser det ud til, 

at der spilles op til skud)
93

. 

 

Når mål scores, roses angrebet sjældent. Forsvaret kritiseres for at have gjort det muligt at score. 

Spillerne virker koncentrerede. Spillere ”på bænken” taler ikke sammen. De følger med i spillet på 

banen. De er hurtige til at komme på plads, når de skiftes ind. 

Spillere klasker hinandens hænder, når der er scoret. Målmand går lidt frem og klapper den sco-

rende på skulder og haster på plads igen.  

På det hold, som er scoret mod, opstår af og til små diskussioner om, hvem der skulle have gjort 

noget anderledes, samtidig med træneres irettesættelser. 

Enkelte gange blander forældre og/eller det næste holds spillere sig. To gange ses diskussioner 

mellem forælder og pige, efter det andet hold har scoret.  

Der fløjtes. 

(Overgang:) Spillerne samles på midten (det kan ikke høres, hvad der tales om), mens næste hold 

begynder at drible, skyde på mål, springe ind over streg og juble over scoring osv. 

Spillerne går til deres forældre og/eller ud, formodentlig for at bade, skifte tøj og … Trænerne 

snakker med det næste holds trænere … Der fløjtes og næste holds spillere samles på midten … 

 

3.2.2.1. Sidebemærkning – 2: 

 

Også her er det vanskeligt at få øje på (”ren”) leg (fri, uvis, anden bevidsthed osv., formålsløst 

formål osv.) i aktiviteten: håndboldtræning. Aktiviteten har sine ritualer/rutiner (opvarmning, 

øvelser to og to, flerspillerøvelser), som stables ovenpå hinanden med en afsluttende kappestrid 
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 Tempoet i drengenes spil er højt, og træningen er kun fulgt tre gang. Dette kan være medvirkende til, at det ikke 

lykkedes at udvikle ”kort” over mønstre i drengenes ”gøren håndbold”. Måske er der ikke mønstre i drengenes spil?  
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(agôn) mellem to hold. Fra den individuelle, skadeforebyggende og sikkerhedsorienterede op-

varmning til træning af basale færdigheder i håndbold (gribe og kaste) til mere og mere specialise-

rede og komplicerede spilsituationslignende, hold- og fællesskabshenvendende øvelser og tilfreds-

stillende øgning af kunnen i forhold til sværhed og til træningens kamp. Her er ikke fri tid og pau-

ser. Fri tid ligger før og efter aktiviteten. Derimod er der megen venten. På tur i kø, på rettelse og 

instruktioner af andre …   

 

Når rollespillet starter, så er man i gang med rollespil. Man står i kø til våbentjek, og ellers kom-

mer man kun til at stå i kø og vente, hvis der er mange kunder i kroen. I den ventetid kan (bør) 

man spille rollespil med øvrige gæster, starte håndgemæng, fortælle en historie om bedrifter, eller 

… 

 

Og – Selvom håndbold er en holdsport, så gør træningen paradoksalt den enkelte til individ, som 

vurderes og bedømmes, rettes og reguleres. En individualisering, som kan sammenlignes med den 

individualisering i institutionen eller den institutionalisering af individet som Kampmann (2005) 

og Katznelson (2004) problematiserer i forhold til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannel-

ser. 

Individualiseringen og institutionaliseringen lægger vægt på den rigtige (hof)adfærd og registrerer 

gennem fejl. Når interessen er resultat: at vinde kappestriden ved hoffet, opnå (flest) dueligheds-

tegn, vinde håndbold-/fodboldkampe – og få de bedste elever eller studerende ud af skolen og 

uddannelsen – så rettes træningen, undervisningen og lederarbejdet mod den enkeltes præstati-

on
94

 og med en begrænsning af fejl og begrænsning af den frie, formålsløse leg.  

 

Når rollespillet spiller rollespillerne bliver rollespillerne ”usynlige” som ”individualiserede i 

institutionen … De bliver i stedet synlige som rollespillere (krigere, orker, smede, shaman …). 

  

Formålet i håndbold er ikke formålsløst. Formålet er at vinde i kappestriden mod andet hold. 
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 I arbejdet med akkreditering (pædagoguddannelse på UC Syddanmark) opstod en debat om forskel på iagttagelse af 

præstation og resultat. Denne samfundskritiske forfatter argumenterede for, at vi/underviserne var overdrevent opta-

gede af studerendes præstationer (en ”elev” med rigtige gengivelse af tekster som ”måling”), og at vi havde tabt resul-

tatet af syne (de ”studerende” som kommende pædagoger, som kunne anvende (havde forståelse for) teksternes be-

tydninger i praksis med børn/unge).  

Der er forskel på den (”rene”) anerkendelse, som instrumentelt ”gives” (som belønningsstimuli) for at have fulgt ”tek-

sten” og have lært sig en metode (præstation) – og den anerkendelse som opstår, fordi ”man” sammen har oplevet 

noget sammen, en ”ligeværdighed” og lydhørhed, en grebethed og stemthed, ”spillet” af samvær om noget (jf. f.eks. 

noterne 13, 28, 34, 53, 55 og afsnit 3.1.8.1 og 5). 
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En rollespiller ”vinder” indflydelse, stjæler ”spar”, skaffer sig ”ressourcer”, men han ”vinder” 

ikke rollespillet, for så er spillet gået i stå og ”kredsgangen”/spillet slut. 

  

Paradoksalt bliver formålet om at vinde i træningsøvelserne til indøvelse af en særlig præstation: 

at undgå fejl (så modstandere scorer mål). Sekundært handler træningen om at arbejde for, at fin-

de svagheder hos andre og få andre til at begå fejl, så man selv kan score (flest) mål. 

Med (samfunds)kritiske briller kunne det lede frem til følgende udsagn: Spejderbevægelsen, 

håndbold, fodbold, skole og daginstitution bidrager alle til den samme socialise-

ring(s(træde)mølle), som socialiserer til den rigtige konkurrencementalitet og opmærksomhed på 

fejl og afvigelse som problem. 

 

Senere, i afsnit 5, hævdes det, at rollespillere ”står af” socialisering(s(træde)mølle) til rollespil
95

. 

 

 

3.2.3. Fodbold 

 

I forhold til fodbold, så er træningen på et drengehold (ca.14-årige) fulgt tre gange i Tarm i au-

gust/september 2009.  

Mønstret er det samme som i håndbold. Formålsløs (fri) leg, fløjte, overgange til opvarmning, til 

øvelser to og to som bliver til flerspillerøvelser med kø, ventetid osv.. I Tarm ”mangler” spillere, 

så træningskampen er på mindre bane og otte spillere på hvert hold.. 

I kampene befinder træneren sig inde på banen og er som i håndbold en mellemting mellem dom-

mer og træner. En enkelt gang spiller træneren med på det ene hold (”så det er mere lige”). 

Træneren ”fløjter kampene” som dommer og kommenterer (instruerer) kampene som træner frem-

adrettet (”aflever … spille … med hjem … se op … vågn op … kom igen … følg ham … osv.). 

En anden type trænerkommentarer er de bagudrettede, men i ”nutidsform” (”Spark dog med høj-

rebenet. Du er næsten inde på stregen … I hjælper ikke hinanden … du løber ikke med hjem … ), 
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 ”Transferværdi” har i oplæg til undersøgelsen fyldt en del. Spørgsmålet er: Kan man overføre læring fra en kon-

tekst og bruge denne læring i en anden kontekst. I afsnit 6 og i næste afrapportering argumenteres for, at rollespils 

transferværdi som socialisering, identitetsudvikling mv. er tvivlsom. MEN rollespillere lærer, lærer at lære af andre og 

af betydninger og at lære andre noget … Dette kan formodentlig tages med over (”bestøve”) i andre kontekster, som 

noget afledt, fordi den rollespillende kan have en oplevelse af at kunne noget, og denne oplevelse af at kunne noget 

kan (måske) betyde, at rollespilleren har en anden (bedre) selvtillid, selvværd og selvfølelse i andre kontekster.   
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som om det fortsat vil blive ved med at være sådan. Især tre spillere får at vide, hvad de ”gør” 

(burde have gjort anderledes).   

Der er ikke ”undervisning” i at kunne gøre det anderledes som i håndbold. 

En adfærdsafvigende synlig o opstår ikke i (håndbold- og) fodboldtræningen. Spillere bliver syn-

lige knyttet til (manglende) ”fodboldfærdigheder” analogt med håndboldens synlighedskriterier. 

Der fløjtes. 

Man samles, lægger overtrækstrøjer i en stak, som en spiller skal bære ind. Resten sendes ud for at 

samle bolde ind, og man går mod omklædningsrum/hal, sammen med de forældre og andre unge 

(søskende, kærester?), som har overværet træningen. 

Træningen er fulgt af 5-6 forældre og 8-10 børn/unge. Forældre har samlet sig i en gruppe og 

drikker medbragt kaffe. Der tales om skole, arbejde og kommunen under de indledende trænings-

øvelser. Under kampen ”hjælper” forældre og nogle af de unge træneren med tilråb til spillerne 

(der ses ikke diskussioner mellem spillere og forældre). 

De unge udenfor banen er mest optaget af at ”sparke bold sammen”. En forælder sparker (leger) 

en kort periode bold med en 4-5-årig søn. 

 

3.2.3.1. Sidebemærkning - 3 

  

I alle tre fritidsaktiviteter er flere afgørende forskellige fra rollespillet på Lyng. 

Som vi allerede har set ovenfor er legen (: fri, uvis, en anden bevidsthed og formålsløst formål) 

fraværende
96

. Luduslegen ”stemmer ikke” den legende/spillende på samme ”fordybede” måde. 

Hvis vi går tilbage til figur 1 og den systemteoretiske forståelse af leg, så vil denne forfatter tegne  

et nyt ”kort”, som måske kan tydeliggøre:  

 

1) Dette er kun en leg             Dette er både leg og alvor  

Selskabslegen           Organiseret idræt 

             Spejdere  

             ”Rollespil” i andre klubber 

3) Legen leger 2) dette er en            Pædagogisk Aktiviteter har alvorlige 

den legende  leg            aktivitet formål 

Rollespil på  Rolleleg   Ikke-leg 

Lyng  ”Sparke bold” 

 

Figur 5 
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 Dette tema udfoldes (igen) i afsnit 5 
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Ovenfor kan hentes belæg for nedenstående udsagn, som kendetegner spejdernes tropsaftener, 

håndbold- og fodboldtræning. 

- Alle aktiviteterne (tropsaften og træning) er undervisende, (over)hørende og optaget af læ-

ring (at blive bedre spejder og spiller).  

o Rollespillet på Lyng er ikke undervisende, hørende og optaget af læring. 

Spejderne ”undervises” fra spejderhåndbogens regler og anvisninger. Målet er at kunne gøre no-

get på den rigtige måde og få duelighedstegnet. 

Håndbold- og fodboldspillere undervises og lærer gennem øvelser, som skal gøre det ud for 

”kampnære” situationer og reaktive og reagerende reaktive mønstre. Spillerne indøver samarbej-

de og mønstre for afleveringer og/eller angrebs- og forsvarsarbejde. 

- Alle aktiviteterne er optaget af en alvor, som kan sammenlignes med den alvor, som er 

knyttet til hverdagens institutionelle monologiske
97

 alvor i institutionel opdragelse (disci-

plin, respekt for ledere (og flag), opdelt i fragmenter med overgange ... Rollespillere i an-

dre klubber undervises i overholdelse af regler, og pædagogernes succeskriterier er over-

holdelse af regler (”sociale kompetencer”, kaldes det). 

o Alvoren i rollespillet på Lyng er ikke en institutionel alvor, men legens anden al-

vor. Legen/rollespillet gives fri efter markslaget og slutter lidt før kl. 21 uden af-

brydelser udefra af ledere og andre voksne. Rollespillet i andre klubber har afbry-

delser og overgange og dermed også institutionel, opdragende elementer (ro, høre 

besked osv.). 

- Alle aktiviteterne er (monologisk) organiseret i det man i skolelitteraturen kalder ”hø-

ring”: Instruktion, Svar/Respons og Evaluering (kaldet IRE-sekvenser hos f.eks. Mehan 

1979, Dysthe 1997 og Mogensen 2011). 

o I rollespillet på Lyng (og i andre klubber) forekommer ikke IRE-sekvenser. Rolle-

spillet er dialogisk (se dog note 21 om introduktion af nye). 

- Alle aktiviteterne er i modsætning til skolens sproglige og kropslige passive responsse-

kvenser knyttet til, at responsen (også) er knyttet til kropslig udførelse (og formodentligt 

derfor ”sjov”, som spejderne og boldspillerne omtaler tropsaften og træning). 

o Her er nok ikke afgørende forskelle i forhold til rollespil. 

- Alle aktiviteterne er som i institutionelle opdragelsesinstitutioner overvåget af instruktører 

(lærere/ledere/trænere).  

                                                 
97

 I afsnit 5 behandles ”monolog” og ”dialog” (og ”fjerde væg”) nærmere. 
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o Rollespillet på Lyng er ikke voksenovervåget. To ledere spiller med som SL´ere/ 

NPC´ere i deres område(r). Alle mulige andre steder spilles rollespil, som ledere 

ikke kan vide noget om (jf. note 62). I andre klubber er rollespillet voksenovervå-

get og kommenteret.  

- Alle aktiviteter er omgivet og omgæret af og forviklet i legitime og legitimerende kom-

menterende ”andre” (medspillere, medspejdere, forældre, andre voksne og unge). 

o Som det ses i note 19 og 25 fungerer rollespillet på Lyng kun uden kommenterende 

andre/tilskuere/”fjerde vægge”. I andre klubber bliver det måske ”kun” krigs-, 

kamp- og landskabslege, fordi de kommenterende voksne forhindrer rollespil. 

Trænerens og spejderledernes kommenterende legitimitet er givet af hele situationen: Sikkerhe-

den, at undgå fejl og at blive bedre, som er formålet med og alvoren i aktiviteten.  

Den formålsløse leg og munterhed kan ses som et usikkerhedsmoment, fejlproducerende, uønsket 

og unyttig. Den formålsløse leg og munterhed henvises til pauser og udenfor aktiviteterne. 

Spejdere og spillerne, de ludus-legende, vurderes og bedømmes af trænere, ledere og forældre 

(tilskuere) i forhold en pædagogisk (jf. afsnit 3.0.3) målestok om at blive bedre og undgå fejl. 

Trænere, ledere og tilskuere bliver en aktiv ”fjerde væg” som rangordner og ”sorterer” handlinger 

som især forkerte. En sortering og rangordning af handlinger, som samtidig sorterer og rangordner 

spillerne (og spejdere) gennem de rigtige/forkerte handlinger. Sorteringen og rangordningen tjener 

et formål: At styrke samarbejdet og holdets præstationer. Den enkelte styrker/svækker mulighe-

derne for, at holdet præsterer gode resultater, og den enkelte bliver synlig gennem rigtige/forkerte 

handlinger.  

Trænere, ledere og tilskuere er ikke teatrets ”fjerde væg”, som skal overbevises om skuespillets 

ægthed: godt teaterstykke, som blev troværdigt spillet. Trænere, ledere og tilskuere kan dog heller 

ikke sammenlignes med teatrets instruktører, som øver og retter frem mod en troværdig fremførel-

se for den fjerde, passive væg, som er teatrets tilskuere. 

Trænere og tilskuere er heller ikke ”passive, fjerde vægge” til kampe (opførelse af det man har 

øvet) 
98

. De er snarere allestedsnærværende instruktører og aktiv ”kulisse”, som spillerne hele ti-

den må forholde sig til. Fodboldens og håndboldens kampe ser ud til at invitere til, at ”kulissen” 
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 Empirien indeholder også feltnoter fra 2 kampe i fodbold og et håndboldstævne. Her er kun medtaget noter fra 

fodbold. Noterne viser de samme mønstre i håndbold. 
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bliver en medspiller og/eller en modspiller, som vurderer præstationer, og afledt, identitet
99

 som 

god/dårlig fodbold-/håndboldspiller og spejder. 

Kampene, trænere, ledere og tilskuere ser ud til at få aktiviteten til på den ene side at handle om 

(en legende) alvorlig (agôn-)konkurrence (at vinde over modstandere) og en intern konkurrence 

om at opnå belønning (”anerkendelse”/undgå krænkelse (jf. næste ”pind”)). Det handler ikke om 

at have det formålsløst sjovt: 

 

- Den enkelte spiller ser ud til at blive sat i et krydspres mellem kampen (agônlegen) mod 

modstandere og interne (medspilleres og træneres) og eksterne (tilskueres) vurderinger og 

bedømmelser. 

o I rollespillet på Lyng opstår dette krydspres ikke. I rollespillet bliver rollespillere 

vurderede på evne til at spille rollespil (mimicry), som kæmpende (agôn) og måske 

som modig (ilinx). Fokus er rollespillets/legens processer og ikke udefrakommen-

de, fremmede blikke. Om andre klubber etablerer krydspres eller ej, kan feltnoter 

ikke give noget svar på. 

 

Efter kampene lægges vægt på (til denne forfatters store overraskelse) ”fejl” og ofte anvendes 

”vrede” og udtrykket ”skyld i” eller ”ikke din skyld” og lignende udtryk.  

 

Note 37 

Tarm vinder 5-3 over Videbæk. Lige efter holdet har råbt: ”Hvem var det der vandt i dag …” og 

givet hånd til Videbækspillerne, samles spillerne i en cirkel omkring trænere, med 6 forældre og 7 

søskende i cirkel rundt om cirklen med spillerne. Trænerne kritiserer holdet for, at Videbæk fik 3 

mål ”I bliver bange for at vinde … i næste kamp skal du aflevere til t i stedet for at … når I taber 

bolden, b, så løber man med hjem … skyld de scorede …” Spillerne står med bøjede hoveder. En 

spiller siger hviskende til målmand: ”Godt taget”. ”Ja, det rigtigt … Ikke din skyld, de fik tre mål 

… Koncentrer jer nu. Spred spillet, og ikke klumpe, som I gjorde…” (det er en turneringsform, 

hvor tre hold mødes samme dag. Hvert hold skal således spille to kampe). 

 

Også kampen bliver en del af ”høringen” (evaluering af respons på instruktion). Der sættes sym-

bolske røde streger i forhold til forkerte handlinger, og gives gode karakterer for den fejlfrie/gode 

præstation, som dog kun kommenteres i bisætning. Irettesættelser (mangler og kritik), som i litte-

raturen om ”anerkendelse” (Honneth 2003 og 2006) kaldes ”krænkelser”, ser ud til at være den 

                                                 
99

 Identitet er i denne sammenhæng noget indre (han/hun er sådan (”bange for at vinde”). Identitet kan også iagttages 

som noget relationelt, socialt og afhængigt af noget udefrakommende (Se Elias ovenfor (fodnote 85) og afsnit 5 og 

næste afrapportering).  
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dominerende kommunikation. Endog opmuntringer (”kom igen”, ”skidt med det” osv. (”stimu-

li”)), som umiddelbart kan iagttages anerkendende og støttende, bliver samtidig en påmindelse 

om, at handlinger (”respons”) ikke blev vurderet som gode nok
100

.  

 

Det forbavsede denne forfatter, at forældre omtalte træner rosende for deres mod til at sige ”tinge-

ne, som de er”, da de samledes igen for at drikke kaffe lige inden den næste kamp gik i gang. De 

voksne (træner og forældre) ser ud til at have et fælles projekt: Skabe et godt hold og opdrage 

gennem idræt. 

 

Efter rollespillet fortæller rollespillere om rollespillet, de har været med i (jf. note 5, 6, 13, 34 

…) og lederne taler om rollespillet og ikke rollespillerne, når de ønsker noget ændret, jf. note 

45 og 48.  

 

- I aktiviteterne ser det ud til, at enshed spiller en betydelig rolle. 

o I rollespillet på Lyng ser det ud til at ”der er plads til enshed” (klædt på til rollespil) 

og til forskellighed (udvikling af eget udstyr) og til ikke-klædt på til rollespil. 

 

Spejderne er (næsten) ens klædte i uniformer, gør ens honnør ”for flag”, står på række, skal være 

stille og får instruktioner osv. (med tydelige adfærdsafvigere (o)). 

                                                 
100

 I løbet af iagttagelsen af og efterfølgende arbejde med feltnoterne fra fodboldtræningen og de to kampe i Tarm (og 

håndboldtræning og -stævne) opstod en forståelse af fodbold- og håndboldtræning som et adfærdspædagogisk an-

liggende (Engquist 1973 og afsnit 3.0.2). Dette førte til, at studiet blev udvidet med et studie af at ”gøre fodbold” til 

Ramsing Cup i Spjald august 2010. Her spillede ca. 200 hold, i forskellige aldre/rækker mod hinanden fra fredag til 

søndag. Og forbavselsen var stor: 

- vreden. Står man mellem to fodboldbaner er ”lydbilledet” først og fremmest dommerfløjt og tilråb til spillere fra 

trænere, som lyder (straffende) vrede på/utilfredse med spillere, holdet og dommere, og undtagelsesvis (belønnende) 

rosende/opmuntrende. Vreden kan knyttes til, at kampen skal tages alvorligt (ikke kun en leg). 

- stimuli. Alle handlinger i kampene synes at skulle kommenteres/stimuleres (straffes/belønnes) (”godt nok”, ”følg 

ham/hende”, ”lav ”mur””, ”spille x”, ”fremad”, ”kom nu”, ”sådan, ja”, ”se på bolden” …). Handlinger ser ud til først 

at blive til og eksistere, når en træner højt (ofte vredt) har udtalt (stimuleret) noget som handlinger, selvom handlinger 

allerede er ”i spil” inde på banen, inden de bliver udtalt (stimuleret). Hver handling har betydning i alvoren. 

(her er en tydelig forskel til rollespillet på Lyng, men forskellen til rollespilsaktiviteterne i andre klubber er nok ikke 

så stor! I de andre klubber kommenterede voksne også handlinger, og tonen var ofte vred, når den voksne ikke kunne 

få rollespillerne til at stå stille og høre efter, hvad de skal/skulle/gjorde.) 

- mellem kampene. Unge i store flokke på tværs af hold og aldre (nogle fra samme by, andre sammen, fordi de ”bor 

sammen” i teltlejren, andre …?). Unge i flokke, drenge og piger, med flirt og kæresteri. Unge der grinende og legende 

”leger fodbold/sparker bold”. Voksne der hygger sig med andre voksne med kaffe eller øl. Unge i flokke til nærlig-

gende købmand, nogle gange sammen med voksen. Grin, latter, skub, kram, snak … ”Det er det bedste. Man møder 

alle mulige. Mange kender vi fra sidste år.” 

(Unges ”sommerlejre” kunne være et interessant kommende studie – hvem, hvorfor, hvordan osv. – fra fodboldstæv-

ner til spejderlejre, fra bibelcamping til politiske ungdomsforeninger, fra teaterlejre til …).   
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Spejderuniformen ”stemmer” og lægger op til at ”opføre sig” som disciplineret spejder (bl.a.: 

”Vær beredt” og personligt at leve op til ”spejderdyder” mv. (Baden Powell 1908)), også før og 

efter tropsaftenen. Spejder (færdigheder og dyder) er noget man ”er”, og det kan ses i adfærden 

(hjælpsomhed, gode gerninger, gennemtænkt brug af farligt værkstøj). ”Spejder er ikke kun noget 

man går til”, fortæller leder en ny i Ølgod. 

En rollespiller adskiller ”in play/game” og ”real life”. In play/game er man rollespilsrollen. In real 

life er man ikke (bør man ikke være) rollespilsrollen. 

Men – en rollespiller forbereder ofte næste rollespilsaften/-weekend (jf. f.eks. note 35). 

   

En fodbold-/håndboldspiller er man til/i kampene. Før og efter kampen er man ”in real life”, flir-

tende, legende, familiemedlem osv.  

 

Note 38  

4, af og til 5, unge syr telte til kommende ugelejr i køkken-/cafeområde i klubben, juni 2009. 3 (4) 

unge drenge og 1 ung pige.) (udenfor laves figurer til ”dungeons”, males ”vægmaleri” til slottet i 

menneskebyen, repareres T´s jeep, og to unge drenge arbejde med at konstruere en skal til en 

kæmpefigur. I andet lokale arbejdes med orkøkse (jf. note 10). 

 

Telte fabrikeres af røde og hvide kiler af teltdug. De lange ”baner” kræver en person ved syma-

skine og en, der holder og hjælper med at styre. Syninger skal stryges, og de større og større telt-

dugstykker kræver mere samarbejde, både når der sys og hæftes sammen med knappenåle. 

Der snakkes om T´s jeep, som er i stykker, om sidste års ugelejr, om i fredags i byen, om hvem der 

skal lave kaffe, om skolen, som man langt om længe har ferie fra, om kæreste og familie, og det 

kommende rollespil, om at hjælpe med noget, om noget er godt nok … Snakken afbrydes af unge, 

som henter kaffe, lige skal spørge om noget …  

 

Her er tale om en anden måde at samarbejde på end i samarbejdet i kniv-, økse- og savarbejdet. 

Spejderne i Fredericia talte ikke på kryds og tværs med hinanden og ikke om forskellige emner. 

Her var koncentration om opgaven. Spejdere i Ølgod talte af og til sammen, som rollespillerne på 

Lyng. Disse samtaler blev afbrudt af voksne, fordi de skulle ”se at blive færdige”. Rollespillerne 

havde hele dagen/aftenen/natten (flere sov i klubben på forlejren (”hyggeligt”), og arbejdede næ-

sten uden pauser i de seks timer, denne forfatter flanerede rundt på forlejren.  

 

Rollespillere på Lyng har ingen undervisning og høring (undtagelse er de nye, jf. note 21 og afsnit 

4.0.4). Rollespilleren bindes ikke af en ”spejder(hånd)bog” og trænes ikke for at blive bedre (rol-
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le)spillere. Rollespilleren laver (finder ud af at lave) våben og f.eks. telte, fordi de skal bruges. Der 

er en direkte forbindelse mellem behov for at lære og brugen af det, rollespilleren lærer. (Næste) 

rollespil skaber behov for at lære (jf. note 10 om fremstilling af orkøkse). 

 

I fodbold og håndbold ”stemmer” sportsudstyret, streger, mål og omgivelser til ”kappestrid” mod 

et andet hold/andre spillere. Uniformen (klubdragten/overtrækstrøjer) afgør ”venne- og fjendefor-

hold” i den næste time. Kappestriden/spillet skal spilles inden for reglerne (ludus), overvåget af en 

udenforstående, neutral, retfærdig og objektiv dommer, som afgør regelovertrædelser (straffer og 

godkender handlinger).  

(Også dommerens betydning og synlighed knyttes til fejl, fordi overtrædelser af regler er domme-

res afgørende iagttagelsesforskel, når spil ”dømmes”
101

.) 

Fodbold og håndbold inderliggør ikke på samme måde som spejderbevægelsen. Regelovertrædel-

ser er kun regelovertrædelser i kappestriden, hvis de dømmes som overtrædelse. En fodboldspiller 

og håndboldspiller kan (skal?) snyde sig til/overtræde regler for at vinde (målet kan hellige mid-

lerne)
102

.  

 

En rollespiller ”stemmes” af påklædning, udstyr og indretninger/”bygninger”. En rollespiller bli-

ver en dårlig rollespiller, og det er dårligt rollespil, hvis rollespilleren ikke spiller på (ikke selv 

overholder) kampagnens forudsætninger (se afsnit 4). Her er ingen udefrakommende overvågning 

af regler – tværtimod kan udefrakommende overvågning være med til at gøre rollespil til ”kun en 

leg” (jf. figur 1). 

 

- OG - I rollespillet kan/skal forhandles med modstandere, som kan blive til allierede … En mod-

standen kan ændre status til allieret … 

 

 

 

                                                 
101

 Spillere, trænere og tilskuere bedømmer også dommere. Her er iagttagelsesforskellen ”dommerfejl” fremhersken-

de. (De få) fejl kan blive iagttagelsesforskellen i luduslegene. 
102

 De seneste år har fritids- og ungdomsklubber organiseret fodboldturneringer, som har ”fair play” og ”sportman-

ship” som ”brand”. ”Fodbold som opdragelse til livet” kaldte en projektleder ”fair play-turneringen” i en samtale. I 

denne ungdomspædagogiske aktivitet bliver formålet at vinde (agôn), at være god nok til at være med (sorteret) for at 

vinde og gennem fodboldens regler og ”ånd” at skabe/forme til velopdragen/social adfærd. Fodboldens formål 

kommer i ”fair play-kampagnen” til at ligne spejdernes formål om også at opdrage. Fodboldens oprindelige formål: 

kun at vinde, bliver sekundær. Se også fodnote 95 om ”transfer” og afsnit 5 og 6 og næste afrapportering.  
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3.2.3.2 Sidebemærkning - 4 

 

Rasmussen (2001) kalder ”bolden for gudernes legetøj”. Bolden ”spiller” deltagere, når f.eks. bol-

den spilles over hus i ”Antonius”, med ”tre skridt og en spytklat”; i ”stikbold”; i ”høvdingebold” 

og ”rundt om bordet” i fritids- og ungdomsklubbernes bordtennislokale. Her kan legende opleve 

både agôn (kappestrid om at vinde) og ilinx (”løb og måske død i stikbold”, ”grebet ud …”, ”ikke 

ramt” …). 

I fritids- og ungdomsklubben, i lokalområder, i landsbyen, i frikvarteret og på efterskolen samles 

unge i fri tid, frit … for at spille fodbold sammen. Spillet er normalt uovervåget og kun et forhold 

mellem spillere som beskuer og er beskuet af hinanden (jf. afsnit 5.3). Her ses ikke blikke til træ-

nere eller andre instruktører, ”fjerde væg” på sidelinjer. Her kan gives grinende op, når man er 

forpustet … Her fejres detaljen
103

. Involveretheden og selvorganiseringen er en forskel. En anden 

forskel er, at der er plads til og ”brug for” alle, for at spillet/legen bliver til noget, og ”kittet” er 

både at ”være med” og få ”legen til at fortsætte”.     

Her tales om kampen (glans) og aftales kamp næste eftermiddag eller næste frikvarter. Gardamar 

(jf. afsnit 3.1.8) og Bakhtin (jf. afsnit 3.1.3 og 5) mfl. ville kalde den frie boldleg en legens alvor-

lige, æstetiske proces og værk, en helhed, fælleshed og et fællesskab. 

Den frie tids fodbold er tættere på ”paideia”, den fordybede, anstrengelsesfrie anstrengelse end 

den fremmedorganiserede, skemalagte fodbold. 

Den iagttagede fritids-/foreningsaktivitet ”fodbold og håndbold” modarbejder fordybelse med 

bold og gør anstrengelse til anstrengelse. 

Bolden bliver ikke ”gudernes legetøj”, som spillere bliver bedre til (formålsløst) at ”lege” med. 

Bolden sættes i relation til præstation og resultat (formål) og til spillernes kroppe (nå formål). 

 

                                                 
103

 Denne iagttagelse bygger bl.a. på studier på idrætsefterskole, hvor undervisning/skemalagt fodboldtræning havde 

en helt anden ”alvorlig alvor” end de spontane samlinger om eftermiddagen, hvor en ”munter alvor” holdt sammen på 

spillet (ikke refereret i Mogensen 2009). Den samme forskel ses, når unge i fritidsklubber spiller fodbold som leg 

(spontant, frit …), og når de træner til og er til klubbernes landsstævne i Lemvig i efteråret. I Perth (Skotland) mødtes 

drenge til sjov og grinende fodbold en varm sommerdag i juli 2009 på den store grønne plads ned til River Tay. ”You 

shall come and see them play …”, sagde en far, som legede med en mindre søn og talte med andre fædre og mødre, 

som havde tæpper og kaffe med. Næste dag så denne forfatter frispark, ”svinestreger”, vrede ”attituder”. Drenge, som 

skældte ud på hinanden og dommere, gråd over at tabe, da de samme spillere mødte Forfar på stadion. Også fædrene 

havde ændret sig. Fra fædre der grinede, når deres drenge lavede ”fejl” og ”kiksede oplagte chancer”. Til fædre, der 

skældte ud …  
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Træningen træner spillernes kroppe: Den ydre adræthed (hurtighed, styrke, udholdenhed og smi-

dighed) og den indre ”vilje til at sejre”. Spillernes kroppe gøres til team (teamwork), (forskelli-

ge, værdifulde) brikker, (professionaliserede) redskaber og årsager (Holm 2006).  

Træner bliver en professionel, en leder og et grundled (”jeg”). Spilleres kroppe bliver genstands-

led og genstand for indlæring. Fodbold-/håndboldspillet ”spiller” ikke spillerne. Det bliver mere 

præstation (indlæring og undgå fejl) end at have det sjovt (lege).
104

  

Den ”fjerde væg” (for)søger ”at spille” boldspillerne, i bedømmelserne af rigtig og forkert, og 

modarbejder samtidig spilleres fordybelsen i spillet. Fritidsaktiviteten fodbold og håndbold gør 

fodboldspillere til redskaber for træner og tilskuere, som kan dele spillet op i dele og sekvenser 

(forsvar, angreb, midtbane osv.), som kan individualisere, standardisere og sortere i forhold til 

”brugs- og nytteværdi”. 

 

Fritidsaktiviteten fodboldtræningen og -kampen venter på og lever af eventyrets (jf. afsnit 5.1.2) 

livgivende, ”gyldne øjeblikke”, når en dribling, en aflevering, en scoring og/eller redning lader 

”fodboldenglen” vise sin magi (Nielsen 1979). Øjeblikke, som kan skabe fortællinger og myter 

om eventyrets spillere og kampe. Samtidig med at man øver sig i, at modstanderes eventyr og liv-

givende ”fodboldengle” hæmmes og uskadeliggøres. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104

 I Holm (2006) hævdes at frafald i fodbold er 74 % (fra sjov lilleputfodbold til alvorlig, systematiseret og instrueret 

ynglingefodbold). Dansk (fod)Bold Union organiserer som modsvar nu småbane- og smågruppeorienteret ”gadefod-

bold”, som skal få ”legen” tilbage til fodbold. Bolden bringes tættere på alle spillere på den mindre bane og dermed 

øges spillernes frihedsgrader og involvering. Fokuseringen er de dog stadig ”klare mål og ”fælles mål”, handlereg-

ler, (ind)læring, optimale pressede situationer, håndtering af ængstelse for at tabe og evalueringskultur i fod-

bolden: En fodboldopdragelse til alvorlig præstationsfodbold gennem sjov gadefodbold. 

Ramsing Cup, som er nævnt i fodnote 100, viste andet end det adfærdspædagogiske anliggende og forskellen på at 

være i kamp og mellem kampe. Kampe på stor bane, mellem de større unge, handlede om placeringer, afleveringer, 

væddeløb mellem spillere, for at nå bold før en modstander. Fart og tempo, afstande mellem spillere og få driblinger/ 

udfordringer mand-mand. Og viste, at mange ”står stille”, når bolden er et andet sted på banen.  

På de mindre baner med 7-mandshold opstod hele tiden tvekampe mellem spillerne, med driblinger, løb med bold 

med modstander ved siden af sig … Og selvom trænere/forældre forsøgte at adfærdsregulere spillet og spillerne, så 

det ud til, at fordybelsen i tvekampen (at afdrible – tage bolden fra dribler) spillede spillerne. De virkede som om de 

ikke hørte, at de skulle ”spille” bolden til andre osv. At være tættere på bolden ser ud til at involvere.   
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3.2.3.3. Sidebemærkning – 5 

 

Ovenstående ”sidebemærkninger” bærer alle præg af en både samfundskritisk og pædagogikkri-

tisk iagttagelse af den rolle, spejderbevægelsen og træning/kamp i boldspil kan have i forhold til 

udvikling af unges dannelse, læring, socialisering (jf. næste afrapportering om ”ungdom”).  

Denne forfatters ”bias”
105

 bliver tydeliggjort og undertrykker samtidig, at f.eks. spejderbevægel-

sen og idrætten også kan være noget andet: ”Kroppens sted” (Bøje 2002) med fordybelse (forstå 

via krop, kropslig meditation, refleksion), kampen (konfrontation, grænsesøgning, grundvilkår), 

dansen
106

 (lethed, skønhed, udtryk) og legen (eksperimentere, afprøvning, særligt univers). Man 

kunne iagttage Bøjes og den forfatters forståelse af spejderbevægelse og idræt som en kappestrid 

(agôn (jf. afsnit 3.1.1 og 3.1.2) om retten til at definere iagttagelsesforskel og forståelse.   

 

Hvis sport ikke iagttages i forhold til leg (som har været ovenstående iagttagelsesintention), men 

iagttages som et sociologisk fænomen og medium i socialiseringsprocesser
107

 (f.eks. Thing 

2000, Elias et al 2008 og Maguire 1999), så opstår nogle andre og interessante forhold, som kun 

kort præsenteres nedenfor. 

Organiseringen af sport/idræt starter i midten af 1800-tallet. Fortællingen om organiseringen er 

samtidig en fortælling om sportens rolle i industrialiseringen af arbejdet (og en fortælling om Eng-

lands betydning i verden i 1800-tallet). Organiseringen (i klubber og forbund) fordrede, at regler 

i/for spillet blev ens, landsdækkende og efterhånden universelle. Regler skulle både skabe sikker-

hed mod skader, begrænse ukontrolleret vilkårlighed og skabe ”uniformitet” (banestørrelse, regler 

om udstyr, skabe lige vilkår …). 

Organiseringen gør paideia til reguleret ludus. 

 

                                                 
105

 ”Bias” refererer til, at vi alle (også Bøje 2002, DBU …) har fordomme, forforståelser, partiskhed og ”smag” for 

iagttagelsesforskelle. Bias kan tydeliggøres og kan skjules mere eller mindre i f.eks. det mønster, som skabes i anven-

delse af metaforer (jf. afsnit 1.1) og i etablering af dikotomier (modstillinger, jf. fodnote 54). Denne forfatter har, som 

det formodentlig fremgår af (side)bemærkninger, fodnoter og anvendelse af metaforer/udtryksformer, ubehag i for-

hold til (partiskhed mod) forsøg på undertrykkelse af, dressur af og monologisk disciplinering af unge i institutioner, 

skoler og fritidsaktiviteter, som forsøger at gøre unge til (spidsformuleret) ”velfærdssoldater” i et konkurrencedemo-

krati/markedsdemokrati (Rømer 2010, Knudsen 2007, Pedersen 2011).  
106

 ”Dansen” åbner for en serie af metaforer. En kunne være: Træner som koreograf, som lærer ”dansere trin”. Legen 

(som noget andet) kunne så blive til en dans mellem to/flere koreografer, som sammen skaber dansen, mens den dan-

ses … 
107

 I undersøgelse af legen har legens alvorlige formålsløse formål været modstillet anvendelse af legen som læring, 

bearbejdning af konflikter og terapi. Nærværende sociologirefleksioner ser på sportens funktion som socialiserende 

medium. Sutton-Smith (jf. fodnote 55) ser leg som sociologisk fænomen ((medium:) lære magt). 
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Og – eller – men: 

Sport(/idræt) blev (efterhånden
108

) til et medie som signalerer behag, afslapning, dannelse og ud-

foldelse og networking for nogle (”leisure” for overklasse (cricket, polo, golf etc.), tydeligt alvor-

ligt ikke-arbejde) og for andre en opdragende og regulerende hold- og kampaktivitet i fritiden 

((”sparetime” for arbejdere (fodbold, rugby og boksning), alvorligt, som om det var arbejde).  

 

Sportens funktion bliver i ”alvoren som om det var arbejde” (træning og kampe) en kontrolleret 

måde at udtrykke tabubelagte emotioner, lære koncentration og selvkontrol (sportsmanship) og 

lære en rutiniseringen (i arbejdet og i træningen) for både at kunne undgå og evt. håndtere en de-

rutinisering i hændelsesforløb. Sporten civiliserer adfærd.  

 

Og – eller – men  

Sportens anden (hoved)funktion er at skabe sociale bånd til noget uden for en selv og familien, 

sammen med familien. Sporten medierer ”At gå til noget”, ”at mødes til noget” og ”at holde med 

nogen”, som bliver vigtige omdrejningspunkter for individer/familier i hverdagens samtaler og en 

del af socialiseringen som ”sund (nok) familie/individ” (jf. Furedi 2002). 

Sportens virkemiddel er kappestriden mod andre (agôn) i en 1. orden (selv kæmpe) eller i 2. orden 

(som tilskuere til stedfortrædere (kæmpende)). 

Sporten bliver sammen med anden underholdning en måde at aflede fra undertrykkelser, ydmygel-

ser og spændinger i samfundet. 

 

Og – eller – men  

Sportens tredje (hoved)funktion retter sig mod sundheds- og ”ånds”opdragelsen af individer 

(”sund sjæl i sundt legeme”). Via sporten som medie opdrages/socialiseres individer til kropsligt 

sunde samfundsindivider. Ikke at gå til sport/noget kan ligesom ”ikke at lege” blive til omdrej-

ningspunkter for sociale indsatser og/eller bekymringssamtaler. 

Sporten uddifferentieres (jf. afsnit 3.0.3) hermed til at være mere og andet end at lære rutiner og 

skabe sociale bånd. Sporten bliver både en samfundsinstitution (et socialt system (jf. afsnit 3.0.3)) 

og en markør (ligesom legen i 3.0.1), som kommunikerer om nogen er normal og unormal, om 

inklusion og eksklusion, om venskaber og ensomhed, om fællesskab og isolation. 

                                                 
108

 Med ”efterhånden” understreges det, at organiseringen har en udviklingshistorie, hvor f.eks. boksning går fra (”lei-

sure” for overklasse og ”gentleman-sport”) til arbejderes ”sparetime” kampe/træning, som har opdragende, socialise-

rende funktioner for ”marginaliserede unge” (jf. f.eks. bokseprojekt i Vollsmose (Odense) i dag). 
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(Og – eller – men  

Sporten kan også mediere (med inspiration fra Elias et al (2008)) en anden samfundsideologi og 

andet menneskesyn (og et nationsbyggeri) fra sidst i 1800-tallet, hvor rugby og fodbold i USA 

bliver til amerikansk fodbold, cricket (og rundbold) bliver til base-/softball, håndbold og lignende 

bliver til basketball (”opfinder” Naismith 1891), og tennis/badminton og lignende til volleyball 

(”opfinder” Morgan 1895). USA udvikler en egen, national sport, forskellige fra det ”det gamle 

kontinents (engelske)”. 

Vi forlader dette sidespor …)   

 

Maguire (1999) hævder at sporten fra 1960´erne er blevet ”creoliseret”. Organiseringen er på den 

ene side professionaliseret, elite- og resultatorienteret med lønnede trænere, sponsoreret udstyr 

mv. På den anden side er sporten i opløsning med opkomst af andre, hybride, selv- eller uorgani-

serede organiseringer, nye anvendelsesarenaer, kulturelle afvigelser fra den engelske sport og 

sportsmanship og/eller knyttet til ”amerikaniserede” karriereformer (sportscollege, elitecenterud-

tagelser mv.) .  

Her vises i stikordsform nogle få eksempler: 

- selvorganiseret, legeplads- eller parkplaceret streetbasketball (Amerika) og gadefodbold 

(Brasilien) med dresskode, attitude og eget sprog og hybride former (”spil til en kurv/et 

mål”). En arena hvor spillere selv taler og taler, om sig selv og om og til hinanden. Tilsku-

eres tilråb er tilråb til idoler og ikke anvisninger om, hvordan man skal spille rigtigt
109

. 

Sport som ungdomskulturelt medie om performance (jf. næste afrapportering og afsnit 6).  

- ”hjemløsefodbold” på Brugernes Basar, juni 2009 i Odense. Fodbold bruges af initiativta-

gere til ”at sætte hjemløse på dagsordenen”. Pædagog til studerende: ”Fodbolden sætter 

ansigter på de hjemløse, som også kan være fodboldspillere”. Her anvendes fodbolden so-

cialpolitisk og måske også som socialpædagogisk fælles tredje (Lihme 1988) 

- asiatiske/østlige kampformer med hilseritualer, med øvelse i ”kampfigurer”, åndedrætsbe-

herskelse … En udvikling/træning af teknik, kontrol, overblik, disciplin og et blik ind i sig 

selv som modvægt til en fragmenteret verden uden for ”dojoen”/træningssalen. 

- selvorganiseret fitness-træning som viser det ”sunde legeme” med overskud, tid og vilje til 

at løbe på maskine, og jogging, klatring osv. som viser overskud, tid, mod og vilje.     

                                                 
109

 Fra feltnoter i forbindelse med pilotstudie i Vejle midtby og på Nørrebro sommeren 2010 (ikke udgivet). 
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- selvorganiserende skatere, som ”mødes med hinanden” på ramper og pladser for at skabe 

nye tricks, som kun kan udvikles gennem ”øvelse og øvelse”, og ”læres af de, der allerede 

kan”. Skatere drives af ”en evig trang til at kunne noget nyt”, fortæller 16-årig i skaterhal 

på Nørrebro i november 2009, mens unge i baggrunden efterlignede ældre skatere, faldt og 

slog sig, fik gode råd, prøvede igen, faldt … og klaskede hænder, da tricket endelig lykke-

des. En samling af 7 drenge glædede sig over, at det endelig var lykkedes den 8. at lære 

tricket …  

- breakdance … 

- BMX-cykling … 

  

Måske
110

 kan (dungeons)rollespillet i rollespilsforeninger med en udviklingshistorie fra 1970´er-

ne, og afledt rollespillet på Lyng, indskrive sig i Maguires creolisering af sports-/fritidsaktiviteter. 

Rollespillet etablerer (måske bare) en lege-/sportsplads for unge, som ikke kan/vil være i den mere 

og mere professionaliserede og resultatorienterede sport. 

Måske, for en stund, en reaktion på og en befrielse fra det etablerede samfunds alvor og marked, 

profitorientering, kontrol og overvågning og ligegyldigheder. 

Et sted (mellem ikke-steder (jf. afsnit 5.1.1)) med muligheder, nyskabelser, innovationer, udvidel-

ser, substans og glæde. 

 

Vi går nu videre med at se på opbygningen af rollespil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110

 ”Måske” markerer, at her er tale om en hypotese: At rollespillet som sociologisk fænomen kan have en funktion, 

og ikke ”bare” er en leg (formålsløst formål). Næste afrapportering vender tilbage til ”funktionshypotese”. 
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4.0. Rollespillet - særlige kendetegn på Lyng og andre steder  

(nogle af rombeporfyrens særlige stene – og bindemasse) 

 

Nedenfor er det hensigten at undersøge rollespillenes opbygning, ved hjælp af en række begreber, 

og dermed være med til at beskrive og undersøge, hvordan rollespillet er muligt, og hvordan det 

kan iagttages som noget særligt. 

 

4.0.1. Kampagnen 

 

Alle ”rene
111

” rollespil, og dermed også alle rollespil
112

, der knytter sig til dungeoneringen af rol-

lespillene, tager udgangspunkt i en overordnet fortælling, en overordnet ramme. Rollespillet på 

Lyng henter ramme og genkendelse fra Tolkiens Ringenes Herre-univers, som åbner for fiktions-

kendskab, overskuelighed, genkendelighed, navigationsforståelser og indforståethed som kan gøre 

det muligt at indgå fiktionskontrakten/tro på pastichen (jf. afsnit 3.1.6). 

På Lyng er det rammen/fortællingen om ”Kongeriget Talansar” (se note 3) og ”Kampen om 

Ravnsborg”, som holder fortællingen sammen.  

 

Note 39 

”Ravnsborg var en af de første byer, der blev grundlagt uden for Talansars gamle grænser. Den 

blev grundlagt i år 637 og hørte i begyndelsen … området var i forvejen beboet af orker, som ikke 

var helt tilfredse med menneskenes ankomst … elverskoven … er velsignet af Sylvia …” (Lyng 

Fritidscenter 2008, s. 3) 

 

Til kampagnen på Lyng er udarbejdet et omfattende regelsæt på omkring 80 sider, plus et magitil-

læg. 

  

En kampagne er en særlig konstruktion, et særligt univers og en særlig ramme, som præsenterer de 

(fiktive) landeområder, folk, racer, erhverv, karakterer, ”regler” mv. Kampagnen bestemmer det 

særlige miljø, der spilles i og de særlige universelle konflikter, der kendetegner universet/rammen, 

og de egenskaber, rollerne kan have osv. 

                                                 
111

 Med ”rene” lægges op til, at vi nu ser helt bort fra ”familiemedlemmerne” i afsnit 1.4, og måske også i afsnit 1.5). 
112

 Her tydeliggøres forskel til rolleleg. Rolleleg sættes i gang hele tiden af regibemærkninger (jf. afsnit 3.1.5). I rolle-

spil eksisterer verden (kampagnen) allerede, når spillet sættes i gang med: ”Hav et godt rollespil i aften!”, som L siger 

hver torsdag aften, ca. kl. 18.10. 
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Kampagnen er en åben fortælling, som skal give en baggrund for/ideer om, hvad der overordnet er 

på spil og konflikten/-r i rollespillet. Kampagnefortællinger er en særlig litterær genre, som åbner 

for, at der kan og skal fortælles og spilles rollespil. 

 

Note 40 – fra Ripen LiveRollespil 2006 – Spillehåndbog til Woltheimkampagnen (ca. 150 sider) 

”Woltheim er den verden, du befinder dig i, når du spiller Ripens Fantasy scenarier ... når man 

færdes i riget, er det forbundet med stor fare at overskride grænserne til de andre racers områder 

(orker, sortelver osv., min bemærkning) … riget styres af kejseren gennem hans vasal … rigets 

adelige, noble (…) fører sig frem med en vis form for værdighed og stil, indgår gerne dueller, er 

nobelt klædt … Simple folk … (osv.)” 

 

Kampagnen om ”Kongeriget Talansar” er en fortsat, i princippet uendelig gentagelse af og opfin-

delse af konflikter, fortællinger og dialoger i de samme og ændrede omgivelser i de samme og 

forandrede rammer. En tilrettelagt fiktionsverden og en dramatisk narrativ ramme, som åbner for 

aktiv interaktiv (jf. afsnit 6.1.2), rollecentreret overskridelse, når fortællingen og rollen skal ”be-

bos”, spilles og udvikles. 

 

Når andre fritids- og ungdomsklubber undersøges, så er der tale om ”one-shots” (jf. afsnit 2.1.1) 

og fysisk orienteret pædagogisk aktivitet, som ligner stereotyperne fra krigs-, kamp- og landskabs-

legene i afsnit 2. 

 

4.0.2. Scenarier 

 

Scenarier er store plots, konflikter og fortællinger, som foregår inden for kampagnens ramme og 

univers. Scenarier holder rollespillet i gang og sender rollespillet nye steder hen. Det kan f.eks. 

være grevens død, som kræver, at der skal findes et nyt overhoved, som kan regere Ravnsborg – 

der er set drager i nærheden af elverskoven – elvernes guder har forladt elverne – kroens ejer er 

kidnappet, og kroen har derfor ikke nogen ejer og ledelse – ?  

 

Note 41 – teaser til rollespilsdag d. 26.09.06 på pædagoguddannelsen på CVU Vest med deltagel-

se af pædagogstuderende og ungdomspædagoger fra Esbjerg Kommune. 
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”I flere uger havde de hærget … både mod nord og syd lå landsbyer jævnet med jorden … han 

havde samlet orkklanen under sig … kampivrige og utålmodige … en gang for alle skulle dette 

land blive deres …  

Pædagogstuderende og ungdomspædagoger vidste, hvad rollespillet gik ud på. De skulle (menne-

sker, elvere, sortelvere osv.) indgå alliancer, finde leder til alliance, handle og forhandle med hin-

anden og samtidig forsvare deres land(e), sig selv og hinanden mod ”den gamle minotaurus´” klan 

og hans alliance med orkklanen.   

 

Scenariers kendetegn er, at de er åbne. Rollespilleren kan ikke vide, hvordan andre – og dermed 

(dialektisk) rollespilleren selv – kan og vil spille på scenariet. 

 

4.0.3. Spilledere (SL`er) (gamemaster). 

 

Scenarier sættes i gang af SL´erne.  

SL´erne på Lyng er rollespillere, som har vist, at de kan spille og forstår rollespil. SL´er er en po-

sition, man kan gøre sig fortjent til og vælges til. 

At blive foreslået som og valgt til SL´er er en kraftfuld anerkendelses- og tillidskommunikation. 

 

SL´erne bruger på Lyng flere strategier, når scenarier skal ”sættes i spil”
113

. 

 

Én strategi er, at lade L, som starter rollespillet hver torsdag aften, give alle spillerne en samlet 

fortælling om de scenarier, der er temaer og åbne denne torsdag aften.  

En anden strategi er, at SL´erne under spillet selv spiller en betydningsfuld og magtfuld rolle i 

rollespillet og/eller bruger … 

  

4.0.3.1. Non playing characters (NPC´er). 

 

NPC`erne er erfarne rollespillere. 

NPC´erne deltager som rollespilsroller/-karakterer i spillet og sætter scenariernes temaer i spil 

gennem deres eget rollespil. En NPC´er kan således være befalingsmand i borgen i en periode. I 

en anden periode være elver. Formålet er at sætte (mere) spil i gang. 

                                                 
113

 Thomsen (2004) tillægger SL´erne meget stor betydning. SL´erne bliver hos Thomsen en slags ”dukkeførere” eller 

koreograf, der får rollespillerne til at udføre SL´ernes plan. Nedenfor vil det ses, at rollespillet på Lyng opererer med 

en anderledes SL´er.  
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Note 42 

En aften spiller A adelig. Hun besøger elverne med sit følge af hofdamer og krigere for at fremme 

sin sag i valget af ny leder af Ravnsborg. 

 

Scenariet: ”Grevens død” følges op af, at forskellige NPC´ere sætter spil i gang for at få valgt 

”grevens efterfølger”. I dette studie har spillet omkring A været fulgt, bl.a. foranlediget af f fra 

note 24. NPC´eren A har til opgave at fremme sin egen sag og søger både at finde alliancer gen-

nem forhandlinger og nedkæmpe modstandere i forskellige slag.  

A´s troværdighed understøttes af, at følget er stort og loyalt. Følget viser, at A er seriøst bud på at 

følge efter greven.  

 

A´s rollespil ”spiller” (jf. afsnit 3.1.8) følget og krigere, som støtter hende. Og A ”spiller” de, hun 

forhandler med og kæmper imod.  

Følget får opgaver (bliver ”spillet”). Bl.a. skal f stjæle våben fra nogle elverkrigere, så A´s krigere 

har en lettere kamp kort efter. 

Flere gange må krigere og det øvrige følge beskytte A, når modstandere angriber A (osv.). 

 

SL´erne og NPC´er bliver ikke instruktører, koreografer, overmennesker eller guder, der kan be-

stemme andres spil og skæbne på Lyng. Men …  

Rollespillerne kan ikke afvise scenarier (og intriger (se nedenfor)), SL´ernes og NPC´ernes spil. 

Rollespillerne må forholde sig til, forhandle med, søge hjælp hos, alliere sig med eller imod, 

og/eller bruge egne evner/ressourcer eller guder, når SL´erne og NPC´erne sætter spil i gang. Sce-

narierne (og intrigerne) får deres egne meningsbetydninger, i de små og store fortællinger, som 

rollespillernes roller kan og skal leve sig ind i. 

 

SL´ere kan være regissører, når scenarier sættes i spil: f.eks. når rollespillerne får at vide, at ”el-

vernes guderne er vrede” (ikke til forhandling som i rolleleg! (jf. afsnit 3.1.5)).  

En anden måde anvendes, og en anden scenariefortælling sættes i gang, når SL´ere, NPC´ere og 

krigere (selv) slår greven ihjel, eller når orkNPC´er med orkkrigere kidnapper kromutter osv. Det-

te kan (heller) ikke forhandles. Det er sådan. Og derfra spilles rollespillet videre. I nutid. 
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Scenearier og intriger føres videre fra en torsdag aften til den næste torsdag aften og repeteres/ 

præsenteres af L, inden rollespillerne sendes til våbentjek og markslag, så alle ved, hvad der er i 

”spil” og skal spilles videre på fra sidste torsdag.  

 

Note 43 

k og m er sminket hvide i ansigtet og på armene. De spiller spedalske. De besøger bl.a. kroen og 

elverskoven og spreder skræk og rædsel gennem deres sygdoms smittefarer. Der opstår fortællin-

ger om alle de døde, k og m har på deres samvittighed. Rollespillerne skal forholde sig til de spe-

dalskes tiggeri og overveje, om deres læger og shamaner har nok evner (EP´er) til at helbrede de 

syge og genoplive de døde. Kort- og terningespil og samtaler i kroen ophører, da de spedalske 

kommer ind. Borgvagt tilkaldes. De spedalske smides ud af kroen. Gæsterne begynder at vende 

tilbage til kortspil og samtaler og fortæller nu historier om faren for smitte osv. 

 

Note 44 

p (NPC´er) er prins uden land og drager rundt med en mindre hær. p forhandler og/eller kæmper 

for at få et sted at slå sig ned med sin hær. 

 

De spedalske, med de lasede klæder og den hvide sminke i ansigterne og p´s tropper, som er klædt 

i ens blå kofter, vækker opsigt og frygt, overalt, hvor de viser sig. 

Et par af p´s soldater vækker frygt med deres uhæmmede kampiver. Befalingsmænd bruger mange 

kræfter på at holde disciplin, når p forsøger at overbevise elvernes leder om, at p kommer med 

gode hensigter og ønsker at forhandle om alliance. Mens p og elvernes leder forhandler, myrdes 

to-tre elverkrigere af de uregerlige. p jages på flugt af elverne og bliver henvist til at forhandle 

med mindre fredelige grupper. 

Alle spiller og spilles, når p´s følge (og spedalske) nærmer sig. 

 

SL`erne (og NPC`ere) skal kunne mestre en metafiktion og en metakommunikation. Et tredob-

beltblik og en tredobbeltsamtale med sig selv. Et blik og en samtale, der både handler  

- om rollespillet selv, som genre (kampagnen, scenarierne, intrige),  

- om selv at spille rollespil med rollespillets konventioner (regelsæt) og elementer (agôn, 

alea, mimicry og ilinx), og  

- om evner som rollespiller, som kan sætte andre i spil (en praksis-etisk-viden) (Pedersen 

2009).  

 

Udviklingen fra nybegynder til at blive NPC´er og SL´er kan måske sættes på formel: 
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Almindelig ung spiller rollespil (uøvet)  rollespilperson (øvet)  rollespiller i fiktionen om ”Ta-

lansar”  opnår og viser erfaringer som rollespiller tæt på NPC´ere (erfaren/ekspert)  erfaren 

og anerkendt (virtuos) rollespiller i fiktionen om ”Talansar”  anerkendt og valgt til NPC´er  

SL´er ( kampagneskriver). 

 

(Kampagneskrivere,) SL´eres og NPC´eres rolle er at være enzym og katalysator og bipersoner
114

 

for andres rollespil i fiktionen om ”Talansar” og ”Ravnsborg”. Opgaven for SL´erne og NPC´erne 

er at være rollespillere i, om og for fiktionen. 

 

En SL´er og NPC`er må på den ene side udvikle en metaforståelse for rollespillets ”bølgebevægel-

ser” af gentagelser og fornyelser på samme, nye måder og indenfor denne metaforståelse udvikle 

fantasifulde, kreative og plausible scenarieudkast og rollespil inden for genren og fiktionen. På 

den anden side skal SL´er og NPC´er i praksis selv kunne ”spille”, som enzym og katalysator, 

andre/mange rollespillere godt, for at spillet, scenarierne og pastichen kan lykkes. 

  

Dette betyder, at SL´ere og NPC´ere skal orientere sig i to retninger: 

- Indlevelse i, tolkning af og viden om, hvordan rollespillere agerer og tænker, når SL´ere og 

NPC´ere agerer og vil agere (: empati) 

- Vilje til at identificere sig med opgave/rollen som SL´er og NPC`er, og ud fra denne identifikati-

on agere (: decentrering).  

 

I samtaler og interviews med SL`ere og NPC´ere demonstreres igen og igen, hvordan SL´er og 

NPC`ere er bevidste om egen rolle i, om og for fiktionen. Et eksempel: 

 

Note 45 – SL´er fra ugelejr: 

SL´er fortæller efter ugelejr, at det ikke var gået så godt. Omkringstående fortæller, at SL´erne 

var for selvkritiske, og ”… det var godt klaret … når I er så unge”. 

SL´er får igen ordet: ”Det der først og fremmest gik galt for mig – os … jeg, vi, tænkte for meget 

på vores eget spil og for lidt på rollespillet. Jeg – vi skulle have skabt mere for de unge. Historien 

gik i stå, fordi jeg spillede rollespil for mig selv. Øv!
115

” 

                                                 
114

 Her er endnu et opgør med teatermetaforen. Rollespil lykkes kun/bedst, når rollespillet spiller rollespillerne. Rol-

lespillernes opgave er at være gensidige bipersoner for hinanden (ikke hovedroller), ført sammen af ”sagen” (scena-

rier og intriger).  
115

 Filminstruktøren David Lynch udtalte i et TV-interview på SVT for nogle år siden om ”Blue Velvet”: ”Ideen tager 

aldrig fejl”. I interviewet fortalte David Lynch om alle de fejl, han begår, når han forlader den oprindelige ide (efter 

hukommelse). 
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Og: 

 

Note 46 – NPC´er til SL´er en torsdag aften. 

”Er der noget jeg kan hjælpe med?” 

 

En tredje måde SL´ere kan benytte, når scenarier skal sættes i spil, er flowcharts, som sendes til 

NPC´ere ”i rolle” i et område.  

Nogle gange tager P et skilt på maven (”brevdue”) og afleverer flowcharts på bestemmelsessted til 

NPC´er. Det almindeligste på Lyng i 2009 er, at flowcharts sættes i gang af skriverne, som bor i 

baglokale i kroen. Flowcharts involverer ofte en mindre enhed fra borgvagten, som skal ledsage 

og forsvare sendebud/kurér med flowchart. Borgvagt skal sikre, at kurér vender sikkert tilbage til 

skriverstue med reaktioner/beskeder på flowcharts. 

Flowcharts svækker bevogtningen af og opretholdelse af ro og orden i Ravnsborg. Dette kan have 

betydning for f.eks. tyve, ro i kroen og borggård og evt. angribere. Flowcharts skaber samtidig 

rollespilsroller for skrivere, kurér, borgvagt og de, de møder på vejen, og modtagerne af flow-

charts.  

 

Udover flowcharts kan megafon bruges. Ved hjælp af megafon kan gives meddelelse til et ønsket 

område. 

 

Note 47 – et lyn og tordenbrag. 

På ugelejren meddeles i megafon: ”Den, der ser noget gult, hører et højt brag og bliver døv i lang 

tid”. Ud af skoven stormer en NPC´er, malet gul på overkrop og arme og i ansigtet. Straks tager 

rollespillerne sig til ørene og virrer med hovederne, som om de har smerte. De begynder at råbe, 

formodentlig fordi de selv er døve og andre nok også må være det. Den gule NPC´er stormer som 

en kuglelyn rundt i menneskebyen og forsvinder så igen ind i skoven, efterladende byen i smerte 

og døvhed. 

En gruppe sortelver nærmer sig snakkende og grinende byen …  

De har ikke set ”noget gult”, og har nu nogle fordele i forhold til menneskene i menneskebyen 

(sortelverne har hørelse og er smertefrie). 

 

SL´erne kan altså med indledende fortælling, NPC´eres spil, flowcharts og megafon lede spillet, 

som en scenariefortæller, regissør, inden for kampagnens univers og iscenesætte scenarier, som 

ikke kan afvises. Scenarierne skal ”spilles på”, forhandles og gives mening i rollespillets univers.  
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Den enkelte rollespiller ved således ikke med sikkerhed før kl. 18, hvad aftenen vil/kan bringe af 

muligheder og temaer i rollespillet. 

 

Note 48 – bekymring for at spillet er gået i stå 

Medarbejdere og de ældste rollespillere (SL´ere og NPC´ere) samles på kontoret kl. 21.15. De 

taler, som de plejer efter rollespillet, om hvordan rollespillet er gået. Denne aften er der længere 

mellem de gode historier. Det har ikke været en god aften. Spillet gik i stykker, og enkelte spillere 

talte om, at det var blevet kedeligt. L er desperat. Medarbejderne beslutter sig til at tage styringen 

fra de nye SL´ere, ”gribe i posen med gamle succeser”,” indsætte tyvebande, som sætter gang i 

den”, og ”sætte flere konflikter og eventyr i gang omkring elverskoven”, så ansvaret for at holde 

spillet i gang flyttes fra T (jf. note 64), som spiller kaptajn i borgen. ”Få eventyret tilbage i spil-

let”, udtrykker L det, og en anden: ”Vi må lægge plots ind, så spillet kommer i gang, igen. Fortæl-

lingen gik jo i stå i aften”. 

 

Gangen efter blev der skabt en række scenarier omkring elverskoven. Scenarierne drejede spillet i 

nye retninger, og kampene og intrigerne flyttede ud af Ravnsborg og i retning af elverskoven, som 

bl.a. borgvagten fra Ravnsborg blev kommanderet til at forsvare, hvilket samtidig svækkede 

Ravnsborgs styrke … 

 

I Fredericia Dagblad (27. april 2007) fortæller rollespillere fra Lyng til journalisten, at de spiller 

rollespil ”… for at blive del i et eventyr … få lov til at udfolde sig …” 

Avisartiklen om rollespillet på Lyng har fat i et anderledes tema end de journalistiske artikler i 

afsnit 1. På Lyng tales om at være med i noget, et eventyr, og om udfoldelse. 

I note 48 er der overensstemmelse mellem de temaer, som SL´erne og medarbejderne lægger vægt 

på, og de temaer, som interviewede rollespillere lægger vægt på i Dagbladet. 

 

 

4.0.4. Regelsæt, karakterark og fiktionskontrakt 

 

En indledende kommentar om regler: 

Allerede i afsnit 3.1 nævnes, at legen og spillet indeholder regler, og overholdelse af regler er en 

forudsætningerne for, at legen/spillet kan fungere som leg/spil. 

En del lege/spil har implicitte regler, som f.eks. rollelegen ”Nu siger vi, at jeg var …” (jf. afsnit 

3.1.5). Her bryder legen (pastichen (jf. afsnit 3.1.6) sammen, hvis ”reglerne” om tur, alvor mv. 

ikke overholdes. 
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Bræt- og kortspil som f.eks. Matador, skak, ludo mv. har eksplicitte, nedskrevne regler som skal 

følges. Regler om brikker, retninger, tur, konsekvenser … Snyd bryder pastiche og får legen til at 

bryde sammen. 

Fodbold, bridge … 

Rollespil, også på Lyng, har meget omfattende, eksplicitte regler, som lever op til definition af leg 

/spil hos Salen et al (2004) ”Leg/spil er fri bevægelse inden for en rigid struktur”. En struktur med 

(kunstige) konflikter og sæt af enheder, der i indbyrdes forhold danner et komplekst hele. 

Hos Salen et al er det reglerne, der definerer legen. Huizinga (jf. afsnit 3.1.1) definerer, at regler, 

sammen med fri, sprog, fremstilling …, er leg/spil.   

 

 

Nedenstående refererer til regelsættet i kampagnen om ”Kongeriget Talansar”. Regelsættet er re-

præsentativt for regelsæt inden for dungeoneringsgenrens rollespil. 

 

Den enkelte rollespiller designer og bestemmer selv sin rollespilsrolle inden for det særlige uni-

vers´ genre, og denne rolles særkende registreres i et karakterark. 

Af karakterarket fremgår, hvad rollen hedder, hvilken race rollen tilhører, og hvilket erhverv/pro-

fession rollen udøver som levevej. 

Karakterark på Lyng er en enkelt side. I samtaler med garvede rollespillere, som har været vidt 

omkring, nævnes karakterark på op til 20 sider. 

 

Note 49 

Fra samtaler om karakterark 

SL´er svarer: ”Godt navn! Hvordan staver du det?” Den 11-årige b bøjer sig ind over karakter-

arket og hjælper SL´er med at stave rollespilsnavnet. b peger på karakterark: ”Den evne koster 4 

points.” ”Kan jeg så få to?” ”Men så har du kun et tilbage.” ”Kan det gi´ mig mere i ”opmærk-

somhed?” ”Ja. Ok, så siger vi det.” 

”Næste”, siger SL´er og en grønmalet ork træder frem. SL´er spørger om øksen er ny. Det er den. 

”Den giver jo ”våbenpoints”. Lad os se, det er vist …(mens der slås op i spillehåndbogen for 

kampagnen om ”Kongeriget Talansar”) 

Køen af unge rollespillere bevæger sig langsom fremad. I køen læser rollespillerne hinandens 

karakterark… 

 

Livspoints (LP) afgør, hvor megen skade rollen kan modtage, før rollen har nul LP og er dødeligt 

såret og/eller død. Er man dødeligt såret, kan man genoplives indenfor et kort tidsrum. Hvis man 
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ikke genoplives, er man død, og skal opsøge en SL´er, der afgør ens skæbne. Skade er afhængig 

af, hvad der tilfører skaden (våbenpoints). Alle udstyres med et antal LP´er fra start. 

 

Note 50  

Rundt om P´s bord sidder fire ”gamle unge”. De snakker med P (: varmestue (se mere næste af-

rapportering)). 2 NPC´ere laver kaffe i køkkenet og blander sig i samtalen af og til. En 11-12-årig 

rollespiller, klædt i kofte og læderremme, kommer ind i rummet.  

 

P: ”Hvad laver du her?” s (grinende): ”Jeg er allerede død igen.” ”Har du ikke lige fået lavet 

karakterark?” s nikker. ”Det er da noget lort! Fortæl hvad der skete.” s fortæller om at være 

snigmyrdet og have ligget død længe. De unge er tavse og lytter. P: ”Du har ligget længe og væ-

ret død … Det må være godt nok … Nu er du levende … Og … du kan ikke huske noget!” s: ”Hej” 

og ude af døren er han. 

 

Kommentar om anerkendelse: 

Både note 49 og 50 viser en lydhørhed overfor de unge rollespillere. Her lyttes til forslag til nav-

ne, lyttes til fortællinger om nyt udstyr (som også ses) og lyttes til fortællinger om at være snig-

myrdet (igen). Fortællingerne giver og gives ”værdi” (retten til at bære særligt navn, flere ”points” 

og ”nyt liv” uden hukommelse). 

Feltnoterne er fyldt af en lytten til unges fortællinger og udspil. Unge kan opleve en agtelse (rets-

subjekt som bliver lyttet til) og en værdi/værdighed som betydningsfuld med bidrag til rollespillet 

(Honneth 2003 og 2006). Dette tema vender vi tilbage til i afsnit 6 og i næste afrapportering.   

 

Styrke afgør, hvor megen skade rollen kan tilføje andre roller. 

  

Evnepoints (EP) fremgår af karakterark (og ”baggrundspapir” (BG), som den enkelte rollespiller 

kan udarbejde om sin rolle). Karakterark og BG´er beskriver rollens evner inden for erhverv og i 

forhold til at kunne klare sig i rollespillet. (På Lyng har man normalt ikke BG´er. Til ugelejr 2009 

havde en del rollespillere lavet BG´er, som blev godkendt af SL´erne.)  

Evner kan f.eks. være at kunne stjæle fra andre, kunne bruge bøn, kunne dirke låse op, få andre til 

at tale under forhør, genoplive, helbrede, klare sig i håndgemæng, improvisere våben, læse og 

skrive andre sprog, bruge magi, være mentor, have psykisk overskud (modstå forhør), opmærk-

somhed (så man ikke bliver bestjålet), lave låse, snigmyrde mv. 
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Note 51 

Vi er igen i gang med samtaler mellem SL´er og unge med karakterark 

SL´er: ”Skal jeg bare sætte noget på? Du kan få boglig viden, kundskaber og lærdom. Du kan ikke 

få evner, der ikke står her. Hvis du tager psykisk styrke, så bliver du bedre til at udholde forhør på 

dig. Du kan også få evnen til at kunne skrive dit eget sprog.” Elven vælger ”den med sprog” og 

SL´er: ”Ok. Og skade (:styrke), der har du to almindelige, to fatale og to magiske skader …” 

 

Hver gang en rollespiller deltager torsdag aften, optjener rollespilleren EP´er. De fleste aftener går 

rollespillere ”off game” og stiller sig i kø, for at få de nye EP´er indføjet i karakterark. Evner ko-

ster et antal points, og hver rolle har et højeste niveau. 

 

Note 52  

Fra samtaler med SL´er som ajourfører rollespillernes karakterark. 

En jæger ønsker at udnytte optjente points til at blive bedre til at sætte fælder og dermed fange 

dyr, som han kan sælge i kroen eller ressourcebod. 

”Du siger lige til SL´erne, hvor du har sat fælderne op, så kan SL´erne være med til at afgøre, 

hvad du har fanget”. 

Den næste kommer ... 

 

Rustningspoint gives for udstyr som f.eks. brynjer af plader, ringe, læder mv. Rustningspoints 

øger og supplerer LP (rollens chancer for at overleve kampe). 

 

Våbenpoint: til våben knyttes et antal ”skader” på andre. Nye våben skal således skrives ind i ka-

rakterark og er med til at afgøre de skader, en rolle og rolles våben kan tilføre andre roller(s LP). 

 

Ressourcepoint (RP) knyttes til erhverv som bonde, tømrer, smed, kriger mv. RP´er giver den 

enkelte rolle færdigheder i rollespillet som f.eks. bonde, smed, tømrer mv. og giver dermed rollen 

mulighed for at udføre erhverv (professionens færdigheder). Handel med ressourcer er centreret 

omkring ”ressourcebod” i borggård. Boden styres af ældre NPC´er k. 

  

Erhverv er delt i niveauer (bonde – storbonde, kriger – veteran, smed – smedemester, læge – ki-

rurg osv.). De forskellige niveauer opererer inden for en ramme af evner og ressourcer. Man stiger 

til næste niveau, når man har EP´er og RP´er til det. 
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Alkymi og magi har sit eget kompendium på 49 sider. Indholdet er f.eks. indeks over rollespilsur-

ter og tilhørende urtebeskrivelser og -kendskab. F.eks. vokser frugten ”æselmund” på ”æseltræer” 

(s. 8).  

Kompendiet gennemgår, hvordan de forskellige urter skal tilberedes for at udvikle magien: hel-

bredelse, guddommelig styrke, sort blod, forelskelse, glemsel, lammelse, blindhed, søvn, forstene, 

død, åbne låse, give smerte, fornemme løgn, fortie, charmere, skabe lyn og meteorer, skabe usyn-

lighed osv.  

Magikompendiet præsenterer også et særligt sprog, ”magiord”, og anviser, hvordan alkymi og 

magi kan fremstille ressourcer, som f.eks. guld og RP gennem ritualer, bønner, velsignelser o.lign. 

 

Til magi knyttes et særligt erhverv/en særlig profession: Mager, som kan stige i niveau ved hjælp 

af EP´er/RP´er. En særlig profession indenfor magien og blandt magerne er shamanen. For at 

blive shaman skal man først være ”seer” og ”åndemaner”, og til hvert niveau hører EP´er/RP´er. 

Shamaner anvender åndecirkler, kaster magi, bl.a. i forhold til ”de syv ubalancer”: vrede, hævn, 

begær, hovmod, fråseri, dovenskab, jalousi. 

 

Præster er en særlig mager, med forskellige niveauer (novice > præst > ypperstepræst) og 

EP´er/RP´er. Præster formidler forbindelser til guderne og underverden (kun ypperstepræsten). 

Præster kan med velsignelser skabe RP, og kan, når han/hun har nok kraft til bøn (EP/RP) f.eks. 

modstå charme, fornemme løgn og skade modstander. 

 

Alkymikompendium opererer også med druider, som kan håndtere ”elementarmagi”, som knytter 

sig til elementerne ild, vand osv.    

 

Rollespillet opererer med ”ubalancerne” inden for et univers, som bl.a. genkendes i den katolske 

kirke og katolsk tænkning: ”de syv dødssynder”. Dødssynderne er grundfølelser, som på den ene 

side er almene og menneskelige, og på den anden side må bekæmpes, fordi disse (arketyper på) 

grundfølelser hæmmer mennesket i dets udfoldelse. Rollespillets kampagneskrivere (forfattere) og 

læsere
116

 har fat i de store spørgsmål i livet. 

                                                 
116

 I afsnit 6 og næste afrapportering understreges det, at rollespillet på Lyng både er en skriftkultur (bl.a. har de 

fleste unge, som er interviewet, læst hele kampagnen om Talansar (”af egen fri vilje” fortæller moder. ”Det er noget 

andet med lektier”)) og en mundtlig kultur i selve rollespillets samspil, udover en ”kropslig kultur” (jf. 3.1.7 og 

3.1.9). 
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Rollespillet opererer samtidigt senmoderne i forhold til at forholde sig til charme og evne til at 

gennemskue sammenhænge (evne til at fornemme løgne, have opmærksomhed (nok) osv.). Sen-

moderne nyttige evner, når ungdom leves i spejlende, sociale træf (se mere næste afrapportering). 

Når ”ubalancer” betegnes, og ord sættes på vigtige temaer som f.eks. ”opmærksomhed”, åbnes for 

det, socialpsykologer og socialkonstruktivister betegner som en mulighed for ”eksternalisering”. 

Socialpsykologer hævder, at evnen til at eksternalisere er en afgørende faktor, når svigt, sorg, 

stress, krænkelser og overgreb skal bearbejdes (bl.a. Gergen 1997 og 2006, Kegan 1994).    

Men – det betvivles stadig af denne forfatter, om færdigheder og erkendelse fra en kontekst kan 

overføres til en anden… 

 

4.0.4.1. Matricereflesioner 

 

I arbejdet frem mod en forståelse af rollespillet på Lyng har vi allerede og vil vi senere møde en 

række begreber, konstruktioner og metaforer, som skal hjælpe os. 

”Genre” (rollespil, dungeonering …), ”leg” (fiktion, pastiche og fiktionskontrakt, rolle …), ”æste-

tik” (erkendelse gennem sanser, symboler …), …  

 

Her er endnu et begreb: ”Matrice”. 

”Regelsæt”, ”karakterark” og f.eks. ”points” skaber en ”matrice”, en genrespecifik ”fortolknings-

form”, et ydre univers, som både er fantasifuldt og samtidig realistisk og stilistisk. En åbning for 

en form, som kan spilles, fortælles og fortolkes indenfor og samtidig lukker (som en støbeform) 

åbninger: at det er indenfor dette univers, der spilles, fortælles og fortolkes. 

 

Matricen ”gør” rollespilleren.  

Rollespilleren bliver ikke f.eks. skuespilleren Viggo Mortensen, som spiller menneske, kriger og 

helt i filmene om Ringenes Herre. Drengene i ”De Bette Graner” (jf. afsnit 2.0) ville formodentlig 

have kopieret denne rolle på samme måde, som de f.eks. kopierede ridderfiguren i filmen om 

Ivanhoe.  

Rollespilleren bliver det menneske, som (formen, matricen:) karakterark, points, regler, scenarier, 

intriger og rollespillet inviterer til, samtidig med at rollespilleren udfylder formen, matricen på en 

egen måde. 
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Matricen lægger op til almene forståelses- og formidlingsprocesser og -rammer, inden for det sær-

lige genrespecifikke univers, som rollespillet er. 

Der er tale om et både-og: En orden og struktur (register af muligheder) og en dynamisk, organisk 

udviklingsproces (”fantasifabrik” for muligheder (jf. note 13)).  

 

Matricen både åbner for og lukker i forhold til fortolkninger af hændelser og handlinger, genken-

delighed, associationer, meningsdannelse, kulturelle, sociale, fysiske og sanselige forståelser og 

orienteringsmuligheder
117

. 

Rollespilleren og matricen skaber sammen et ”hverdagsliv” i et eventyrligt, fantasifuld, mytisk og 

magisk univers, langt fra rollespillerens ”eget hverdagsliv” i skolens og familiens rationalitet (en 

anden matrice). 

 

Legeteoretikere i 3.1 og Salen et al (2004) ovenfor når alle sammen frem til, at en ramme/frame/ 

matrice (regler, frit valg, fri hed, frit sted, anden bevidsthed …) er forudsætning for, at legen og 

rollespillet kan leges/spilles og kan ”lege/spille” legerne/spillerne med ”sekundære processer og 

højere logiske typer” osv. Matrice begrænser og sætter fri.  

Og matricen gør rollespilleren refleksiv, når han både skal forholde sig til matricens muligheder 

og overholde matricens form. 

Et eksempel er rollespillerne i note 27, som konsulterer karakterark (regelsættet/matricen), når de 

skal genoplive død kriger. Overholdelse af rollespillets matrice og normer kendetegner den gode 

rollespiller. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117

 En ung kvinde (22 år) tager til Mekka med familien (”bedstemor ønskede at komme til Mekka inden hun døde”). 

Efterfølgende begynder hun at bede og at spise en anden mad. Hun dækker sig med tørklæde mv. (”Min far ville ikke 

have, at jeg går med tørklæde.”) Hun fortæller, at hun føler sig ”mere fri med alle reglerne”.  

På Schloss Falkenberg ved Fritzlar i Tyskland fortæller (juli 2011) de kristne medarbejdere, som arbejder med stof-

misbrugende mænd, om hvordan kristendommens og ritualernes matrice (f.eks. bøn, gudstjeneste) skaber en frihed for 

både medarbejdere og stofmisbrugere. Vi forlader dette sidespor. 
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4.0.5. Artefakterne118
 

 

Fritidsaktiviteterne i afsnit 3.2 gør brug af en række artefakter.  

Spejderne: Flaget, honnør, spejdersangbogen, uniformen, spejderhåndbogen, knive, økser og save, 

reb og rafter, afslutningshilsen til flag mv. Alt sammen noget der skaber en ”grammatik” for, hvad 

der kan og skal ske denne aften, dette sted. 

Håndbolds og fodbolds artefakter er f.eks. sportstøj, fløjte, banens streger, mål, instruktioner, 

øvelser, indøvelse af mønstre, hold (ens tøj), pladser på holdet (opgaver), regler osv. 

 

Hvis vi vender os mod rollespillet, så kan man altid se, man er kommet til rollespil, fordi artefak-

terne signalerer, at dette ”er et rollespil” og ikke alvor: f.eks. kampene på ”liv og død” med latex-

sværd.  

Og – Racekendetegn, kostumer, sminke, våben, andet udstyr, sprog, tøj, omgivelser mv. gør rolle-

spillet genkendeligt i forhold til genren og giver den enkelte rollespiller en vis overskuelighed, 

som kunne kaldes ”hjemegn” eller ”eget sted”, når der skal ”spilles på” egen rolle og andres rol-

lespil, scenarierne og intrigerne.  

En ork er f.eks. grøn, har tunge, simple våben, har laset, ofte grønt tøj, har hæs stemme, kluntede 

bevægelser og har sjældent evne til at analysere og reflektere. En rollespiller ved, hvad der kan 

forventes, når han/hun møder en ork, og ved, hvad man kan vente sig af andre, når man er ork. 

 

Artefakter bliver symbolsk æstetisk kommunikation (jf. afsnit 3.1.3 og 3.1.7), som skaber et 

landskab
119

 af relationer i og til sammenhænge. 

Artefakternes æstetiske kommunikation skal sanses som symbolske medier og medieringer om 

spillerens betydning, evner, rummets betydning, og hvad der kan eller snarere, hvordan der bør 

spilles her.  

                                                 
118

 Artefakt: symboler, tegn og betydninger som er kunstigt frembragt og forarbejdet af mennesker. Begrebet artefakt 

er i denne sammenhæng både et kunst- og semiotik- og organisationsteoretisk begreb og anvendes således i en meget 

bred forståelse. Artefakter er f.eks. håndværk, kunst, arkitektur og indretninger, tilbehør, lys, regler, sprog, tegn (se-

miotik), farver osv. osv. (se bl.a. Schein 1994 og 2010, Lakoff et al 2002 og Eco 2002, Hasse 2008). Især Schein er 

optaget af, at artefakter skaber en stemthed, atmosfære og en ”grammatik” for, hvad der er på spil et sted, og hvordan 

korrekt adfærd ser ud (se også afsnit 1.1 om metaforer). 
119

 Artefakter kan ses som enkeltdele. De artefakter, vi kan identificere som enkeltdele, kan hjælpe os med at tegne et 

kort af artefakter/forskelle. Men – artefakter ses i ”levet liv” som et relationelt, sammenhængende landskab, hvor 

artefakter ikke ses som forskelle. Artefakter ses normalt (samlet/ikon (jf. fodnote 76) som ”helheder”, som landskabet 

(Bateson 2005). 
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F. eks. er fritidsklubbens minisal torsdag aften en krostue, med baglokaler. Baren, bænkene og 

bordene, en krofatter, som er klædt ud som en sømand fra ”Skatteøen”, og som spiller fløjte, og en 

kromutter og kropiger i lange kjoler, bag baren, kander (af metal), krus (af plastik) og fade med 

kager på baren er alle artefakter og symbolske æstetiske kommunikationer, som er med til at be-

stemme kommunikationen: ”Dette er kroen i Ravnsborg”. Kroen er, som den bør/kan være. 

I kroen kan spilles ”normalspil” (købes mad og drikke, søges arbejde, tigges om drikkevarer, raf-

les, spilles kort, drikkes mjød og spises og fortælles historier …). I kroen kan opstå afvigelse og 

unormalt spil, når orker hærger rundt, spedalske skaber frygt osv. Både det normale og unormale 

spil er bundet op på artefakter og giver anledninger til spil, som skal ”spilles på” af andre spillere. 

 

Artefakterne (de æstetisk symbolske kommunikationer) åbner både for en uoverskuelighed og 

uigenkendelighed og en overskuelighed og genkendelighed. Man kan aldrig rigtig vide alt, og alli-

gevel ved man altid noget. 

 

I den samme proces som gør minisal til krostue torsdag aften, bliver den lille samling træer (jf. 

afsnit 1.1) til elverskov, andre træer til orkernes skov, gårdsplads til en borggård osv. 

Sale og pladser bliver i rollespillet til betydningsfulde (geografiske) steder og artefakter, som 

æstetisk, symbolsk kommunikerer ”frirum og frihed” på samme måde som sandkasser, soppesøer 

og legepladser kommunikerer, at her har børn frirum og frihed til at lege i fred og ro, uforstyrret 

(de Connick-Smith 1993). 

På samme måde kommunikerer ugelejrens menneskeby, dværgegrotte, sortelverborg osv. (jf. note 

28, 29 og 30) frihed og frirum, og kommunikerer, medierer, at her er særlige, symbolske relationer 

og sammenhænge, som gør det muligt i leges formsprog (sekundære processer og højere logiske 

kommunikationstyper (jf. afsnit 3.1.4)) at sanse artefakternes og rummenes betydning og særlige 

kommunikationssystem. 

 

Note 53  

Samtale i rollespilsforeningen. Vi husker, hvordan rollespilsforeningens medlemmer kritiserede 

rollespillerne på Lyng, bl.a. i forhold til manglende sammenhæng i artefakter og kritik af de man-

ge ”gamister” (jf. note 5), men …  

 

I samtalen i rollespilsforeningen snakkes frem og tilbage om ugelejren, og især en hændelse kal-

des godt rollespil. De havde som sortelvere været på vandring og havde mødt det, de havde troet 
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var en lille menneskepige. De havde forventet et let bytte. Pigen, viste det sig, var mager og havde 

kastet magi på sortelverne, som blev forstenede og måtte stå ubevægelig i ca. en time. De måtte 

vente på, at deres shaman var blevet urolig over, at de ikke var vendt tilbage til sortelverborgen. 

Shamanen havde fundet dem forstenede… ”Det var godt rollespil”, gentages af flere. 

 

Artefakterne: Karakterark, EP, styrker, skader, LP, race, profession, RP og udstyr … bestemmer, 

sammen med tøj med remme og finesser mv., hvordan rollespilleren kan spille rollespil i forskel-

lige situationer, og hvordan rollespillere kan forfølge intentioner og udføre bestemte handlinger.  

En symbolsk, æstetisk kommunikation, som udover spil på scenarie, intrige og investigations om-

fatter en kønnet, race-, erhvervs-, status-, evnemæssig kommunikation osv.  

 

En rollespiller er med i en rammeleg, en regelkonstruktionsleg
120

,
121

, som både er konstruerende 

for rollespillet, for den enkelte rollespiller, og samtidig er konstruerende for andre rollespilleres 

rollespiller. 

Kampagnens få og knappe oplysninger åbner for, at den enkelte rollespiller kan fantasere sig til, 

hvordan smed/præst/ridder/bonde/osv. kan se ud og agere. Rollespilleren kan kreativt arbejde vi-

dere på konstruktionen af rollespilsidentitet, baseret på oplysninger om rollespillerens EP, RP og 

andre points. Ord og begreber, som normalt ville være meningsløse (implicitte og/eller underfor-

ståede) for unge, bliver nu (eksternaliserede og ekspliciterede) betydningsfulde, fordi EP (: bl.a. 

opmærksomhed, psykisk overskud, evne til at stjæle, list osv.) konstruerer rollespillerens mulig-

hed for deltagelse i rollespillet.  

En rollespiller kan således kreativt arbejde med artefakterne og bl.a. arbejde med afstanden mel-

lem at spille rollespilsfiguren ”som sig selv”, i fordækte/forklædte former, og at ”gå i fremmed 

rolle”, med ”fremmed” identifikation, sprog, gester osv. (jf. igen med 3.1.3 og 3.1.7) 

Også refleksioner over artefakter kan bringe os et lag dybere. 

En overfladisk iagttagelse af artefakter kan afgøre, om det er ork, elver, smed osv. Den grønne 

farve, de spidse ører og smedens hammer er på samme måde som strukturerende metaforer med til 

at skabe den verden, vi kan opleve, og analogt med metaforafsnittet (1.1), kan artefaktrefleksioner 

tydeliggøre, at oplevelser af verden struktureres som billeder/metaforer, og oplevelser af verden er 

afhængige af de ”briller” (eller ”tænkehatte”), vi er udstyret med eller har valgt at tage på. 

                                                 
120

 Her opereres med en definition af rollespil langt fra de definitioner, som har udgangspunkt i teatret. 
121

 Klæder, sværd, skjolde, shamanstave, karakterark, points, sprog, spillehåndbog osv. lægger op til at benævne/be-

tegne rollespillet som en: Regelkonstruktionsleg (se næste afrapportering). I afsnit 5 er en helt anden forståelse af 

rollespil/leg på spil.  
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Således kan en krigers sværd, som er artefakt på, at det er en kriger, iagttages med mange forskel-

lige ”mulighedsbriller”. 

Sværdet kan ses som 

- Vare, og der kan anlægges et bekymringspræget og forbrugskritisk, kommercielt syn på 

rollespil (udnyttelse af unge forbrugere). 

- Vare, og der kan anlægges et optimistisk, muligheds- og profitorienteret syn på rollespil 

(forretningsmulighed).  

- Kunnen (evner eller manglende evner), når sværdet er selvfremstillet og selvforarbejdet – 

kan afledt vise ”håndværkersindets” kreative sider og færdigheder. 

Med disse ”mulighedsbriller” bliver krigeren kun vedhæng til sværdet. Sværdets varebetydning, 

fabrikat og fabrikation, fremstillings- og forarbejdningsproces mv. kan blive strukturerende meta-

for og billedgøre artefaktet sværdet som vedhæng/rekvisit/legetøj i rollespil (også hvis iagttagel-

sen af rollespil var knyttet til teatermetafor). 

 

Men dette vil formodentlig ikke være det første (muligheds)billede, der trænger sig på. 

Sværdet vil formodentlig snarere blive iagttaget som vedhæng til rollespiller, og dermed som: 

- Passende i forhold til øvrigt udstyr (sammenhæng med andre artefakter).  

- Legetøj, som skal styrke troværdigheden (billedgørende, strukturerende og retningsbe-

stemmende metafor om en kriger). 

- Værktøj, som bruges af kriger i kamp mod krigerens fjender (gør kriger til kriger). 

- Henviser. Sværdet viser hen til kampagnen, scenariet (forsvar af f.eks. Ravnsborg). 

- Leg(esværd) fordi sværdet er af latex, liggeunderlag og gaffatape eller lignende og under-

streger og kontekstmarkerer et bekræftende svar på spørgsmålet: ”Er dette en leg?” (jf. af-

snit 3.1.4) (legemarkør). 

- Kulturmarkør. Sværdet understreger, at dette er en rollespilskultur forskellig fra andre ak-

tivitets- og fritidskulturer (systemdannende). 

I et lag dybere kan det undersøges, hvordan ”legetøjet” sværd kan ”tages på som ”tøj””. 

 

Hvis vi tager en lille omvej omkring afsnit 2, så kunne maske, handsker, hat, kappe og snedkereret 

sværd ikke gøre Børge til Zorro i landskabslegen i de ”Bette Graner”. Uanset hvad Børge tog på, 
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når det drejede sig om kamp, løb, liste og gemme sig mv., så forblev det rekvisitter, som virkede 

fremmede, når Børge havde legetøjet på. ”Tøjet” passede ikke til Børge
122

. 

Når nye rollespillere begynder, får mange et ”lånesværd” udleveret. De går derefter oftest rundt og 

svinger med sværdet uden ydre årsager (umotiveret). En leg med legetøjet (et objekt), som en re-

kvisit, som er med til at fortælle, at dette er et rollespil, en leg, sjovt mv. En iscenesættelse som og 

en henvisning til leg. 

Efterhånden bliver sværdet ens eget (lavet/købt) og placeres i sværdskede, som er fæstet til bælte 

(som passer til øvrigt udstyr), og i rollespillet trækkes sværdet kun ud af skede, når en kamp er 

ved at opstå, krævet/spillet af rollespillet. Sværdet henviser til, at dette er et rollespil.  

Sværdet bliver til ”tøj” sammen med den øvrige påklædning. ”Tøj” som gør kriger rank, ork mere 

ork, elver statelig. Sværdet bliver sammen med kroppens øvrige artefakter et billede på, en struk-

turerende og retningsbestemmende metafor/artefakt for, hvem rollespilleren kan være og kan spil-

le. 

I kamp bliver sværdet efterhånden en forlængelse af rollespillerens rolle, ”en vedhåndenhed” 

(Rasmussen 2001), en del af kroppen og rollepersonen. Sværdet bliver først (igen) et egentlig ob-

jekt, når der f.eks. tjekkes våben inden rollespillet starter, eller der tales om f.eks. våben/sværd. 

 

Vi ser nu på endnu et element i rollespillet på Lyng. 

 

 

4.0.6. Intrige 

 

Intrigespil er ifølge Konzack (2000) knyttet til Vampire og andre horrorspil og kan nærmere 

sammenlignes med Investigations, som behandles i afsnit 4.0.7.   

Denne afrapportering afviger fra Konzacks kategoriseringer og anvender intrigebegrebet som en 

underkategori i forhold til scenarie (jf. afsnit 4.0.2). 

 

Note 54 

En 5.-6. klassepige, klædt i lang grøn kjole, med rødlig klæde, som dækker skuldre, leder skrive-

stue og har fået til opgave at sættes intrige i gang af NPC´er. En skriverhjælper sendes af sted 

                                                 
122

 Børge kunne tidligt mure og blev en murer, som tidligt ”satte hjørner”, så andre (mindre dygtige?) murere kunne 

mure efter snore mellem hjørnerne. Murske, vaterpas, mørtelspand mv. ”opførte” sig som en forlængelse af Børges 

hånd.  
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med et rygte. Selve rygtet kan ikke høres fra iagttagelsesposition. Det kan kun afslutningen på 

instruktionen: ”Det siger alle!”. 15-20 minutter senere kommer en skandaliseret spiller til kroen 

og kræver at ”blive renset” for påstandene, samtidig med at der spilles terninger om ”spar” ved 

et bord, og krofatter spiller på fløjte. 

Der opstår tumult, forsoning og bydes på ”en omgang” som tegn på genoprettelse af gode forbin-

delser. 

 

Kendetegn ved intrige er, at plotrammen er mindre end scenariet, og at den sætter den enkelte rol-

lespiller eller mindre gruppe af rollespillere i en konflikt- og/eller spændingssituation. Intrigen 

tvinger rollespiller eller gruppen af rollespillere til at ”spille på” intrigens konflikt/spændings-

situation. Tvangen til at ”spille på” intrigen kan forstås i rammen af legebegreber. Rollespillernes 

troværdighed er afhængig af ”ægtheden” i rollen (mimicry, jf. afsnit 3.1.2). For at fremstå ”ægte” 

må rollespilleren agere alvorligt (som ”dramatist” på intriger (og scenarier …)). 

Rollespilleren kan have sine egne mål og formål i gang i rollespillet og får med intrigen nu nye, 

udefrakommende mål og konflikter, som rollespilleren skal forholde sig til og tage alvorligt i for-

hold til rollespillet og rollen. 

Intrigeelementet er en måde at eksperimentere med små fortællinger, det lille rollespil, både for 

SL´erne, NPC´erne og den enkelte rollespiller i de større fortællinger, det store rollespil (scenari-

er).  

 

For at tydeliggøre: ”Grevens død” er et scenarie 3-4 torsdage. I scenariet starter en række intriger, 

som f.eks. A´s forsøg på at skabe alliancer, så A kan vælges til at følge efter greven, eller at opnå 

fordele, hvis en anden NPC´ers intrigespil fører til, at en anden greve vælges (jf. note 42). 

 

Intriger er rollespil, som lokalt skubber rollespillet i gang og vedligeholder det. 

Nedenfor præsenterer endnu en måde at eksperimentere med rollespil og fortællingen. 

 

4.0.7. Investigation 

  

Dungeoneringen i rollespillet på Lyng tillader det, Konzack (2000) kalder ”intrige”, og vi i denne 

afrapportering kalder ”investigation”.  

Den enkelte rollespiller kan og må, som investering i og forarbejdning af sin rolle og sit rollespil 

indføre særlige trusler, plots, gåder og fortællinger omkring rollen og rollespillet omkring sin egen 

rolle. Trusler, plots, gåder og historier, som kan samle nogle rollespillere, i særlige samspil og 
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interaktive forløb, ved siden af og inde i de intriger og scenarier, som er skabt af SL´ere og 

NPC`ere.  

 

Note 55 

h er læge og er klædt som middelalderlæge (jf. note 31). For at ”berolige patienter” og for at 

”komme i snak med folk”, som kan blive ”nye kunder”, som ”jeg kan tjene ”spar” på”, har h 

taget kort med. Kortene bruges til at lave et korttrick, som forbløffer alle. ”Det er jo magi”, ud-

bryder k. ”Det kan kun være magi”. En smed, en fisker og to borgvagter nærmer sig og h genta-

ger korttrick med samme vellykkede resultat. Lidt efter kommer smeden med en smedelærling, som 

tilsyneladende er kommet til skade. 

Efter kl. 21 fortæller h: ”Der kom rigtig gang i forretningen i aften. Jeg tror, det er kortene. Nu er 

spørgsmålet: Hvad skal jeg finde på til næste torsdag?” 

  

Investigation kan iagttages som et særligt aktørniveau i rollespillet. Den enkelte rollespiller kan 

udvikle sit eget kreative rollespil i tilknytning til egen rolle i kampagnen. Et ”aktørniveau i an-

den”, kunne det kaldes. 

Ofte spilles investigation sammen med, i og ved siden af det store scenarie, i en egen ”lomme”, i 

eget ”rum” i rollespillet. 

Investigation forudsætter en matriceorienteret, aktiv interaktiv, refleksiv og reflekteret forståelse 

af egen rolle og fiktionen i egen rolle, som en forudsætning for at kunne skabe en tidslig og plot-

struktureret dimension inde i rollen. Rollespilleren er ikke længere (kun) ”spillet” af scenariers og 

intrigernes ”rytme og pulse”. Med investigation lægger rollespilleren en dialogisk fortælledimen-

sion til rytmer og pulse, og får sin egen stemme i rollespillernes rollebaserede dimensioner (jf. 

fodnote 80 om jazz).  

 

Note 56  

(se også note 33) – mi. 

Jeg er mest hack-and-slash-spiller … I weekenden skal jeg være fiskehandler, og jeg skal have 

friske og røgede fisk med … 

 

mi vil gennem investigation, med andre og med anderledes artefakters symbolske, æstetiske kom-

munikationer undersøge, om han kan spille som ”dramatist” i stedet for ”gamist”, som er han fore-

trukne rollespillerrolle. 
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Note 57 

I perioden fra april til oktober er to piger fulgt. De går begge i samme 6. klasse. De er eksempler 

på, at investigation kan være (for) mærkelige. 

 

Note 57 – 1 – tidlig maj 2009 

Pigerne er klædt i lyse kofter, jeans og sportssko. De sidder sammen midt på sportspladsen, som 

udgør landområdet mellem orkborg, elverskov og Ravnsborg. Rollespillere af alle slags vandrer i 

grupper frem og tilbage forbi pigerne, uden at gå i spil med dem. Det ser ud som en ”lomme”, 

hvor pigerne sidder og snakker sammen uforstyrret og uanfægtet af rollespillernes vandringer 

rundt om dem. Af og til løber de lidt frem og tilbage, ruller sig i græsset, snakker igen og løber 

igen. De fortæller, at de er spedalske tiggere. Da T spørges, aner han ikke, hvad de spiller
123

. 

 

Note 57 – 2 – sent maj 2009 

Pigerne opholder sig i Ravnsborg. Stadig sammen, både i og uden for spillet. De har udviklet nog-

le særlige, gennemtrængende skrig, som formentlig irriterer borgkommandanten, så de arresteres 

og fængsles. De griner og skriger højt, og det giver anledning til, at borgvagten må forholde sig 

til pigernes spil. Der kommanderes, at fængslet skal låses op. Pigerne beordres til at være tavse. 

De skriger som svar. Endelig giver kommandanten sig, løslader pigerne og smider dem ud af bor-

gen. Pigerne fortæller, at de stadig er spedalske, men nu ernærer de sig både som tiggere og tyve. 

T ved stadig ikke, hvad de spiller. Han beordrede blot arrestationen. 

 

Note 57 – 3 – juni 2009 

Pigerne kommer nu mere og mere i Ravnsborg. Og de spiller sammen med nogle andre. De er 

stadig i lyse kofter, jeans og sportssko. De kommer i kroen, drikker mjød (vand) og spiser som 

andre. De er dog ofte sammen, mere sammen med hinanden, end sammen med gruppen, som de 

også er sammen med. Jeg spørger ikke længere T. 

 

Note 57 – 4,1 – august 2009 

Pigerne følges nu med to nye piger. En har ”bondekonetøj” på (lang kjole, forklæde, træsko, tør-

klæde i håret) og har bl.a. taget flettet kurv med blomster med som artefakt. ”Mine” piger har 

stadig lys kofte på med, jeans og sportssko, eller de klæder slet ikke om til rollespillet (sportstrøje, 

jeans og sportssko). 

 

Note 57 – 4,2 – august 2009 

De to piger spiller nu i hver sin gruppe. De har igen lyse kofter på. Kontakten mellem dem er ikke 

synlig. 

Den ene pige fortæller, at de er tvillinger, men er adskilt ved fødslen. Deres forbindelse er så 

stærk, at hvis den ene ”lider smerte”, så ”lider den anden den samme smerte”. Hun fortæller, at 

                                                 
123

 Et eksempel på at rollespillet på Lyng adskiller sig fra andre klubbers rollespil. Pigernes ”udenfor-spil” ville have 

været umuligt. De ville have været sat i gang af voksne, afbrudt, givet sværd og/eller ”sat på hold” med andre rolle-

spillere. På Lyng kan de være med uden de voksnes kendskab til deres spil.  
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hun lige nu leder efter noget, hun kan skade sig selv med, så hun kan skade hendes tvillingsøster, 

som har skadet hende hele livet. Hun vil have hævn. 

 

Note 57 – 4,3 – august 2009 

De to piger spiller stadig tvillinger, som har stærke bånd. Den ene er sminket med ”blodnæse”. 

Hun fortæller, at hun har påført sig selv blodnæsen, for at tvillingsøsteren skal lide. Men … Sha-

man i tvillingsøsters gruppe har ophævet båndet mellem dem, så den skade min samtalepartner 

har forvoldt på sig selv, har ikke skadet tvillingsøster. Hun leder nu efter søsteren, for at kæmpe 

rigtigt med hende. Hun har dog et problem. Shamanen har ikke ophævet søsters evne til at skade 

hende ved at påføre sig selv skade, så hun ved ikke, hvordan det vil virke, når hun kæmper med 

søsteren. ”Vil jeg slå mig selv, hver gang jeg slår hende?”  

 

Note 57 – 5 – september 2009 

De to piger mødes på vej til rollespil, sammen med to andre piger, bl.a. pige som er klædt som 

bondekone. Pigerne cykler begge på ældre damecykler, og begge er sortmalede på arme og i ho-

vedet, har lange blå fløjlskjoler på, og har bare fødder. 

”Mine” piger går igen sammen. Nu i flok med andre rollespillere. En enkelt gang arresteres den 

ene foran elverskoven og behandles som udstødt og slås ihjel af menneskekrigere. Nogle elvere vil 

føre hende ind i skoven, for at shamanen kan genoplive hende, men kommandanten for elvervag-

terne vil ikke have den syge og farlige ind i elverskoven. Hun vil forurene de hellige steder og må-

ske smitte med hendes mærkelige adfærd. Hun genoplives derfor af shamanen uden for elversko-

ven, sendes bort og tilslutter sig sin tidligere gruppe. 

 

Pigerne spiller uden karakterark, i en særlig ”lomme”, et særligt ”tomrum”, hvor de er med (”tålt 

og rummet”) og alligevel ikke med (ikke-inkluderet). Deres spil forekommer ”fremmed” for de 

øvrige spillere.  

Appellen (afsender  indkodning  produkt/værk) til at spille på pigernes spil, skaber formo-

dentlig usikkerhed i afkodning  modtagelse (jf. figur 6 nedenfor). Pigerne ser ud til at spille me-

re sammen med hinanden (sikker afkodning) end med de andre rollespillere og ser kun i mindre 

grad ud til at forholde sig til kampagnen, scenarier eller intriger.  

Pigernes spil ser ud til alene at være en serie af investigations, og resten af rollespillet er bare et 

bagtæppe for deres spil. Pigerne tvinger, efter de har forladt midten af boldbanen, rollespillere til 

at spille på deres tyverier, skrig, skade-hinanden-spil mv.  

Pigernes rollespil ligger uden for spillehåndbogen og handler alene om egne roller (jf. simulationi-

sten i afsnit 3.1.2).     
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L fortæller, at pigerne forbereder deres investigations fra gang til gang i skolen. De fortæller L
124

 

om sidste gang (jf. ”glans” afsnit 3.1.1) og fortæller om, hvordan de vil bygge videre på rollen. 

Pigerne demonstrerer begge evnen til at håndtere kreative, ”højere logiske typer og sekundærpro-

cesser” (jf. afsnit 3.1.4). Processer, som er forskellige fra hverdagens årsagsforklarende, reduce-

rende primærprocesser. 

 

Note 58 – 1 – maj 2010 

Pigerne ses denne torsdag aften i samspil med gruppe af rollespillere i kroen.  

 

Umiddelbart ser det ud til, at pigerne nu er inkluderede i spillet, og at de spiller aktivt interaktivt 

sammen med resten af rollespillerne i kroen, i stedet for egocentreret og uempatisk som i note 57 

at tvinge andre rollespillere til at spille reaktivt på deres investigations (se mere om interaktivitet 

afsnit 6.1.2). 

Pigerne er dog fortsat uden karakterark, rollenavne, EP´er osv. 

 

Note 58 – 2 – april 2011 

Rollespillet på Lyng er besøgt sammen med skotsk studerende. ”Mine” to piger opfører sig denne 

solskinsaften som ”erfarne” rollespillere med særlige ”privilegier” sammen med to andre piger. 

De går rundt sammen og ser på rollespil (ser det ud til) og begynder først at klæde om til rolle-

spillet lidt før kl. 19.00
125

. De fremstår ” modne og alvorlige” i forhold til de to piger, som legede 

på boldbanen 2 år tidligere. 

 

                                                 
124

 I feltnoter er der ikke tegn på, at pigerne og L kender hinanden fra skolen, og de ses ikke i samspil. Pigernes spil 

ser kun undtagelsesvis ud til at foregå i nærheden af L, når de kommer i Ravnsborg. I skolen taler L en del med piger-

ne om rollespil, fortæller han i interview. 
125

 I læse(r)vejledningen (jf. afsnit 0.1) blev det lovet, at afrapporteringen ville vende tilbage til pigers ankomst. Det 

sker her: en del yngre piger står ud af biler, omklædte i lange, farverige kjoler. De spejder efter andre piger, tilsynela-

dende. Når piger har fundet hinanden krammes lidt. De danner flokke, som bliver større, og de går efterhånden sam-

men i flokke mod borggård. Der grines og snakkes. Der løbes ikke. En enkelt pige er mest sammen med de drenge, 

som hun har kørt i bil med. Hun spiller kvindelig kriger. En undtagelse på Lyng. De fleste piger ser ud til, at de ikke 

vil slås. f som vi har mødt flere gange, klæder om på Lyng, så hun er klar til kl. 18. Det gør 2-3 andre piger også. f 

eksperimenterer - maler sig grøn i en periode (ork). I anden periode er hun tilsyneladende ”den anden kvindelige” 

kriger. Andre gange handler det om at ”gå sammen” med et par andre piger (”skrivere”). Endelig kan hun også spille 

hofdame for A. 

En del ældre piger (8.-10. klasse) går rundt og snakker med de voksne og de andre unge (drenge) og er ikke omklædte 

og klar til at spille rollespil kl. 18. De står uomklædte og lytter til L´s fortællinger om aftenens rollespil, i små grupper 

ved døren ind til Fritidscentret, på bakken sammen med L eller nede bagved sammen med jævnaldrende, som er om-

klædte drenge. Nogle klæder om, mens ”drengene” har det indledende ”markslag”. De kommer ud og ser på den sid-

ste del af markslaget, som kun ca. halvdelen af rollespillerne deltager i. De danner grupper og snakker, og går til kro, 

elverskov eller til gruppe, de tilhører, når markslaget er forbi. De ”sidste” ser ud til at overveje, om de har lyst til at 

spille rollespil og er først omklædte ved 19-tiden. 

I andre klubber ville der formodentlig ikke have været plads til disse pigers ”ankomstadfærd” i en rollespilaktivitet. 

På Lyng ”rummes og tåles”, og efterhånden er alle inkluderede/med.      
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Note 59 – ugelejr 

En 17-18-årig pige i lang kjole, bare tæer og tørklæde i håret er i gang med at rydde bålplads, så 

hun kan tænde sikkert bål. Hun planlægger at bage brød (”uden at hele skoven futtes af”). Hun 

har taget mel, gær mv. med, fordi hendes rolle er ”en rejsende bagerske, som leder efter hendes 

”udkårne”” (bruger også ”tilkomne”, som er hendes rolles intention (quest)). Vi taler om, at det 

er det fedeste at være på ugelejr ... 

(Hun er også aktiv i levendegørelse af jernalder.)  

Hun bruger mange kræfter på skolen, at hun ikke kan spille rollespil på Lyng om torsdagen læn-

gere. Hun mindes torsdagene som lyspunkter i hendes liv og savner det.   

Hun spiller uden karakterark på ugelejren. Det er længe siden hun sidst ”brugte det” (”12 år?, 

var jeg vist”). ”Jeg ved jo, hvordan man gør … det handler om at spille sammen …” 

 

Også denne pige har fundet en ”lomme” i rollespillet. ”En lomme”, hvor hun kan spille en investi-

gations ud. Hendes virtuose kendskab til rollespillet betyder, at hun har planlagt at give rollespillet 

noget (friskbagte og varme brød/kager) og et interaktiv rollespil (intentionen om at finde en ”ud-

kåren”). Hun åbner for spillet med og omkring hende. 

En virtuos, som bruger kendskabet til rollespillets atmosfære, æstetiske symbolske kommunikati-

on osv. En virtuos´ empati og decentrering, med kendskab til metafiktionen (jf. afsnit 4.0.3.1). 

En anden type af investigations end pigernes investigations i note 57. Deres investigations er de 

uøvedes, egocentrerede og selvcentrerede ikke-empatiske og ikke-interaktive spilleres spil. Piger-

ne viser højere logiske typer, sekundærprocesser og refleksion, men kun i forhold til sig selv og 

eget spil. 

Den rejsende bagerske lægger selve rollespillets aktive interaktive metaniveau ovenpå.  

 

Andre eksempler på Investigations. 

 

Note 60 

En dreng fra 8. klasse spiller bonde. Han lægger reb ud i en stor firkant og begynder med et red-

skab af skumplast og gaffatape at lave bevægelser, som om han hakker ukrudt i en mark. Forskel-

lige spillere, elvere og mennesker kommer forbi, og nogle stopper op. Bonden går ud af sin mark 

og viser, hvordan afgrøderne står, mens han hviler armene på redskabet, tager sig til ryggen og 

klager lidt over det hårde arbejde og smerterne. Af og til ser det ud til, at man slår en handel af og 

køber noget af bonden.  

Orken, en pige fra 4. klasse (nogle kalder hende ”babyork”), kommer forbi. Orken jager bonden 

væk fra marken og hopper og stamper på ægte orkmaner, hæst råbende rundt i bondens mark og 

ødelægger afgrøderne. Bonden vender tilbage, da orken er væk, og sætter sig grædende, mens han 

kigger på marken. Nye spillere kommer forbi. De hjælper bonden med at rette indhegningen (re-

bet). De klapper bonden på ryggen og går til Ravnsborg for at hente hjælp fra borgvagten, som 

skal beskytte bonden og marken. 
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Denne rollespiller spiller også udenfor, i en lomme. Samtidig, som bagerske (note 59), spiller han 

indenfor matricen og metafiktionen om ”kongeriget Talansar” med en investigation (dramatist), 

som ”spiller” forbipasserende rollespillere. Nogle samtaler med bonden om afgrøder. Nogle hand-

ler. Orken ”er” ork, når hun hærger og ødelægger. 

Den rollespillers investigation tilbyder andre rollespillere merspil, på samme måde som bagerske.  

 

Næste gang spiller denne dreng jurist (?), i lang frakke, laset bog under armen, pibe i munden mv. 

 

Note 61 

 

f har sminket sig hjemmefra, så det ser ud til, at hun har været ude for et overfald. Med blå mær-

ker på kinden og åbne sår i panden går hun rundt og holder sig for hovedet og klager sig højlydt. 

Spillere stopper op, og hun fortæller en historie om at være overfaldet af tyve, slået ned og bestjå-

let. Næsten alle, hun fortæller historien til, tager mønter frem og giver hende spar med kommenta-

rer som: ”Min gode mand. Her har De lidt, så De kan klare Dem et stykke tid”. 

 

Inden spillet begyndte, fortalte f, at hun i dag vil fortælle en historie om at være blevet overfaldet, 

være slået ned og bestjålet for på den måde skaffe sig nogle ”spar”. Og investigationen virkede. f 

deltog ikke i scenarierne omkring elverskoven. Hun havde sit eget spil i gang, i rollespillet. 

 

Den empatiske, decentrerede og metafiktionelle investigationsrolle (bagerske, bonde, overfaldet 

menneske) fortælles, fremføres og performes. En fortættet kropsliggørelse i, med og for rolle-

spillet, i mulighederne som rammen/matricen både åbner for og samtidig sætter rammerne for. 

Investigations, som holder sig til rollen/karaktergenkendelse, åbner for begivenheder, hændelser 

og ”liv” i det store spil. En narrativ performance i det store spil, og et rollespil i rollespillet. En 

dramatist som identificerer sig med (omfavner) rollen, interagerer og dramatiserer (udfoldes yder-

ligere i afsnit 5 og 6). 

 

I andre klubbers rollespilsaktiviteter er ikke set eksempler på investigations. Her spilles i en ens-

hed i grupper mod andre, som også spiller i enshed og grupper. 

Disse klubbers rollespillere kender til investigations. Det er noget de kan ”lege med” i rollespils-

foreningen, jf. note 16. 

 

Investigations er formodentlig en måde at vise, at man har lyst og evner til at spille rollespille og 

er på vej fra øvet rollespiller til ”ekspert” og ”virtous” (jf. afsnit 4.0.3.1). 
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Når de empatiske, decentrerede og metafiktionelle investigations undersøges i forhold til Caillois 

lege-/spilelementer (jf. afsnit 3.1.2), bliver det tydeligt, at det fremherskende element er rolletro-

værdighed (mimicry). Investigation er afhængig rollens troværdighed, omfavnelse og autentisitet. 

  

Tilfældet og usikkerhed spiller ind, fordi investigation ikke bare er afhængig af egen rolles tro-

værdighed. Investigations er også afhængig af andre rollespilleres troværdighed (mimicry) og evt. 

metafiktionelle optagethed af scenarier og intriger og/eller dramatiseringer af egne investigations.  

Andre rollespillere kan jo være i gang med eget intrigespil, egen investigation, et eget og andet 

rollespil, i det store rollespil.  

 

Så dygtighed (agôn), det heldige sammenfald (alea), det gode rollespil (mimicry) og måske adre-

nalin (ilinx) kan komme i spil, når investigation afprøves. 

 

Investigation adskiller sig fra intrigen ved, at intrigen er en udefrakommende fortælling, konflikt 

og en spænding, som rollespilleren skal/bør forholde sig til, på tværs af egne intentioner og egen 

investigation i rollespillet. Intriger skal og bør der ”spilles på”. 

At ”spille på” andres investigation er et valg, man har. En undersøgelse, man kan foretage eller 

lade være med at foretage. Hvis man ”spiller på” en andens investigation, er man med i en lille 

fortælling i den store fortælling, i en lille ”lomme (en småsten)”, skabt af investigation, indenfor 

rollespillets genre. 

 

Scenarier og nye plots i scenarier, intriger og spillernes egne investigation holder spillet åbent, i 

gang og uforudsigeligt. Det øger den enkelte spillers opmærksomhed, fordi ”man ved ikke aldrig, 

hvad der kan ske” (mi). 

Hvis vi kortvarigt vender tilbage til refleksioner om æstetik, og her særlig den æstetiske, symbol-

ske kommunikation, så gælder for den kulturelle kontekst (scenarie, intrige og investigation), at 

æstetisk kommunikation kan følge nedenstående model (se også afsnit 1.1):  

 

 

 

 

 



 166 

Afsender    Indkodning  Produkt/værk 

 

SL´er og rollespillere, som    koder 

”investigerer” og spiller,  formgivning   materialer, teknik  

og spiller på scenarier, intriger og    konvention 

andres investigation osv. 

 

      

impuls, ide, 

fantasi, kreativitet  

   udtryksfase   symbolsk   

sanseindtryk      betydning 

oplevelse af ”verden”    (sammenhæng 

     form og 

kulturel, æstetisk  kreativ proces  indhold)   

kunstnerisk kompetence  symbolik 

 

som følges af: 

 

Afkodning    Modtager 

 

   Impuls, ide 

Perception   fantasi, kreativitet 

 

 

Indtryksfase   sanseindtryk 

   oplevelse af ”verden” 

 

 

Kreativ proces  kulturel, æstetisk 

   kunstnerisk 

Forstå symbolik  kompetence 

 

Figur 6 

 

 

Eller udtrykt på en anden måde: 

 

Indre verden   ydre verden    indre verden 

Proces   produkt   proces 

 

Figur 7 
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Ovenstående figurer skal illustrere, at der tale om en fortsat proces, nærmest en aktiv interaktiv 

spiral
126

, der driver spillet videre og videre, hvor afsender koder et ”produkt/værk”, som afkodes 

og modtages, og når modtager ”spiller på produktet og afkodningen”, og modtager bliver ny af-

sender, som koder ... 

 

Den aktive interaktive kan ”føde” nye ideer og hente nye inspirationer ind, som kan kodes og gi-

ves struktur og materialisere sig som rollespil, en aktiv interaktion, sammen med andre rollespille-

re, som må erkende gennem sansernes aktive interaktive processer, som afkoder og skaber struktu-

rer, som kan være forudsætning for nye ideer og inspirationer … 

 

I forhold til bord-, kort- og computerrollespillene (jf. 1.5), så lægger det levende rollespil på Lyng 

et yderligere lag på/til den æstetiske, symbolske kommunikation 

 

Bord-, kort- og computerrollespil    Levende rollespil på Lyng 

 

Mundtlighed + skriftlighed               Kropslig ageren + mundtlighed + skriftlighed 

Italesættelse og gester   Æstetisk kropsliggørelse og italesættelse 

Hverdagsæstetik  Rollespilsartefaktæstetik  

 

Figur 8 

 

Denne æstetiske kommunikation kan kun lade sig gøre, fordi der bliver indgået en: 

 

 

4.0.8 Fiktionskontrakt 

 

Rollespillet er afhængigt af, at kampagnens genre, det særlige univers, accepteres som rollespillets 

virkelighed, og at der ”spilles på” SL´ernes og NPC´ernes scenarier og intriger, og regelsættets 

EP´er, RP´er osv. (matrice) overholdes. Rollespil er et etisk anliggende (jf. paideia afsnit 3.2) og 

kun ved at spille ærligt, i rolle, kan rollespillet lykkes og en rollespiller være ”den gode rollespil-

ler” (jf. afsnit 3.1.6). 

                                                 
126

 Når den æstetiske, symbolske kommunikation skal ned-/beskrives på papir, kan det snarere blive til en ikke-

æstetisk, rationel og stivnet kortlægning (produkt) af sansede, interaktive og dynamiske samspil, som betjener sig af 

sanserne og emotionelle processer (se mere næste afrapporterings sidste afsnit).  
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I fiktionskontakten (Bateson 2005: frame) indgår, at man opererer i to adskilte verdener/universer:  

 

Real life  Role play/In game. 

Figur 9 

 

Konflikter, intriger og uafsluttetheder må/bør ikke tages med fra real life ind i role play/in game 

(eller omvendt) (se f.eks. Ejsing et al 2006, Raasted et al 2006, Frausing 2007). 

I fiktionskontrakten indgår, at man f.eks. ikke kan/bør hævne sig på en uret eller bruge oplysnin-

ger, som hører til i et andet univers. Der er tale om to, adskilte virkeligheder. 

 

Og om ”ærlighed og etik”:  

 

”Mine piger” i note 57 spiller ikke ærligt rollespil. De har ikke ”indgået” en fiktionskontrakt med 

rollespillet på Lyng og tilbyder ikke ”merspil” i deres investigations. De begrænser snarere andres 

spil og andre spillere, som kæmper med at spille ærligt, trods det uærlige ”mod-/udspil”. I stedet 

for interaktivt spil bliver spillet reaktivt i forhold til ”mine piger”. Det ser ud til ”at det er for 

mærkeligt” (jf. note 22), og at der opstår dissonanser eller disharmonier i processen: afsender  

indkodning  produkt  afkodning  modtager, som bliver til (ny) afsender  indkoder … (jf. 

figur 6). 

Det ser ud til, at ”mine piger” kun er interaktive og leger med hinanden, og i denne ”lukkede” leg 

bliver (andre) rollespillere enten til ”publikum”, statister eller (lidt) magtesløse, reaktive og ikke 

interaktive med- og modspillere, fordi der ikke lægges op til et åbnende og aktivt interaktivt spil. 

De ser ud til at have gjort rollespillet på Lyng til et ”teater”, hvor de kan spille roller for og med 

andre. 

Men – i note 58 ser det ud til, at de har lært at spille rollespil og har et interaktivt og ærligt forhold 

til at være rollespiller på Lyng. 

 

f, som er et par år yngre, ser som en modsætning til ”mine piger” ud til (intuitivt og) kreativt at 

have indgået en kontrakt med fiktionen (matrice, pastiche osv.) og ser ud til kun at tilbyde ærligt, 

aktivt interaktivt merspil. 
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Vi haster nu, langt om længe, til …  

 

5.0. Karnevalismens lege og realisme – Bakhtins æstetik, etik, mono-

loger, dialoger og polyfoner, fjerde vægge mv. 

(betydningsfuldt bindemiddel mellem stene) 

 

Note 62 

En omfattende reduktion af 25 siders renskrevne feltnoter, som er understøttet af 6 fotografier og 

mange tegninger (kort over rollespilleres bevægelser og placeringer) i ca. 10 minutter: 

 

Det er en solskinsaften i maj 2009. Fra position på bakke ude foran Ravnsborg ses rollespillere, 

som er mellem orkborg og -skov, elverskov og Ravnsborg og foran porten til Ravnsborg. Spillet 

foran porten til Ravnsborg kan også høres. Spillet på Ravnsborgs palisade mod pladsen og spillet i 

grevens tårnværelse kan kun høres, men ikke ses.    

 

1) Længst borte ved orkborg forhandles tilsyneladende mellem orker og en gruppe sortklædte kri-

gere. Orkleder, malet grøn, i stor pels og laset tøj og uden våben står foran en gruppe grønne, 

lasede orker, som foretager sig mange andre ting end at lytte til forhandlingerne (skubber til hin-

anden, løber ud af gruppe og kommer tilbage, fægter lidt mv.(uorganiserede som rigtige orker)). 

En sortklædt kriger med læderbrynje, hjelm og mange læderremme har skilt sig ud og taler med 

orklederen, med gruppe af krigere bag sig. Krigerne står sortklædte, med brynjer, hjelme og 

remme på række med det, der må være en befalingsmand, lidt foran rækken (disciplineret som 

rigtige krigersoldater). Orkleder hopper rundt og svinger med arme. Krigerleder står roligt.  

Forhandlinger må være mislykkedes, fordi der opstår en kamp. Orkerne løber væk i mange ret-

ninger med grupper af krigere efter sig. Krigere samles igen på række og går mod Ravnsborg 

(forhandling, kamp og orden på krigerne igen har taget ca. 10 minutter). 

2) Midt på pladsen ”leger” ”mine to piger” imens med hinanden (jf. note 57). 

3) Mens 1) og 2) foregår, kommer 6 grupper på 3-4 rollespillere op til Ravnsborg fra orkskoven 

og forhandler med borgvagt om adgang til Ravnsborg, og i samme periode forlader 3 grupper 

Ravnsborg og går ned mod orkskov. Nogle grupper er ”organiserede” under kommando af leder 

(soldater på række efter leder), andre kommer uordnede. 3 piger i lange kjoler går side om side.  

4) En gruppe på 10 rollespillere forlader Ravnsborg (inden for de 10 minutter). En befalingsmand 

går forrest fulgt af kvindelig NPC´er og ordnet række af soldater. Sidst går to ”piger”. Denne 

gruppe er tilsyneladende på vej til elverskov og standser (3 gange), når de møder grupper på vej 

fra elverskov til Ravnsborg. En gruppe, som mødes, er tilsyneladende soldater. De tilslutter sig 

NPC´ers følge og øger gruppen af soldater til ti.  

5) 3 grupper bevæger sig fra elverskov til orkskov (tværs over pladsen) og 3 grupper bevæger sig 

den anden vej. Her opstår ingen forhandlinger eller kampe mellem disse grupper.  
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6) Foran elverskov står en gruppe elvere og forhandler med forskellige grupper, som nærmer sig 

elverskoven. Nogle får adgang. Andre vender om uden kamp. En gruppe forlader elverskoven ef-

ter kamp. 

7) Og så er 4 rollespillere ”alene” i løbet af de 10 minutter. De er alle i gang med at indhente 

deres grupper, ser det ud til. 

8) Og 7 rollespillere har i perioden hånd på hoved (off game). Nogle på vej til/fra elverskov. 3 

piger sidder på legeredskaber (Tarzanstien), med hånd på hoved, og taler med ikke-rollespiller. 

9) Foran borgport tager 4 soldater og befalingsmand imod grupper, som vil ind. Der forhandles. 

Nogle afvises og jages væk. Andre lukkes ind. 

10) Fra palisade høres beretninger om, hvem der nærmer sig.  

11) I tårnværelse ”aflægges” rapport om en tyv, som er fanget inde i Ravnsborg. Der idømmes 

fængsel. 

 

Samtidig, i de 10 minutter som er registreret fra position
127

 på forhøjning foran Ravnsborg, har der 

også været rollespil ved ressourcebod, flere steder i borggård, i kroen, inde i elverskov og orkskov 

og … Rollespil som både er usynligt og uhørligt fra iagttagelsesposition – også for rollespillerne 

foran orkborg, foran elverskov og i tårnværelse osv. 

For rollespilleren på Lyng foregår rollespillet både der, hvor rollespilleren selv befinder sig (her-

og-nu) – og – samtidig, alle mulige andre steder (der-og-nu). 

 

Inspireret af Knudsens (2000) refleksioner om at skrive, så kan ovenstående, nøgterne og reduce-

rede ”beskrivelse”, af hvad denne forfatter så fra forhøjningen foran Ravnsborg, virke endimensi-

onel, flad og uvedkommende. Nærmest som en huskeseddel, der skal have det hele med. 

Knudsen undersøger muligheden for at ”skrive som at male”. Ovenstående note kan (håbes det) 

også iagttages som et moderne, abstrakt (kunst)værk, hvor kun en fortælling (små forklaringer) 

kan binde de enkelte ”streger” (grupper, hændelser) sammen til noget, som måske kan give me-

ning. Noten kan også iagttages som meningsløs, fordi den ikke vil give nogen mening (som mo-

derne kunst af og til ikke vil, trods forklaringer). 

Beskrivelsen kan også iagttages som tro mod den oprindelige metafor. En rombeporfyr, der kan 

indfange kompleksiteten: mange små og store spil (”sten”) bundet sammen af kampagnen (binde-

massen), jf. afsnit 0.1).  

                                                 
127

 Denne iagttagelsesposition er ”indtaget” 10 gange siden maj 2009. Andre, gentagede iagttagelsespositioner har 

været i hjørne i borggården, hjørne i kroen, på en træstub i orkskov og i elverskov, i hjørne i lokale, hvor karakterark 

ajourføres, bagerst i ressourcebod, i et hjørne på kontoret og i klubbens opholdsrum efter rollespillet, i bilen lidt før kl. 

18, når rollespillere ankommer, og igen kl. 21, når rollespillerne forlader Lyng. En anden iagttagelsesposition har 

været en langsom ”gangart”, der i fodnote 74 kaldes at ”flanere” mellem de mere faste iagttagelsespositioner. 
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Det virker dog mærkeligt, nærmest radikalt fremmedartet, at det kan være sjovt (en leg), og også 

uforståeligt, hvad der får unge til at gå udklædte rundt i grupper mellem grupper på en sportsplads 

torsdag efter torsdag (i al slags vejr). 

 

Med Bakhtin kan en anden metafor nok være mere rammende og bevægelig: ”det middelalderlige 

karneval”. En mindre flad og nøgtern metafor end den abstrakte malerimetafor eller geologiske 

rombeporfyrmetafor. Karnevalsmetafor reducerer i endnu mindre grad rollespillet til kun sam-

menhænge mellem elementer (variable). Med karnevalsmetaforen kan rollespillet (karnevalet) 

iagttages som et organiseret og endnu mere kompliceret system, end det rombeporfyrmetaforen 

har hjulpet os med indtil nu. 

 

Denne tankegang nærmer vi os nu, inspireret af Bakhtin og Bakhtinteoretikere, kreativt og måske 

”voldet” 
128

, 
129

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128

 Sent i skrive-/studieprocessen, bl.a. født af den megen Bakhtinlæsning og Bakhtinkonference i Bertinoro, opdage-

de denne forfatter, at der er to måder at gå til Bakhtin på. En tekstnær, højakademisk og verdensfjern tilgang, som 

holder sig til Bakhtin som KILDEN. Således kunne man i juli 2011 i Bertinoro høre langtrukne, tørre og akademiske 

foredrag (monologer) om dialoger, latter, flerstemmighed og karneval. En anden tilgang var en kreativ og inspireret. 

Her blev Bakhtin, måske lidt tekstfjernt, inspirerende. Bakhtins tænkning åbner for denne forfatter (og de spændende 

oplægsholdere i Bertinoro) nye horisonter. Når der nedenfor står ”med Bakhtin” er det udtryk for en kreativ, inspire-

ret anvendelse af Bakhtin. I samtaler i Bertinoro blev det tydeligt, at ”de inspirerede” alle ”skriver videre” på Bakhtin 

og bliver Bakhtins ”medforfattere” og kan tage Bakhtin til indtægt for forhold, der ikke er belæg for i Bakhtins egne 

skrifter, mens de teksttro reducerede Bakhtin til noget mindre (sikkert og uden fejl) end Bakhtin selv.  
129

 Der er tale om et forholdsvist nyt (gen)bekendtskab, foranlediget af et ønske om at ”forstå” rollespillet på rollespil-

lets egne præmisser. Som det ofte ses, når nye teorier og forståelser ”erobres”, så opstår samtidig begejstringens risiko 

for at ”volde” (”skrive videre på”) denne nye erobring af teori og forståelse for meget. 

Dette afsnit tager bl.a. afsæt i Bakhtin 1998a-c, 2001, 2003 og 2006, Schmidt 2001, Andersen et al 2003, Andersen 

1998, Bruhn et al 1998, Dysthe 1997, 2003 og 2005, Fryszman 1998, Gemzøe 1998, Kjær 1985, Lock 1998 og Lund-

quist 1998 og 14. internationale Bakhtinkonference i Bertinoro/Universitet i Bologna juli 2011. 

”Bakhtin” ses også stavet som ”Bachtin”. Her er valgt første form. 
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5.1. Sproggenre og kronotoper 

Monologer, dialoger og polyfoner. 

 

Bakhtin udviklede i undersøgelserne af ”liv” og litteratur og i arbejdet med at udvikle en objektiv 

metalingvistik
130

 begreberne ”sproggenre og kronotoper
131

”. En af Bakhtins pointer er, at sprog 

forholder sig til sprog og analyseres med sprog, som med sprog forholder sig til sprogets histori-

ske, kulturelle og samfundsmæssige virkende kraft. Sprog undersøger sprog, kunne det kort be-

tegnes. 

Sprog afsætter betydning (betegnelse og benævnelse) i enhver ytring, både konkret og i helheden, 

i og for mulighedsbetingelser, i og for tolkninger, … Sproget knyttes til historien (epoke), funkti-

onsområde, en orientering (mening, værdier) og en struktur (f.eks. hierarki). Sprog fungerer som 

melleminstans mellem mennesker og ikke altid kun som et gode, men som et vilkår. Nedenfor går 

vi videre med en generaliseret præsentation af sproggenre/kronotoper: 

 

5.1.1. Hverdagens monologiske sproggenre/-kronotop. 

 

I hverdagens monologiske sproggenre/kronotoper dominerer én stemmes sprog kommunikationen. 

Gyldighed og meningsfuldhed ordner sig som dominerende monologer, som får betydning for 

andres muligheder for handlinger og sprog, som ofte kan iagttages som ”ekkoer” i/af monologer. 

Gyldighed og meningsfuldhed behersker (monologiserer) tiden og rummet, og gør mennesker til 

respondenter (Dysthe 1997). 

                                                 
130

 Lingvistik søger normalt at ”rense” sproget og finde ”korrekt” sprog (et videnskabeligt enhedssprog). Metalingvi-

stikken opererer derimod med ”mangesprog” og ”flerstemmighed” (sproget som det er). Bachtin er optaget af at finde 

en objektivitet i sprogets mangfoldighed. 
131

 Kronotop er et begreb, som Bachtin bl.a. bruger til at undersøge sprog (talegenre) i litteratur. Kronotop er en sam-

mensætning af ”krono”, som henviser til ”tid” og ”top” som henviser til ”rum/sted”. Sprog og handlinger er, hævder 

Bachtin, forskellige i forskellige ”tider” og forskellige ”rum”, bl.a. afhængig af forfatteres, taleres, sociale ingeniørers 

evne og vilje til at beherske tid og rum. F.eks. afhænger monologer af evne og vilje til at kunne iscenesætte sig selv, 

og en evne og vilje til at iscenesætte andre som objekter og genstande i monologens iscenesættelse. Baumann (2001) 

viser, hvordan betegnelsen ”jøde” som ikke-menneske sammen med ”social ingeniørkunst” udviklede bureaukrati, 

logistik, teknologi og kapacitet (fra tog  gaskammer  ovn). En monologisk iscenesættelse (orkestrering) af både 

bødler og ofre. Med Arendt (1965) kunne man tale om den monologiske udryddelse af jøder som ”tog til tiden, køre-

plan og kapacitetstilpasning (”eichmannisering” af livsvilkår). Udryddelsen af jøder udviklede metaforer (jf. afsnit 

1.1) og socialsemantik (jf. fodnote 8). Vi forlader igen samfundskritikken … 
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Formerne kan være retorik
132

, ekspertudsagn, lovgivning, undervisning
133

, ejendomsret, politiker-

udtalelsers definitionsmagt, troens dogmer, buzzwords, journalistik
134

, opdragelse, irettesættelser, 

ordre, (anonyme kræfter som f.eks.) tests, bureaukrati
135

, metode, koncept, statistik og aktivering, 

anvendelse af dikotomibegrundelser, dokumentation, domme, hån, fornærmelser, løgn, tyveri osv. 

osv.
136

.   

 

Monologens sproggenre/kronotoper søger at opnå både tempo, kontrol, effektivitet og én (”saglig-

hedens”) måde at beskrive, forklare og forstå ”verden” og søger samtidig at undgå kroppenes di-

rekte (spild)kontakter med hinanden. Kroppene (menneskene) iagttages som ”forbipasserende”, 

iscenesat af ikke-steder. Trafikkens ”hold til højre” og ”hold afstand”, reklamens ”køb x” og ar-

bejdspladsens ”deadline” og hjemmets ”indret” osv. gør steder til endimensionelle ”arenaer”, in-

dividuelle og individualiserede ikke-steder (en kulturverden), hvor mennesker kan tiltales på en 

og samme måde af arbejdsgivere, myndigheder, institutioner og reklamer (jf. note 12)
137

.  

Bakhtin opererer med begrebet centripetalkraften i monologernes sproggenre/kronotoper. En 

kraft som søger et enhedssprog, en stor vedvarende, reproducerende tid, uden poetik og modar-

gumenter, en instrumentalisme, et ”sidste ord”, som formålsrettet opnår sin effekt (virker)
138

. Mo-

nologernes ord (med Bateson (2005) og afsnit 3.1.4 ”primære processer og simplere logik”) vil 

skabe én virkelighed, som samtidig fratages ”liv”. 

Latter, som reaktion på det sagte, mister sin legitimitet og munterhed, og løssluppen latter kan 

institutionaliseres som galskab.
139

  

 

                                                 
132

 Eco (2002) kalder retorik kunsten at sige dét smukt, som man ikke er sikker på er sandt. Også Goethe angreb 

retorikkens (og naturvidenskabens) ”ensrettede gader” (Boëthius et al 1998). Bakhtin (1998c) har et langt opgør med 

retorikken som tale-/sproggenre.  
133

 F.eks. Dysthe (1997) og Mehan (1979) påviser, hvordan elever deltager i en monolog, når lærer spørger elever, 

som skal svare (respondere) rigtigt, så undervisningen/timen kan skride monologiske fremad.  
134

 Journalistisk vinkling er en monologisk ramme for, hvad der er betydningsfuldt i en historie, begivenhed mv. (Ro-

senberg 2000). 
135

 Weber (1971) og Ritzer (1996) beskriver (her kort) bureaukratiet som en ”styreform” og teknologi, som værdi-

neutralt søger rationalitet, effektivitet, forudsigelighed, kalkulation og ensartede afgørelser.    
136

 Vi lader resten af denne række af ord stå som ”påstande” – en udfoldelse vil medføre, at den i forvejen (for) lange 

afrapportering vil … 
137

 Ved katastrofer bliver monologernes ikke-steder, som vi tidligere passerede, til samlingssteder. Eksempler er 

Ground Zero i New York og ”rosemarchen” og ”rosesteder” efter massakren i Oslo og på Utøya i Norge. Monologer-

nes centripetale kraft sættes kortvarigt ud af kraft, men kraften etableres langsomt igen, når de første officielle stem-

mer gør det uforståeligt forståeligt med monologernes perspektiverede årsagsforklaringer/-sammenhænge.   
138

 Sloterdijk (1989 og 2000) viser, hvordan kommunikationen er kynisk og uden ”ansigter”, når der kommunikeres 

til ”masserne” (se mere nedenfor). Sloterdijk hylder ”carnevalesque”-filosoffen Diogenes, som boede nøgen på torvet 

i en tønde, og bl.a. bad Alexander den Store flytte sig, fordi han skyggede for solen.  
139

 Jf. Foucault (1961) om ”galskabens historie”. Latter som kritik, oprør og delegitimering af monologerne udfoldes 

ikke her.   
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Rollespillet på Lyng foregår i pædagogiske sammenhænge
140

 (en ungdomsklub): 

 

Den monologiske, pædagogiske teori og viden (sproggenre/kronotop)
141

 kendetegnes af, at viden, 

logik og mennesker ses med ét perspektiv (og én stemme), og at dette perspektiv ikke forholder 

sig til, at der er tale om et perspektiv. Perspektivet stabiliserer og forstår tingenes tilstand og etab-

lerer lineær tid og ikke refleksiv, analytisk, æstetisk distance til perspektivet selv. Det monologi-

ske perspektiv søger i pædagogikken som et instrument en ”sand”, stabil afsluttethed
142

 af sin gen-

stand (f.eks. børn/unge) med kategoriseringer, som masse, ikke-unikke og ikke-fremmede med 

direkte ord, som betegner og beskriver, og som gør nogen til noget (figur, objekt, kategori, mas-

se, diagnose, egenskab mv.)
143

. En særlig ”undervisningstone” i forhold til (særlige grupper af) 

børn (Palludan 2009). 

Menneskers identitet forstås afsluttet, lukket og statisk som noget, som ligger fast, en individuel 

helhed (en essens), som er der ”derinde” i mennesket et sted og skal forløses. Et menneske har ét 

”sandt” selv, jf. afsnit 3.2.3.1. Forløsningen af identiteten sker i monologiske, gentagelige og ste-

reotype, empatiaflærte, professionelle og generaliserede handlinger og situationer (f.eks. under-

visning, pædagogik og behandling), som har etableret sig som monologers universelle ”sandhe-

der” om værdien af gentagelige handlinger, strukturer og hierarkiske sammenhænge
144

. I denne 

lineære, singulære årsagsforståelse og determinationsstruktur og dette autoritære, sande, enstem-

mige sprog bliver både en talende og talens/sprogets adressat udelukket fra sproget og talen (jf. 

fodnote 131). 

 

Den monologiske pædagogiks nøgle til viden og ”sandhed” findes i en andens adfærd (handlin-

gerne), som normalt kun tales om, hvis adfærd (: fejl) giver anledning til, at man taler om adfærd. 

Ellers er man (bare) den, ”man er”. Når adfærd giver anledning til, at man taler om adfærd, ses 

(vurderes) adfærden som resultat af f.eks. opvækstproblemer, ”manglende selvværd” og/eller 

                                                 
140

 I fodnote 8 opererede vi med begrebet ”socialsemantik”. Pædagogikkens (og teatrets) socialsemantik kan med 

Bakhtin forstås som forsøg på at etablere to forskellige professioners monologiske sproggenre/kronotoper.  
141

 Nedenstående bygger på læsning af bl.a. Kornerup (1999), Rygaard (1991), Feldman (1973). En naturvidenskabe-

lig, monologisk sproggenre. 
142

 Afsluttethed og uafsluttethed vendes der tilbage til nedenfor.  
143

 I august 2011 lægger Undervisningsministeriet ”rensede” karakterrangliste ud til befolkningen/forældre, så de kan 

”købe/vælge” den bedste skole til deres børn. Med ”rensede” lægges op til, at hvis nogle forhold ikke indgår i karak-

terranglisten, så har vi ét sandt udtryk for skolens effektivitet (skabe ”tal” (karakter)). Skolen bliver én identitet og 

samtidig et ikke-sted for kroppe. 
144

 Her kunne f.eks. være åbnet for Bourdieus (2006) analyse af uddannelsesfeltet, som skaber ”sandheder” (doxa) om 

undervisning og uddannelse, som miskender, at undervisning og uddannelse kan forstås som (symbolsk) vold, der 

reproducerer uligheder i samfund. Men dette blik er ikke denne afrapporterings blik.  
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mindre (/større) fejl i biologien (ADHD, autisme). Mennesket er ikke unikt og ”fremmed” (længe-

re). Resultatet kan blive diagnoser – fra at være nærtagen, kværulant, genert (som kan behandles) 

til mere alvorlige diagnoser som f.eks. ADHD, Aspergers autist, osv. Et talesubjekts bestemte 

perspektiv på og opfattelse af en adressat. 

Paradoksalt kan man i monologerne tildele andre stigma
145

 og roller
146

, som virker som sociale 

”drejebøger” og skaber social virkelighed for de, der har adfærd, som tales om, og de kan således 

(for)blive dem, de ”er”, set udefra, som en afsluttet helhed af noget indre og ydre, som må ”bøje 

sig/af”, frataget ansvarlighed i forhold til øjeblikket og frataget aktiv deltagelse
147

, i monologiske, 

uundgåelige, lovmæssigheder, metodik, (spekulativ) logik, numeriske metoder, målformuleringer 

og målinger (et målt liv) og hierarkiske forhold, når adfærden giver anledning til monologiske, 

pædagogiske sproggenre. Fortiden kan (undertrykkende, marginaliserende og ekskluderende) vir-

ke i nutiden og giver ”alibi” til nuværende og kommende handlinger. 

I monologernes overflade-, orienterings-, strukturerende og retningsbestemmende metaforer ska-

bes rytmer, pulse, rutiner, strukturer og forudsigeligheder, opdelinger i tidsrytmer og placeringer i 

rum, som kan virke udefra ind i personers egne pulse og rytmer og forløse, vise og skabe ”den 

sande” identitet
148

. 

 

Hverdagens sproggenres/kronotopers monologiske aktører forsøger at gøre sig til ”forfattere” 

(”autor”) i andre menneskers (figurers) liv. Og monologiske aktører forsøger samtidig at blive 

                                                 
145

 Goffman (2009) viser, hvordan betegnelser (stigma) virker som iscenesættelse af handlemuligheder. Det paradok-

sale er, at den udefrakommende iscenesættelse ser ud til at føre til en selviscenesættelse (selvstigmatisering), som 

”lever op eller ned” til betegnelsen og betegnelsens forventninger. Rosenthal et al (1977) kalder det ”selvopfyldende 

profeti”, og vi har lært at kalde det enten ”Rosenthal-effekten” eller ”Pygmalion-effekten”. Betegnelser skaber for-

ventninger, ”som virker”.  
146

 Becker (2009) hævder, at de, ”vi taler om, behandler, fængsler osv.”, tjener et formål. ”De” er nødvendige for ”os”, 

som kan føle os som normale, ikke-afvigende, sociale osv. Cohen (1994) og Foucault (2002 og 1961) har samme 

forståelse af syges, unormales, kriminelles osv. rolle som ”socialt kit”. 
147

 Sommeren 2011 er aktivering af arbejdsløse og sygedagpenge (igen) blevet kritiseret, bl.a. fordi intetsigende og 

dekvalificerende aktiviteter gør deltagere passive (bl.a. Information 27.05.11). 
148

 Her kunne f.eks. Foucault (2002 og 1961) være inddraget og udfoldet. Foucault viser, hvordan ”overvågning af 

mennesker, opdelinger i tid og rum, og ydre kontrol mv. (monologisk) kan føre til, at indespærrede af alle slags (ele-

ver, soldater, arbejdere osv.) kan gøre sig selv til objekter, som selvovervågende, selvregulerende og selvstyrende 

kan kalde sig unormale, normale, subjekter, identiteter … (jf. også indledningen i afsnit 3.2). Goffmans (2004, 1992) 

forskning viser, at mennesker i den fokuserede (monologiske) sociale interaktion samarbejder (samhandler). Den 

fokuserede interaktion udvikler, forklarer Goffman med teater-, ritual- og spilmetaforer, en flerhed af selvovervågede 

indtryksstyring (”faces”/ansigter) og adfærdsstyring (”acts”), som kan kontrollere eget udtryk og andres indtryk. 

Mennesker passer på, hvilken information man giver og afgiver (som en skuespiller). – Man ”lærer at række finger 

op, så man ikke bliver spurgt … lærer at lave ”de store lektier” (som betyder noget) og ”springe over de små (ubety-

delige) lektier” (Mogensen 2011). Denne 9. klasseelev havde lært sig symbolske færdigheder, som undgår pinlige 

episoder (”act” strategisk i skoletimers teatre). Overvejelser holdes back stage. Front stages udsmykkes som ”den 

kloge”, ”interesserede”, ”med” mv.    
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”forfattere” i eget liv som ”cv-personligheder” eller ”narrativer” (biografiske fortællinger), som 

skal give et entydigt og monologisk billede af en person som kvalifikations- og kompetencemen-

neske. 

 

Hverdagens sproggenre/kronotoper forsøger at blive en monolog, som enhver diagnosticeret, en-

hver skoleelev
149

 (undtagen måske efterskoleeleven
150

), enhver spejder, enhver boldspiller til træ-

ning osv. kender. En monolog, som mægtigere/voksne styrer i behandlingen, i undervisningen, i 

øvelser til duelighedstegn og i træningsøvelser. En etablering af forholdet til et fællesskab formid-

let gennem relationer til skam og skyld (ære og ros), og tale om ansvar og ansvarlighed (: gøre det 

rigtige), som fører til selvadfærdsregulerende, driftsovervåget/-kontrolleret skyldsbevidsthed (jf. 

afsnit 3.2). 

 

Den diagnosticeredes reaktioner, adfærd og svar, skoleelevens reaktioner, adfærd og svar, spejde-

rens reaktioner og præstationer og boldspillerens reaktioner og boldspilspræstationer befinder sig 

spærret inde i monologernes kraftfulde vurderingers værdidomme og strukturer, fra behandlere, 

lærere, spejderledere og trænere. Som det ses i afsnit 3.2 er spejdere og boldspillere styret af 

voksne, som vil ”fremvolde”/forløse/træne den gode/rigtige adfærd og identitet (en afsluttethed) 

som spejder og boldspiller, som en del af en identitet, selvbiografi og en fortælling om sig selv.  

En monologisk form, med fortællinger om adfærd (fejl!) ”udefra”, som fortæller om et andet 

menneskes bevæggrunde ”indefra” (f.eks. ”bange for at vinde”, jf. note 37)
151

, som både reducerer 

og monologiserer eget holds og modstandernes spil/leg med bolden og modstandernes mål til en 

anden virkelighed end legens ilinx (”berusende glæde/frygt”  virkelig virkeligheds ”at være 

bange”, have begået en fejl (skam)). En sammenblanding af logiske typer, ville Bateson (2005) 

kalde det.  

Den unge, den diagnosticerede, eleven, spejderen og boldspilleren skal lære at være en iagttaget, 

beskuet og vurderet anden, uden reel mulighed for selv at kunne blive iagttager, beskuer og vurde-

rende i forhold til sig selv. (Når iagttagelse, beskuelse og vurdering vendes om i dokumentationer, 

                                                 
149

 Når vi i næste afrapportering iagttager samtaler med rollespillerne på Lyng vil vi se, at ca. 35 % af rollespillerne i 

interviews forklarer, at de spiller rollespil som en befrielse fra hverdagens ydmygelser, krænkelser og trummerum 

mv. 
150

 I Mogensen 2009 og 2011 hævdes det, at de interviewede efterskoleelever oplever en helt anden type skoleskole-

gang end folkeskolens monologiske. 
151

 Afsnit 3.0.1 og 3.0.2 er eksempler på, hvordan en videnskab skaber monolog og socialsemantik og kan tillægge 

andres handlinger mening indenfor teoriens logik (bearbejdelse af ødipal angst osv.). 
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tilfredshedsundersøgelser, evalueringer mv., er der også tale om en monolog. Den har bare en an-

den afsender/forfatter.) 

 

Som det ses ovenfor i afsnit 3 og 4 er der intet der tyder på, at rollespillet på Lyng kan iagttages 

som en monologiserende, pædagogisk aktivitet, snarere tværtimod. Rollespillet på Lyng ses snare-

re som et fristed fra monologernes ”sande” perspektiver på unge skoleelever (jf. næste afrapporte-

rings empiriafsnit). 

 

Bakhtin opererer også med: 

 

5.1.2. En eventyrsproggenre/-kronotop: 

 

Eventyret gør ikke mennesker til agenter eller aktører i eget liv. Mennesker kan håbe på held 

(f.eks. lotteri), være Aladdin, Askepot og/eller anden udvalgt. En genstand, et objekt, som møder 

prøvelser, auditions og udefrakommende fe, ånd, troldmand, prins og/eller betydningsfuld voksen.  

Menneskene kommer til at leve i en slags tomrum, hvor de ikke skal dygtiggøre sig eller udvikle 

sig. Udvalgt (f.eks. Harry Potter), tilfældet, x-faktor, ikke-stemt hjem mv. afgør, hvem man er/kan 

blive. Eventyret er et mål i sig selv, som fortælling og for ”selvet”. 

 

Som litterært værk og som genre må Tolkiens trilogi om Ringenes Herre med Bakhtin indskrive 

sig i eventyrgenren/-kronotopen. Den udvalgte hobbit skal i (et inkluderende!) fællesskab med 

dværge, mennesker, elvere og troldmand gennemgå en lang række prøvelser frem mod målet, som 

er at redde de gode og sejre over de onde.  

 

I pædagogiske sammenhænge kan den gode lærer, pædagog, klasse og/eller forælder skabe no-

get betydningsfuldt og en chance, et eventyr, der kan gribes. Et mønsterbrud
152

 kan opstå, så man 

kan leve lykkeligt til …  

 

Også eventyrsproggenren/-kronotopen er grundlæggende monologisk, har ét perspektiv og en 

”sandhed” i sin form.  

                                                 
152

 Ejrnæs´ (2010) kritiserer både begrebet ”social arv”, som i denne afrapporterings optik kan iagttages som en mo-

nologisk sproggenre, og begrebet ”mønsterbrud”, som en undtagelse (eventyrsproggenre), fordi ”opdrift” og frigø-

relse af sociale arvmonologer er det almindeligste (ifølge Ejrnæs).  
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Den unge/mennesket er afhængig af tilfældets, heldets, mobilstemmers og andres indgriben
153

. 

Med Bakhtin kan hævdes, at vi i livet overvejende er henvist til hverdags-/eventyrsproggenres/-

kronotopers monologer i vores institutioner, på vores arbejdspladser, i trafikken, i forbruget, i 

hjemmene, i journalistikken, i politikken osv. osv. 

Det er et vilkår, i en reguleret, moderne og kompleks indretning af samfundet
154

.  

Og vi er henvist til ”både/enten” at håbe på, at vores adfærd ikke giver anledning til samtale om 

identitet ”og/eller” håbe på, vi er (eventyrets) udvalgte, heldige, har x-faktor o. lign.
155

 

 

Bakhtin kan give anledning til, at både en læser og en forfatter kan blive (lidt) deprimeret.  

 

Men – eller – og: 

Bakhtin hævder, at de fleste forsøg på at etablere monologer og genskabe de samme ”alibi-mø-

der”
156

 uvægerligt må mislykkes. Sprogets genre/kronotoper har udover den samlende, centripeta-

le helheds-/enhedsproces også en spaltende, opløsende og åbnende centrifugalkraft. En kraft som 

skaber ”flere stemmer” og ”flerstemmighed”, dialoger, fordi det samme ”alibi-møde” og den 

samme ”normale” monolog er dømt til ikke at kunne gentages og genskabes, ikke forstås på sam-

me måde som forrige møde osv. Enkelte, særlige monologiske sproggenrer/kronotoper, som prin-

                                                 
153

 Her kunne henvises til koncentrationslejren under 2. Verdenskrig (jf. også fodnote 131). Både Frankl (1996), 

Rajchman (2009) og Kertérz (2002) beskriver, hvordan jøders/indespærredes skæbne udover kraften til at udholde 

umenneskelige vilkår i meget høj grad afhang af gentagne ”selektioner”. Overlevelse blev afhængig af lunefulde og 

vilkårlige beslutninger i Berlin (langt væk), af funktionærs travlhed eller (mangel på) opmærksomhed, og skiftende 

behov for arbejdskraft (ydre forhold), placering i madkø ((held eller strategiske evner, som afgør om man fik fyld og 

vand i stedet for kun vand) og arbejdskø ((held) få let eller tungt arbejde), held med at lyve sig ældre for 15-årige 

(troværdige løgne som overlevelse) osv. En virkelighed som beskrives som (monologisk) forudsigelighed og struktu-

reret af lejrkommandanten (Höss 2004). En virkelighed for fanger fuld af vilkårlighed og uforudsigelighed, som ud-

viklede strategisk kunnen (placeringsevne og gribe heldet), apati og … Men: Den enkeltes vilje til overlevelse var 

overordnet afhængig af ”selektionernes eventyr”, som betød at andre ikke oplevede ”eventyret” – at overleve.  

I fortællingerne efter massakren på Utøya i Norge i juli 2011 er et gennemgående træk, at placeringen i forhold til 

gerningsmand, at skud f.eks. (kun) rammer skulder mv. afgør skæbne.   
154

 Bakhtin (2006) modstiller det oldgræske, enkle samfund, hvor man mødtes på torvene og forhandlede dialogisk 

(mennesket mødes alene med/i det ydre) om bystaternes styre, og det senere oldromerske komplicerede samfund, 

hvor møder organiseredes i ”senat”, med embeder mv. Det oldromerske møde handler ikke længere alene om staten. 

Personlig magt, indflydelse og private interesser udviklede bl.a. villaen, ”privathed” og offentlighed og monologi-

ske kunstarter: retorikken og strategi(sk tænkning). 
155

 Her kan drages en sammenligning med Riesmanns (1962) fremstilling af det (senmoderne) ydrestyrede, det an-

detstyrede menneske, som paradoksalt på den ene side kan hævde, at han/hun har en fri vilje, og på den anden side 

handler inden for en ydrestyret, monologisk vilje, så den ydrestyrede oplever, at han/hun handler frit, på den rigtige 

(normale) måde. 

Riesmann har et ideal. ”Det indrestyrede” menneske. Et menneske, som kan vurdere, lade hånt om ydrestyringen, 

som kan handle autonomt osv. Et ideal som Riesmann ikke selv tror på. 
156

 Udfoldes nedenfor i fodnote 187. 
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cipielt og grundlæggende søger det monologiske (jf. ovenstående
157

), kan måske unddrage sig den 

dialogiske ”centrifuge”.  

 

Men – eller – og: 

Den ”normale” monologiske sproggenre/kronotop må tage sit afsæt i noget, der går forud (”ingen 

har det første ord”). Ytringer, også monologiske, ”kroger sig fast til” noget, som er gået forud. 

Forsøg på at etablere en monologisk sproggenre/kronotop har således en dialogisk relation til det, 

der går forud. Samtidig har forsøg på at etablere en monologisk sproggenre/kronotop også en dia-

logisk relation til det, der skal komme (”ingen har det sidste ord”). Ytringer, også monologiske 

sproggenre/kronotoper ”kroger sig fast” til ytringer, som ønskes undgået, men som kan komme, 

som et evt. kommende svar og kommende ytring. Monologiske sproggenre/kronotoper kan forsø-

ge at ”eje sproget/kronotopen”, men er (formodentlig) dømt til at mislykkes, fordi ”det sidste ord” 

oftest er ”det næstsidste”, for ”ord finder ”smuthuller”” i forhold til ”det sidste ord” og ”leger” i 

indre og ydre dialoger med (magtens) monologer. 

 

Men – eller – og: 

Bakhtin hævder, mennesker ”allerede altid” både er i monologernes centripetale (systemverden
158

 

og) kulturverden og samtidig er optaget af/i praktiske, hverdagslige (livsverden)sprog og handlin-

ger, med egne planer og ideer i egne centrifugale kræfters kontekster. Mennesket er i sproget. In-

gen kan ”have det første ord”. Og mennesker er principielt uafsluttede, både rettet mod noget 

større og noget mindre end sig selv. Mennesker vil uundgåeligt etablere en indre, uafsluttet rørelse 

(tegn på at være et sundt individ), et indre sprog og en indre samtale, som afkoder, manipulerer og 

forholder sig strategisk, ”en lille tid” med dialoger, når mennesker ”udsættes” for forsøg på etable-

ringer af monologiske sproggenre/kronotoper (at nogen taler for en anden). En indre dialog med 

både uofficielle familiære og officielle former og med ”konvergerende og divergerende to-/fler-

stemmige ord
159

” vokser frem og viser sig (ofte) som forsøg på at etablere ydre dialoger (taler 

med hinanden).  

                                                 
157

 De særlige principielle og grundlæggende monologer udfoldes ikke yderligere i denne afrapportering, men dukker 

op i næste afrapportering.  
158

 Jf. Habermas i Helder et al 2009. 
159

 ”Konvergerende” refererer til en passiv, ukritisk og tilpassende to-/flerstemmighed. ”Divergerende” refererer til 

det modsatte. En aktiv, kritisk ... Bateson (2005) opererer med begrebet ”skismogenese”: Handlinger med intentioner 

rettet mod andre kan føre til ”symmetrisk skismogenese”, hvor ”genstanden” tilpasser sig, resignerer eller ukritisk 

tilegner sig den ønskede adfærd (kan svare til konvergerende). En ”komplementær skismogenese” udtrykker proces-

ser, hvor handlinger skaber modhandlinger og parodier, som (så) mødes af handlinger på modhandlingerne, som ska-
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Men – eller – og: 

Dialoger og blandingsformer
160

 mellem monologer og dialoger – og indre dialoger (refleksioner) 

– vil være de hyppigste former – fordi, eller snarere – når alle monologiserende
161

 vil ”afslutte det 

uafsluttede” og gøre ”det fremmede ikke-fremmed” opstår æstetiske distancer (decentrerethed), 

”rene spil” for monologer (jf. fodnote 148), parodier på monologer, flerstemmighed, forskellig-

sprogethed, nye fremmedheder og ”uafsluttetheder” i/med/trods monologernes ”sandhedsperspek-

tiv”, alene fordi forsøget på at tilegne sig perspektivets monolog vil være et forsøg på at tilegne 

sig fremmede ord og et fremmed sprog og en anden stemmes mening og intentioner, som kan føre 

til f.eks. en indre, dialogisk konvergerende skyldfølelse eller en divergerende modstand (oprør, 

vrede). Dialoger opstår og åbner sig flerstemmigt og flersprogligt for andres stemmer og stemmers 

sprog. Bl.a. fordi tilfælde, fejl, glemsel og misforståelser også vil vokse frem og skabe noget nyt. 

Sprog lever.  

Således bliver ”verden” trods monologernes villede centripetale kraft også bestemt af menneskers 

villede historiske og kulturelle centrifugale forhold til ”verden”. Bakhtin åbner for en dialektik 

mellem struktur og aktør i de metalingvistiske undersøgelser. En dialektik som kan præges af både 

det autoritære, det tilfældige, det uegentlige og det fremmede forhold til verden og/eller en be-

vidst, rationel og ansvarsbevidst indre autoritativ
162

 overbevisning.  

Sproget kan (normalt) ikke ”overføres” mekanisk, fordi mennesker ”allerede altid” indgår i sprog 

og i forhold til andre mennesker i historie, kultur og samfund, selvom sprog forsøges ”givet” til 

modtagere/adressater. Alle har en ”indre dialogicitet”, som vokser frem i/af konteksten og sproget. 

Den lineære, målrettede og kausale (lovmæssigheder, økonomiske beregninger, strukturelle plan-

lægninger mv.) monologiske sproggenre kan opløses i/af ikke-målrettede, ikke-lineære og ikke-

kausale dialogiske processers sproggenre. 

 

Men – eller – og  

                                                                                                                                                                
ber … (en spiral af handlinger og modhandlinger) svarende til ”divergerende”. Den ”reciprokke skismogenese” ska-

bes i en dialogisk og dialektisk afstemning af intentioner og her er tale en samarbejdende, dialogisk og dialektisk 

udvikling af sprog og handlinger.   
160

 Denne afrapportering har, trods sin længde, og til tider måske uforståelige sprog, haft et ideal – at etablere en dia-

log, en samtale mellem teksten og en indre samtale i/med læseren. 
161

 Fremstillingen af ”magtens” monologer ovenfor kan med nogen ret iagttages som en stereotyp: en alvorlig, stiv og 

udynamisk masseorienteret kommunikation. ”Magten” kan også ”anvende” dialogens sproggenre/kronotoper. Bakhtin 

kalder dette ”forførelsens” dialoger (f.eks. når vi ”legende” skal finde de rigtige svar (Åkerstrøm 2008, jf. afsnit 2.0)). 
162

 Kegan (1994) anvender begrebet ”autoritativ” om en oplyst, vidende, saglig begrundende og vurderende ”døm-

mekraft”, som modstilles den egocentriske og/eller normative ”dømmekraft”.  
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Dette betyder, at f.eks. opdragelse og uddannelse ikke kan forstås alene som læring eller undervis-

ning og/eller udvælgelse af, hvad der skal læres (vælge stof/straf). Trods det fælles stof og den 

fælles undervisning vil dialogiciteten presse sig igennem og skabe meget forskelligt ”outcome” 

(læring). Stoffet (læringen) udvælger sig selv i dialogiciteten, kunne det hævdes.  

 

Men – eller – og  

I undervisning, som principielt er monologiske i sin ydre form/sproggenre/kronotop, kan opstå 

ydre dialoger og dialogicitet. Dysthe (1997) knytter ydre undervisningsdialoger til læreres evne til 

og interesse for det, hun kalder ”optag”. I ”optaget” skiftes perspektiv fra det planlagte undervis-

ningsforløb til en interesse for elevers/studerendes forståelser af undervisningens temaer i forhold 

til elevers/studerendes egen historie, kultur og/eller indre dialoger. Dialoger i undervisning opstår, 

når lærer skifter perspektiv, og ”mødet” kan opstå som mulighed (jf. afsnit 5.4 og Mogensen 

2011). 

 

Men – eller – og  

…    

 

Dialoger er hos Bakhtin ikke knyttet til (absolut) etik og etiske fordringer som hos f.eks. Haber-

mas (hos Helder 2009). Habermas opererer med en særlig etisk kommunikativ handlen, som be-

kræfter den andens lige, uerstattelige, unikke tilstedeværelse (væren), med fordringer om sandfær-

dighed, det bedste arguments forrang osv.  

Bakhtins dialog er snarere en handling eller et fænomen, både når sprog lykkes (”mødets” samta-

le), og når sprog mislykkes som spredende smuthuller, sideblikke i samtaler, forskelsdannelser 

(når ”forskelle gør en forskel” (Bateson 2005)), et resultat af interaktioner mellem mennesker og 

ikke knyttet til nogen (absolut) etik i hverdagens ytringer. En uorden uden anden årsag end sam-

handlingernes ritualer (jf. fodnote 148) med den moralske ordenssans: noget kan man normalt 

ikke gøre (grænser for krænkelser af ansigter (jf. dog fodnote 131 og 189)).  

En centrifugal kraft i sproget, som samfundets normaltilstand, på trods af anstrengelserne, som vil 

skabe monologernes orden. I forholdet til leg (rollespil og karnevalet) forholder det sig anderledes 

med etikken (se nedenfor).  
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Bakhtin har ikke et andet menneske og samfund (som f.eks. Riesmann, jf. fodnote 155), som ideal. 

Bakhtins analyse er, at på trods af eller på grund af hverdags- og eventyrsproggenres/-kronotopers 

forsøg på at monologisere tid og rum, er dialogen og blandingsformer i/med litteraturen og ”livet” 

et vilkår, paradoksalt og livsbekræftende født af de samme monologiserende sproggenre/kronoto-

per. Det kan hævdes med Bakhtin, at det er umuligt at ikke-dialogisere (jf. Batesons (2005) ud-

tryk: ”man kan ikke ikke-kommunikere”). 

Bakhtin har dog et ideal: At mennesket får mulighed for som ”befrielse” fra monologernes alvors-

kultur ”at stå af” for en stund fra bekymringer og ”give slip” og finde ”smut- og åndehuller” i for-

søgene på at etablere og fastholde monologiske sproggenres/kronotopers perspektiver (jf. fodnote 

149).  

Bakhtin henter inspiration i middelalderens karneval, som fungerede som ”ventil” i hierarkiernes, 

religionernes og levevilkårenes undertrykkelse og ydmygende og nedværdigende monologer: 

 

 

5.1.3. Karnevalssproggenre/-kronotop. 

 

Her er tiden gået i stå. Her er et ”før” og et ”efter” og et ”netop her”, et sted (modsat monologer-

nes ikke-steder), en suspension
163

. Med en passage (jf. ankomsten til stedet i note 2) til en for-

vandlingens, overdrivelsers og overdådigheders ritualer og latter (og måske eder). Fra karneval til 

karneval. I karnevalet opstår en særlig, ”maskernes” æstetiske virkelighed og situerethed, med 

karnevalets orden, mønstre, former og organisation. 

  

En grundlæggende centrifugal, dialogisk og især polyfonisk
164

 tvetydig, kaotisk og ikke lineær 

tid. En tumultarisk logik og virkelighed og orden. Et særligt tidsrum og fællesskab, med æstetisk 

                                                 
163

 Med ”stå af” osv. lægges der ikke op til diskussion om rollespillets ”nytte”, selvom det ville være nærliggende. I 

næste afrapporterings afslutningsafsnit vil ”nytten” være et tema. Her skal blot konstateres, at 3 rollespillere i inter-

views erklærer ”gå ind i anden verden uden bekymringer”, ”et fristed”, ”her ude taler alle med alle” osv. (jf. også 

fodnote 15 og 149)   
164

 Bakhtin opererer med begreberne ”mono-, hetero- og polyglossia”: dialogernes stemmer udvikler kulturel og social 

”metalingvistisk” ”flerstemmighed” (mange stemmer/mange sprog taler med) i indre og ydre dialoger og dialogers 

”fremmedsprogethed” og ”forskelligsprogethed” (både indre og ydre dialoger inddrager andres synspunkter, citerer 

andre, parodierer osv. (mange stemmer taler med)). Dialogernes ”flertydighed” kan betyde, at f.eks. et lille menneske 

(en lille pige) kan være en kraftfuld ”mager” (jf. note 53). Karnevallet åbner for ”det levede og levende ord” (jf. fod-

note 80 om jazz), ordenes glans og glød (jf. f.eks. note 28 og 55), med egne og andres indre og ydre mikro- og makro-

dialoger, afbrydelser og konkrete og abstrakte former, deltagende i en social og historisk tilblivelse. 
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distance (se nedenfor), afsondret fra hverdags- og eventyrssproggenres/-kronotopers vaneprægede 

og arbejdsorienterede iagttagelser af årsagssammenhænge (Knudsen 2008, Pedersen 2011).  

I karnevalet fæstes lid til egne iagttagelser. Og alle beskues af alle. Alle er også beskuere.  

Helte (hovedroller) sideordnes og ophører med at være at være helte. Det sociale rum træder i for-

grunden, og helten bliver en ufærdig rolle og et ufærdigt objekt i/for dette rum. Heltens ”tid og 

udvikling” bliver underlagt det væsentlige: karnevallet (rollespillet) (jf. afsnit 3.1.8). 

Plots (i rollespil: scenarier) må polyfonisk spille sammen med og/eller kortvarigt vige for uforud-

sigelige sammenkædninger (i rollespillet: intriger, investigations, EP, RP osv.).  

Her er ikke monologiske, mægtigere (f.eks. lærere, trænere, spejderledere og forældre), som kan/ 

bør gøre sig til vurderende ”fjerde vægge” (se nedenfor). 

De mægtigere (i rollespillet: SL´ere og NPC´ere) vurderer ikke den enkelte som en skuespiller/ 

rollespiller. De vurderer det sociale rums pulse og rytmer for at skabe nye muligheder for fælles-

skabet, karnevalet (, rollespillet) og den enkelte. 

 

Karnevallet (og rollespillet på Lyng) bryder med ”tid” og er tidsligt udenfor f.eks. arbejde, skole-

gang, skemaer, opdelinger i aldersklasser, pligter (f.eks. lektier), privatliv, normale døgnrytmer, 

klokkesletsopdelinger og målinger. Karnevallet (og rollespillet på Lyng) har sit eget formål – et 

æstetisk åbent polyfont (mangestemmet) værk, en æstetisk skabelsesproces med en mangfoldighed 

af muligheder, deltagelse og fortællestemmer (en fortællemaskine eller fortællefabrik (jf. note 

13)). 

Det absurde, det usædvanlige, det tilfældige, det groteske, det lave og det sublime og høje, det 

onde og det gode, det usædvanlige og sædvanlige osv. accepteres som normalitet og virkelighed. 

En dialog mellem det hellige og det profane. Her er ikke ét perspektiv, ét dominerende sprog og 

én stemme som ”sandheden”. Narre, tosser og skælme får i karnevalslitteraturen og karnevalet 

stemmer og betydning sammen med gejstlige, riddere mv. Usædvanlige situationers rytmer og 

arytmer og pulse opstår, forvandles og fornys. Situationerne er reflekterede, åbne, foranderlige, 

ufærdige
165

, med nye (legenes) normer, regler og forbud, og bryder båndene til en monologiseren-

de virkelig virkelighed. 

                                                 
165

 ”Det ufærdige” refererer til Mathiesen (1971). Mathiesen etablerer en dikotomi mellem det ”færdige” og ”ufær-

dige”. Stræbes efter det (monologiske) færdige, bliver fejl uønskede og markører for mangler (”produktionsfejl”), 

som skal rettes, eller markører for deltageres ”udviklingsfejl”, som 1) friholder ”system” for ansvar og/eller 2) place-

rer fejl i individer. Stræbes efter det (dialogiske) ufærdige, giver fejl muligheder for læring, refleksion, nye kreative 

handlinger og inspiration til nye handlinger, hvor gentagelse af ”produktionsfejl” dog bør undgås (jf. fodnote 80 om 

jazz). 
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Kriser, katastrofer og vendepunkter, som kan foregå flere steder samtidig, kan der ”skræves over”, 

fra episode til episode. Små og store episoder og absurditeter kan udfoldes og udleves samtidig 

med og ved siden af andre episoder indenfor og også udenfor en overordnet fortælling
166

. 

Karnevalsgenrens/-kronotopens latter
167

, rytmer og pulse kommer fra karnevalets særlige univer-

selle samhørighed, et fællesskabets/en fælles krops brusen, i et tidsrums, med maskers æstetiske, 

symbolske kommunikationsformers og fremstillingers etiske fordoblinger (se nedenfor), med selv-

forglemmende
168

 deltagende beskuede og beskuere, indefra og udefra fra karnevalsdeltagerne 

selv, i dialoger mellem og med ”plads til” deltagerne selv i dobbelthedens alvor og munterhed. En 

(multi)dialogisk, polyfon form. 

 

5.2. Karneval og rollespil 

 

Det dungeonerede rollespil på Lyng kan med nogen ret hævdes at kunne sammenlignes med og 

hente indsigt og forståelsessammenhænge i Bakhtins karnevalssproggenre/-kronotoper. 

 

Karnevalet er kendetegnet ved: 

- Æstetisk fremstilling i etiske fordoblinger (se nedenfor):  

- Et særligt tidsrum (kronotop) med 

o En særlig virkelighed, en ”uvirkelighed” (kampagnen)  

o En særlig fortælling med ”spring” og ”plots” (scenarier og intriger) 

o En særlig scene, setting 

o Særligt (symbolsk) sprog og særlige (symbolske) gester og fagter 

o Særlige symboler 

o Særlige ”spilleregler” 

o Plads til og krav om improvisationer og investigations 

o Brug af særlige ”masker”, forklædninger og andre artefakter  

                                                 
166

 Jf. f.eks. investigation, som kan foregå i ”lommer” eller ”tomrum” udenfor, inde i kampagnen (jf. afsnit 4.0.7). 
167

 Med karnevalssproggenren/-kronotopen indskriver Bakhtin sig også som latter-/humorteoretiker. Dette udfoldes 

(dog) ikke her.  
168

 Selvforglemmende kan føre os til at iagttage (karnevallet og) rollespillet på Lyng som et udtryk for ”flow-

oplevelse” (Csikszentmihalyi 1991), når f.eks. bønderne uden for menneskebyen på ugelejren 2009 er bønder alle 

ugelejrens dage. De handler med (symbolske) afgrøder, dyrker (symbolske) afgrøder, passer dyr (af træ) osv. og rea-

gerer på f.eks. ”lyn” (jf. note 47). Kampagnens konstituerende regler (også implicitte og operationelle) skaber bøn-

der, som bl.a. er underlagt vejrets indflydelse. Kampagnen åbner både for bønders indlejrede narrativer om dyr, 

afgrøder og familieliv og emergerer narrativer, ”når lynet slår ned”. 
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o Et særligt ordnet, meningsfuldt kaos 

o Blanding af grotesker, lavheder og højheder i sprog og handlinger 

o Blanding af groteske, lave og ædle roller 

o Mulighed for at opleve at kunne tage magten og afgive magten 

o Mulighed for at opleve en aktiv ansvarlighed 

o Mulighed for at opleve ”legenes” agôn, alea, mimicry og ilinx 

o Mulighed for at opleve at le sammen  

o En anden aura og andre perspektiver end hverdagens og eventyrets sproggen-

re/kronotoper 

- Et særligt tidsrum uden en ”fjerde væg” (vurderende tilskuere, lærere, pædagoger osv.) 

o deltagere er både 

 beskuere og beskuede af 

 beskuere, som er beskuede af 

 beskuere … 

 

Rollespillet på Lyng udvikler, kan det hævdes, med dungeonering, kampagner (roller, regler osv.), 

scenarier, intriger og investigations en Bakhtinkarnevalisme, en karnevalssproggenre/-kronotop
169

.  

En særlig tidslig og rumlig fortælledimension, som gør det muligt og attraktivt at spille ”lavheder 

og grotesker” som f.eks. orker og dværge. Det kan blive meningsfuldt at opnå EP/RP, som kan 

omsættes til ”lavheder” og ”ondskab”: blive bedre til at stjæle, slå ihjel, forbande, opsøge under-

verden osv. ”Lavhederne” orker og dværge kan mødes (”lige”) i forhandlinger/dialoger med ”høj-

hederne”, f.eks. elvere, hvilket kun (normalt) kan lade sig gøre i karnevalsgenren og undtagelses-

vist i eventyrsproggenren som ”udvalgt”. Karnevallet og rollespillet kendetegnes ved at vende op 

og ned på samfundsorden og kunne kombinere fredelig samhandel med f.eks. fødevarer med vå-

benmagt og kamp. 

Selv professioner, som normalt tilhører noget ophøjet: shamaner, præster, magikere, druider, rid-

dere osv. udstyres også med ”lavheder”: evne til at forbande, klare sig i håndgemæng, evne til at 

lyve, stjæle, forgifte mv.  

Et utopisk fællesskab og en utopisk frihed og overflod hver torsdag og på ugelejr. En fest (jf. 

f.eks. note 28-31).  

 

                                                 
169

 Nedenstående skal ses som en bearbejdet opsummering af forudgående tekst. Her lægges op til, at læser selv kan 

huske, hvad han/hun har læst, og således let ”sluger” det kommende som relevante udsagn, som der er gjort rede for. 
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Rollespillets kriser, kampe og katastrofer opstår og løses, magisk, grotesk, absurd, ved snyd og 

bedrag, fejhed, besværgelse og heltemod af de deltagende agenter og aktører selv. Monologernes 

normale årsagssammenhænge ophæves. 

 

Den lave (ork, dværg, tyv og tigger) er henvist til vertikal stræben eller forfald, på samme måde 

som den høje (elver, shamanen, greve og krofatter). En stræben efter at blive bedre og skaffe sig 

indflydelse. Rollespillet (og karnevalet) tilbyder en modsætning til folkepædagogikkens og mono-

logernes horisontale
170

, adfærdsregulerende anerkendelse/ krænkelse. 

 

Karnevallet og rollespillet binder karnevallets og rollespillets deltagere til en ydre, maskernes ver-

den
171

 i karnevallets og rollespillets æstetiske fremstillinger i etiske fordoblinger og fællesskaber. 

 

Karnevalet og rollespillet er et særligt iscenesat liv, med beskuere og beskuede, uden tilskuere og 

scenekant, i en afgrænset periode. Et iscenesat liv som er totalt adskilt
172

 fra hverdagsliv, arbejde 

og vaneprægede og monologiske aktiviteter. Karnevallet og rollespillet navigerer i en forvandlet 

og fornyet omgang med natur, kultur og det kosmiske. Hierarkisk orden ophæves, praksis bliver 

parodisk, med nye normer og muligheder.  

Karnevals- og rollespilslatteren ler sammen med leende og skaber en fælleskrop, et fællesskabs 

brusen, pulse og rytmer, som glemmer sig selv og gør det muligt for karnevals-/rollespilsdelta-

geren at overskride sig selv, og befrier deltagerne, et levet liv for en stund. 

Rollespillet giver på samme måde som karnevalet og andre lege/spil en mulighed for at frigøre sig 

fra egne (”selvets”) og omgivelsernes erfaringer med monologer i skole og andre sociale miljøer, 

for en stund, når rollespillets karneval skaber ydre kategoriseringer, som f.eks. ork, tyv, borg-

                                                 
170

 Med betegnelserne vertikal og horisontal lægges op til en kritik af folkepædagogikkens forståelse af anerkendelse 

(Honneth 2003 og 2006) i pædagogikken (f.eks. Lynge 2007, Clausen et al 2007). Stræben efter at blive dygtigere 

(det vertikale), som kan udløse anerkendelse (ros) er i folkepædagogikken blevet problematiseret, fordi denne aner-

kendelse kan skabe afhængighed af ros. I stedet argumenteres for en anerkendelse i forhold til ”væren” (god nok i sig 

selv (det horisontale)). Musikeren Peter Bastian kalder den danske anerkendelseskultur ”fladlandet” uden bakketoppe 

i foredrag på Velling Højskole maj 2011. Denne forfatter er optaget af, hvordan det vertikale (bakketoppe) kan gen-

indtræde i pædagogikken som legitimt projekt.   
171

 Mennesket deltager i karnevallet/legen/rollespillet med ”det ydre”. Rollespillet skal ikke forholde sig til det in-

dre/bagtanker eller forældres evt. omsorgssvigt. Rollespillernes samspil (æstetiske fremstillinger i etiske fordoblinger) 

bliver kernen, et æstetisk værk (jf. 3.1.7 og 3.1.9) aktivt orkestreret som sammenhængende helheder, når rollespillets 

karneval ”spiller” rollespillernes forskelligheder og fællesskab. f i note 61 er overfaldet. Der spilles derfra. Bonden i 

note 60 er bonde … Og samspillet kan føre til, at man fortæller om hemmeligheder i sit liv (jf. note 28 og 34). 
172

 I note 64 gives eksempel på, at den totale adskillelse ikke gælder for alle rollespillere på Lyng. 
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vagt, smed, omrejsende bagerske, bonde mv., hvor man alene kan mødes i ydre forhold
173

. Rolle-

spillet (og karnevallet) ophæver monologernes kendte, indre kategoriseringer, stigma, vurderin-

ger og orden.  

 

Karnevalet og rollespillet søger en æstetisk, symbolsk formbeherskelse, som leger med koder og 

medier. Det forventes, at den enkelte spiller hengiver sig til fortællingens kampagne, scenarier, 

intriger og investigations i et system med både orden og tilfældigheder, og det forventes at den 

enkelte spiller lærer
174

 orden og tilfældighederne at kende, ”spiller på” den/dem og frigør den/dem 

i nye uigentagelige gentagelser af orden og nye tilfældigheder. Et ordnet kaos, jf. note 62. 

 

I pædagogiske sammenhænge ville man sige, at der i karnevalet og rollespillet ligger et frigøren-

de, selvoverskridende potentiale, som både er materielt håndgribeligt og irmaterielt uhåndgribe-

ligt. Karnevalsdeltagere og rollespillere indfanges i og spilles af evige nye valg, i æstetiske, sym-

bolske kommunikationsformers og fremstillingers etiske fordoblinger for at håndtere, begribe og 

mestre forhold, som opstår i oplevede faktiske, ydre, virkelige, næsten uhåndterbare, ubegribelige 

møder, hvor kun kreativitet, fantasi, EP og RP mv. kan sørge for, at møderne mestres og er ”sjo-

ve” og legende. 

 

Rollespilleren kan/skal udvikle både en genrebevidst stedsans og topofili (kærlighed til stedet) og 

en hjemlighed (Winther 2006). 

 

Note 63, 1  

m som vi husker fra note 8 

m har fået orkrustning i fødselsdagsgave af bedsteforældre. m er malet grøn i ansigt og på arme 

og har rustningen og grønt tøj på. m følges nu med en gruppe orker. 

Orkerne er organiseret sådan, at en ældre ”dreng”, omkring 18-20 år, og lidt yngre 16-årig pige 

har positioner som orkleder og næstkommanderende (jf. også senere afsnit 6 om rollemodeller). 

De vralter begge af sted, taler med høje, hæse stemmer og skubber ofte til hinanden i stedet for at 

”tale om tingene”. De er grønne i ansigter og andre synlige dele af kroppen, har løst, laset tøj 

med store skind over skuldrene. Orkleder har tandprotese (hugtænder med to store hjørnetænder 

                                                 
173

 Jf. det der kaldes ”godt rollespil” i note 53, hvor ”pige” forstenede sortelvere. Sortelverne kunne kun se den rolle-

spillende pige og det ”lette bytte” udefra (Den Anden for ”sortelverne”) og kendte ikke rollespillerens evner (EP´er, 

RP`er osv.). 
174

 Som det fremgår af note 21 samles alle (de fleste) nye rollespillere til ”undervisning” eller samtale om ”Kongeriget 

Talansar”. Som det ses senere (og måske i note 11, 57-58, 63 nedenfor) lærer nye rollespillere også rollespil (æstetisk 

fremstilling i etiske fordoblinger) af ældre rollespillere, når der spilles rollespil sammen. 
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langt op ad kinden). De stormer frem og tilbage omkring ringborg med en hale på 8-10 yngre 

orker efter sig, og det er lidt forskelligt, hvem der er nærmest lederne. 

De sætter sig. Orklederne lader som om de river ribben ud af en død kriger, som de lige har slået 

ihjel. De lader som om de tager store bidder kød af ribben og tørrer sig med store bevægelser og 

bøvsende om munden med ærmer.  

m løber også hen til den døde og lader ligesom orklederne som om han tager et ribben fra den 

døde kriger. m spiser smaskende, ræbende og kaster benet fra sig ligesom orklederne. m holder 

hele tiden øje med orklederne og prøver at tale ligesom den næstkommanderende. m prøver hele 

tiden at efterligne og følge med. m ser ud til at være uden stedsans og være på hårdt arbejde. 

Orklederne spiller rollespil. De siger ikke ”… nu siger vi, at vi var mætte”. En mæt ork bøvser, 

eller det er ”værre” og slår sig på maven. De bruger ikke tid på at moralisere eller på ”opdragel-

se”. De råber, vralter, bøvser, og de yngre følger med, så godt de kan. 

 

Note 63, 2 

Senere samme aften: m er inde i Ravnsborg og stiller op på række sammen med borgvagter. Han 

skubbes væk af vagterne. De vil ikke have en ork med i borgvagten. En befalingsmand beordrer 

orken dræbt, og det bliver til en kort kamp, som m flygter fra. Lidt efter slutter m sig til vagterne 

igen og skubbes væk. Lidt efter stilles op på række. Igen stiller m op. Han skubbes igen væk, men 

m (orken) forsøges ikke dræbt, lige nu. 

 

Sådan går det de tre næste torsdage. m begynder som ork, efterligner orkledere, vralter af sted med 

store bevægelser og taler hæst. Og m forsøger at slutte aftenen som borgvagt. Det får han ikke 

rigtig lov til at være, fordi han er/ser ud som en ork (en ydre kategorisering). 

Fjerde aften kommer m i ny, sort kofte, med læderremme og er borgvagt. m er ”hjemme igen” 

(har stedsans) og eksercerer på lige fod med de andre vagter. Flere aftener må denne forfatter der-

efter tage sig i ikke at have fået øje på m, før ”der blev stillet skarpt” på ham, og når der stilles 

”skarpt” på nogen, kan man få øje på forskelle. Men forskelle, som kunne forklare, at m´s adfærd 

skyldes ADHD (monologernes indre kategoriseringer) er ikke tydelige. m ser snarere ud til at spil-

le rollespil som karakterarks EP´er, RP´er osv. lægger op til. Han er blevet borgvagt i tre timer. 

 

 

5.3 Den fjerde væg og rollespillet 

 

Note 63, 3  
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m havde deltaget i mindre samtale på foranledning af moders udpegning
175

 af m som ”ADHD” (jf. 

note 8). Vi ”kendte” nu hinanden, og  

 

”Hans, kom og se rigtig rollespil!”. m stormer, på plads og i rækken, sammen med deling af 

borgvagter mod borgporten, forbi min ”flaneren” på vej mod ”ressourcebodens” bagerste hjør-

ne. Borgvagten skal i kamp med en alliance af orker og forskellige krigergrupper, som nærmer sig 

Ravnsborg. 

 

Det var eneste gang m ”faldt synligt ud af rolle” i noterne. m ville tilsyneladende og sandsynligvis 

vise forskeren det æstetiske værk, ”det rige rollespil”, som for m må være den store kamp (agôn 

og ilinx) mellem store grupper af krigere
176

. (I note 63, 1 er der snarere tale om, at m uden held 

kæmper for at ”finde ind i og omfavne rolle” og i note 63, 2 er der vel tale om, at m uden held 

ønsker at kunne slappe af, ”være i og omfavne rolle” i det velkendte (borgvagten), men ”masken” 

gør ham til ork og uønsket). 

Denne forfatter var blevet en betragter, en tilskuer, der undersøgte rollespil, og det ville m hjælpe 

med. Og dermed faldt m ud af rolle.  

På samme måde viser tyv i note 32, at samtale har haft betydning, da han ude af rolle viser de 

”spar” frem, som han har fået for at holde vagt. Han indvier denne forfatter i, at han har snydt vag-

terne (som manglede ”opmærksomhedspoints”). 

Note 25 viser, hvordan forældre og søskende vanskeliggør rollespillet, når de vil ”se rollespillet” 

tæt på i det gode vejr. Og note 19 … (jf. afsnit 3.1.3) 

Note 62, 8) og 26 viser, at møde med venner på pladsen mellem skovene og borgen også har be-

tydning for rollespillet. 

 

I teateret og skuespilkunsten opereres med begrebet ”den fjerde væg” som en betegnelse for pub-

likum. Nedenfor ser vi kort på teatret, for dels at tydeliggøre forskelle til rollespillet på Lyng og 

dels at tydeliggøre betegnelsen ”fjerde væg”. 

 

 

 

 

                                                 
175

 Moder fulgte med i m´s rollespil, jf. note 8: ”Skolen skulle lære af rollespillet” er et af de udsagn, som findes i 

interviews. Det vender vi selvfølgelig tilbage til (jf. også fodnote 95).  
176

 I dette afsnit bliver det tydeligt, hvor ofte vi, også denne forfatter, tyr til hverdagssproggenres/-kronotopers mono-

logiske vurderinger, forklaringer og kategoriseringer, trods ønsket om at være dialogisk, polyfon …  
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5.3.1 Sidebemærkning om teater: 

 

Ifølge Bakhtin skabes karnevalets (og rollespillets) roller indefra i ”møder” mellem roller (se ne-

denfor i næste afsnit). 

Teaterkunstens roller
177

 skabes på en anden måde og som en kombination af 

- skuespillerens koncentration, fantasi, timing (tempo-rytme) og talent for (særlige) roller 

(gøgl, forevisende, indlevede), rolleomfavnelser med indre og ydre indlevelsesteknikker 

(Stanislavskij 1991) og tekniske færdigheder (håndværket) som både individuel kunstner 

og samspillende ensemblespiller, uddannelser, med fremstilling og forvandling gennem 

arbejdets øvelser og gentagelser, læsninger og forståelser af manuskripter, med tilknytning 

til teaterhistorie og -tradition (”ingen har det første og sidste ord” (Bakhtin)), sminke (ma-

ske) og kostumer (figur) … og 

- instruktøren, som ser skuespillere som scenearbejdere udefra, kan med tilknytning til histo-

rie og tradition og med talent og teknikker instruere skuespillere (måske som plastiske 

brikker) med hensigt, mening, manuskriptfortolkninger mv. … og  

- iscenesættelser, kulisser (dekorationskunst), rekvisitter og effekter, lys og belysning (styre 

scenebillede og skabe illusioner) … og 

- teatrets størrelse, indretning (balkoner, særlige rækker, forhøjninger), afstande, ”skrå 

brædder”, sufflør, rampelys … og 

-  

Teatrets rettethed er den ”fjerde væg” (publikum), som  

- Usynlige bag rampelys, i mørke, eller 

-  Synlige, en fremmed masse.  

Publikum kan/skal som usynlige eller synlige 

- med levende blikke 

o udefra 

o vurderende 

o i publikumsrolle 

o reaktivt, i stilhed, med latter og/eller klap 

                                                 
177

 Andre ”kunstarter” (foredrag, TV-(serie)roller, TV-studievært, opera, ballet …), og forskelle i forhold til disse, er 

ikke en del af denne undersøgelse. Teatrets fjerde væg er omdrejningspunktet. 

Afsnittet bygger på læsning af Stanislavskij 1986 og 1991, Schyberg 1962, Ludvigsen 1964, Szatkowskij et al 1985, 

Brecht 1981, Austring 2006 samt samtaler med teaterundervisere på Dejbjerglund og Vostrup Efterskole. 
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 tage stilling til teaterstykke som kunstværk og/eller 

 nyde kunstværket og/eller 

 gøres medvidende og/eller 

 indleve sig i værkets tematik, problemstillinger  

 

Hensigten er at spille et forevisende værk, for de oplevende i ”kukkasseteatret” – ”den fjerde væg” 

i teatret. 

Den fjerde væg, (levende blikke i mørke eller som fremmedhed) kan udefra og vurderende opleve 

et værk som en helhed og via helhedens kombinationer (se ovenfor) udefra få indblik i noget ”in-

dre (psykologisk) om mennesker”, hvis skuespillere både kan indleve sig i og udleve skuespilsrol-

lerne. Teatret har en hensigt. Det vil noget, udover at more og underholde. Teatret vil (normalt) 

formidle og ”spille for” publikum (og anmeldere)
178

.  

Teatret ønsker at skabe ”et nyt første ord
179

” i publikums indre og ydre dialoger om teaterstykket 

selv og/eller teateropførelsens tematiseringer. Teatrets hensigt er grundlæggende dialogisk – at 

være enzym og katalysator for dialoger, på teatrets vilkår. 

For at dette skal lykkes, må (instruktionen og) skuespillere kunne  

- komme ud over/virke udenfor rampelyset og scenekanten og overkomme teatrets afstande 

mellem skuespil og publikumsblikket med beregnende overdrivelse. 

- ”hente ords stemmer af følelser” (bl.a. kropsligheder, toner …) på kommando og i rette 

øjeblik. ”Ord og stemmer” som skal vise og fremkalde storme af følelser på den anden 

side af rampen/scenekanten. 

- indarbejde spilleglæde og vise arbejdsglæde for at kunne ”møde” forventningerne i mør-

ket og i fremmede blikke. 

- ”spille en anden”. Teaterteoretikeren Schyberg (1962) fremhæver, at skuespillere på sce-

nen aldrig må ”spille sig selv”. Teatret er ikke levet liv, men spillet liv. For Schyberg er 

                                                 
178

 Denne korte præsentation skal alene tjene som understregning af, at teatrets roller kommer og skabes mange steder 

fra – med både indlevelse og instruktion, lys osv. for nogen (publikum). Rollespilsrollen instrueres ikke. Den skabes i 

”mødet”, efterlignes osv. Teatret fungerer også under andre vilkår: organisering (direktør, ledelse, ansatte osv.), 

arbejde for succesfulde og arbejdsløshed …, hoved- og biroller …, afhængighed af klapsalver, anmeldelser/presse, 

økonomi osv. Ansvar for succes og fiasko kan uddellegeres til manuskript, skuespiller, øvetid, økonomi, instruktør 

osv. og evt. publikum. Rollespil afhænger af kampagne, scenarie, intriger, SL´ere, NPC´ere – OG – rollespillernes 

eget spil på/med disse. Her er få eller ingen muligheder for uddelegering af ansvar. Man er en del af det. 
179

 Publikumsblikket møder selv med flerstemmige dialoger af historie, fortællinger, erfaringer, oplevelser, forvent-

ninger, koncentration og fantasi osv. og vil, når ”skuespilkunsten” lykkes, ”kroge” disse allerede eksisterende fler-

stemmige dialoger til teaterets forsøg på at skabe ”det nye første ord” i nye eller i fortsættelser af dialoger.   
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det et betydningsfuldt element i definitionen på skuespilkunst, bl.a. som en forskel til dra-

ma og dilettant. 

- spille en anden/andre (med beregnende overdrivelse), som i teaterstykke
180

 opleves som 

”uden anstrengelse”, som ægte og naturligt.  

- skabe noget (indlevet og oplevet) nyt for publikum hver aften og samtidig skabe det 

samme teaterstykke hver aften.  

- leve med usikkerheder (f.eks. om indlevelse, om at spille en anden og om beregnende 

overdrivelser opleves som ægte, naturlige og nye). Usikkerheder som er sceneskrækkens 

moder. 

-  

 

Teatrets hensigt er alvorlig: et kunstværk for et publikum, for den fjerde væg
181

. 

Rollespillet på Lyng bliver, når det lykkes, ”et repræsenteret og forestillet, virkeligt, levet liv, 

for sjov” uden rampelys og scenekant, et æstetisk værk, i en mytisk, middelalderlig periode, 3 

timer torsdag aften, hvor ingen længere kan huske det første ord i kampagnen og ingen kan få det 

sidste ord, fordi nye scenarier …  

Rollespillet ophører/vanskeliggøres når det iagttages udefra. Man spiller ikke for nogen. Man spil-

ler sammen, for sjov.  

Rollespillet kan blive teatralsk (publikums-/forældreopmærksomt (jf. note 25)) og f.eks. en op-

førsel for iagttagere eller kamera som i f.eks. Comedy Fight-optagelser fra rollespilevent i Odense 

og indslag i lokal-TV/lokalavis fra rollespilsevents og optagelser fra Barda-rollespillet. 

Og det ”levede liv” som æstetisk værk kan/skal heller ikke iagttages indefra, som det ses nedenfor. 

”Det levede liv leves”, og det ”levede liv” ændrer sig, når det iagttages og vurderes. Mennesker 

skubber beregning, kalkulation, strategi, selvregulering og selvstigmatisering osv. ind imellem sig 

selv og en andens blik (den fjerde væg). Der opstår det iagttagedes nye og forandrede rolleomfav-

nelse, jf. fodnote 84 og 145
182

.   

                                                 
180

 Her ses bort fra farcer, satirer og andre teateropførelser, som ikke søger det ”naturlige” som kunstnerisk princip. 

En del teateropførelser søger det absurde og kunstlede (Beckett, Ionesco mfl.) eller at være ”lærestykker” (Brecht), 

når disse teaterstykker vil være ”det første ord” i en ny dialog om et absurd og/eller uretfærdigt samfund. 
181

 Bakhtin hævder, at teatret er født af markedsfesten, gudstjenesten (og karnevalet). Et teater i en teatralsk omgivel-

se. Teatret forlader markedspladsen (det lave, underholdende) og gudstjenesten (det tjenende) og skaber egne, eksklu-

sive (ekskluderende) mødesteder, genre og stemmer. Dale (1990) hævder, at kunsten følger en lignende proces. Dette 

udfoldes ikke …   
182

 Selvom denne forfatter har gjort sig mange overvejelser om etik, iagttagelse osv., så ses det i feltnoter, at samtaler 

har betydet, at rollespillere ”falder ud af rolle”, når de er blevet opmærksomme på, at der er en forsker (en fjerde væg) 

et sted. En anden interessant opdagelse er, at det ser ud til, at den første afrapportering har medført en strammere 
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En del investigations kunne umiddelbart iagttages som ”teater”: En rollespiller, som har investeret 

i rollen (bagerske, overfaldet osv.), leder efter nogen (et publikum), som kan spilles rollespil 

sammen med på baggrund af investeringen. Men her holder sammenligningen med teater også op. 

Publikum holder i mødet automatisk op med at være publikum, og bliver i stedet selv rollespiller i 

mødet med en rollespillers investering. Investigations skaber ikke bare investeringens rollespiller. 

Investigation skaber også andre som rollespillere, når de f.eks. spørger om overfaldet ”lider smer-

te?” Investigations skaber et møde og ikke et teatrets rolle og publikum. 

”At tage kappen på”, jf. note 23 og 24, ”gør” en ung og andre ”med kapper” til rollespillere. ”Kap-

pen” udelukker publikum/en fjerde væg. En fjerde vægs passivitet (ikke rollespil) vil gøre ”kap-

pen” til kun en (teatralsk) kappe, fordi ”kappen” ikke mødes af en anden ”kappe”.     

Den fjerde væg (”ikke-kappe”) nedbryder kampagnens uvirkelige, særlige virkelighed og vil kun-

ne gøre rollespillet til rolleleg uden ”off game-zone” (j. afsnit 3.1.5)
183

. En rollespiller skal nor-

malt ikke legitimere handlingerne. Han/hun kan begejstret (glans) fortælle om, hvad han har ople-

vet i en anden virkelighed i samtaler med forældre (jf. note 13 og 14). Rollelegen kan/må (der-

imod) legitimere sig selv (”det er kun en leg”)
184

. 

 

Iagttagelsen for den udefrakommende bliver en praktisk, etisk fordring, jf. afsnit 3.1.3. En etisk 

fordring som skal give plads til rollespillets udfoldelse som æstetisk fremstillinger i etiske fordob-

lingers egne rytmer og pulse. 

 

Den udefrakommende iagttagelse kan tumle
185

 med at skabe meningsgivende, forståelige og for-

ståede repræsentationer (fastholdende kort for andre), som kan undgå at gøre (karnevalets og) rol-

                                                                                                                                                                
styring af overgangen fra ankomst til rollespillet begynder. En overgang som betegnes som betydningsfuld og rost i 

første afrapportering. Det har tilsyneladende betydet (fem torsdage eftersommeren 2010), at overgangen er blevet 

”pædagogisk” med påtale af fejl og ytringer, som har en tone af ”negative forventninger”. Forhold som var fraværen-

de i overgangene 2009. En strammere (uhensigtsmæssig) styring (formodentlig) skabt af iagttagelsens/undersøgel-

sens første afrapportering. Med henvisning til kybernetikken: undersøgelse påvirker det undersøgte (termometer på-

virker (også) temperatur, rotter lærer at være laboratorierotter, osv.), jf. fodnote 62. 
183

 Socialministeren har i sommeren 2011 kritiseret ”den frie leg” og ”hippiepædagogikken” i vuggestuen (?). Mini-

steren foreslår, at pædagogerne skal deltage i børns leg/lege med børnene (som om det ikke allerede skete). Her er 

ærindet blot at fastslå, at leg uden den fjerde væg er en type leg, og at leg med en nærværende fjerde væg er en anden 

leg. Og spørgsmålene er, hvordan legen skal bruges/ikke-bruges, hvad legen skal bruges/ikke-bruges til, og hvornår 

legen ophører med at være leg/legende (sjov).  
184

 I afsnit 3.2´s luduslege ses det, at den fjerde væg er et vilkår for den organiserede, formålsbestemte ludusleg. Når 

den fjerde væg ikke ”spiller med” i de friere, fritidens luduslege, opstår en anden, mindre formålsbestemt ”sjovere” og 

mere munter leg.   
185

 Metaforen ”tumle” henviser til tvivl, usikkerhed osv. i forhold til det, man kunne kalde ”blikkets fænomenologi”. 

”Fænomenologen” ved, at det er svært at iagttage (sanse) med ”rene briller” (uden fordomme og forforståelser), og 
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lespillets polyfone og dialogiske brusen, pulse og rytmer, improvisationer, livsbekræftende samar-

bejde og samvær til monologernes reducerende perspektiver og kategoriseringer. Vi prøver … 

 

5.4 Etik og æstetik. 

 

Et kendetegn ved rollespillet på Lyng er, at rollespillere bevæger sig i grupper/hold og i konstant 

samspil med nogen, fra situation og hændelse til situation og hændelse. Dette gælder også fami-

liemedlemmerne i afsnit 1.5, måske med undtagelse af computerrollespillene (se nedenfor).  

Rollespillere (sam)spiller med nogen, med andre. Man spiller ikke for nogen andre, udenforståen-

de, som i teatret og i de anvendte rollespil.  

Scenarier og intriger er rettet mod racer, erhverv, grupper og/eller med-/modspillere, og scenariers 

og intrigers plots og konflikter løses ved organisering. Ikke kun gennem den enkeltes handlinger. 

Den enkeltes handling ses i sammenhæng – et ”vi”, ”race”, ”folk”, ”erhverv” … – kampagnen. 

Den enkeltes handling er knyttet til en større sammenhæng end den enkelte
186

. 

 

Enkelte gange identificerer feltnoterne en rollespiller, som er alene. Lidt efter viser feltnoter, at 

rollespillere er blevet taget med i en gruppe og/eller er nået frem til et bestemmelsessted (gruppe, 

erhverv, race) og/eller er i samspil med nogen (f.eks. bonden, som i periode er alene og dyrker sin 

mark, og kort efter handles med, overfaldes (jf. note 60)). 

 

Rollespillet på Lyng er kendetegnet ved konstante ”møder”, både med ”fremmede” rollespillere 

fra andre racer, folk og erhverv og møder med ”kendte” rollespiller fra ”egen/eget” race, folk og 

erhverv, og overindividuelle møder sammen med egen/eget race, folk og erhverv med andre ra-

cer, folk og erhverv. Igen er multikompleksitet på spil. 

 

Rollespillets ”møder” lever op til Bakhtins etik eller etiske ideal: at ”mødet” mellem mennesker 

(og tekster) sker i det faktiske møde, svarende til Bollnows (sjældne) eksistentielle ”møde” (brud 

med fortiden, repræsenterende en vækkelse, som varsler om noget helt nyt). Et principielt unikt 

                                                                                                                                                                
samtidig ved fænomenologen også, at det iagttagne kan reagere på at blive iagttaget og dermed optræder for iagttagel-

sen/brillerne (jf. fodnote 182).  
186

 Spillet mellem pigerne i note 57 er en undtagelse i studiets noter. Spillet mellem pigerne og ”resten” af rollespillet 

kan ses som rollespilleres lange række af mislykkede møder, fordi pigerne spiller for sig selv og ikke for kampagnen.   
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møde og et unikt øjeblik, som kun kan og skal finde sted denne ene gang og ikke kan og skal gen-

tages
187

. En næste gang vil være et andet møde, bl.a. fordi vi har haft et forudgående møde. 

Forudsætningen for menneskers møder er ansvarlighed
188

 og en åbenhed, en (selv)afsluttethed 

og en uafsluttethed og en æstetisk distance, som vi ovenfor i afsnit 3.1.9 har kaldt fordobling og 

vi nedenfor kalder æstetiske fremstilling, rettet mod egenbesindelse i rettetheden mod andre men-

nesker i et aktivt flerstemmigt, (sam)handlingsaspekt med mange perspektiver – en polyfon 

sproggenre/kronotop. 

 

Rollespillerne ”mødes” her og nu, i et faktisk møde. Rollespillere kan ikke på forhånd vide, hvor-

dan de vil og kan spille deres roller, indenfor rollespilsmødets ”spilleregler”, sammen. 

Øjeblikket, deltagelsen, mødet og kampagnen skaber og genskaber både rollespillerne og rollespil-

let på nye måder. Monologernes betydningsdannelser og determinationsmønstre er opløste. Noget 

(nyt) kan ske … 

 

Bakhtin hævder, at ”in real life” er ”mødet” konstant under pres, besværliggjort og en undtagelse, 

styret af monologiserende kategoriseringer, retorik, projektioner og styret af strukturer (hierarkier, 

definitioner, tid og rum mv.). Bollnow kalder dette ”ikke-møder”. Tilbage til etik og æstetik … 

 

Afsættet er, at mennesker opfatter ”verden” på deres egen måde, situationsbundet og -båret.  

”Jeget” kan i møder kun se sig selv indefra (jeg for mig selv) og kan ikke se sig selv udefra og i 

omgivelserne.  

                                                 
187

 Er formålet, at ”mødet” skal kunne gentages, er der ifølge Bachtin tale om et ”alibi-møde”, som henter formål, 

forståelser og mening et andet sted end i det, der er unikt, her-og-nu, i øjeblikket, nærvær, tilstedeværelse, deltagelse 

og uden ”alibi”. ”Alibi-møder” kan fyldes med monologens tilstræbte ikke-unikke, gentagelige handlinger, distributi-

on af ansvar(lighed) og hierarkier, iværksættelse af metodernes ritualer og rutiner osv. 

Teatrets skuespillere mødes ikke i teaterstykker. De ”opfører” et (skuespils)møde, som skal kunne gentages aften efter 

aften. Måske kan et møde mellem teaterets skuespil og publikum opstå. 
188

 Karnevalets (og rollespillets) ansvarlighed er en anden ansvarlighed end monologernes tale om ansvar. Monolo-

gernes ansvarlighedsiagttagelser indgår i monologernes iagttagelsesstrukturer: om ansvarlighed er (ikke) nok. Og 

ansvar kan distribueres til andre (unge selv, forældre, lærere osv.) og gøres til ”frihed under ansvar”.  

Karnevalets/rollespillets ”selv” går ud af ”virkelighedens selv” og forlader virkelighedens ansvarlighed og mødes som 

”sammensmeltede” og dermed ”opløste selver” (kaldes nedenfor: æstetiske fremstillinger i etiske fordoblinger), som 

paradoksalt bliver til en anden, selvorganiserende ansvarlighed, som viser sig, når kampagnens regler overholdes (jf. 

bl.a. note 27 og 50), når kampe udkæmpes med slåskultur, når unge (af sig selv) bærer skjolde, borde frem og indret-

ter krolokale inden rollespillet, og efter rollespillet (af sig selv) rydder op igen. En tillid og fairness, et øjemål, sirlig-

hed og anstændighed født af rollespillets pulse og rytmer. En principiel anti-hierarkisk (karnevals/rollespils) selvorga-

niseret ansvarlighed, når karneval/rollespil lykkes (samme ansvarlighedsadfærd blev synlig i skaterhal i København)... 

En anderledes af trænere orkestreret/dirigeret ansvarlighed ses, når fodboldtræning ophører og trøjer skal bæres ind og 

bolde findes (jf. afsnit 3.2.3).  
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Derimod kan Den Anden
189

 kun ses udefra (Den Anden for mig), og ikke indefra. I mødet er der 

plads til Den Anden som fremmed, det ydre. Den Andens indre (tanker, bevæggrunde) er der 

ikke adgang til i mødet
190

. 

I møderne gælder: 

Jeget mangler et socialt ”nærsyn og mellemsyn” på sig selv.  

Jeget har derimod et ”mellemsyn”, hvor jeget kan se Den Anden i dennes omgivelser. 

Og jeget har et ”langsyn”, hvor jeget kan se egne horisonter.  

Jeget mangler det udefrakommende, distancerende og distancerede sociale syn på sig selv
191

.  

I mødet og i iagttagelsen af Den Anden opstår en mulighed for at leve sig ind i det sociale, skabt 

af Den Andens blik
192

.  

Jegets iagttagelse af Den Anden og iagttagelsen af Den Andens iagttagelse af jeget i mødet skaber 

så at sige jeget (og Den Anden) i mødet via et indlevelsens dobbeltblik. Den Andens udefra-

kommende ”rytmer og pulse” åbner for indefrakommende indlevelse, når Den Andens ”rytmer og 

pulse” møder jegets andre, måske arytmiske ”rytmer og pulse””, som kan føre til ”samspil” og ”et 

mødes ”rytmer og pulse””
193

, som gør os ”sociale og kendte for hinanden i mødet”. 

 

Lad os prøve at eksemplificere og komplicere yderligere, når vi ser på karneval og rollespil
194

:  

 

                                                 
189

 Den Anden (med stort) bruges her som betegnelse for, at Den Anden anses og sanses som en faktisk person, et 

subjekt, som skal mødes med en (absolut) etik, som en ”fremmed” (uerstattelig og uundværlig (Kemp 1994)). Beteg-

nelsen Den Anden bliver i en etisk kommunikation til en modsætning til forskellige kategoriseringer som f.eks. ele-

ver, unge, autister. Disse kategoriseringer kan gøre mennesker til objekter, til Det Andet, som kan måles, vejes, tælles 

og behandles ”nytteetisk” og moralsk (se f.eks. Holst 1978). (Den absolutte) etik bliver i denne forståelse ikke ”objek-

tivistisk meningsteori” (1+1=2). Der er snarere tale om en evig filosofisk, dialogisk, polyfon (autoritativ, jf. fodnote 

162) analyse, som kan beskyldes for ”subjektivisme” af den nytteorienterede ”etik”, som undersøger, hvordan ”2” 

(”målet”) kan blive resultatet (værdi som ”objektivistiske vigtig/sand”).    
190

 Et møde fordrer det, van Manen (1998) kalder ”takt”, en selvbesindelse. 
191

 I arbejdet med Bakhtins tekster dukkede igen og igen overvejelser om en samfundskritik op. Hvis vi ser på socialt 

arbejdes forvaltningsmøder (f.eks. Järvinen et al 2003), så demonstreres det igen og igen, hvordan socialt arbejdes 

”alibi-møder” alene har ”langsynet” (det sociale arbejdes socialsemantiske egne horisonter). Her iagttages ikke mu-

ligheden for et manglende socialt nærsyn på sig selv og slet ikke et socialt mellemsyn på ”klienten” (som i alibi-

møder iagttages som en afsluttethed, Det Andet). Dette er ikke afrapporteringens tema og bringes alene her for at 

demonstrere, hvor hyppigt ”vi” i pædagogisk arbejde formodentlig ikke reflekterer, at vi er kontekster, hvor den an-

dens perspektiver knægtes, når vi forfølger ”langsynet”. 
192

 De to forfatterne bag krimiforfatteren ”Lars Keplar” fortæller i DR P1, at de først fandt en fælles forfatterstemme, 

da de opfandt Lars Keplar, som kunne få en egen stemme, som de begge kunne indleve sig i.  
193

 Bakhtin (1998b) og Fryszman (1998) viser, hvordan spejlet kan skabe et udefrakommende, distanceret og socialt 

syn på ”spejlbilledet”. Det er ikke en iagttagelse af den, der ser ind i spejlet. Spejlbilledet bliver Den Anden, en frem-

med (ældre, tykkere osv.), der spejler sig. Prøv selv at se i spejlet (eller på pasfoto) med denne forståelse. Denne re-

fleksion kunne udvides til at studere computerspillene. At spille rollespil med en figur (et computerbillede) … 
194

 Her er tale om en korttegning af elementer i rollespillets fordoblinger, jf. fodnote 72. Rollespilleren selv vil formo-

dentlig ikke opleve det som adskilte processer og forskelle. Han/hun spiller vel ”bare” fordoblet, godt rollespil. 
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I rollespillet ”mødes” rollespillere som  

- 1) ”tegn” (race, våben, erhverv mv.), en umiddelbar iagttagelse, som iagttager Den Anden  

- 2a) udefra, som ”Den Anden for mig”. Samtidig er mødet (over)fyldt med usikkerhed, for-

di de, rollespilleren spiller på samme side med (medspillere), også er ”tegn”, som kun kan 

iagttages  

- 2b) udefra, som ”Den Anden for mig”. Den eneste rollespilleren har privilegeret adgang til 

at vide noget om, er rollespilleren selv, som kan spille rollespillet  

- 3) indefra, som ”jeg for mig selv”. Et indre forhold, som i indlevelsen og i mødet ikke er 

rettet mod sig (mig) selv, men er et aktivt blik på og forhold til en anden, Den Anden.
195

  

Og – og nu bliver det endnu mere uoverskueligt: 

”Jeg for mig selv” skal i rollespillet iagttages med den horisont (karakter, regelsæt, udstyr), som er 

knyttet til rollen, så rollespilleren skal også fordoble sig og ”møde” sig selv  

- 4) udefra, som ”fremmed” og decentreret
196

, ”jeg som en anden (rollen) for mig selv”, som 

i mødet skaber en indre dialog mellem 

- 5) ”jeg for mig selv” og ”jeg som en anden (rollen) for mig selv”, som skal blive en tro-

værdig identifikation med projekt og rolle, som i det vellykkede mødes rytmer og pulse 

kan iagttages med det sociale dobbeltblik, indefra og 

- 6) udefra som ”mig (rollen) for Den Anden” – både for den rollespiller, rollespilleren spil-

ler ”på hold med” og den rollespiller, rollespilleren spiller ”imod”. Bestræbelsen er (jf. den 

ikke-anstrengende anstrengelse i afsnit 3.1.2) indefra at forsøge at ramme rytmer og pulse, 

som udefrakommende aktive blikke kan gøre ”mig som en anden (rollen) for mig selv til 

Den Anden for Den Anden”. 

- 7) ”Den Anden for mig” bliver på samme fordoblede måde også ”Den Anden som en an-

den (rollen) for Den Anden” … 

Og - Denne refleksionsrække forfølges (kort) yderligere. Rollespilleren skal både kunne fordoble 

sig og også kunne multifordoble sig, når ”jeg for mig selv” skal iagttages (som racens, erhvervets, 

gruppens) indefra, som ”vi for os selv” osv. med alle de usikkerheder, som det åbner, når rækken 

af ”jeg for mig selv” og ”Den Anden for mig” åbnes. 

 

                                                 
195

 Jf. fodnote 80 om jazz 
196

 Der vendes nedenfor tilbage til ”decentreret” som en forskel til ”egocentreret”. 
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En iscenesættelse af sig selv og en iscenesættelse af omgivelserne er i karnevalet og rollespillet en 

tilstræbt gensidig iscenesættelse, i modsætning til de monologiske iscenesættelser, som alene 

forsøger at iscenesætte den anden/det andet (jf. fodnote 131). 

Denne gensidige iscenesættelse fordrer en æstetisk distance (decentrering) til sig selv, et over-

skud og en overflødighed. Et eget æstetisk værk og en æstetisk distance til Den Anden og Den 

Andens æstetiske værk, som søger den ”spænding” (jf. afsnit 3.1), det uafsluttede og ufærdige, 

som kan få rollespillets flerdimensionelle bølgebevægelser til at fortsætte. Den absolutte etiks 

sprog, som muliggør, at jeget og Den Anden bliver en anden og samtidig bliver ved med at være 

sig selv. Noget mere end det, der var før, kan fødes. 

Et rum og en tid med plads til Alle
197

 medspillende og et rum og en tid med plads til dynamisk 

medspil for Alle. Alle og ingen kan styre spillets og slagets forløb. 

 

Rollespilleren må således med indre
198

 dialoger i spillet ”etisk (mange)fordoble sig selv
199

” og 

andre, for at rollespillet kan opnå energier, troværdighed, ”liv” og blive en leg, et spil. Bateson 

(2005) kalder disse processer ”højere logiske typer” og ”sekundærprocesser” som en forskel fra 

hverdagsprocessernes simplere typer og primærprocesser, jf. 3.1.4. 

 

I rollespillet kan en elver med en identifikation af elveres rollespilsprojekt ”møde” et menneske. 

Elveren må i mødet etisk fordoble sit spil: ”jeg for mig selv”, og ”jeg som en anden (elver) for 

mig selv” (en indre mikrodialog), både for andre elvere – ”andre for sig selv” og ”andre som andre 

(elvere) for sig selv”, og samtidig som ”os for os selv” og ”os som andre (elvere) for os selv” (in-

dre makrodialog), og i spillet møde f.eks. et menneske, som både er ”Den Anden for mig” og 

”Den Anden som en anden (menneske) for Den Anden selv” (i ydre mikrodialog) og ”dem for mig 

selv” og ”dem som andre (mennesker) for dem selv” (i ydre makrodialog) ... Menneskene må i 

rollespillet også spille med etiske fordoblinger, skabt (mikro- og makrodialogisk) af identifikation 

med menneskenes rollespilsprojekt
200

. 

                                                 
197

 I næste afsnit ser vi på rollespillets inklusive kraft. 
198

 Rollespilleren adskiller sig også her fra den, der leger rolleleg (jf. afsnit 3.1.5). Rollelegen fordobler de legende 

(moder, Lillen osv.). Men – og – fordoblingerne kendetegnes af, at den anden gøres bekendt med ”Jeg var Lillen”, 

som f.eks. ”var sulten”. De medlegende orienteres om ”Den Andens” indre. Mødets (alibi)formål (”langsynet”) sætter 

andre roller i gang, som ”brikker” for langsynet (fra sulten til mæthed). I rollespil ville en ”Lillen” græde (investigati-

on) og først holde op, når hun/han er ”mødt”, har fået mad, har spist og er blevet mæt. 
199

 Nedenfor anvendes betegnelsen ”etisk fordoble sig” som en forkortelse, et begreb, for processerne og resultatet af 

processerne i 1) – 7) 
200

 Det gode rollespil på Lyng og andre steder er afhængige af den gode SL´er og NPC´er, som mestrer både alminde-

ligt rollespillespils etiske fordoblinger og en SL´ers og NPC´ers etiske fordoblinger. 
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Mødets etiske fordoblinger er nødvendige, for at der kan være tale om et møde. Rollespillets gen-

sidige iscenesættelse og møde tager alene udgangspunkt i ”ydre dialoger”. Overholdes fordringen 

om en etisk fordobling udgangspunktet i ydre dialoger ikke, opstår andre samspil, samtaler og vur-

deringer, som Bakhtin bl.a. kalder blandingsformer og monologer (se ovenfor).  

 

Den æstetiske fremstilling i etiske fordoblinger understøttes af (det normale) fravær af pædagoger 

og forældre (fravær af fjerde vægge). Voksne, som deltager i rollespillet på Lyng, spiller rollespil 

som rollespillere. P, som normalt ikke spiller rollespil, sidder i køkken, langt fra rollespillet, og 

løser praktiske problemer/opgaver. De unge selv spiller alle voksenroller (shamaner, smede, krige-

re, bønder osv.). Her er ingen børn/unge (næsten).  

 

Når denne etikforståelse knyttes til rollespillet på Lyng, kan mange forhold måske nu forstås og 

udledes: 

- rollespillet må etisk, fordoblet spille i nutid, for ellers opstår ”mødet” ikke   

- rollespillet må være dialogisk og aktivt interaktivt, for ellers vil ”mødets” pulses og ryt-

mers samspil ikke opstå  

- rollespilsmøder er ”unikke møder”. Man kan aldrig vide, hvordan Den Anden vil/kan spil-

le, og hvordan man selv vil/kan spille etisk, fordoblet 

- rollespillerens egen indlevelse og egne stemmer møder både egne og egne, fremmede (rol-

le)stemmer, og andres indlevelse, andres egne og andres fremmede stemmer
201

 

- rollespillets etiske fordoblinger og møder etablerer ”rene og utopiske forvandlinger og be-

givenheder” og ”utopiske fremtider” indfanget af mødets rytmer og pulse i egne tidsrum, 

en nutid med fremtid, en legens og rollespillets æstetik, en æstetisk fremstilling, skabt af 

etiske fordoblinger. 

- etablering af dialogernes ”udvekslingstoner” modsat monologernes ”undervisningstoner” 

(Palludan 2009 og jf. afsnit 5.1.1). 

 

Også denne iagttager kan kun iagttage ”andre som andre for iagttager” og kun iagttage iagttageren 

selv som ”jeg for mig selv”. Og i iagttager etableres indre dialoger, som fører til sideblik, bisæt-

ninger, fodnoter og parenteser. Bisætninger, fodnoter og parenteser, som dels skal tjene som ”for-

                                                 
201

 En 10. klasseelev på Vostrup Efterskole fortalte, at når hun sang i kor på skolen, ”… synger jeg ikke for mig. Jeg 

synger for koret og sammenholdet. Sådan er det også, når jeg synger i bandet derhjemme.” (ikke publiceret materiale i 

forbindelse med Mogensen 2009). 
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ståelseskort” (f.eks. ”forhandlinger må være brudt sammen” i note 62) og samtidig tjener som 

dialogiske udspil til og samspil med læser … Et møde med en læser kan måske etableres. 

 

Ovenstående punktopstilling åbner nye ”døre” og komplekse sammenhænge. 

 

Med f.eks. stemmer åbnes for en mulighed for at lægge op til konturer af analyser af dialoger og 

polyfoner.  

- Når f.eks. orken taler med karakteristisk orkstemme, taler han med orkens stemme, som både er 

en fremmed stemme, orkens stemme, og samtidig kendt stemme, som orkens stemme, for den 

unge, der er ork og for roller og personer, som orken møder.  

- I orken foregår indre dialoger, formodentlig med flere stemmer, som kan være den unges egen 

stemme, og stemmer, som fødes i mødet med andre, rettet imod at gøre mødet troværdigt.  

- Den troværdighedssøgende rollespiller vil søge plausibilitet og selvregulering i både adfærd 

(kropslig stemme) og orkstemme (verbale stemme) i mødet, når han ”kroger” klodsede bevægel-

ser, orksprog, -hæshed, -råberi til en større, både indre stemme og en ydre stemme (andres stem-

mer) om sådan er og taler orker.   

- Når orken har talt med orkstemme, vil orkens indre dialoger (stemmer) formodentlig iagttage, 

om spillet ser ud til at have været orktroværdigt, når orken iagttager andres reaktioner (stemmer) 

på, at de har ”mødt” en orks stemmer. 

- Andres stemmer bliver feed back-stemmer, som gør orkens stemme til orkstemme … 

- Orkens stemme bliver ikke en neutral orkstemme. Stemmen bliver en orks stemme, som har no-

get på hjerte og som har en stil, en ekspressiv kropslig og verbal talende kreativitet, med hensigt. 

- 

 

(En orkstemme i skolegården, til aftenmåltidet osv. er formodentlig en anden stemme, en parodi-

ens stemme, som kan muntre andre, eller vil kunne blive kategoriseret som opmærksomhedssø-

gende (ikke-sjov) stemme, som kan bekymre. 

Orkstemmen torsdag aften er ”vellyd” på Lyng og ”mislyd” torsdag formiddag i klasseværelset. 

Torsdag formiddag i klasseværelset og torsdag aften på Lyng er forskellige kronotoper og dermed 

er sproggenre også forskellige.   

Orkstemmen er rollespillets/karnevallets stemme. Andre steder er den samme stemme en anden 

stemme.) 
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Vi forlader nu denne meget korte kontur af en analyse i forhold til stemmer (flerstemmighed), som 

kan fødes i iagttagelsen af rollespillet. 

 

Et andet forhold som knytter sig til ”mødet” er tillid. Her vender vi os mod Luhmann (1999) for at 

udfolde dette begreb (kort). 

For Luhmann er tillid en særlig nutidskommunikation, som fordrer en forventning om en fortsat 

nutid i fremtiden. En kommunikation som foregår i nutiden og forventer, at nutiden fortsætter. 

Kommunikationen kunne kaldes nutidig fremtid. 

I tillidskommunikationen hænger dele sammen i helheder (”kroges sammen”) med en indbyrdes 

afhængighed og mening og med dynamisk korrektion af fejl (evt. uden at vide det), som skaber en 

forventningsstruktur for fortsættelse. ”Ingen ved, hvor samtalen ender” i tillidens intersubjektivi-

tet. Tilliden samler som en bindemasse elementerne (stene) i kommunikationen. 

 

For Bakhtin er tilliden mellem ”masker” i karnevalet et vilkår og i monologernes sproggenre/kro-

notoper en utopi. 

 

”Min gode mand, De har slået Dem?” kan indlede en af samtalerne med f i note 61. Samtalen er 

åbnet og tilliden bekræftes, da f begynder at berette. Nutiden fortsætter, og tilliden i mødet be-

kræftes. 

En rollespiller møder den overfaldne sansende, med en forstående åbenhed, en rollespillets suve-

ræne og spontane livsytring (jf. Løgstrup 1997), og en åbenhed overfor, hvad der kan komme af 

fortællinger, andre stemmer og polyfone muligheder.   

 

Hvis vi f.eks. ser på note 59, så kan vi tale om en omrejsende bagerskes grundlæggende (nutidige 

fremtid med) tillid til, at troværdigt rollespil sammen med udklædning (bl.a. lang kjole og tørklæ-

de), ild, dej, bagning og brød vil kunne føre bagerske gennem rollespillets hændelser (scenarier, 

intriger og andres investigations) hen mod måske at finde den udkårne (hendes kæreste ”in real 

life” spiller sortelver).  

Bagerske har en oplevelse af (en grundlæggende tillid til) at kunne spille sammen med andre, som 

også vil kunne spille rollespil, for ”ellers ville de nok ikke tage på ugelejr, vel?”. ”Det er mærke-

ligt. Man har en oplevelse af, at alt kan ske, og man kan ikke kontrollere en skid her. Vi er så 

mange forskellige her, og man ved ikke, hvad de kan finde på, eller hvad de er og kan. Alligevel 
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ved jeg, det bliver den uge i år, hvor jeg har allermest styr på det, der sker. Når vi kommer i gang 

om lidt, så gælder to ting. Huske at drikke, fordi det er så varmt. Og spille rollespil. Nogle gange 

glemmer de yngste at drikke, så det må vi ”gamle” hjælpe dem med.” (jf. fodnote 188 om ansvar-

lighed). 

 

Rollespillet åbner, trods de mange deltagere, de mange roller og de mange intriger og investigati-

ons, som bagersken vil møde i løbet af ugen, for en oplevelse af kontrol over vilkår, som ”resul-

tat” af de æstetiske fremstillinger i etiske fordoblinger. En oplevelse af kontrol over vilkår er en 

forudsætning for at nutidig fremtid (tillidskommunikation) kan bide sig fast og udvikle sig. ”Vi er 

kommet for at have det sjovt sammen. Den bedste uge i år. Sådan kan vi ikke have det i klassen” 

(p på 12 år, som er sortelverkriger). 

 

I note 33 får vi lidt indblik i, hvad de æstetiske fremstillinger i etiske doblinger har betydet for 

rollespillerne en mørk aften i samtale i bagerste hjørne i kroen, da vi taler om noget ”er godt rolle-

spil?”. Og vi får samtidig et lille indblik i de indre og ydre mikro- og makrodialoger, når den ban-

ge rollespiller (indre mikrodialog) har forsvaret gruppens ressourcer (ydre makrodialog). Den 

bange, der forsvarer ressourcer, har levet op til en tillid som en god rollespiller. 

 

Hvis vi derimod iagttager ”mine piger” i note 57, så demonstreres, at der er tale om æstetisk frem-

stilling (spedalske, tiggere, tyve, tvillinger, der kan skade hinanden) uden en etisk fordobling. Pi-

gerne etablerer ikke møder med andre. De ser ikke en anden som Den Anden. De har i skolen af-

talt deres egen leg i rollespillet, en rolleleg, som kunne lyde sådan her: ”Nu siger vi, at vi var tvil-

linger …” og at denne rolleleg får førsteprioritet. En modsætning til f i note 61, som med æstetisk 

fremstilling i møder etisk fordobler sig, så en smed må vide mere om f: ”… lider De megen smer-

te, min gode mand?”
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”Mine piger” bryder med oplevelsen af kontrol over vilkår, når deres investigation/rolleleg ikke 

responderer etisk fordoblet på ”normalt” rollespil, og der opstår tillidsproblemer (mistillid) i 

kommunikationen. En mistillidskommunikation opererer ifølge Luhmann (1999) med en fremti-

dig nutid. I nutiden undgår man kontakt, sætter behandling, straffe og belønninger i værk. En ud-

sættelse af (det eksistentielle) ”møde”. Hensigten er, at den anden (Det Andet) skal lære af afvis-
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 Et eksempel på Bakhtins ”det fremmede sprog” og ”de fremmede ord” som rollespillet på Lyng er fyldt med. 
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ninger, straffe og belønninger. Når den anden (Det Andet) har lært, kan man måske have tillid, og 

den anden kan blive Den Anden i en nutidig fremtid og ”mødes”.  

De ”normale” rollespillere reagerer (fortvivlet) etisk fordoblet og kæmper med at blive i egne rol-

ler og ”finde mine pigers” roller i mislykkede møder. De reagerer med mistillidskommunikation 

på ”mine piger” og sender dem væk, efter have forsøgt om f.eks. fængsel virker. Elverne ved at 

man ikke kan stole på pigernes roller (sendes væk efter genoplivning). 

 

De ”normale” rollespilleres tillidskommunikationer overtrumfes af de manglende, normale gen-

svar, som pigerne tilbyder, når de f.eks. ”bruger” borggården som deres egen legeplads. Mistillid 

opstår (”er trumf”), når tillid kommer til kort, ligesom ”nej” ”overtrumfer” ”ja”. Tillidskommuni-

kation er en skrøbelig kommunikation. Mistillidskommunikation er langt mere robust. 

 

Mistillidskommunikationer ”spreder” og ”er spredte” og ingen ved, hvornår ”en samtale (”mø-

dets” tillidskommunikation) kan begynde” 

 

I 2011 ser det ud til at man har fundet en nutidig fremtid med pigerne, som nu opfører sig som 

”normale” rollespillere (jf. note 58)
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.  

Andre noter kunne være taget op, men så vokser afrapporteringens længde også … 

 

Rollespillet på Lyng er afhængig af: 

Den fulde ”rolleomfavnelse”, at være rollen og at være i rollen og den æstetiske fremstilling i eti-

ske fordoblinger. Rollespillet som æstetisk værk ser ud til at være bundet til dels at kunne spille 

rollespil som f.eks. ork, æstetisk fremstillet i etiske fordoblinger, og dels at være knyttet til fravær 

af et vurderende, udefrakommende blikke, som bryder ”tryllekredsen”.  

 

Og … 

”Æstetiske fremstillinger i etiske fordoblinger” kan gøre legen og rollespillet til et lukket foreta-

gende, et ”helligt” anliggende, som ødelægges og profaneres, når det undersøges, ”vendes og dre-

jes og berøres” og iagttages (jf. note 19, 32, 63,3). Rollespillet kan skabe et lukket ”eget sprog” 

drevet af en centripetalkraft mod en helhedsforståelse om rollespillet. 
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 Som det ses i næste afsnit, så ”rummes og tåles” pigerne i rollespillet på Lyng. Og i 2011 kan man iagttage piger-

ne som inkluderede. 
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Og … 

Etableres en afstand, som f.eks. i note 62 i 10 minutter, opstår et virvar af ”synlige for iagttager” 

iagttagelsesmuligheder på mindst 10, samtidige og forskellige måder at ”gøre” rollespil, tilsynela-

dende. En afstand og distance som samtidig udelukker ”synlighed for iagttager” alle mulige andre 

steder. Rollespillet bliver abstrakt, ukonkret, fragmenteret og præget af en centrifugalkraft, som 

skaber flere og flere fremmede og forskellige ord og stemmer om rollespil. 

 

Og … 

Både ”berøring” og ”distance” ser ud til at gøre noget ved rollespil. Berøring profanerer og øde-

lægger. Distance ser ud til at skabe et uforståeligt kaos, som kun kan løses (gøres forståelig) med 

projektive, ”downloadende” (Scharmer 2008) betegnelser (f.eks. ”forhandlinger brudt sammen”) 

om andres adfærd. 

 

Men … 

Med inspiration fra Bakhtins filosofiske og litterære studier hævder denne forfatter at have fundet 

en måde at undgå at forfalde til en centripetal, ensheds- og helhedsforståelse og samtidig at få fat i 

mange/nogle af de elementer, som er medvirkende til, at 150-200 unge samles til rollespillet på 

Lyng torsdag efter torsdag. At være tro mod rollespillets mange stemmer, en centrifugalkraft som 

både rummer ”mine piger”, m, k, h, mi osv. og deres rollespil. 

Den centrifugalmetafor, som betegner bedst, hævdes det, er Bakhtins karnevalisme, med æstetiske 

fremstillinger i etiske fordoblinger mellem beskuere, som er beskuede osv. osv., og fordi det er en 

karnevalisme (sproggenre/kronotop), er der også plads til ”mine piger”. På samme måde som der 

er plads til de meget forskellige ”helte” (hobitter, mennesker, dværge, elvere, troldmand) i Ring-

enes Herrer i kampen mod de ”onde”. 

 

Og … 

Det dungeonerede karneval/rollespil ser ud f.eks. til at kunne sætte alle Caillois´ legeelementer i 

spil (jf. afsnit 3.1.2). Caillois hævder selv, at normale lege (Ludo, skjul, fodbold osv.) er knyttet til 

ét, højst to legeelement(er) og udelukker de andre. Rollespillet på Lyng er noget særligt, fordi alle 

legeelementer kan indgå … 

Agôn (f.eks. de store kampe, mindre kampe mellem borgvagter og orker, dygtighed i handel) 

Alea (f.eks. spil i kro, blive genoplivet helt/hal(v)t) 
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Mimicry (at spille sin rolle godt, troværdigt, hvor rolle ”testes i møder (æstetiske fremstillinger i 

etiske fordoblinger) med roller”) 

Ilinx (f.eks. når SL´erne indsætter NPC´er som drager eller spedalske, som skaber stemning af 

uhygge og fare (og om efteråret, når mørket kommer tidligt) og A må ”gå fra” for at tage sig de, 

som har ”fået for meget ilinx” (er blevet bange))  

 

Og … 

 

Det er denne forfatters håb, at læsers indre dialoger vil føre ham/hende tilbage i teksten og finde 

noter, som bekræfter (eller måske afkræfter og problematiserer) karnevalstænkningen.  

 

Her går vi nu videre, efter denne lille opfordring til at tænke over det læste, med … 
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6.0 Pædagogiske refleksioner født
204

 af rollespillet på Lyng 

 

Det gode karneval (, den gode leg) og rollespil er afhængig af en god ide (kampagne, scenarie, 

intrige, regelsæt mv.), så man kan ”lægge noget i det” (jf. note 22) og få noget ud af det.  

 

Note 64,1 

Når der flaneres rundt i rollespilslandskabet på Lyng en augustaften 2009 iagttages og reflekteres 

(bearbejdede, sammenkoblede, reducerede feltnoter): 

 

I Ravnsborg ses flere grupper af nye rollespillere, nybegynderne, og nogle mere øvede rollespille-

re som borgvagter sammen med ældre og øvede befalingsmænd. 

Mange af de helt nye spiller i hverdagstøj med enkle (evt. lånte) sværd. Her i august har borgvag-

terne fået ens kofter, så de ”menige” borgvagter ser – trods det enkle hverdagstøj - ens ud, sam-

men med de ens borgvagtskjolde, som borgvagterne udstyres med
205

. 

Befalingsmændene har alle avanceret udstyr (brynjer, bælter, flere typer af våben, særlig bukser, 

læderstøvler mv.).  

Befalingsmændene øver kampteknik med borgvagterne (agôn), lærer dem at holde sammen, og 

kæmpe som enheder, og lærer de nye, hvordan man taler med ”kaptajnen” og tager mod ordre.  

På ture uden for borgen følges man i flok og ”slutter op”, med befalingsmand forrest. I forskellige 

sammenhænge kan høres: ”Hvis vi bliver spredt for hinanden, bliver vi svagere og lettere at vinde 

over”. Sammenhold, at holde sammen i gruppen, tjener både gruppen og den enkelte. 

 

I kampene kan der ses eksempler på det. Den gruppe, der bliver skilt, begynder også at flygte i 

mange retninger, jf. orker og krigere i note 62. De adskilte orker kan nedkæmpes en og en. Der er 

overensstemmelse mellem det sagte og praksis. 

 

På borgbanke, foran og i tårnrum, spilles rollespil mellem greven (NPC´er), kaptajnen (T, SL´er), 

nogle ældre (NPC´ere) og enkelte yngre rollespillere. Fra borgbanke og tårnværelse ”gribes ind” 

i spillet i og uden for Ravnsborg med intriger (mest med opgaver til borgvagt), som skal sikre 

Ravnsborg i grundkonflikterne i kampagnen. Spillet holdes i gang med opgaver, plots, kaos og 

orden. I, på og fra tårnværelset og borgbanke spilles rollespillet metarefleksivt af SL´er og 

NPC´ere. Det nære rollespil (æstetisk …), her-og-nu, mellem greve, kaptajn, befalingsmænd og 

rollespillere, med ærinde i forhold til greve og kaptajn, og samtidig forståelse af, at fra tårnværel-

se og borgbanke skabes intriger og andres rollespil, der-og-da, andre steder, når f.eks. borgvag-

ten sendes på missioner i borggården eller udenfor Ravnsborg (jf. afsnit 4.0.3 og note 48). 
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 Når vi erindrer ovenstående afsnit om Bakhtin, så er det en tilsnigelse at hævde, at rollespillet på Lyng føder re-

fleksioner. Denne forfatter begyndte for mange år siden en mikro- og makrodialog med pædagogikken, og studiet af 

rollespillet på Lyng har ført denne mikro- og makrodialog nye steder hen. Her er ikke tale om en egentlig fødsel, som 

et ”første ord”, og der vil ikke være tale om et ”sidste ord” (forhåbentlig), men om ”nye ord”. 
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 Når tidligere feltnoter studeres, bliver det tydeligt, at de nye, ens kofter ”skaber” en mere troværdig borgvagt. Tid-

ligere var ensheden i borgvagten alene signalet gennem ens skjolde. Pastichen, fiktionen og matricen håndteres åben-

lyst mere sikkert både af borgvagten selv og de rollespillere, som møder borgvagten, efter koften også ”signalerer” 

borgvagt.    
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I krostuen spiller en ældre NPC´er krofatter, klædt i sort lang frakke, sorte bukser, høje læder-

støvler og stor sort hat. Tankerne associerer automatisk til ”kaptajn” i filmatisering af Stevensons 

”Skatteøen”, som foregår i en helt anden tid end dungeoneringens mytiske ”middelaldertid”. Rol-

lespillet ”skræver over” dette paradoks, uden problemer. 

Krofatter har sejlet på mange have og fortæller af og til de yngre rollespillere om oplevelserne 

(skrøner) fra disse sørejser.  

Krofatters karakter taler høvisk med gæsterne. Han er kaptajn og krofatter og ikke almindelig, 

grov sømand. Når han spiller kort om ”spar” med krogæsterne, sørger han for, at modstandere 

ikke blankes helt af. Krofatter lader nogle enkelte ”spar” ligge på bordet, når han ”takker for 

spillet” og efterfølgende giver sig til at skabe stemning i kroen med fløjtespil. 

 

Bag disken i kroen sidder to kropiger og kromutter. De holder orden i kroen. Ofte med en grov, 

uhøvisk skælden ud, når f.eks. orker og spedalske skaber tumult i kroen, og fulde krogæster opfø-

rer sig som fulde. De behersker også en høvisk tale, når finere krogæster skal betjenes. De reage-

rer afvisende på tiggende krogæster. Andre gange gives de fattige arbejde, så de kan tjene til mjø-

den og maden. 

Bag disken er opstået et ”pigernes paradoksale rollespil” (se mere næste afrapportering). 1) Der 

spilles tilsyneladende rollespil fuldt og helt (æstetisk …), når der er krogæster og ”gang i den i 

kroen”. Og 2) der opstår en ikke-rollespilssamtale mellem piger om tøj, drenge, skoler, om en 

rollespilsepisode, bage kager, forældre mv., mens der rettes på tøj og hår, når kroen er tom. 3) 

Enkelte gange må krogæster vente på at blive betjent som krogæst (”Hallo! Kan man købe mjød 

her?” afbryder en krogæst (smed) pigernes ikke-rollespilssamtale efter at have ventet lidt). 

Kromutter og -pigerne har skabt sig eller har fået en særlig position og status på Lyng. De er 

først klar efter markslaget (jf. også fodnote 125) og er meget sammen som en særlig gruppe (kli-

ke?). Pigerne i kroen ser ud til som noget særligt på Lyng: at gå ind i og ud af rolle, afhængig af 

hvad der sker omkring dem. Her markeres ikke ”off game” med hånd på hovedet. Her tales om 

den virkelige, alvorlige virkelighed, når der plads til det, og spilles næsten uden overgang virke-

ligt, alvorligt rollespil, når der er andre rollespillere i krolokalet. 

 

En gruppe drenge på ca. 16 år spiller i løbet af en sæson mange forskellige (NPC-)roller. 

En dag er et par af drengene udklædt som fiskere med primitive fiskestænger. De sælger fangsten 

(træfigurer af fisk) og sætter spil i gang i og rundt om Ravnsborg (intriger). Her i august er de 

med til at skubbe spillet i gang i og omkring elverskoven. De er alle klædt i lyst tøj, med mange 

læderremme og har spidse elverører. Sammen med NPC´erne spiller 8-10 yngre også elvere. De 

har alle spidse ører og de fleste er klædt i lyst tøj, holdt sammen med læderremme, og løse bukser. 

To spiller i joggingbluse og cowboybukser og spidse ører (race-/kontekstmarkør).  

 

I elverskoven er en NPC`er taget til fange og bevogtes nu af 5 yngre elverkrigere. NPC`er er bun-

det til et træ. NPC´er truer med eder og forbandelser. ”Når jeg bliver befriet, så er I (censur) de 

første, som vil mærke min vrede, I (mere censur)”. Vagterne står og håner fangen lavmælt. Fan-

gen begynder en forhandling med løfter til vogterne om evigt venskab og rigdom, hvis vogterne vil 

sørge for at fangen kunne stikke af. Vogterne overvejer det gode tilbud, men enes om, at elvernes 

fremtid er mere værd end deres personlige rigdom og venskab med fangen. Fangen falder sammen 

i rebene og opgiver at true og lokke. En elverleder (NPC´er) kommer sammen med en mindre de-

ling krigere og tager fangen med til forhør … Vogterne roses for at have gjort fangen ”mør”. 

 

Inde i det levende hegn mellem elverskov og orkborg pusler det. En deling krigere er i gang med 

at skjule sig og vil tilsyneladende sørge for, at borgvagtdeling, som er på vej fra elverskov, falder 
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i baghold. Borgvagternes spejdere opdager planerne om bagholdet, og borgvagterne gør sig nu 

klar til kamp, mens krigerne i det levende hegn stille sniger sig væk. 

 

I ressourceboden købes værdifulde genstande. Sælgerne får ”spar”, så de kan handle i kroen eller 

kan handle med bonde, smed og andre. 

Ressourceboden bestyres af k, en NPC´er, som med hurtige bemærkninger afgør om noget er værd 

at købe, og hvad noget er værd. b (ude af rolle til denne forfatter): ”Hun må godt nok have mange 

opmærksomhedspoint. Hun er ikke til at snyde. Jeg prøver lige en sidste gang.” Da det bliver b´s 

tur, starter han: ”Min kære frue. Denne sten er udvalgt …” k lytter tålmodigt til den lange forkla-

ring om den udvalgte sten og afslutter handlen med, at stenen vil hun ikke købe, men ”den gode 

historie vil jeg give to spar for, min gode herre. De er i sandhed en god historiemager”. b går 

straks til kroen og bestiller mjød ”for alle sparene, så man kan få sig en munter aften”. På kroen 

omgives han straks af fire rollespillere, som vil ”smage med, gode herre”.  

 

I orkborg lægges planer. Hæst og vraltende. Der løbes ud af borgen og trues mod Ravnsborg med 

knytnæver og store våben. To ældre sortelvere ((NPC`ere), sorte i ansigterne, så tænder og det 

hvide i øjnene stråler hvidt, med sort tøj, sorte remme og fine våben) kommer med en gruppe min-

dre velklædte, sortklædte og sortmalede sortelverkrigere til orkborgen. De bydes straks inden for 

og der lægges planer om, hvordan man skal få kontrollen over området, hvis orker og sortelvere 

går sammen mod Ravnsborg. Sortelverleder sender et par spejdere af sted mod Ravnsborg, mens 

orker og sortelvere gør sig klar til at drage af sted. 

 

… 

 

 

6.1. Læringsrefleksioner 

 

I teorier om læring opereres med bl.a. begreberne: ”situeret læring og mesterlære” (Lave et al 

1991, Wenger 2004) og begreberne: ”imitation” (efterligning), ”rollemodellæring”, ”narrativer”, 

”læringsrum” og ”læringstrin” (bl.a. Bateson 1984 og 2005, Vygotskij 1982 (Lindquist 2004), 

Bruner 1998, og Bernstein 2001) 

 

Hvis man ”koger teorierne sammen”, kan der etableres et udkast
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 til en ”læringstrappe” især 

med afsæt i Bateson (2005) og (Vygotskij-inspireret) Mylov (2000) med 6 trin, som vil blive præ-

senteret neden for: 
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 Det skal understreges, at der er tale om et udkast, og samtidig skal det understreges, at sammenkogningen betyder, 

at forskellige logiske typer er bragt sammen. 
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Lærings 3 og 4 – metalæring og metametalæ-

ring. Her tales om ordenes, handlingernes og 

begrebernes indhold og betydninger i forhold til 

de relationer, ordene og handlinger optræder i. I 

dette læringstrin fortager man problemløsnin-

ger, opererer med dilemmaer, er optaget af kon-

struktioner og processer og perspektiver på 

handlinger. 

En digital og analog læringsform, der uddrager 

forskelle og ligheder, sammenligner forhold,  

danner begreber, abstraherer og generalisere. 

(Det læringstrin er ikke ”færdigt”, adskilt)   

Læring 2 – dialog. Her gives og læres ord. Der tales om orde-

nes rigtige navne. Hvad noget hedder. 

Digital og analog læringsform (kende forskel på tingene og 

kende ligheder). 

Læring 2 bygger på læring 1 og 0, og er forudsætning for læ-

ring 3 og 4. 

 

Læring 1 – efterligning, imitation. En ældre, dygtigere går foran, og den læ-

rende forsøger at lære, ved at se. Temaet er efterligning og sammenligning og 

blive vurderet i forhold til, hvordan og hvad man ”gør”. Den unge lærer af 

”mester” i situationer. 

Denne form for læring kræver dygtige, ældre, som selv kan og vil. 

Den der lærer fra sig, skal selv kunne. Der peges væk fra den lærende, og ud 

mod det, der skal læres. 

Analog læringsform (finde noget der ligner, er ens, kan næsten, kan med 

hjælp). 

 

Læring 0 – her lægges vægt på adfærd og normer. Her handler det om at gøre det rigtige, 

og undgå det forkerte. Børn/unge mfl. skal lære, hvad man ”gør”. 

Her opereres med (monologernes) struktur og forudsigelighed. Der peges på den lærende. 

Den, der lærer fra sig, skal kende reglerne eller kunne ”metoderne” (rollespil i andre klubber 

tager udgangspunkt i læring 0 (en metode til læring af ”sociale kompetencer”)). 

 Digital læringsform (forskel på rigtig og forkert er vigtigst) 

 

Læring minus 1 (dette trin er (alene) denne forfatters ”opfindelse”, inspireret af studier på døgninstitutio-

ner (f.eks. Mogensen 2007b) og i familier, der omsorgssvigter deres børn)
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. 

Minuslæring – overdreven vægt på regler, struktur, forudsigelighed, på adfærd (døgninstitutionens 

læring (jf. Mogensen 2007b) – man kan lære (komplementært skismogenetisk (jf. fodnote 159)) det mod-

satte af det, der var meningen (f.eks. at snyde, lyve, blive mere kriminel, stikke af osv.) 

Minuslæring – vilkårlighed, overdreven vægt på ingen regler, ingen normer (junglelov – som forbillede – 

man kan lære at overleve, ikke stole på nogen, have retten til at lyve, snyde mv.). 

 

Figur 10 
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 Når der skrives ”denne forfatters opfindelse”, så må det indrømmes, at opfindelsen står i gæld til Bateson (2005): 

skismogenese (jf. fodnote 159) og Illich (1976): iatrogene processer (: behandling af sygdomme (patagonese) kan 

utilsigtet skabe resistens mod behandling og dermed endnu værre, behandlingsresistente sygdomme). Illichs ideal er 

salutogene processer (sundhedsfremme).  
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Hvis vi (kort) går kritisk til stakke af litteratur om undervisning (skole) og børnehavelæring 

(læreplaner)
208

, så er det overordnede indtryk, at undervisning og børnehavelæring ser ud til at 

have to hovedinteresser. Den ene handler om at (opdrage/)lære (kategorien) elever og børnehave-

børn forudsætninger (adfærd) for undervisning: ro, koncentration, evne til at vente osv. (læring 0). 

Den anden interesse handler om (oplæring til (Dale 1990)) at forstå, hvad tegn på ”læring” er: 

svare rigtig på spørgsmål (læring 0 og 2) (klosterpietistisk ”læse kendt tekst” og svare entydigt, 

rigtigt på entydige spørgsmål (Dale 1990)).  

Egelund (bl.a. 2007 og 2009) argumenterer for denne forståelse af undervisning (læring). En for-

mal læring
209

 ledet af lærer frem mod den rigtige (normative) læring af (frelse gennem) stoffet og 

den rigtige (normative) adfærd for læring (”closed ended”). Læring er kommunikerbart, sprogligt 

(ikke-kropsligt) medieret, som på den ene side kan hævde at være endelig, og på den anden side 

samtidig og øjeblikkeligt markerer, at uendeligt meget mere straks skal læres (på den samme uen-

delige endelige måde). Den lærende kan blive det evige ”mangelmenneske/-væsen” i en livslang 

fødsel og læring til et selvforsørgende, livsdueligt menneske i konkurrencestaten (Pedersen 2011). 

Skolen kan iagttages som en nødvendig, legitim og legitimerende, opdragende og oplærende, kva-

lificerende samfundsinstitution, som forbereder, sorterer og reproducerer til deltagelse som succes 

eller fiasko i samfundet (Bourdieu 2006).  
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 Dette tema er udfoldet med læsning af bl.a. Mehan (1979), Schön (2001) Linell (1998), Dale (1990, 1998), Bjer-

resgaard (2005 og 2008), Dysthe (1997, 2003 og 2005), Kagan et al (2009), Lindquist (2004), Luhmann (2006), 

Bourdieu (2006), Bernstein (2001) Hargreaves (2005), Illich (1972), Kjernsli (2009), Meyer (2005), Mogensen (2009 

og 2011), Nordahl (2005), Nordenbo (2008), Slette (2008), Egelund (2007 og 2009), Grøgaard (2004), Ellegaard 

(2004). Denne lange række af teoretikere ”koges ned” til en meget kort karakteristik, hvor der klippes tæer og hugges 

hæle.  
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 En række af læringsteoretikere i ovenstående fodnote er optaget af, hvordan den (lærer-/træner-)ledede, organise-

rede, planlagte, akkrediterede, autoriserede, certificerede undervisning/træning kan forbedredes, udvikles og måles. 

Denne læringstænkning kaldes formal læring. Man kan (normalt) sige, at den lærende har ønsker om at lære som led 

i en kvalificering til senere position i samfundet, og lærere både har et samfundsorienteret og fagligt orienteret ønske 

om at opfylde den lærendes ønsker/intentioner i den formale læring. 

Læring (: noget et menneske ikke kunne, vidste, turde … i forvejen) foregår alle mulige andre steder end de autorise-

rede steder, og på alle mulige andre tidspunkter end de planlagte, og er ofte helt tilfældige. Nonform læring kaldes 

den læring, som er knyttet til læringsinstitutioners gruppe- og projektarbejder og mindre planlagte og ikke-planlagte 

læring. Den lærende har intention om at lære. Informal læring kaldes den læring, som bliver til i ikke-institutionelle 

rammer (i dagliglivets aktiviteter). I informal læring er det usikkert, om det er den lærende eller en anden, der har 

intentionen om, at noget (skal) læres. 

Der er ikke lagt op til værdidomme: hvad er bedst? Kræfter i EU arbejder på at måle den nonformale og evt. informale 

læring (Symposium i Strasbourg d. 14-16/11 2011). Kilder er bl.a.: Colley et al 2002, Bjørnevold (2001), Eraut (2000) 

og Colardyn (2004).  

Bruner (1998) og Illeris (2009) mfl. opererer med forudsætninger for læring (oplevelse af at kunne (mod, motivation), 

relevant indhold og gensidighed). Og de opererer også med modstand mod at lære (f.eks. undgå læringsanstrengelse, 

undgå usikkerhed i forhold til at kunne …) 



 211 

Mehan (1979) og Dysthe (1997) kalder det i en kritik af undervisning, at elever skal lære at være 

passende passive respondenter i læreres aktivitet. Mehan og Dysthe vil en anden dialogisk under-

visning, som inddrager eleveres egne erfaringer i en både formal og nonformal læringsintention.  

 

Bauer et al (1986) og Illich (1972) hævder, at den traditionelle undervisning er båret af ”en skjult 

læreplan”, som først og fremmest skal lære elever (kropslig) disciplin i skolen (lære at gå i skole 

modsat lære viden om verden og for livet). 

  

Undervisningsteoretikere retter opmærksomheden mod læreres evne til at skabe ro og have mange 

respondenter på spørgsmål (f.eks. Bjerresgaard 2008). Evnen til at forberede (vælge stof) og tilret-

telægge (dele stoffet op) og gennemføre undervisningen (organisering) og evnen til, at skabe ”læ-

ringsrum” (relationskompetence) fører til, at vægten lægges på ”hvordan” i undervisningen (un-

dervisningens læring 0 og 2) og på læreres læring 3/4 (metarefleksion om undervisning, stoffet, 

dømmekraft mv.). Den, der underviser, lærer mest (nonformal og/eller informal læring), kan det 

kritisk betegnes (Hargreaves 2005), når undervisning/læring typificeres af sociale undervisnings-

ingeniører, som lineært opbygger progression med systematiseret, kontinuerlige fremadskridende 

gentagelser (en samlebåndets ideologi). En vellykket undervisning er ro (lærers kontrol og relati-

onsarbejde) og elevers rigtige svar (elevfeedback (Bjerresgaard 2008): dygtige elever som tegn på 

lærers organisation og tilrettelæggelse og opdelinger af stoffet i forhold til sværhed).  

Det ligger lige for at kalde denne form for organisering af undervisning som en monologisk og 

måske en blandingsforms
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 sproggenre/kronotop (jf. afsnit 5.1.1). 

 

Det, der skal læres, skal elever lære af lærere. Lærere bliver systematiske og metodiske vejvisere 

(gartnere, mekanikere, eller?). En læring/undervisning rettet mod en primær viden (primære pro-

cesser og simplere logiske typer (Bateson 2005 og afsnit 3.1.4), som adskiller, objektiverer, lagrer, 

er tidsløs …  

Mester- og rollemodelslæringens læringstrin 1 som læreres og elevers offentlige og samarbejden-

de (nonformale) undersøgelse af stoffet, kunstneriske og kropslige bearbejdelser, mytiske og 

komplekse udtryk (læringstrinene 3/4), er (normalt, overvejende) fraværende i skolens læringsfor-

ståelse (Dale 1990) (: Idræt i gymnasiet er ikke nonformal og informal ”leisure” eller ”sparetime” 

(længere), men akademisk eksamensfag om sundhed (jf. afsnit 3.2.3.3).  
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 Jf. afsnit 5.1.2´s henvisning til sprogets indbyggede centrifugalkraft, som modarbejder monologernes ønske om 

sproget som centripetalt enhedssprog. 
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Stoffet har i lærerens forberedelse forladt det konkrete afsæt og er blevet abstrakte, ”typificerede 

byggesten” i elevers og børnehavebørns læring, selvom om ”kongerækken” af pædagogiske tæn-

kere fra Comenius, Frøbel til Grundtvig, Kold, Dewey og Vygotskij, fra Maria Montesorri til So-

fie Rifbjerg, og … alle argumenterer for læring (bedst) sker i konkrete, kropslige, ”stifindende” 

lærende forhold til noget OG nogen (læringstrinene 1, 2 og 3/4) (Rømer et al 2011 og Scharmer 

2008). 

At læringen (bedst) forgår i sociale forhold rettet mod noget konkret (et ”hvad”)
211

. 

Vi forlader denne karakteristik og kritik af undervisningen, skolen, pædagogikken og samfundet 

…  

   

Hvis lege studeres med afsæt i afsnit 3.1 (og ikke 3.0.1 og 3.0.2) og i forhold til udkastet til læ-

ringstrappe, så ”vendes” det hele på hoved.  

Ide, overskud, overflødighed, ”laden som om” (et andet væsen, en anden bevidsthed), forestil-

lingsevne, fremstilling, decentrerethed, forklædninger, overgivenhed, uvished, ærligt spil, rusen, 

dobbeltbindkommunikationens sekundære processer og højere logiske typer med den særlige al-

vor, det formålsløses formål, at lade legen lege en … 

Legene fordrer en metarefleksiv og metakognitiv tilgang til verden, som må knyttes sammen af 

sproget og læres sammen og af de, der allerede kan lege, for at lære legeadfærd. Her læres ”oppe-

fra og ned”. Fra forståelse af verden til handling i verden. 

I note 20 skabes rollelegens legerum i et særligt legehjørne med (plastik)køkken af de indledende 

bemærkninger ”Nu …” Andre børn, som ikke er nævnt i noten, gå forbi, stopper op og kigger, går 

igen, kigger på legen fra ”tegnebord”, mens de samtidig tegner og viser hinanden tegningerne. To 

mindre børn står længe og ser på legen. 

Vi ved ikke, hvad disse børn tænker eller lærer, men måske deltager børnene i en perifer læring 

og i en enkulturation i legen (jf. Mouritsen 1996 og fodnote 52). Børn lærer (måske også) legekul-

tur ved at se andres lege. Det kan forklare den ”universelle” hjemmegående morrolle med det fine 

sprog. 
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 Arendt (2005) forudser i en samfundskritik, at mennesket (generelt) vil blive et reproducerende ”arbejdende dyr” 

(animal laborans). Et ikke-menneske i/af uddannelsessystem, arbejdsforhold osv. (jf. Petersens 2011: medarbejder i 

konkurrencestaten). Weber (1972) skriver om det pietistiske, asketiske og nytteorienterede kald og den puritane me-

nighed. Arendt hævder, at mennesket kun er humanitet, når det skaber (homo faber) og har mulighed for selvfordy-

belse en tid (contemplation). Agamben (2009) skriver om mennesker som ”nøgne liv”, som kan formes, handles med 

og erstattes. Hos Agamben bliver mennesket først humanitet, når mennesket tilkendes ”politiske rettigheder”. Hos 

Arendt bliver menneske humanitet, når mennesket anses og anerkendes som både moralsk og politisk tilregnelig, og 

har mulighed for både spontan udfoldelse (integritet) og æstetisk kreativitet (skabende virksomhed). Vi erindrer selv-

følgelig fodnoterne 144-155) 
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Det hævdes i en del legelitteratur (jf. afsnit 3.1f), at lege læres af andre, kyndige legere (oftest 

ældre børn/unge) i en nonformal og informal læring
212

, og at lege læres i to processer: 

I og af legen: læringstrin 3/4 (skabe legeunivers, rammesætningen, forestillingsevnen osv.)  

læringstrin 2 (sætte sprog på handlinger, hensigter)  læringstrin 1 (efterligninger af (voksnes og 

tidligere legeres) handlinger  læring 0 (lære legeadfærd (som ikke kan tænkes uden læringstrin 

3/4  læringstrin 0). I legen hænger læring 0 sammen med de andre læringstrin (”open ended”), 

modsat skolens undervisning, som kan arbejde med en forståelse af, at læring 0 forudsætter, at 

læring 2 (og evt. 3/4) kan finde sted. 

Hvis Mouritsen har ret i, at leg læres via enkulturation, så kan leg også læres som en (passiv, af-

ledt og perifer, informal) lærings- og iagttagelsesproces ”om at lege”. Med udkastet til lærings-

trappe kan man forstå denne enkulturationsproces med læringstrin 1 som afsættet. At se, høre og 

sanse legende lege lærer andre børn og mindre dygtige legere, både i legen og udenfor legen, at 

komme fra 

læringstrin 1  læringstrin 0 (efterligne og lære sig legeadfærd) 

Læringstrin 1  læringstrin 2 (efterligne og lære sig legesprog og legesprogadfærd) 

Læringstrin 1  læringstrin 3/4 (efterligne og lære sig at ”lade som om” og få ideer, lære legens 

dobbeltbindkommunikation og at lade sig lege osv.)
213

. 

Læringen i legen kan ikke adskilles fra øvelsen i at lege, gentagelser i legene og iagttagelse af 

andres leg, og en ”forhøjelse” af egen leg til nye roller (fra Lillen  mor).
214

 

 

Hvis vi iagttager luduslegene i afsnit 3.2, så ser vi en læringsforståelse, som kan sammenlignes 

med undervisningens (formale) læringsforståelse. Læringen går gennem trænere og spejderledere, 

der må have ro og disciplin fra deltagerne, for at deltagere kan lære det, de skal. Også her er læ-

ringstrin 1 fraværende, måske med undtagelse i spejdernes fortælling om den unge spejderleder, 
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 Lege, som voksne (ukyndige legere) deltager i, skifter oftest karakter fra en anden bevidsthed, fremstilling osv. til 

en leg med voksen, som bliver centrum i legen. F.eks. betjenes voksen af fem børn i ”restaurationsleg” (Mogensen 

2007a); alle børnene kæmper imod voksen i markslag (feltnoter fra undersøgelse af rollespil i andre ungdomsklubber) 

... 
213

 Det er interessant, eller snarere paradoksalt, at skolen undertrykker læringens trin 1, når elever (nonformal og 

informal) i ”den skjulte læreplan” lærer disciplin i skolen (ro = ikke snakke sammen og lære af hinanden). Karlsen et 

al (2006) påstår, at mennesket aflærer at lege (og være nysgerrige) (og dermed måske også at lære af uautoriserede 

andre/af hinanden). Når børn lærer i/af/om legen af legen selv svarer det til tidligere tiders mesterlære, hvor lærling 

skulle lære et erhverv, mens lærlingen så, talte om og deltog i det, der skulle læres. Kagans (2009) cooperative lear-

ning gør op med ”forbuddet” mod elevsamtaler i skolen. Elevsamtaler bliver hos Kagan fundamentet i elevers (moti-

vation for) læring.    
214

 Her har afrapporteringen helt forladt Sutton-Smidts kritik af romantiseringen af leg (jf. fodnote 55). 
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som havde haft (rollemodels)betydning for, at de havde gennemført prøve til duelighedstegn for 

”25 km” og vil forsøge sig med ”50 km”.  

 

I rollespillet på Lyng og i rollespilsforeningernes rollespil er læringsprocesserne, når vi tager 

udgangspunkt i udkast til læringstrappe ligesom i legene, også ”vendt om”. 

 

Der er en (ide)ramme: kampagne, med scenarier, intriger og investigations, der ”volder” rolle-

spilsadfærd og rollespillet (pastichen, æstetiske fremstillinger i etiske fordoblinger) frem (fra læ-

ringstrin 3/4  læringstrin 0).  

Meningen med rollespillet skal ikke findes. Den skal spilles på. Ligesom karnevalet har meningen 

i sig selv, har rollespillet (og rollelegen) meningen i sig selv. Det kan i hverdagssproggenrens mo-

nologer kaldes ”det formålsløse formål”, men i rollespillet bliver det selve formålet (at spille me-

ningsfyldt).  

Mens rollespillerne løser problemer, møder scenarier, intriger og investigations (: kromutters bort-

førelse, grevens død og derfor skal der findes en hersker i Ravnsborg, såret og frarøvet f, og/eller 

guderne er vrede), må de hele tiden (læringstrin 3/4) etisk fordoble sig, med æstetiske fremstillin-

ger og symbolske former, for at spille med og på spil.  

Rollespilleren spilles. Scenarier, intriger og investigations kan kun ”løses” eller ”spilles” med 

æstetiske fremstillinger i etiske fordoblinger (læringstrin 0, 1, 2, 3 OG 4 samlet (”kogt sammen”)), 

som forholder sig til betydninger (læringstrin 3/4) (: f.eks. grevens død) og de perspektiver, det 

skaber.  

Rollespilleren må lære sig at skabe sig indflydelse og alliancer, for at høste fordele, når rollespille-

ren selv eller en anden vil være greve. Og derfor må rollespilleren lære sig rollespilsord (både læ-

ringstrin 2 (samtale) og 3/4 (fremmede ord/stemmer (”Min gode herre … osv.)), som kan under-

støtte alliancer og indflydelse og rolletroværdighed (æstetiske fremstillinger …). 

Det kan rollespilleren (kun) lære (nonformalt) af nogen, der kan spille, er erfarne (de ældre rolle-

spillere (f.eks. NPC´ere)) og kan tilbyde godt rollespil (afsæt for læringstrin 1). Sådan kan rolle-

spillere lære sig den rigtige/gode (og af den forkerte) adfærd (læringstrin 1  0).  

Regler diskuteres ikke, udkast til scenarier, intriger og investigations diskuteres heller ikke. Her 

skal man ikke først kunne tale rollespilssprog for at deltage i rollespil. Regler og sprog læres 

(”open ended”, hen ad vejen) (læringstrin 1  0 og 1 2 og 3/4), mens man spiller rollespil 

sammen med andre og nogle ældre rollespillere. 



 215 

I andre fritids- og ungdomsklubbers rollespilsaktiviteter ser det ud til, at det handler (meget) om 

ro og orden (læringstrin 0), og at det handler om regler og slåskultur (slås ordentlig som disciplin 

(læringstrin 0) og som kampfælde (mest læringstrin 2 (dialogisk kamp) og begyndende etisk 

dømmekraft (kredsgang) (læringstrin 3/4). I disse klubber når vi ikke æstetiske fremstillinger i 

etiske fordoblinger, med bl.a. fremmede stemmer og ord (læringstrinene 0, 1, 2, 3/4 samles ikke) 

bl.a. p. g. a. den pædagogiske (formale) aktive fjerde væg, som styrer aktiviteten, tiden og rum-

met, i kombination med ikke-rollespillende omgivelsers kommentarer (fjerde væg). Rollespillet 

starter forfra, hver gang, uden en overordnet kampagne eller scenarie. Rollespillet har mere karak-

ter af et orienteringsløb, hvor æstetisk fremstilling i etiske fordoblinger (rollespil), ville forsinke 

målet med aktiviteten (”closed ended”). Rollespillet i de andre fritidsklubber kan sammenlignes 

med spejdernes tropsaften (noget der skal nås). 

(I TV-udsendelserne om Barda har/er de voksne ”den fremmede stemme” og den æstetisk frem-

stilling (læringstrin 3/4). Børn er udklædte børn, som skal lære af spilledere ((sjov) læringstrin 0 

og 2)(DR´s Bardaudsendelser september 2011)). 

 

Det ser ud til, at skateres processer er helt anderledes (jf. afsnit 3.2.3.4). Med udgangspunkt i ud-

kast til læringstrappe er afsættet at lære at blive dygtig til at stå på skateboard og dygtig kan man 

blive ved (nonformal) at efterligne andre og mere erfarne og lære af deres tricks, teknik, mod mv. 

(og uheld) (først og fremmest læringstrin 1). Skatere udvikler en adfærd (læring 0, 1, 2 og 3/4 

(samlet) – efterligning af fremmed adfærd (kropssprog  ”universel” skateradfærd) og et sprog 

(læring 2 og 3/4 (fremmede stemmer og ord (bl.a. skaterudtryk)), som for mange (”open ended”) 

udvikler sig til deltagelse i skaterkultur som ide og ideologi, udvikling af nyt (mere) sprog og fo-

restilling om at udvikle nye tricks og ny teknik (læringens 3/4).  

 

En lille konklusion: 

Udkastet til læringstrappen kan være med til at analysere, hvordan pædagogikken (og lærings-

sproggenre ((fremmede) stemmer, sprog, ord …) er forskellige i forskellige kronotoper (undervis-

ningen, boldtræningen, spejdere, skatere, andre fritidsklubbers rollespil og rollespillet på Lyng). 

 

Med udkastet til læringstrintrappe ser det ud til at boldspilstræning, spejdere, andre klubbers rolle-

spil og skolens (normale, formale) undervisningsform deler læringstrin (især læringstrin 0 og 2 
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(som responsadfærd)), har det samme fravær af læringstrin 1 og kun i mindre grad er interesseret i 

mening, forståelse, bearbejdning (metarefleksive læringstrin 3 og 4)  

 

Samtidig viser udkast til læringstrin et familiefællesskab mellem f.eks. rollelegere, rollespillere på 

Lyng og skatere i København. Aktiviteterne læres (nonformalt) af nogen, som selv kan, er med 

og/eller kan iagttages ”under gøren”. Her sanses og efterlignes (læringstrin 1) og herfra folder 

læringen sig ud i/af aktivitet (læringstrin 0, 1, 2, 3 OG 4 samles (”koges sammen”)). 

(Skuespilleres læringstrinsprocesser sammen med instruktører burde undersøges nærmere - ?).  

 

Der er overordnet tale om flere forskellige læringskulturer/sproggenre/kronotoper: 

Legenes nonformale og informale læringskultur med uregelmæssige regelmæssigheder, knyttet til 

fri hed, fri tid, frit sted, æstetiske fremstillinger i etiske fordoblinger osv. 

Skolens formale læringskultur med gentagelser, struktur og forberedelse, knyttet til krav i fremti-

digt arbejde (og livschancer) med opfyldelse af forpligtelse, krav, vurdering, test mv. 

Blandingslæringskulturer (formale og nonformale) kan opstå, når skolen giver plads til ”lærende 

lege” eller ”legende læring”, med oplevelse af ”gyldne øjeblikke”, kunstneriske udfoldelser, optag 

til dialogisk undervisningssekvenser, projektarbejder, æstetiske produktioner osv.  

 

 

 

6.1.1. Flere læringsrefleksioner – (kort om) fejl 

 

I note 10 samarbejder to drenge om at fremstille en stor orkøkse og i note 38 samarbejder drenge 

og en pige
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 om at sy telte til ugelejr.  

Teltet sys efter en tegning, som en af drengene har lavet. De har hjulpet hinanden med indkøb af 

stof og samarbejder nu om at klippe, stryge, sy, holde osv., mens de taler med hinanden og de 

nysgerrige, som f.eks. henter kaffe eller bare vil snakke om ”alt muligt” (”som vi gør herude”, 

siger v i en anden sammenhæng). En samtalende fordybelse i arbejdet med teltet, ”krydret” med et 

samtalende og snakkende (muntert) samvær og nærvær om alt muligt andet. 
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 Drengene og pigen er 13-16 år. De i gang med at forberede ugelejr, i den første uge af deres sommerferie. De spi-

ser og sover sammen med mange andre i klubben og kan således siges at være på ugelejr i to uger. Den forberedende 

ugelejr er både et arbejds- og et socialt fællesskab  
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Den samme fordybelse og samtalende nærvær kendetegner øksemagerne. De snitter i liggeunder-

laget, taper, afprøver vægt og hårdhed, snitter igen osv., mens de samtidig taler sammen og med 

de få ”nysgerrige”, som kommer i dette afsides rum. 

Når vi retter blikket mod udkastet til læringstrappe, så er det især læringstrinene 2, 3 og 4 (dialo-

ger, samtaler og metarefleksion, planlægning, samarbejde osv. om arbejdsopgaven) som falder i 

øjnene. En nonformal læring i den pædagogiske institution om teltsyning og øksefabrikation, om 

materialekendskab og værktøj, mens man syr telt og laver økse. Her opstår og opdages fejl og 

konsekvenser af manglende planlægning, som fører til nye løsninger (læringstrin 3/4) efter for-

handlinger, samarbejde og ny afprøvninger.  

Fejl og accept af fejl åbner for læring, jf. fodnote 165 om det ”ufærdige”. I fejlen kan den fejlende 

både lære om sig selv (selvindsigt) og lære om materialet/stoffet/det sociale, som både kan knyttes 

til fejlen selv (årsagen) og rettelse af fejlen (udvikling af nye kompetencer). 

Årsagen til og rettelsen af fejlen kan blive elementer i fremtidige fortællinger om at udvikle nyt, 

som kan handle om at have initiativ, kreativitet og mod (trods fejlen), og elementer i fremtidige 

fortællinger, som kan være med til at undgå gentagelsen af denne fejl. Nye, andre fejl vil være en 

mulighed for den der tager initiativet … 

Og fejl åbner for en informal læring (”sidegevinst”) om andres og eget liv, værdier, mål, erfarin-

ger, planlægning … mens fejlen undersøges og rettes. 

Når øksen er færdig og teltet sat op, så uddeles ros for kunnen. Og muligheden opstår for at for-

tælle om processen. En ”open ended” samtale, som skaber samspillende atmosfære, jf. noterne 28, 

29, 30 og 36, som kan føre til betydningsfulde relationer. 

 

Hvis vi, som vi tidligere har gjort, sammenligner med f.eks. spejdernes læring, så tydeliggøres det, 

at der hos spejderne er tale om læringstrinene 0 (formal læring om brug af kniv, økse og sav) og 2 

(formallæring – den rigtige dialogiske anvendelse af kniv …) med efterfølgende markering af, at 

”prøven” i anvendelse godkendes med ”duelighedstegn”. 

Spejderne skal ikke undersøge, hvordan man gør. De skal koncentreret gøre det rigtige (undgå 

fejl). Informal snak eller samtale (se nedenfor) kan skade koncentrationen og befordre (fatale) fejl 

som f.eks. rigtige sår.    

Spejdere anerkendes (”closed ended) for kunnen med duelighedstegn som signalerer til omverden 

om den enkeltes engagement i spejderbevægelse, om den enkeltes dygtighed og udholdenhed, og 
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kan føre til open ended samtaler (glans) om erhvervelsen af duelighedstegnet, efter begivenheden 

eller bestået prøve.   

 

 

6.1.2 Flere pædagogiske refleksioner – interaktionssamspil. 

  

Som det ses igennem hele ovenstående undersøgelse af rollespillet på Lyng, så ville ”man” med 

gængse betegnelser kalde rollespillet en dialogisk, polyfon og interaktiv
216

 aktivitet.    

 

Når interaktion undersøges i menneskeligt samspil, så bliver det muligt at ”udvolde” udkast
217

 til 

nogle nye typificeringer (”sten”) i sociale samspil/samhandlinger (”bindemasse”). 

 

1) Proreaktive interaktionssamspil. Et eksempel kan hentes i DR 1´s ”Kæft, trit og knus” 

(26.05.10). Unge anbragte bliver meddelt, hvad ”de skal arbejde med” på en skitur til Nor-

ge. De skal ikke bare stå på ski (lege og have det sjovt). De skal arbejde (alvorligt alvor) 

med de problemer, som pædagogerne ved, de har med sig (også på skitur). Dette meddeles 

som ”fokuspunkter”. Man kunne kalde det en krænkelse på forskud (: ”skæld ud” for en 

sikkerhedsskyld, fordi det kan gå galt for barnet, hvis pædagogen ikke får fortalt (skældt) 

barnet (ud), inden man skal af sted). I (en anden) ungdomsklub indledes rollespilsaktivite-

ten med en påmindelse. ”Sidste fredag …” udpensles, mens unge uroligt venter på, at (12-

årig dreng:) ”skæld ud bliver overstået” … det er ”træls, at alle får skæld ud”, for det er 

”kun s, t og v som ikke kan finde ud af det” … og ”hvorfor kan vi ikke bare komme i gang 

… vi har kun to timer”. 

I Mogensen 2011 findes eksempler på, at lærer begynder skoletime med bebrejdelser (læ-

ringstrinene 0 og 2) i forhold til sidste time, ikke udført arbejde mv. Disse timers rytme og 
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 Sælgere af og oplægsholdere om ny undervisningsteknologi: ”smartboards” anvender igen og igen i efteråret 2010 

og foråret 2011 betegnelsen ”interaktiv”, når fordele ved smartboardteknologien skal formidles på UC Syddanmark. 

Smartboard sælges som interaktivt medie, hvor interaktivitet tilsyneladende knyttes til, at elever/studerende kan 

”komme til orde” på smartboard og dermed forventes at blive mere aktive i undervisningssammenhænge. Vi forlader 

denne forståelse af interaktivitet. 
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 Nedenstående er på samme måde som ”læringstrintrappe” et udkast. ”Undfangelsen” af udkastet til interaktions-

samspil har mange ”fædre/mødre (gener/kromosomer)”: Krænkelser, uretfærdigheder, magtfulde overgreb, behavio-

risme mv. er en type af ”genelementer”; og fordybelse, optagethed, gensidighed, indlevelse mv. er en anden type gen-

elementer; og overskridelse af sig selv, planlægninger, forberedelser mv. er endnu en type af genelementer. 
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pulse er træge, uharmoniske, og ofte præget af (ny) skæld ud/krænkelse/vrede. Et ”hvis, så 

…”-spil er gået i gang (Berne 1977).  

Det proreaktive samspil styres (ejes) af en ”entreprenør”, som funktionelt, instrumentelt og 

monologisk vil sikre sig, at noget sker/ændrer sig, fra en (clossed ended) fortid uden nutid 

til en fremtid (mistillidskommunikation). En professionel, analytisk, empatiaflært (jf. fod-

note 207) og distanceret forståelse af læring. De kognitive pædagogiske teorier indskriver 

sig i denne tradition
218

. 

(Det proreaktive interaktionsspil har været med til at ”føde” forestillingen om, at børns/ 

unges/udviklingshæmmedes reaktive interaktionssamspil på de proreaktive betingelsesrea-

liseringsmuligheder (Mørch 1993) kunne føre til (øget) modstand, oprør eller resignation 

mv., som må være en (divergerende) læring (læringstrin minus 1), som ingen pædagog, læ-

rer, leder eller træner ønsker sig (jf. fodnote 207)).   

     

2) Reaktive interaktionssamspil. Her er tale om to typer. I den første type reagerer professi-

onel, lærer og pædagog på unges/børns/udviklingshæmmedes udspil. McGee´s (2010) 

”gentle teaching” og ”Marte Meo-metoden” (Birk Sørensen 2007) er to repræsentanter for 

denne type samspil. Børn og udviklingshæmmede peger, og professionel følger børns/ud-

viklingshæmmedes pegen og bekræfter og anerkender dermed barnet/den udviklings-

hæmmede. Den professionelle reagerer på en andens initiativ. I denne type reaktive inter-

aktionssamspil lægges op til, at barnets/den udviklingshæmmedes stemme kan blive en 

stemme i dialoger (i Habermas´ etiske forståelse af den kommunikative handling) mellem 

barn og professionel (jf. afsnit 5.4). Læringstrinet er først og fremmest læringstrin 2. En 

professionel nonformal læring om børn/ …, som samtidig bekræfter (anerkender) børns/ 

… initiativ. 

I gentle teaching og Marte Meo ”finder” voksne børns/unges og udviklingshæmmedes ini-

tiativer og intentioner og lærer tilsyneladende børn/ … gennem anerkendelse af initiativet 

og intentionen ”selvværd” og ”selvfølelse”, som ser ud til at være den moderne, ”rene” 

pædagogiks formål (Rømer et al 2011). En optagethed af ikke-krænkende anerkendelse og 

en pædagogik rettet mod ”væren” (horisontal ”kunnen” (jf. fodnote 170)). 
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 Baggrundslitteratur: Feldman 1973, Kornerup 1999, Oestrich 2009, Rygaard 1991, Tingleff et al 2008 … 



 220 

I den anden type reaktive interaktionssamspil har den professionelle initiativet i f.eks. sko-

lens undervisning og nogle børnehavers læreplansarbejde (jf. fodnote 208 og 209). Den ak-

tive professionelle tager initiativ (initierer) og gør børn/unge til respondenter (svare rig-

tig/forkert) på initiativerne (initieringerne). Respons fører til reaktiv evaluering af svarets 

rigtighed, som kan føre videre til nye initieringer (udspørgen). Dysthe (1997) kalder denne 

form for grundlæggende monologisk. Her vil man tale om læringstrinene 0 og 2 i en for-

mal læring. 

I dette reaktive interaktionssamspil lægges op til begrænset, fokuseret, ikke-kreativ reaktiv 

læring og mønstre og vanehandlinger, som samtidig kan begrænse og afskrive sig mulig-

heder for fortolkninger og andre muligheder, når den begrænsede interesse er det rigtige 

svar (”snævert perspektiv (Tuft 2009)). Scharmer (2008) kalder det downloading til menta-

le modeller, som fører til sædvanebestemte handlingsmønstre, som bryder med forhold til 

verden, helheder, indsigt, øjemål, sirlighed, intuition, nærvær, åbenbaringer … 

 

Lektielæsning kan iagttages som et reaktivt interaktionssamspil, som kan ”hjælpe” elever 

til at reagere/respondere rigtigt på læreres spørgsmål/initiativer/interesser. 

 

3) Aktiv interaktionssamspil. Eksempel: Cooperativ learning (Kagan et al 2009) ser ud til at 

have potentiale til at kunne bryde med undervisningens normale reaktive interaktioner, når 

elever i ”bordgrupper” samarbejder og samtalende inddrager læst stof, egne erfaringer og 

forståelser og undersøgelser, mens de nonformalt og informalt (jf. fodnote 209) løser op-

gaver. Forholdet mellem en aktiv og en reaktiv interaktionsvurdering kan afhænge af, 

hvordan ”høringen” i gruppernes arbejde/svar/løsninger organiseres.  

I Mogensen 2011 udvikler timerne i 9. a i løbet af udviklingsprojektet sig fra en blandings-

form af reaktive og aktive interaktionssamspil til overvejende at være et aktivt interakti-

onssamspil. Læringen i (udbyttet af) bordgruppernes aktive interaktionssamspil (for)blev 

(efterhånden) et aktivt interaktionssamspil, når lærere og bordgruppernes elever ”mødtes” i 

samtalende samarbejde (polyfon, dialogisk sproggenre) om forståelser, udkast til løsninger 

og forståelsen af løsninger af opgaverne
219

. Læringstrinene er overvejende 2 og 3/4 – og 1, 

når læreren går i aktivt interaktionssamspil (nonformal læring og dialogisk sproggenre) i 

bordgrupperne. 
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 En lærer udtrykker, at det er sjovere nu, når elever lærer matematik, i stedet for at elever kun er interesseret i det 

(reaktive) rigtige facit og blive færdige med opgaverne.  
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Projektarbejdsformen er et andet, grundlæggende aktiv interaktionssamspil (jf. bl.a. Ber-

thelsen 1985). Projektarbejdets læringstrin er overvejende 2 og 3/4 – og 1, når projektar-

bejdets medlemmers færdigheder giver anledning til læring af hinanden (og underviser) 

som rollemodeller. 

Projektarbejdets læringsform er overvejende nonformal og informal.     

De undervisere, der formår at etablere et aktiv interaktionssamspil i en dialogisk, samta-

lende undervisning (jf. Dysthe 1997, 2003 og 2005 og s. 181) uden at anvende metoder 

som f.eks. cooperativ learning (jf. ovenfor) må udover generel tillid til elever og sig selv, 

trække på et overskud af procesviden, kommunikative kompetence og ”stofviden” for at 

kunne (for)blive i et aktiv interaktionssamspil (Rømer 2010).  

 

Rollelege og rollespillet på Lyng er i dette udkasts forståelse af interaktionssamspil ek-

sempler på aktive interaktionssamspil. Deltagere ”mødes” i æstetiske fremstillinger i etiske 

fordoblinger. Både de æstetiske fremstillinger og de etiske fordoblinger kan kun lykkes, 

hvis interaktionssamspillet er aktiv, open ended, dialogisk og polyfon
220

. 

 

En særlig type af aktivt interaktionssamspil er det interaktionssamspil, som opstår, når rol-

lespillere sminker hinanden. ”Lynet” i note 47 er sminket gul af en pige og en dreng, spe-

dalske sminkes hvide af hinanden, orkerne sminker hinanden, elverne sætter ”spidse ører” 

på hinanden osv. Mens der sminkes, tales om forslag til særlige effekter, om sidste fredags 

fest, om det kommende rollespil, om lektier, om moders nye tatovering osv. En nonformal 

læring i/om rollespillet og informal læring om ”livet”. 

At lade sig sminke af en anden på kroppen (f.eks. ”lynet”) og i ansigtet fordrer en grund-

læggende tillid til den andens opmærksomhed, gode vilje og etiske fordoblingsevne, og 

samtidig en åbenhed for offentlig (intim) berøring af andre. 

Efter sminkningen løbes ud på toilet og resultatet besigtiges i spejle, mens sminkør/-øse og 

den sminkede sammen kommenterer resultatet/spejlbillede (jf. fodnote 193). 
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 Enkelte pædagogikundervisere på UC Syddanmark med ”smag” for et aktivt interaktionssamspil taler om ”gyldne 

øjeblikke”, når studerende ”tager kridtet” fra underviser og ”føder nye” modeller og sammenhænge på tavlen eller i 

samtaler (”tegn” på læringstrinene 3/4).   
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I det aktive interaktionssamspil kan opstå modet til at se, forstå og fortolke noget på en an-

den måde. En forvandlings- og forandringsenergi, som kan føre til at unge aktiverer fore-

stillingsevne, bliver proaktive i deres interaktionssamspil og kan se mønstre, som en ”seer” 

(NPC´er og SL´er), i helheder (f.eks. ”rollespillet på Lyng/”vi er elvere” (matrice) …). 

 

4) Proaktiv interaktionssamspil. Et eksempel på proaktiv interaktionssamspil er læreres (og 

pædagogers?)
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 didaktiske overvejelser (læringstrinene 3/4) inden samvær med elever (og 

børn/unge). Didaktikkens ”hvem” skal lære ”hvad” (stoffet), ”hvorfor”, ”hvordan”, ”hvor” 

… og forberedelse af stoffet er et eksempler på proaktiv interaktionssamspil i forhold til et 

interaktionssamspil, som skal komme. Et proaktivt interaktionssamspil, som kan hænge 

fast i tradition, historie, fordi … 

Det proaktive, didaktiske interaktionssamspil er af forskellig ”kvalitet”, afhængig af om 

lærere (pædagoger) har ”smag” for det proreaktive, lukkende og kontrollerende (”closed 

ended), det mere åbne, samspillende (”open ended”) og/eller lukkede, evaluerende reaktive 

eller det aktive, dialogiske interaktionssamspil
222

.  

I den normale undervisnings interaktionssamspil er det proaktive interaktionssamspil nor-

malt forbeholdt undervisere og henlagt til tiden inden interaktionssamspillet. 

 

Elever kan blive reaktive (og evt. proreaktive (jf. 9. klasseelev, som strategisk rækker fin-

ger op, så hun ikke bliver spurgt, men set, i fodnote 148) på underviseres proaktive inter-

aktionssamspil – og for denne forfatter i ”gyldne øjeblikke” proaktive i interaktionssam-

spil, når studerende ”tager kridtet” med nye (emergerende) narrativer, oplevelser af mod 

og kunnen og af ligeværd med fornemmelse af kontrol over ”viden” (viden om viden) og 

kontrol over vilkår (sammenskrivning af en bachelorstuderendes evaluering). 
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 Et lille ikke-offentliggjort pilotstudie i 2007 viste, at 8 af 10 pædagoger ”tager bestik” af stemningen i institutio-

nen, når de ”møder ind” og sætter noget i gang, hvis det passer ind i det, børnene er i gang med. De forbereder sig 

ikke (”næsten aldrig”) til arbejdsdagen. 1 pædagog arbejder med ”krop og bevægelse” og er i gang med at udvikle 

børnehavens legeplads sammen med børnene og forbereder sig derfor. En anden vil gøre børnehaven til en ”teaterbør-

nehave” og har hver dag forberedt teaterlege, som kun ”sygdom i personalegruppe” kan aflyse. 

I skrivende stund (efteråret 2011) er 25 pædagogstuderende i gang med 25 udviklingsprojekter i 25 forskellige pæda-

gogiske institutioner. De studerende skal planlægge og gennemføre aktiviteter, som bl.a. berører nogle dagsrytmer. De 

foreløbige (felt)noter viser to tendenser: 1) En velvilje i forhold til at prøve noget nyt, som studerende kan afprøve/ 

gennemføre (”som ikke kræver noget ekstra af personalet”), og 2) En modstand som begrundes med a) ”der er vores 

beboere ikke endnu”, b) ”det gider vores unge ikke”, c) ”jeg ved ikke, om jeg har lyst til projektet, hvis det betyder, at 

vi skal forpligtige os til at gøre det samme?” osv.      
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 Lærerne som deltog i udviklingsprojektet i Mogensen 2011 taler om at gå fra en tekstnær, lukkende og facitorien-

teret forberedelse i starten af udviklingsprojektet til en kreativ, fantasiskabende, åbnende og langt mere tidskrævende 

forberedelse (læse mere end kun stoffet) til det aktive interaktionssamspil i det ”samtalende læringssamarbejde.” 
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På byggelegepladsen (bl.a. Schultze-Henningsen 1995), på skaterbanen (jf. afsnit 3.2.3.3.), 

i rollespillet på Lyng, i rollelege og … ses eksempler på, at børn/unge forholder sig proak-

tivt (læringstrinene 3/4) til ”næste gang”. 

Da pigerne ”fik lov” af drengene til at lege med i husbyggeriet i en klub i Smørumnedre
223

, 

gik pigerne i weekenden i genbrugsbutikker og købte ting, som kunne bruges til indretning 

af de huse, drengene havde bygget. De forberedte (proaktivt) mandagens lege/interaktions-

samspil om lørdagen (”vi glæder os ... det bliver hyggeligt”) 

 

I rollespillet på Lyng findes forskellige typer af proaktive interaktionssamspil i forhold til 

det kommende aktive interaktionssamspil. Nogle proaktive udkast til aktivt interaktions-

samspil er investigations (jf. noterne 59, 60 og 61) til næste rollespilsaften/ugelejr. En an-

den type proaktive interaktionssamspil er knyttet til den skriftlige proces, som skal føre 

frem til en tydeliggørelse af en rolle, når rollers baggrundspapirer (BG´er) med rollens hi-

storie, hensigter, styrker mv. nedskrives inden ugelejren (jf. afsnit 4.0.4). Og den selvorga-

niserede klargøring til aftenens (eller ugelejrens) spil med indretning af borgværelse, kro-

stue og andre forberedelser (fabrikation af orkøkse, teltsyning, indretning af dværggrotte 

…) 

 

Disse proaktive interaktionsprocesser er knyttet til de enkelte og alle rollespillere, som 

planlægger, forestiller sig, drømmer (jf. note 28), køber ind (f.eks. fisk (jf. note 35), lærer 

sig at sminke sig (og andre) som f.eks. spedalsk, ”overfaldet” (jf. note 61) eller som ork og 

sortelver osv. At kunne noget, som for den/de unge normalt ikke kan lade sig gøre (”her-

ude kan jeg alt …”)  

En anden type proaktive interaktionssamspil, som kan føre til aktive interaktionssamspil 

senere i rollespillet, er unges overvejelser, når de skal beslutte sig til, hvordan points skal 

fordeles som EP´er, RP´er mv. (jf. afsnit 4.0.4 og noterne 49-52). I samtalerne med SL´er, 

som ajourfører karakterark opstår ofte et fælles aktivt og proaktivt interaktionssamspil, når 

de sammen i samtaler finder ud, hvad points betyder for rollespillernes fremtidige rollespil. 
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I samtalen med den mervidende SL´er lærer rollespillere om konturerne i en fremtid, der 

måske kan komme. Fra en observation (karakterark) til opdagelsen af muligheder for hand-

linger og produktion af nyt/bedre rollespil (forhåbentligt). 

Når SL´erne og NPC´erne udvikler, planlægger og igangsætter f.eks. intriger er det resultat 

af (feed back på) aktive og proaktive interaktionssamspil. Og de nye intriger skal ”føde” 

fremtidige, nye aktive og proaktive interaktionssamspil med ”undfangelse” af eller ”bestø-

velse” med nye ideer (investigations) og manifestationer (sminke, udklædning, indkøb …). 

Som en kreativ dans med inspiration, indfald, brud på konventioner – inden for omfavnel-

sen af spiluniverset og matricens former. En viden om viden i rollespillet udvikles. 

 

Rollespillet på Lyng (og skaterbanen) kan med generelle samfundskritiske iagttagelser beskrives 

som ”en oase”, et særligt fristed, i senmoderne unges almindelige henvisninger til proreaktive og 

reaktive interaktionssamspil i skolens og andre fritidsaktiviteters monologiske og formale sprog-

genre/kronotoper (jf. fodnote 211). 

I rollespillet på Lyng møder unge, som en undtagelse (t: en ”oase” i hverdagens ”ørken”), en mu-

lighed for skabende, kreativt, planlæggende, drømmende … proaktive og aktive interaktionssam-

spil (jf. noterne 12-14, 28-31 og 36). En karnevalismens dialogiske og polyfone, nonformale og 

informale læring drevet af ”open ended”, aktive interaktionssamspil, som føder fortællinger, 

drømme, planer, fantasi, samtaler (”glans”, jf. afsnit 3.1.1) inden og efter ”opholdet i oasen”. 

 

Hvis vi vender blikket mod den moderne pædagogiks optagethed af relationer og anerkendelse 

(f.eks. Børn og Unge 24/09, Lynge 2007) og iagttager ovenstående med en forskel, som med Me-

ad (2005) definerer sociale samspil som ”interaktioner” (kort varige, formålsrettede, pligtoriente-

rede, fremmedbestemte, gennemskuende æstetiske fremstillinger, monologiske mv. samspil) og 

andre som ”relationer” (sociale samspil som fortsætter i indre dialoger, som forestiller sig en nu-

tidig fremtid (tillid), som opbygger fortællinger om/med hinanden, som forpligter, som respekterer 

æstetiske fremstillinger, som ansigtsbevarende osv.), så vil de (alle?) proreaktive interaktionssam-

spil og mange reaktive interaktionssamspil fastholde, at det sociale samspil forbliver interaktioner, 

og så vil de (alle?) aktive interaktionssamspil og de proaktive interaktionssamspil være befordren-

de, for at betydningsfulde relationer opstår, når interaktionssamspillet har vist sin gensidige ro-

busthed og ”bærekraft”. 
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6.1.3. Flere pædagogiske refleksioner – systemlukning/passage. 

 

Indledende ekskurs: 

Når det generelle pædagogiske landskab iagttages, ser det ud til, at der tvivl om ”ejerskabet”. Er 

en institution en del af statens eller kommunens forpligtigelse og/eller særlige indsats. (Retorikken 

om mere forældreansvar i forhold til børns/unges adfærd i institutionerne kan i denne forbindelse 

give mening.). Eller er institutionen forældrenes (f.eks. kunne Erhard Jacobsen tilbage i 1970´er-

ne hævde, at ”skolen er forældrenes skole”). Institutionerne kunne også være (forældre)bestyrel-

sernes eller ledernes (så vil retorikken om ledelse give mening). Eller de ansattes eller børnenes/de 

unges (indsattes). 

Når der er tvivl om ejerskabet, kan der opstå behov for styring, kontrol, tests og dokumentation. 

Alle betydningsfulde interessenter kan opleve, at hvis noget styres, kontrolleres osv., så kan man 

springe den grundlæggende konflikt om ejerskab over
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. Man kan indføre et Bestiller- (politikere 

og/eller forældre) – Udfører- (ledelse og ansatte) – Modtagerprincip (elever, børn, unge), hvor 

både udførere og modtagere kontrolleres, testes osv. Hverdagen kan blive en monologisk tale ”om 

nogen”, ”nedad” i systemet. ”Ejerskab” anonymiseres, bureaukratiseres (evt. styret af ”kapitalis-

mens usynlige hånd”) og knyttes til, at ”få noget (mest) for pengene”. 

Denne lille indledende skitse til en samfundskritisk ekskurs forlades nu, og vi går nu igen videre 

til rollespillet på Lyng. 

 

I rollespillet på Lyng er ”ejerskab” ikke til diskussion. Her er tale om en helt anden logisk type, 

som retter sig mod deltagerne.  

Spørgsmålet er: ”Vil du være med eller ej?”, og hvis den unge vil være med, så er han/hun (nor-

malt) ny, tre gange, og skal mødes med L for at lære og tale om, hvad rollespil er (jf. note 21). 

Bagefter, hvis det er noget for den unge, kan han/hun ”melde sig ind i rollespillet” og ”er rollespil-

ler på Lyng”. 

I pædagogikken kunne det kaldes, at valg tages af personer på ”oplyst grundlag”, med vægt på 

mening, muligheder, ejerskab osv. (jf. f.eks. Bruner 1998, Bateson 2005).  

Kampagnen er som den er: ”Kongeriget Talansar”. Er rollespilleren med på ugelejr, så er det også 

et rollespil i denne ramme, bare i et andet landskab. Orker, mennesker, elvere, sortelvere og dvær-
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 Disse refleksioner har afsæt i Luhmanns systemteori (f.eks. Luhmann 2006) 
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ge er, som de er, og reglerne er de samme osv. En ramme gives, og der er en (rollespils-)mening i 

og med rammen. 

 

Gennem den tydelige ramme/framing skabes, som bl.a. Lakoff (2002), Bateson (2005), Bruner 

(1998) mfl. paradoksalt hævder, en oplevelse af frihed. Flere rollespillere har i samtaler og inter-

views sagt (næsten enslydende): ”Kun i Lyng kan jeg være mig selv” og/eller ”Kun mens jeg spil-

ler rollespil, kan jeg være mig selv” og/eller ”Jeg er kun glad om torsdagen, henne i skolen, for 

torsdag skal jeg til rollespil. Der er jeg fri”
225

. 

 

Rollespillet på Lyng tilbyder tydelige grænseovergange
226

 (passage
227

 (Reeh 1988)):  

Før kl. 18: Egen ankomst eller ankomst med evt. afsked med familiemedlem (chauffør), snak, 

sværdkampe, glæde over gensyn, se på nye våben, tale om, hvad man skal, osv. En del gør klar til 

spillet: finder borgvagternes skjolde og kapper i container og bærer dem til borgværelse. Andre 

bærer borde, tronstol mv. på plads. Boldsal bliver indrettet til krostue (jf. ansvar og ansvarlighed i 

afsnit 5.1 og fodnote 188). 

Kl. 18 kalder hyletone fra megafon til ro. Ledere (SL´ere og NPC´ere) og L samles på borgbanke 

og (almindelige) rollespillere samles i en stor flok i borggården, så de kan høre L give beskeder og 

fortælle om aftenens scenarier (bl.a. ”overførte” scenarier og intriger fra forrige torsdag). 

Derefter stiller rollespillere op i to-tre rækker til våbenkontrol, som udføres af ældre rollespillere 

(NPC´erne), som har opnået status og erfaring. Våbenkontrollen skal sikre rollespillet mod farlige 

våben. Rollespillets kampe handler om ”skade” og ”livspoints”. Risikoen for rigtige, fysiske ska-

der formindskes med våbenkontrollen. 
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 Når dette paradoks er diskuteret med kollegaer, så er denne forfatters undren blevet mødt med: ”Det er klart at 

spille en rolle og spille en anden giver frihed”. Kollegaer er her (intuitivt) på linje med Thomsen (2004). Denne tilsy-

neladende indlysende sandhed (ikke-paradoks) for kollegaer skærpede denne forfatters interesse for analyse af dette, 

som fortsat opleves som et paradoks. 
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 Spejdernes og boldspillernes aktiviteter har også overgange, jf. afsnit 3.2f.  
227

 Passage er et (ufærdigt) begrebsbillede eller en tankefigur, som filosoffen Walter Benjamin arbejdede med frem 

mod sin død i 1940. Passage beskriver (kort fortalt) overgangen fra en tilstand til en anden. Overgange kan være fysi-

ske som f.eks. gaderobe til koncert- og teatersal, gaderobe til besøg/fest mv., våbenhus i kirke, ventesale hos læger, 

omklædningsrum til idræt osv. Passage kan også være ”tider” (f.eks. den langstrakte ungdomsperiode og ophold på 

hospice i den anden ende af livet, og de korte: f.eks. frikvarter, kaffepauser mv.) og være begivenheder, som f.eks. at 

blive ”fulgt op i kirken” til den kommende ægtefælde, eller mere profant at gå til eksamen, indvandrerprøve eller 

lignende og samling af ritualer som f.eks. i forbindelse med konfirmation, fødselsdagsfester osv. I passagen forvand-

les man til noget andet (f.eks. fra x  publikum i teater, fra barn  voksen, fra brud  ægtefælde, fra studerende  

cand. x osv.). Passagen er forvandlingens rum til noget andet, og kan passeres langsomt, nydende og andægtigt (f.eks. 

brudens særlige gang op ad kirkegulvet), eller hastigt (som en ”dørtærskel”, når en 5-årig pige i Bramming siger: ”Nu 

siger vi, at jeg var moderen …” og de andre automatisk ”går med ind i ”legerummet””). 
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Fra våbenkontrollen fortsætter ca. halvdelen af rollespillerne til markslaget ude på pladsen mellem 

Ravnsborg, elverskoven og orkskoven. Markslagets to hold er selvvalgte og/eller tilfældigt sam-

mensat. Her kan motiver for andre alliancer end rollespillets almindelige alliancer spille ind (f.eks. 

at være sammen med eller at være mod stærke; eller at være sammen med eller mod sine venner; 

eller måske noget andet?). Ofte ses unge, som kæmper specielt mod L og T eller NPC´ere med 

status (jf. fodnote 212). Markslaget startes og afsluttes af hyletone fra megafon. Den samme 

NPC´er ”har megafonen” torsdag efter torsdag. Markslaget gennemføres tre gange, som ”ren 

kamp og kage” og er ikke en del af selve rollespillets kampagne på Lyng.  

Den anden halvdel af rollespillerne (ca.) er tilskuere til markslaget eller er de ældre piger, som 

efterhånden er klædt om (jf. fodnote 125). Tilskuerne snakker stående og/eller siddende sammen 

med hinanden og venter på, at markslaget er forbi. 

Efter markslaget (ca. kl. 18.30)  1) rollespil går i gang. Racer og grupper samles og spiller rolle-

spil. 2) nye mødes med L (jf. note 21). De nye føres efter samtalen om rollespil ind i borgvagten 

og/eller ud på ”opgave” (intrige) af L eller NPC´er. 

Rollespillet som borgvagt læres som kombination af direkte ord (ordre og anvisninger  god 

borgvagtadfærd) og forevisende som ”befalingsmand” (rollemodel (”kan blive ligesom dig” (Tøn-

nesvang 2002)). En passage kan være begyndt, hvis den nye rollespiller vil ”forvandles” til god 

borgvagt og senere god befalingsmand. 

 

Passagens processer og ritualer gennemføres torsdag efter torsdag. Der skabes både et fællesskab 

(et ”vi”) og en stemthed/grebethed (Gardamar 2004). En passages forvandlinger af unge gennem 

en række ritualer. 

h: ”Nu er vi i gang. Nu spiller vi rollespil” og med Gardamar kan man sige, at ”nu” spilles rolles-

pillerne (jf. afsnit 3.1.8), når markslaget er slut. Rollespillerne er kommet ind i det magiske, frie 

sted, med den sikre orden (matrice) og det privilegerede sted, hvor det sædvanlige, usædvanli-

ge, groteske og alt andet kan ske. 

 

Rollespillets passage kan med reference til figur 1 (s. 65) fremstilles således: 

Ankomsten: Dette er ”kun” en leg med løb, små kampe, snak osv.  L´s briefing inden rollespil-

let: Alvorsritual  våbentjek: Alvorsritual  markslag: ”Kun” en leg  rollespil: a) dette er en 

leg (for de uøvede) // b) rollespillet spiller rollespilleren (for de øvede). 
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Alvorsritualerne er en del af passagens magiske døre/steder, som giver adgang til og skal passeres, 

for at forvandlingen af unge til rollespillere i ”Kongeriget Talansar” kan finde stede.  

Når markslaget og hyggen omkring markslaget er slut, er man igennem passagen og inde i det 

eftertragtede sted. 

 

Hvis man undersøger rollespillet på Lyng som et særligt socialt kommunikationssystem (Luhmann 

2006, afsnit 3.0.3 og figur 1), med egne kommunikationer (et eget sprog), egne medier (”det er en 

alvorlig leg, et alvorligt spil”), og egne forskelle og koder (”in game/off game”) og egne iagttagel-

sesforskelle (plus/minus race, erhverv, EP, RP mv.), så kan det påstås, at rollespillet på Lyng hver 

torsdag aften er i stand til at etablere sig som en forskel, der gør en forskel – at skabe et ”lukket 

system” (pastichen, matricen, karnevalet) – et ”Kongerige Talansar”
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, som samler unge om at 

lege/spille sammen, at være med, at ”mødes” (jf. afsnit 5.4) og møde det nye, overraskende i sce-

narier, intriger og investigations og i egne og andre æstetiske fremstillinger i etiske fordoblinger. 

 

Et ”lukket system” (pastiche, matrice, karneval), som de unge rollespillere oplever som en frihed 

og som en mulighed for at kunne være sig selv. Et ”lukket systems” åbenhed til, frihed til og mu-

ligheden for at kunne ”spille rollespil på andres rollespil (æstetisk fremstilling i etisk fordobling)”. 

Framingen og lukningen af det sociale kommunikationssystem er forudsætningen for de åbne, 

proaktive og aktive interaktive nonformale og informale samspil, meningsfuldheder, muligheder 

og karnevalets sproggenre/kronotoper.  

 

Framingen og lukningen af det sociale kommunikationssystem ”udelukker” nemlig også (: de mo-

nologiske sproggenrer/kronotoper, formale læringsprocesser, den virkelige, alvorlige virke-

lighed/alvor og de proreaktive voksne). 
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 Luhmann (bl.a. 2006) hævder, at systemers ”succes” afhænger af deres evne til at uddifferentiere sig, ”lukke sig”, 

med særlige kommunikation, som samler sig om meningen med systemet. Hvis vi ser på skolen, så er tvivlen om 

ejerskabet ødelæggende for skolen. Politikken vil skabe resultater (skatteindtægter, selvforsørgende borgere, og vise 

evne til magtudøvelse) i forhold til omkostninger (magtens og økonomiens systemer). Forældrene vil formodentlig, at 

børn klarer sig i samfund og i forhold til sig selv (selvværd, et intimitetens system om ”kærlighed”). Lærere vil for-

modentlig mindst to ting. Opnå status og anseelse i et økonomisk system, så de kan betale regninger, og opnå, at ele-

ver bliver bedre, dygtigere og ikke værre og dummere, som resultat af undervisningen (pædagogikkens system). Ele-

verne går i skole, fordi de skal, ikke kan være hjemme (forældre på arbejde), for at være sammen med venner (”inti-

mitetens/kærlighedens system) og måske for at lære noget (Højlund 2002). 

Rollespillet på Lyng er en anden kommunikation (et ”lukket system”): ”Dette er en alvorlig leg eller et alvorligt rolle-

spil” i tre timer. Systemkoden er ”alvorlig sjovt  alvorligt, ikke sjovt”.  
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Systemlukningen udelukker (ekskluderer) ikke deltagere (jf. note 63 (m som ork) og 57 (”mine 

piger”). Der skældes ikke ud eller adfærdsreguleres. Passagens (meget lette og letforståelige) al-

vorsritualer giver adgang  1) ”kun” er et rollespil; eller 2) rollespil som ”spiller” rollespillere. 

 

I andre klubber ”frames/lukkes” rollespillet ikke som et særligt kommunikationssystem, afgørende 

forskelligt fra andre pædagogiske kommunikationssystemer i klubben. Her er ikke en længere, 

magisk passage, som forvandler. Fredag kl. 14 er ikke en gang en ”tærskel”, som trædes henover. 

Man er stadig i ungdomsklubben, og ”de, der ikke kan finde ud af det”, er stadig de samme. De er 

ikke forvandlede til rollespillere.  

Rollespillet i disse klubber er voksenstyret og voksenkommenteret, og forbliver en del af hverda-

gens monologiske sproggenre/kronotoper, som adfærdsvurderer og regulerer og ”står i vejen” for 

relationelle, æstetiske fremstillinger i etiske fordoblinger, nonformale og informale processer osv.  

 

I rollespillet på Lyng samles rollespillerne igen kl. 20.45 i borggården, efter megafonen har ”hy-

let”, så det kan høres i fjerne egne (elverskov, orkskov mv.). 

L ”debriefer”: Oplyser om fundne våben/pile/bøger mv. som gives tilbage til ejermænd. Enkelte 

rollespillere efterlyser en ”kniv” og lignende. L roser aftenens spilledere (der klappes) og rolles-

pillerne roses for at have spillet godt rollespil (der klappes igen). 

Ovenstående kunne kaldes en passage (jf. fodnote 227), en forvandling af en rollespiller på Lyng 

til en ung i Lyng. Passagen tilbagelægges på mange forskellige måder med meget forskelligt tem-

po og indhold: 

Flokken i borggården opløses i forskellige formationer. En del er næsten med det samme unge i 

Lyng og finder ventende forældre og snakker med dem om aftenens spil (som en tærskel til alvo-

ren), mens der gøres klar til at køre hjem. Andre finder sammen i grupper og begynder at fortælle 

om, hvad de har oplevet (bliver i passagen længe). Nogle begynder at rydde op (ansvarlighed) 

og/eller går ind for at klæde om (det sidste stykke af passagen), og andre igen går til køkken-alrum 

og starter en samtale og snak, ofte om rollespillet og alt muligt fra ”livet” (bliver på passagens 

tærskel).  

Og – Rollespillet kaster ”glans” (jf. afsnit 3.1.1). Alle taler om rollespil, selvom ”man” er blevet 

en ung i Lyng igen. 
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Vi ser nu kort på en sidste pædagogisk refleksion og lader dermed en del mulige pædagogiske 

refleksioner ligge. 

 

 

6.1.4. Flere pædagogiske refleksioner – inklusionsprocesser og performativitet. 

 

Når ovenstående læses, så er et gennemgående kendetegn, at rollespillet på Lyng peger væk fra 

personen og ud på rollespillet mellem rollers æstetiske fremstillinger …, et fælles rollespil og en 

fælles meningsfuldhed (”mødet”) (et fælles tredje i første orden) om noget (handel, alliance, 

fortælling om at være kommet til skade …). Samtidig peges ud på rollespillets (kampagnens) sce-

narier, intriger, investigations og regler/rammer (et fælles tredje i anden orden) om at klare sig 

som erhverv, race og gruppe, skaffe og sikre ressourcer ...  

 

Med en metafor kan man hævde, at rollespillet på Lyng ”cirkler
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/framer” og ”spiller” (jf. afsnit 

3.1.8) deltagerne ind i (fælles tredje i første orden) og danner en ”cirkel/frame” om deltagerne (en 

”indhegning”) i kampagnen ”Kongeriget Talansar” (fælles tredje i anden orden).  

En centrifugal, dialogiske og polyfon sproggenre/kronotop, som skaber muligheder for både at 

”være med” og være ”indenfor”. 

 

En modsætning til centripetale, hverdagssproggenres/-kronotopers processer, som peger på den 

enkelte, som individ med senmoderne krav om individualisering i biografien (jf. næste afrapporte-

ring), som paradoksalt bliver til begrænsning af (normalitets)muligheder (Madsen 2005 og Cohen 

1994) i hverdagens monologiske sproggenres/kronotopers krav om standardisering af (og sorte-

ring i) individualiseringerne (test, kanon, læseplaner mv.) (jf. afsnit 5.1.1). Og/eller en modsæt-

ning til en fremmed eller et systems ønsker om at kunne skabe inklusion (indhegning) med et 

fremmedbestemt fælles 3. 
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 Metaforen ”cirkle” og ”cirkel” er første gang anvendt af denne forfatter i Mogensen 2007a. I aktionsforskning i 

børnehaver blev det synligt, at pædagoger/voksne, som ”cirklede” børn om noget betydningsfuldt, skabte som ”side-

gevinst”, at børn i mindre grupper etablerede lege sammen, efter pædagogen havde ”cirklet” børnene. De dage, hvor 

børnene ikke ”cirkledes”, blev en del børn til ”sværmere”, som ødelagde andres lege. I et mindre ikke offentliggjort 

projekt cirklede studerende som udviklingsprojekt unge i klubber om fællesspisning ved ankomsten til klubben fra 

skolen. Unge forlod bordet i grupper til forskellige aktiviteter. Efter udviklingsprojektet ophørte fællesspisningen, og 

unge kæmpede nu (igen) om at ”komme først” til computere eller til særlig aktivitet. Man bevægede sig ikke længere 

i inkluderende grupper. 
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m fra note 8 og 63 bliver først synlig, som m, da moderen udpeger m som diagnosticeret (ADHD). 

Inden er m ikke en synlig m, som synligt afvigende. m spiller (bare) eller spilles af sin rollespils-

rolle. 

m og andre, der har svært ved at være uøvede orker, ekskluderes ikke i note 63,1. m og andre spil-

ler orker, så godt de kan, mens de efterligner (læringstrin 1) de ældre, ”rigtige/bedre” orker. 

I note 63,2 ekskluderes m, fordi han er ork og ikke menneskekriger (borgvagt), og eksklusionen 

”spilles” efter kampagnens ramme/regler/normer (”efter bogen”), når orken, som iagttages som en 

fjende, forsøges slået ihjel. Borgvagten kæmper mod alle orker og ikke specielt mod m.  

I note 63,3 er m menneske og borgvagt og inkluderet, fordi han er menneske og borgvagt. 

 

Senere – på ugelejr – var det aftalt, at m skulle sove hjemme og kun være med i dagtimerne p. g. 

a. ADHD´en og medicinen. m fik overtalt forældrene til, at han måtte blive på lejren og sove. 

Og m er, som andre rollespillere synlig på ugelejren, fordi denne forfatter nu kender ham (og 

mange andre). Og som ADHD´er er han stadig usynlig. 

 

Hvis ovenstående afsnit om ramme og frame er troværdigt, så kan det påstås, at den tydelige 

framing (passage/systemlukning), og dermed også åbning for aktive og proaktive interaktioner; at 

spille med og på rollespil; at være i rolle; at der peges væk fra rollespillerne mod det fælles osv. 

giver m (og flere
230

) en frihed til at spille med og en frihed i forhold til en hverdagens sproggen-

re/kronotoper, hvor der peges på m (og andre) og adfærd. 

 

Hvilket fører os videre til en mindre pædagogisk refleksion om performativitet:  

Performativitet er et sociologisk/antropologisk begreb om sammenhænge mellem struktur og egen 

påvirkning på struktur (Halkier 2008). 

Til performativitet knytter sig performance- og ritualteori
231

 (se bl.a. Illeris 2005). Steder, institu-

tioner, kulturer, grupper mv. danner ”scripts” for, hvordan man kan ”gøre” her. På kirkegården, i 

kirken, i folkeskolen og på efterskolen (Mogensen 2009), til eksamen, på restaurant osv. ligger 

nogle underliggende strukturer, som disciplinerer og ritualiserer adfærd, positioner, muligheder og 

roller mv., som (mest) nonformalt og informalt læres og reproduceres, mens man ”gør” det. En 
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 Vi husker, at i fodnote 149 står, at en tredjedel af interviewede oplever … 
231

 Til performance knytter sig en række positioner: performer-, omgivelse-, tema-, objekt- og publikumsposition, som 

ikke udfoldes her. 
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læring og reproduktion af en (rigtig) koreografi knyttet til steder (en ”rumlig praksis” (Buciek et al 

2006) og roller.  

Eller en kategorisering som afvigende … 

 

Performativitet kan forklares som en social praksis, som binder aktører/mennesker i et krydsfelt af 

kulturelle og mentale muligheder. Beherskelse af performative kompetencer kan og skal læres, 

reproduceres og nykonstrueres i processer, som bl.a. omfatter tegn, symboler, sprog og æstetiske 

fremstillinger. Et menneske kan træne og/eller øve kropslige og mentale aktiviteter og brug af 

artefakter (sprog, tøj osv.) og opnå mental og kropslig viden om, at sådan praktiserer/performer/ 

”gør” man koordineret ung, ungdom og (passende ”selv)identitet”, f.eks. både som elev, spejder, 

boldspiller, skater, søn/datter, barnebarn, rollespiller mv.).  

 

Den traditionelle, monologiske undervisnings(sam)tale er interesseret i elevers performativitet og 

performance som gode elever, der har lært sig ”den skjulte læreplan”. Den gode elev kan (perfor-

me/) opføre sig roligt og afventende, og afbryder ikke lærer, rækker finger op og venter på at få 

ordet osv. (Bauer 1986, Højlund 2002). 

Elevperformativitet og -performance er en anden performativitet end den performativitet og per-

formance, som forventes i fritiden. 

 

Unge/elever osv. er i hverdagens sproggenre/kronotoper henvist til monologiske sociale ”spejle”, 

som kan spejle, om performativiteten og individualiseringen i biografien (bl.a. Berthelsen 2003, 

Mørch 2003) er en succes/fiasko. En biografi, som er afhængig af en spejlende omverdens, læreres 

og andre unges opmærksomhed. Identitet knyttes til sociale interaktioner og relationer, det fælles-

skabsorienterede (netværk og ikke-ensom) og fordrer en udvikling af evnen til at være tilpas syn-

lig og performe (undgå fejl) på arenaer. (: En paradoksal kamæleon, der netop er tilpas synlig på/i 

forskellige baggrunde (arenaer)). Ellers tales om adfærd… 

 

Det er hårdt og omkostningsfyldt at være henvist til krydsfeltet af egne valg og ”spejles” vurde-

ringer af valg. Unge skal hele tiden ”finde sig selv” i andre. ”Ungdom” er noget, man skal lære at 

være/gøre (f.eks. Mørch 2003 og Ziehe 2007), tilpas, både i skolen, i undervisnings(sam)talerne 

og fritiden. 
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I rollespillet på Lyng er de performative processer med bindingerne til og krydsfelt mellem kultu-

relle og mentale muligheder anderledes ”open ended” end hverdagens, ungdommens og uddannel-

sernes performativitet med bindinger …  

 

Vi husker f.eks. noterne 12, 13, 28, 29, 34, 36. Her taler alle med alle (”her kan jeg alt”), måske 

fordi forholdet mellem det kulturelle og mentale ikke opleves som et krydsfelt og som anden bin-

ding end, at en rollespiller performer (æstetisk fremstilling …) sin rolle (”tager kappen på, så godt 

man kan”) og er deltager (inkluderet) i kulturen. 

  

Fejl, uøvet eller dårligt rollespil og hensynsfulde/-løse ”fjerde vægge” (f.eks. noterne 11, 18, 19, 

22, 50, 57, 63) ødelægger rollespillet lokalt og midlertidigt, og kan stille spørgsmål til en rollespil-

lers performative kompetencer, men rollespillet på Lyng ødelægges ikke. Og fejl, uøvet eller dår-

ligt rollespil skaber ikke afvigere og diagnosticerende monologer. Der spilles rollespil, hvis ”even-

tyret ...” (jf. note 48). 

I rollespillet åbnes for en erfaringsbaseret læring, som med Jarvis (2009) 1) foregår i direkte mø-

der i/med situationer som lykkes/mislykkes, og som 2) mediering af erfaring, fordi møder i/med 

situationer kvalificeres og modificeres af tidligere erfaringer fra møder i/med andre situationer 

og/eller 2,1) som refleksioner og analyser over disse møder … (indre rørelser og uafsluttetheder 

knyttet til fejl, utilfredshed, ideer om noget andet … (jf. også Mathiesen 1971 om det ”ufærdige”) 

og/eller 2,2) iagttagelse af, at andre lykkes/mislykkes (læringstrin 1) og mediering af denne iagtta-

gelse. 

Fejl, uøvet og dårligt spil kan ødelægge spillet i et område, og en flanerende iagttager kan rive 

præst ud af rolle, men så går rollespillet videre, når de lokale svære, dårlige rollespil har været 

svære, med nye, andre og måske bedre lokale rollespilssituationer. Og fejl kan blive en erfarings-

ressource til fremtidigt rollespil. 

 

Og - Næste uge kan man prøve noget nyt og være jurist i stedet for bonde (jf. note 60), eller borg-

vagt, hvis ork er en svær rolle (jf. note 63). Ingen opdager det måske. Det tillægges ikke betyd-

ning, så det bliver ikke en del af andres fortællinger om adfærd og performativitet (m: ”Jeg kan 

bedre finde ud af at spille borgvagt… Det er sjovere, alt det vi skal, hele tiden”) 
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”(Undervisnings)samtale”, som ofte må betegnes som formal, monologisk ”(undervisnings)tale”, 

har et fælles fokus om noget, som en lærer og/eller læseplan har skabt. Et vilkår skabes, som be-

grænser elevers muligheder for indflydelse på, hvilken (elev)performativitet der er en mulighed.  

Et vilkår som kan skabe forskellige elevperformativitetsstrategier eller elevdeltagerstrukturer, som 

f.eks. som aktive eller passiv deltager i undervisning, som forstyrrende (ikke-)deltagere eller pas-

sive ikke-deltagere i undervisningen (tegne, være på mobil og/eller kigge på ”uendelig” mv.) 

(Mogensen 2011). 

  

Undervisningstalen (burde være/)er rettet mod elevers læring(sarbejde): kommunikation i menne-

skers/elevers psykiske systemer (tanker). En kommunikation som drejer sig om mening, menings-

dannelser, forståelse, overskuelighed, kompleksitetshåndtering osv. (jf. Bruner 1998, Vygotskij 

1982, Luhmann 2006 mfl.).  

Læring(sarbejde) i den formale læring (jf. fodnote 209) lægger op til tænkning (finde svar, argu-

menter og løse opgaven) og til (passende) mundtlighed (tænkning kommunikeres mundtligt) som 

regelbundne argumentationer, som kan ligne skriftlighed (fastholdende tænkningens og mundt-

lighedens fremstillinger). 

Formal læring(sarbejde) forestiller sig en proces: lærers undervisningstale  tænkning  mundt-

lighed  skriftlig fremstilling, som lineært fører den lærende til (mere) tænkning, som kan føre til 

(mere) mundtlighed, som kan føre til (bedre) skriftlighed, som kan føre til osv. En adskillelse af 

viden og person (bortset fra adfærdskategoriseringen som rigtig/forkert).  

Læring(s- og erfaringsarbejdet) får et (snævert (Tuft 2009)) performativt respondentperspektiv, 

som samtidig etablerer mange muligheder for at tale om performativadfærd, som passende i læ-

ringen(-s arbejde). 

 

I rollespillet på Lyng sker noget helt andet end i undervisnings(sam)taler og læring(sarbejde): 

Rollespillet på Lyng er, når vi taler om læring(sarbejde), først og fremmest en nonformal, dialo-

gisk mundtlighed, knyttet til både tankens og samtalens karakteristika: finder sted her og nu, er 

spontan (i ”møder” med æstetisk fremstilling …), med korte og lange horisonter (undersøgende og 

skaffende sig fordele/ressourcer), knyttet til mening her-og-nu og der-og-da, associativ, samarbej-

dende, kreativ, kontekstafhængig (race, erhverv, sted (f.eks. orkborg) osv.), indforstået med verba-

le udpegningsord (”min gode Herre” og anvendelse af æseltræets frugter), fraser og gentagelser, 

knyttet til aktivt taleordforråd, udeladelser, ikke-verbale udtryk og ?.  
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Rollespillet på Lyng er ikke præget af snak (bortset fra før og efter rollespillet og i kropigernes 

samvær (jf. note 64). Samtalerne, en dialogicitet som sproggenre, er fokuserede, som i afsnit 

3.1.5 kaldtes sjældne i de moderne pædagogiske institutioner, og handler om noget (et fælles tred-

je) som f.eks. at skaffe sig viden, ressourcer, mv. (klare sig), få opfyldt behov (drikke og mad i 

kroen) eller undgå ubehageligheder (f.eks. tabe ressourcer, livspoints eller lignende).  

Samtale er knyttet til tillid (jf. afsnit 5.4), æstetisk fremstilling … og overholder ritualer (perfor-

mance) for samtaler i samtalers møde (Illeris 2005). 

 

”Snak” er en anden type kommunikationssystem. Her defineres snak som sociale kommunikati-

onssystemer, som ikke kan/vil ”gøre” fælles fokus. Her er andre forhold på spil: f.eks. ”tidsfor-

driv”, socialt at kunne være tilpas med i noget socialt (ikke-ekskluderet) osv. Snak tillader forskel-

le mellem spørgsmål og svar, indfald og afbrydelser mv. Snak sigter på fortsat snak (socialt sam-

vær/forbindelse), og ikke på fælles fokus om/i noget. Megen snak præges af ikke-svar på spørgs-

mål (fokus), som man bl.a. kan se i ””ja, men”-spil” (Berne 1977). 

Snak kan være indledning (”ice-breaker”) til samtale. Snak er en anden performance end samta-

lens ”møde” med et fælles fokus, en ”samarbejdende samtales mundtlighed”, som åbner for 

reflekterende, myldrende og perspektiverende læring (Rømer 2010). 

 

Nedenfor vil samtalens mundlighed som medium (dikotomisk (jf. fodnote 54)) kort blive under-

søgt (Loumi 2004). 

 

Mundtligheden er   forskellig fra  skriftlighed:  

Dynamisk handling    Handling som fikserer 

Flydende og i bevægelse    Stillestående som en ting 

En hurtigere handling (sige mere, hurtigere)  En langsom handling 

Kan bygges op på flere niveauer og i flere lag  Ordnet som led i kæde 

Ordrig, modellerende Ordknap, modelleret.  

Løs selektionsproces Stram selektionsproces. 

Medmedier (tonefald, gester mv.)   Endimensionelt medium 

Flygtigt     Bevarende og fastholdende 

Umiddelbar reaktion/evaluering   Langsom reaktion/evaluering 

Hurtig feed back    Langsom feed back 

    

 

Med Vygotskij (1982): Både mundtlighed og skriftlighed står i dialektisk forhold til tanken. Tan-

ken kan kommunikere med både mundtligheden og skriftligheden. Og mundtligheden og skriftlig-
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heden kommunikerer med tanken, når der skal gives udtryk for argumenter på en måde, som er 

opmærksom på meddelelsens indhold (data), meddelelsens form (geste, tone, skrift), meddelelsens 

forståelighed (orden og opmærksomhed på lytter og læser) og forståelsen af meddelelsen (svar/ 

evalueringen). 

 

Og mundtligheden forventes at være forskellig i forskellige kontekster. Nedenfor opstilles (igen 

dikotomisk) samtalens og mundtlighedens performativitet i forskellige, typificerede kontekster. 

 

Undervisnings(sam)tale    Samtalen i rollespillet på Lyng  

 

Et respondentperspektiv    Et aktørperspektiv 

Monologiske og asymmetriske (sam)taler Dialogiske og polyfone samtaler 

Ordnede svar (tæt på skriftlighed) i hele sæt- Dialogiske samtalekoreografier med flere 

ninger. Grammatik er betydningsfuld. koreografer, som ”økonomiserer” (korte  

Svar rettet mod evaluering (rigtig  forkert) sætninger, brug af sideordnede og få under- 

også i forhold til sprogfærdighedsevaluering sætninger, selvkoreograferende, selvafbry- 

Lægger op til en formuleringsforberedelse dende, selvreparerende mv.) 

(skriftlighedsnær) 

 

Elever (og vi) kender, som en procedural viden, de to former for performative samtaler. Den pro-

cedurale viden er en tavs viden (Polanyi 2000, Wackerhausen 2010) om, hvordan man gør (og 

ikke gør), hvad er passende (og upassende), og hvad er evalueringskriterier i forskellige kontek-

ster. 

Elever(/lærer) kender (proceduralt) krav, form, mulige gevinster og risici osv., når de f.eks. rækker 

en finger op og/eller lader være i forbindelse med lærerspørgsmål (jf. fodnote 148). 

 

Rollespilssamtalen ser ikke ud til at gå over i ”snak” (jf. dog kropiger i note 64). Samtalen forbli-

ver eller bliver til ”samtale”, formodentlig knyttet til interesserer i det fælles fokus om noget (vi-

den om overfald, opnå ressourcer, sælge i ressourcebod mv.). 

Rollespillet på Lyng og rollespillets samtaler skaber (procedural) en orden, sociale bånd og forstå-

elsesrammer, som er forskellige fra (sam)talerne til en spejderaften, til boldtræning og i skolen. 

 

Rollespillet på Lyng og rollespillets samtaler ser ud til at ”føde” et par andre typer samtaler:  

1) ”Glansens” samtale efter rollespillet om rollespillet (jf. Huizinga (1963) og afsnit 3.1.1). 

En metarefleksiv samtale om spillet, som også kan blive en ”fantasifabrik” (jf. note 13), 
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læringens 2, 3 og 4, nonformal og/eller informal læring i det aktive og proaktive (relatio-

nelle) interaktive samspil 

2) Den ”betydningsfulde” samtale om ”livets” problemer, fordi ”vi har haft noget sammen” 

(jf. noterne 13, 28, 34 36 og 38) og har opnået relationer. En ”ung-til-ung-samtale” 

(Laursen et al 1998) og/eller en voksen-ung-samtale. En mundtlighed som har fælles fokus 

(samtale) om ”liv”, man deler eller ”lever” i skole, med (mærkelige) lærere og forældre. 

En samtale og mundlighed som skaber aktiv og proaktiv interaktionssamspil, etiske for-

doblinger (”se” en anden) og reflekterer ens eget ”liv” som forskelligt fra andres ”liv”. En 

mulighed for at ”hjælpe” en anden, og mens en ung/voksen hjælper, opstår muligheden 

for, at den, der hjælper, selv får hjælp, som k fortæller i interview. En nonformal og/eller 

informal læring i læringstrinene 1 (andre kan være modeller for at ”have klaret ”den””/ 

noget), 2, 3 og 4.  

Ung-til-ung- og voksen-ung-samtalen kan være forudsætninger for kommende venskabs-

samtaler/-snak.  

 

Ingen kan skabe sig et samlende ”overblik” om og over rollespillernes læring(sarbejde). Læringen 

foregår i multikomplekse, nonformale og informale interaktive samspil, i det flygtige medie: 

mundtlighed, i læringstrinene 1-4, som en særlig performativ og procedural vidensform, i ikke-

ekskluderende aktive og proaktive interaktionssamspil. Et særligt, performativt reservat, et fristed, 

et frit sted, en ”scene
232

”, et ”karneval” (jf. afsnit 5.1.3) og en frame, hvor unge i et anderledes 

ungdomsmiljø kan fortælle nye fortællinger om sig, i et fællesskab, friholdt og frisat fra de fortæl-

linger, som fortæller om den unge, andre steder. 

 

Hvis vi undersøger samtalernes mundtlighed med et andet perspektiv, så kan nogle hovedtemaer 

udfoldes (Eco i Eriksson 1995): 

- ordenes akustiske og musikalske (og kropslige (mimik mv.)) side 
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 (Jf. fodnote 12) Scene som metafor er oprindeligt født af et mindre pilotstudie, som denne forfatter foretog i Frede-

ricia Kommunes ungdomsklubber og ungdomsindsats i 2007 (”Klub 7000”). Fredericia Kommune lagde op til, at 

ungdomspædagogisk arbejde skulle ske på de unges ”arenaer”, og kommunen skulle opfattes som en stor, social fore-

byggende ungdomsklub. Inspireret af ungdomspædagogikken i f.eks. Frederikshavn og i Lyng (i Fredericia!) og af 

efterskolerne blev der lagt op til en kritik og en modfortælling. Klubberne ”burde” i stedet for at opsøge unge på ”are-

naer” skabe ”scener”, hvor unge ville komme som en del af deres identitetsfortælling om sig selv. Så i stedet for at 

række ud efter unge og finde unge (”hvor de er”), skulle pædagogikken/klubben være så spændende, så de unge rakte 

ud efter de voksne og den ”scene” (fortælling), de voksne skabte/tilbød, på samme måde som de fleste efterskoleunge 

rækker ud efter de voksne og efterskolens indhold/fortælling. ”Arenaer” er kendetegnet ved korte (her-og-nu) præsen-

tationer/præstationer, uden sammenhæng og uden et egentligt identitetsfortællingsindhold i denne anvendelse af meta-

forerne arena og scene. 
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- ordenes leksikale betydning (indhold og faglighed) 

- ordenes kontekstuelle betydning 

- ordenes intonative farver og værdimæssige rettetheder 

- oplevelse af/følelse af at skabe betydende lyde 

 

Da smed svarer ”lider De megen smerte, min gode mand” (jf. note 61) optages ”musikken, leksi-

kaliteten, kontekstforståelsen osv.” i f´s investigation og dialogen/samtalen kan fødes. Når orker 

hæst bøvser og tørrer sig om munden … (jf. note 63.1) 

Læreprocesser bliver situerede, sociale, distribuerede og medierede (sprog som centralt ”redskab”) 

med deltagelse (inkluderet) i ”kulturerede”, sociokulturelt (praksis)fællesskab, som rollespillet på 

Lyng er. 

Dialog/samtalen lægger op til (passende) sprogbrug (resonans og kommunikative kompetencer) 

og kun i mindre grad til (formal) produktion af sætninger og overholdelse af grammatik (lingvisti-

ske kompetencer). 

Binært kan nogle rollespillere spille en ”anden disharmonisk musik, manglende leksikalitet osv.” 

(jf. noterne 11 (”tyv”) og 57 (”mine piger”) og rollespiller vil have en tendens til at blive rådvilde 

og/eller være i gang med en adfærdsregulering (sende væk) mv.  

 

Slette et al (2008) hævder, at ”getting and holding the floor” og bidrage til samtaler/dialoger først 

og fremmest er knyttet til form (kommunikative kompetencer) og i mindre grad til indhold/leksi-

kalitet. 

Hermed antydes det også, at de rollespillere – og – elever (og lærere) – som kan integrere form, 

indhold og viden, som i al anden kommunikation, vil have ”mere at sige” i rollespillets samtaler 

og eftersamtaler – og i undervisningssamtalerne.  

Samtaler/dialoger kan som idealtype signalere ligeværdighed, men også i samtale/dialog distribue-

res ”ture i turtagningen” knyttet til normative regler om de rette kompetencer (vide om hvornår, 

hvis tur, hvem der kan osv.). 

 

Rollespillet på Lyng kan (måske (jf. fodnote 95 om transfer)) blive en øvelsesbane for at lære og 

tolke egne bidrag og virkningerne af egne (passende/upassende) bidrag i sociale, forbundne (in-

kluderende) sammenhænge, mens der skabes mening i/af rollespillet. En dialogisk/polyfon/kom-

munikativ kompetencelæring, fordi respons på fejl kan blive en mundtlig, aktiv og proaktiv inter-
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aktionel, samarbejdende, lokal ”begivenhed eller hændelse” og dermed mindre krænkende i for-

hold til, at evt. fejl eller manglende kompetence bliver iagttaget af eller ”rettet” foran mange, som 

i f.eks. i en skoleklasse. 

 

Måske ligger her et betydningsfuldt omdrejningspunkt, som kun antydes her: 

 

Motivationspsykologen Herzberg (1974) opererer med to grundlæggende forskellige motivati-

onsprincipper/-faktorer. 

1) En motivation som er knyttet til ”vedligeholdelses-” eller ”hygiejneprincipper”, som kan 

være alt fra motivation i arbejdsforhold (indretninger), i relationer (fester, fællesskabsfø-

lelser), statusforhold (lønforhold, konkurrencer), sikkerhed (retfærdighed) osv. Herzbergs 

vedligeholdelsesprincipper knyttes til frygten/angsten og til utilfredshed som motivations-

faktor (undgå (endnu mere) ubehag, utilfredshed, usikkerhed … og fald i status, indflydel-

se osv.). Det er i denne forståelse, man kan se elev i fodnote 148, som undgår at blive 

spurgt, samtidig med at hun forsøger at vedligeholde status som klog, når hun strategisk 

venter med at rækker finger op, så hun ikke bliver spurgt .... Flere rollespillere kan i inter-

views fortælle om, hvordan ”skolen” handler om at ”vedligeholde” placering både i for-

hold til lærer, så man ikke bliver ”hængt ud og gjort til grin” den dag og i forhold til mede-

lever, så man ikke bliver ”den mobbede”. Vedligeholdelsesincitamenterne/-faktorerne skal 

motivere, så alle ”arbejder”, ikke af tilfredshed eller med glæde, men ”arbejder”. Anerken-

delse er rettet mod lettelse (rigtig og ikke-forkert, vedligeholdelse af status, ikke blevet 

værre osv.). 

2) Her er tale om det Herzberg ville kalde egentlige motivationsfaktorer, som er rettet mod 

en (positiv) følelse af vækst, udvikling og læring, indhold og interesse, tillid og ansvarstil-

deling, handlefrihed og kontrol over vilkår, gensidighed i påskønnelser, open ended mu-

lighed for at være nysgerrig og forny sig osv. Drivkraften er glæden, håbet, modet, 

(selv)tilliden og nysgerrigheden i ”arbejdet” og samværet. En indrestyret oplevelse af at 

kunne noget (selvværdsættelse med Honneth (2003 og 2006)) modsat en ydre og styret 

motivation, som bygger på ubehag, utilfredshed og frygt og efterfølgende lettelse over, at 

det ikke blev værre.  
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Endnu et aspekt i mundtligheden (stadig jf. f.eks. Slette et al 2008 og Dysthe 1997) kunne være 

forhold til Den Andens ord i den levende kommunikation, som vi allerede har beskæftiget os 

med i afsnit 5. Men her skal udfoldes endnu nogle forhold, fordi mundtligheden (, det polyfone) 

og dialogerne er selv (karnevals)formen, og ikke et vilkår på trods i monologiske sproggenre/kro-

notoper: 

 

Den Andens (: en fremmeds) ord i mundtligheden og dialogerne vil altid have en bagudrettethed 

mod både historiske og kontekstuelle og en umiddelbare forudgående kommunikationssituationer 

(”Ingen er den første taler” – vi taler altid videre på (ekkoet af) noget før os (Bachtin 2001)). 

Kommunikationer er reaktioner på noget forudgående (også i monologerne (jf. afsnit 5.1.1 og 

5.1.2)).  

Den Andens ord vil også altid have en fremadrettethed mod kommende kontekstuelle, konkrete 

kommunikationssituationer og situationers/konteksters metakommunikation (noget større end or-

dene (race, erhverv, intentioner mv. (og i andre sammenhænge uddannelse, videnskabelighed, 

religion, samvittighed, moral osv.)). Endelig vil Den Andens ord blive ”rettet mod sig selv”, med 

spor tilbage til det allerede sagte, foregribelser af de kommende svar/forståelser, som ”smitter” ord 

med En Andens formodede kommende ord. En samtidig afsender- og modtagersituation, som til-

fører og opretholder kommunikation som ny og gammel, samtidig, som distribuerer og søger (in-

duktivt) ansvarlighed mellem dialogpartnere (her handler det ikke alene om at deducere, hvad 

nogen vil høre (det rigtige svar)). En kollektiv social praksis som orienterer sig mod hinanden og 

forventninger om fælles opfattelser af situationer, som kan koordinere bidrag. 

I mundtlighed og dialoger (og monologer) foregriber vi og indstiller os (gensidigt) på Den Andens 

ord. 

 

Mundtligheden og dialogerne i rollespillets sociale kommunikationssystemer er åbne i deres fore-

gribelser og indstillinger på Den Andens ord, med ”huller” og åbne spørgsmål (”Lider De megen 

smerte …”), som er autentiske, så Den Anden også kan skabe, relatere, foregribe og åbne, og lade 

noget nyt blive en del af Den Andens selv (medkommunikerende videreudvikling) i det sociale 

kommunikationssystems selvreferentielle menings- og forståelsesramme (jf. afsnit 3.0.3). 

 

Mundtlighed og dialoger kan iagttages som sociale aktiviteter og aktive interaktionssamspil, som 

med sprog som medie/kulturelt redskab kan gøre mening, samspil, udvikling og læring til en fæl-
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lesaktivitet, som både er kontekstuel og situeret, og kan forholde sig til det autentiske og ”nære” i 

dialogsituationerne (her-og-nu) og til det dekontekstuelle, abstrakte og historiske (leksikale (der-

og-da)). 

 

Mundtligheden og dialogerne (før, under og efter rollespillet på Lyng) kan opnå, analogt med spil 

og leg, at blive subjekt, som sociokulturelt dialogiserer/”spiller” de dialogiserede/samtalende. Rol-

lespillere kan opleve at blive objekter for (”spillet af”) dialogerne (og deltagere fortæller, fordi ”vi 

nu kender hinanden” (jf. note 28)). Dialogerne bliver større og mere end de deltagende individer. 

En ”flow-oplevelse” med selvforglemmelse kan blive en mulighed (Gardamar 2004 og Csik-

szentmihalyi 1991). 

Mundligheden og dialogerne bliver dermed både ”den/de samme” som begreb/forståelse og ”al-

drig den/de samme”, fordi dialogernes deltagere hele tiden må forholde sig til den sidste ytrings 

næste ytring. 

 

Dette forudsætter; at bidrag ”optages”; at en ”fiktionskontrakt” om at ”tage tur” og lytte (tie) 

overholdes; at ytringer indgår i en kæde af ytringer om dialogernes fokus; at både synkrone og 

asynkrone bidrag iagttages som bidrag; at æstetiske fremstillinger … osv. At mundlighedens og 

dialogernes deltagerstruktur og ”alvor” tages alvorligt. 

 

Og – tankeaktiviteter er dialogiske. Tanker er en uendelig kæde af associationer, dissens, tegn, 

osv. som er bagud- og fremadrettet, rettet mod den tænkende selv, foregribende situationer, fore-

stillende sig og samordnende ideer, kritiserende og ændrende vaner, skabende, undladende at sige 

og vælgende mv. (jf. f.eks. noterne 10 (orkøkse), 38 (selvkritik i forhold til ugelejr, 45 (sy telt) og 

59 (bagerske)).  

 

Et aspekt knyttet til mundtlighed og dialoger (”når dialog spiller…” (Gardamar 2004)) er identi-

tetsåbninger og tvang til forhandlinger om afkodninger af Den Andens kommunikation (bagud- 

og fremadrettehed og rettethed mod sig selv og Den anden (jf. også figur 6 og 7). Monologernes 

og den formale lærings reaktive, simple og hurtige ”billedafkodninger” og identitetslukninger må 

forlades, når dialoger ”spiller op til” (ansvar for og ”forfatterskab” til egne) bidrag og socialt, ak-

tivt interaktionssamspil knyttet til forskellige og fremmede perspektiver, som fordrer social op-
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mærksomhed (æstetiske fremstillinger …) i forhold til ”udenforstående” positioner (”jeg for mig 

selv” osv.) og sociale betydningsafkodninger i forhold til dialogernes temaer
233

.  

 

Mundtligheden og dialogerne kan blive en social, kollektiv mediering af individuel læring/erfa-

rings-/kundskabskonstruktioner, mens rollespillerne, som principielt er fremmede for hinanden (jf. 

afsnit 5.4), dialogiserer om forståelser, erfaringer, indfald, forventninger, nye tilegnelser (af ny 

viden og nye tanker), nye betydningsdannelser og nye fortolkninger (refleksioner). En organise-

ring og reorganisering af indsigt, viden, erfaring mv. i mundtlighedens og dialogprocessers positi-

oner, stemmer og samspil om scenarier, intriger, investigations, hensigter, opgaver, problemer, 

temaer… 

 

Mundtlighed og dialoger som aktivitetstype i læringsarbejde forholder sig multidiskursivt, mul-

tikomplekst og polycentristisk til læring som begreb. Her er ikke tale om en monologs taksonomi 

(teknisk rationalitet/regelorienteret/rangordning/hierarki), men om cirkulære og myldrende pro-

cesser, som både/enten er optaget af opmærksomhed, rettethed, orden og systematik, genkendelse 

og aktive processer om at relatere til noget kendt og skabe mening, når noget er mere eller noget 

andet, end det, der kendes i forvejen, med bearbejdelse og forsøg på at skabe/arbejde med ny me-

ning og/eller forsøge sig med nye syn og nye ideer og ny viden (transformation) (Rømer 2005 og 

2010). 

 

Nye fortællinger (jf. f.eks. noterne 13 (”fantasifabrik” og 14 (mors beretninger om køreture)) i 

mundtligheden og dialogerne om rollespilleren selv som rollespiller (inkluderet inde i rollespillets 

”cirkel” og/eller ”cirklet/spillet” ind i rollespillet) bliver en mulighed, når udfordringer og plots, 

intriger og investigations skal klares og løses gennem forhandlinger, alliancer, kampe mv. Roller-

ne skifter fra (skolens monologiske (jf. fodnote 149 og note 12) stereotypier og skabeloner til ak-

tører, som skal/vil forsøge at løse opgaver. 

Der er ikke én fortællerstemme, men multiple (fremmede) stemmer, der sammen fortæller fortæl-

linger i fortællingen. De multiple stemmer er både lokale/små og store/globale, underlagt normer, 

                                                 
233

 På ”Forfatterskolen i Viborg” er lavet indledende pilotstudier. Forfatterskolen skal sammen med andre ”ungdoms-

miljøer” (bl.a. nærværende undersøgelse) være elementer i et kommende europæisk studie om nonformal og informal 

learning. De unge forfattere på Forfatterskolen fortæller alle om at blive ”spillet” af teksten og tekstens personer og 

forholdet til en kommende læser. ”Jeg har ændret mig efter jeg er kommet her” og ”jeg tænker anderledes nu” er iden-

titetsåbnende udsagn, som indgår i interviewmateriale.   
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regelsæt og genre, men fortællingen er alligevel uvis, fordi alle har stemme, som kan sætte fortæl-

linger i gang i fortællingen. En inklusionens cirkel og cirklende ”smeltedigel” hver torsdag aften. 

 

 

 

7.0 Efterskrift – undskyldning og tak. 

 

Denne afrapportering har ”spillet” denne forfatter, og både fokus og længde er kommet ud af kurs, 

flere gange, kan det opleves. 

 

Som en opdagelsesrejsende har denne forfatter været på vej længe, og som en opdagelsesrejsende 

har denne forfatter ikke vidst, hvad det næste er, som vil blive opdaget, eller som en arkæolog, har 

denne forfatter ikke har vidst, hvad de næste børstestrøg vil afsløre i udgravningen (jf. afsnit 1.1). 

 

Denne afrapportering har i sin undersøgelsesdesign og undersøgelsesmetodik givet anledning til 

kritik (som sidegevinst eller bivirkning) af andre teoretikere, andres undersøgelser og især givet 

anledning til kritik af hverdagens sproggenre/kronotoper i f.eks. politikkens retorik, skolens evne 

til at passivere elever til respondenter, pædagogikkens … og meget mere. 

Afrapporteringen er ikke blevet en ”ren” undersøgelse af rollespillet på Lyng, kan det ses.  

Afrapporteringen er blevet en ungdomspædagogisk ”talerstol”, hvorfra skolens, spejderbevægel-

sens og boldtræningens formale læring og reaktive interaktionssamspil er kritiseret. Og en ung-

domspædagogisk ”talerstol”, hvorfra denne forfatter har fortalt om den nonformale (og informale) 

læring og det aktive og proaktive interaktionssamspil, som er opdaget eller fundet i undersøgelsen 

af rollespillet på Lyng.  

En læringsform og et interaktionssamspil, som gør mange rollespillende til inkluderede deltagere, 

fordi de unge både ”hegnes ind” af rollespillet og suges ind i rollespillets møder mellem rollespil-

lere. Et karnevallets matrice og pastiche, med regler, forventninger og normer som sætter rolle-

spillere fri, tilbyder en anden bevidsthed, sekundære processers højere logiske typer, en æstetisk 

fremstilling i etiske fordoblinger … som kaster ”glans” før, under og efter rollespillet. 

 

Rollespillet kan indskrive sig som et eksempel på en praktiseret ”uren” pædagogik (Rømer et al 

2011). Den ”urene” pædagogik er en pædagogik, som vender tilbage til ”kongerækken” af pæda-
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gogiske tænkere (Dewey, Frøbel, osv.). ”Kongerne” er alle optaget af, at pædagogikken har et 

indhold, et ”hvad”, som børn, unge og/eller lærende og pædagoger og/eller mervidende er sam-

men om, og at samværet er præget af det, denne forfatter kalder aktive og proaktive interaktions-

samspil, et forhold om noget mellem aktører. Når lærende og mervidende er sammen som aktører 

om noget, læres fremstilling af noget (”mødet”, artefakter, historiefortælling, forestillinger, ideer, 

efterligninger …), og som ”sidegevinst” opstår kraftfulde og betydningsfulde ”anerkendelser”, 

knyttet til at være betydningsfuld dygtig, og betydningsfulde ”relationer”, så unge og pædagoger/ 

mervidende også fortæller om (andre) vigtige forhold i deres liv.  

 

Den ”rene” pædagogik har vendt ”pædagogik” på hovedet. I den ”rene” pædagogik rettes interes-

serne mod ”relationer” og ”anerkendelse”, ”hvordan´erne”, før interessen rettes mod indholdet, 

”hvad´et”. Den ”rene” pædagogik bøjer sig efter børns, unges og lærendes interesser med aner-

kendelse (”god nok i sig selv”), og interesserne handler om ”selv´erne” (selvtillid, selvværd, selv-

identitet …) som noget i sig selv og som noget, som ikke må krænkes ... Børn, unge og lærende 

sætter en dagsorden, som pædagogen og/eller mervidende skal indpasse sig i. 

 

Den ”urene” pædagogik i Forfatterskolen, på skaterbane på Nørrebro og i rollespillet på Lyng (og 

på mange efterskoler (Mogensen 2009 og 2011) har noget i ”spil”, som får børn, unge og lærende 

til at række efter indholdet, som skal læres, og får børn, unge og lærende til at række ud efter en 

”mester”, som de kan lære af. 

Rollespillet på Lyng (og en del rollespilsforeninger, skaterbane, forfatterskole …) har opnået, for-

di nye, uøvede, øvede og virtouse spiller rollespil (…) sammen eller spilles af rollespillet og sam-

men mødes om en multikompleks sammensætning af store fortællinger (scenarier, intriger), små 

fortællinger (investigations og de enkelte ”rollespilsmøder” med forhandlinger, aftaler …), som 

både kan udvikles i selve rollespillet mellem rollespiller i ”møder” og proaktivt før/efter spillet. Et 

rollespil som gør virtouse unge til rollemodeller for (uøvede, andre) unge … En læringscene, hvor 

den virtouse lærer af succeser og fejl, og hvor den uøvede lærer af at efterligne den virtouse, af-

prøve egne ideer og samtidig lære/opdage, at rollespillet er større end de enkelte rollespillere i 

rollespillet.     

 

I maj 2009 vidste denne forfatter ikke meget om rollespil generelt og havde derfor slet ikke fore-

stillet sig, at rollespillet på Lyng kunne være så forskelligt fra andre klubbers rollespilsaktiviteter, 
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andre pædagogiske aktiviteter og fritidsaktiviteter i forhold til læring, interaktionssamspil, inklu-

sionskraft …  

 

Undskyldningen i afsnittets titel er rettet mod, at det tog så lang tid at få øje på rollespillet på Lyng 

som en så unik, ungdomspædagogisk aktivitet. 

 

Samtidig skal undersøgelsesprojektet have tak for, at det blev muligt af ”lege” videre med udka-

stet til læringstrin og interaktionssamspil som muligvis relevant refleksionmodeller/-”briller”.  

 

Blikket kan nu vendes med en sidste, tredje afrapportering, som vil undersøge ungdomskultur, 

kritikken af og bekymringer rettet mod rollespil, systematisk bearbejdelse af interviewdata, en 

vurdering af rollespillet på Lyng i forhold til den overordnede ungdomspolitik i Fredericia Kom-

mune (”Klub 7000”) og endelig en analyse af undersøgelsesprojektets validitet og troværdighed. 

 

Hans Mogensen 

Lektor  

Det Pædagogiske Fakultet,  

UC Syddanmark, Campus Esbjerg  

20.07.2012 
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