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Indledning
I foråret 2009 aftaltes det mellem klubledelsen på rådhuset i Fredericia, Lyng Fritidscenter og
University College Vest (fra 2010 University Syddanmark) i Esbjerg, at rollespillet på Lyng
Fritidscenter skulle undersøges.
Interessen for at undersøge rollespillet på Lyng Fritidscenter, stammer fra længere tids undren over, at
torsdag aften, fra marts til oktober, i tidsrummet mellem kl. 18.00 og 21.00,
1) mødes 150-200 unge, som spiller rollespil i kampagnen om ”Kongeriget Talansar”, og at
2) blandt de unge, der deltager i rollespillet, er en del unge, som mistrives i skole og andre
fritidsaktiviteter, og blandt disse unge er en del, som har ”sociale diagnoser”, som f.eks. ADHD
og Aspergers autister, og at disse unge
3) deltager, uden at det er nødvendigt at tage særlige hensyn til disse unge.
Dette skrift er første del af en afrapporteringsstrategi i forhold til dette undersøgelsesprojekt om
rollespillet på Lyng Fritidscenter. Hermed siges det også, at der findes en anden, en næste
afrapportering.
Forskellen på de to afrapporteringer er, at dette nærværende skrift er en sammenfatning af den meget
længere, næste afrapportering, som på akademiske vis, med teori, litteraturhenvisninger og fodnoter,
inddrager, bearbejder og analyserer undersøgelsesprojektets feltnoter og resultater.
Ambitionen med denne, nærværende afrapportering er alene at give en kort indføring i og forståelse
af:
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-

rollespil,

-

rollespillet på Lyng Fritidscenter, som noget særligt, forskelligt fra andre rollespil, i fritids- og
ungdomsklubber,

-

forskel i forhold til almindelige lege, pædagogiske lege og rollespil i undervisningen,

-

rollespil som en ungdomskulturel og ungdomspædagogisk aktivitet,

-

hvorfor unge, som mistrives og/eller har ”sociale diagnoser” inkluderes i og har udbytte af
rollespillet på Lyng Fritidscenter,

-

risikotænkning knyttet til rollespil,

-

problemer forbundet med at dokumentere ungdomskulturelle aktiviteter, som f. eks. rollespil, i
forhold til Fredericia Kommunes ungdomspolitiske strategipapir: ”Klub 7000”.

Undersøgelsesprojektets data
Undersøgelsesprojektet er planlagt som en triangulering af data om rollespillet og rollespillerne:
-

en tilstedeværende forsker, som bevæger sig langsomt, flanerende1, i ”felten” med et
antropologisk blik for at undersøge spillets mønstre, ensheder og forskelle (fra maj til oktober
2009 blev det til mere end 300 siders ”transskriberede” feltnoter, omkring 200 fotos og ca. 3
timers filmoptagelser),

-

interviews (og mere ustrukturerede samtaler) med unge rollespillere og deres forældre (45
rollespillere og 14 forældre indgår i materialet (interviews og samtaler)),

-

interviews og samtaler med de tre voksne, som er ansvarlige for gennemførelsen af rollespillet i
Lyng, samt samtaler med lederen på Lyng Fritidscenter om forskningen.

En uddybning af forskningsstrategier, valg og fravalg mv. uddybes i den næste afrapportering.
Feltnoter og interviews/samtaler er trianguleret med:
-

faglig litteratur om rollespil, om hvordan man starter rollespil; om rollespil som pædagogisk
aktivitet, om rollespillets historie, o. lign.,

-

data (feltnoter, interviews og samtaler) fra besøg i rollespilsmiljøet (rollespilsnetværk i
Ungdomsringen, observationer og samtaler under rollespilsscenarier i fritidsklubber og
rollespilsforeninger og samtaler med rollespillere i eget netværk).

-

faglitteratur om læreprocesser, ungdomspædagogik og legeteori.

En uddybning om valg og anvendelse af fag- og faglig litteratur uddybes i den næste afrapportering.
Endelig er ovenstående trianguleringer, trianguleret med

1

-

litteratur om dokumentation,

-

evaluering og

-

papirer om ” Klub 7000”, udleveret af Lyng Fritidscenter.´

Dette bliver denne afrapporterings eneste fodnote. Flanør: drive, slentre. Flanøren kan gå langsomt,
kan standse op og kan give sig tid, for at se mønstre, sammenhænge, få forståelse osv. Flanøren er
forskellig fra turisten (som har stor distance til det, der ses (gennem kameraet)) og forskellig fra ”de
indfødte” (som mangler distancen, for at kunne iagttage mønstre, sammenhænge o.s.v.).
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I den næste afrapportering vil bl.a. også blive gjort rede for, hvordan ”bias” er tacklet. Her skal kun kort
redegøres for begrebet:
Bias: alle, også forskere, er bundet af/til forforståelser, fordomme, og/eller vaner. Mennesker, og
dermed også forskere, søger at ”downloade” data, teori og udtalelser til noget genkendeligt, som
passer til de forestillinger og den verdensforståelse, de har i forvejen. Der søges en reduktion af
kompleksitet.
Bias er forsøgt tacklet med de mange trianguleringer, i samtaler med kollegaer og i bearbejdnings- og
skriveprocesserne.
Denne forskers valg af og tiltro til praksisforskningens pendulering mellem iagttagelser i felten og
teorier om det iagttagede, og ambition om at kunne iagttage med antropologens ”undrende og
forbløffelsens blikke”, er knyttet til en bias om, at det er muligt for en forsker at ”gå på opdagelsens
veje”. Ambitionen om det nye og det anderledes kan som en bias gøre en forsker blind for, at der
kunne være andre, ”gamle veje”, som kunne være valgt. – Igen, forskningsstrategi og bias
undersøges mere omfattende i næste afrapportering.
En sidebemærkning: denne afrapportering har valgt at anvende udtrykket ”rollespil”, når rollespillet på
Lyng Fritidscenter undersøges. Egentlig burde udtrykket være ”liverollespil” (på engelsk: ”live role
play”) for at markere en forskel til andre rollespil, som f.eks. ”bordrollespil”, ”rollespil ”in crowd””,
”strategirollespil”. ”Rollespil” er valgt, fordi det er det ”man” kalder det på Lyng Fritidscenter.

Rollespil – præsentation af vigtige elementer
Når rollespil defineres, så tages ofte udgangspunkt i det ”man” genkender (rolleleg; leg med roller;
slåskultur; krigs-, kamp- og landskabslege med våben; moderne cowboy- og indianerlege; simpel
drama- eller teaterleg uden publikum og uden manuskript; en interaktiv fortælleproces som udfylder
roller; førstehåndsoplevelse med (undervisnings)temaer og roller; en ungdomskulturel
oplevelsesøkonomi og fritidsaktivitet; ”godt nok” fordi unge får motion, frisk luft og bliver aktive i stedet
for passive, osv).
Der ligger selvfølgelige ”sandheder” i det genkendelige, men der mangler en del, hvis man skal
begribe kompleksiteten i rollespillet på Lyng Fritidscenter.
Nedenfor udfoldes kort nogle generelle og almene træk, som kendetegner rollespil, som ”vi” kender
det i dag.

En historisk udvikling
I mere end 150 år har ”strategirollespil” været en del af officeruddannelsen. Ved at stille figurer op i en
model af et landskab, hvor store slag foregik, kunne officerselever lære af succeser/fiaskoer, og
dermed også lære at lede bataljoner og slag.
Disse strategirollespil blev for godt 50 år siden flyttet ud som fritidsaktiviteter for voksne. Et eksempel
er levendegørelse af slaget ved Gettysburg i den amerikanske borgerkrig. I Danmark kendes de
publikumsorienterede levendegørelser af vikingespil og i de senere årtiers middelalderspil.
Genopførelserne har til formål at levendegøre noget, som er sket. Du kan lære din figur nærmere at
kende i litteraturen, og spille den mere troværdigt. Den kan spilles godt, men figuren udvikles ikke og
kan ikke blive en anden.
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Børn/unge har ”til alle tider” leget krigs- og kamplege som f.eks. politi- og røverlege, soldaterlege og
cowboy- og indianerlege. Det kunne være i hjemmet med figurer (Vi kender alle et eksempel på dette:
Eventyret om tinsoldaten i ”Den standhaftige Tinsoldat” af H.C. Andersen). Og det kunne være i
landskabslege med legetøjspistoler, trægeværer og -sværd osv.
I kamp-, krigs og landskabslege kan børn/unge som leg på samme måde som dyreunger, der leger
”bid” og ”fange”, lære at blive en ”vinder” (skyde og fange nogen, vinde slag) og undgå at blive en
”taber” (blive skudt, fanget, tabe slag).
I krigs-, kamp- og landskabslege spillede børn/unge ofte en fiktiv person, f.eks. Sorte Handske. Sorte
Handske havde ikke et ”liv” og en historie. Det drejede sig om kamp og om at leve/dø i legen. Var man
bedre til at gemme sig, liste, regne andres bevægelser ud, blive hurtigere osv. inden for et regelsæt,
vandt man, også over Sorte Handske.

Med ”dungeoneringen” (Dungeons and Dragons fra 1974) ændrede strategirollespil og krigs-, kampog landskabslege sig.
Legene blev til ”spil” og blev flyttet ind i en særlig kompliceret verden, inspireret af Tolkiens trilogi om
Ringenes Herre.
I denne verden eksisterer særlige racer, almindelige og særlige erhverv og karakterer, som har evner
og svagheder, kan slå ihjel og kan tåle sår osv., og nogle kan opnå adgang til gudeverden og
underverden.
Med filmatiseringen af Ringenes Herre i begyndelsen 2000´erne bliver Tolkiens forfatterskab fra
midten af 1950´erne alment kendt. Børn og unge (og ældre) ved pludselig, at hobitter, orker, dværge,
elver osv. eksisterer i et særligt univers, som man selv kan spille med i.
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Antallet af rollespillere og rollespilsforeninger bredte sig ud over verden, og Danmark.
(Sidst i 1990 kommer andre rollespil til. Et eksempel er Vampire, inspireret af film og TV-serier, og
Mafiaspil, inspireret af f.eks. ”Sopranos” og ”Godfather”. Disse spil spilles ikke på Lyng Fritidscenter og
er ikke genstand for dette undersøgelsesprojekt.)
De dungeonerede rollespil udvikler en måde at organisere spillet på:

Kampagnen
En overordnet ramme, ofte en fortælling, danner udgangspunkt for rollespillet. På Lyng Fritidscenter
spilles i ”Kongeriget Talansar” i det særlige område, som handler om ”kampen om Ravnsborg”.
Ravnsborg er en forpost for mennesker i et landområde, hvor orker er trængt tilbage, og elvere og
andre racer og grupper lever i denne konflikt mellem mennesker og orker.
Kampagnen tegner rammen for en overordnet konflikt. En ramme som åbner for rollespillet.

Scenarier
Store konflikter, plots og spændinger. De sættes i gang af spilledere (se s. 10). Scenarier kan f.eks.
være, at greven er død, og en ny leder af Ravnsborg skal vælges; eller guderne er vrede på elverne;
der er set drager; eller kromutter er bortført, og kroen (hjertet i Ravnsborg) er derfor lukket osv.
Scenarier skaber konflikter, plots, kaos og spændinger, som forpligtiger rollespilleren til at ”spille på”
scenarierne. Scenarierne åbner samtidig for rollespillernes egne initiativer i ”spillet på” scenarierne.
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Intriger
Konflikter og plots som skaber spændinger og kaos i mindre omfang og mere lokalt end scenarier.
Intriger sættes i gang af spillederne.
Spillederne anvender ofte non-playing-characters (NPC´ere) (se s.10). NPC`erne spiller med som
rollespillere og udvikler ofte intrigerne i samspil og modspil med andre NPC’ere og de rollespillere,
som intrigerne skal skabe problemer for.
Også intriger forpligter rollespilleren til at ”spille på” intrigerne og åbner for rollespillernes egne
initiativer i ”spillet på” intrigerne.
Kampagne, scenarier og intriger skaber en åbenhed til at spille rollespil i forhold til problemer, trusler,
dilemmaer, racens, erhvervets og egne interesser. Samtidig skabes en ramme, en lukkethed og en
forpligtigelse at spille inden for. Rollespil sættes således i gang udefra, med fortællinger og konflikter.

Investigations
Den enkelte rollespiller udvikler og opbygger egen karakter
(se mere nedenfor) og kan selv sætte mindre spil i gang
(investigations) omkring egen rolle.
Investigations (og karakteropbygning) omfatter ofte
produktion af nyt udstyr og nye dragter, udvikling af
færdigheder i at sminke sig, udføre tricks og/eller kunne
fortælle troværdige historier, som kan gavne rollen.
Investigations (og karakteren) skabes af rollespilleren selv,
indefra, og tilbyder, men forpligtiger ikke, andre til at ”spille
på” investigations. Investigations´ (og karakterens) succes er
afhængig af troværdighed, livagtighed, rollespilsfærdigheder
osv.
Investigations muliggør, at der kan spilles rollespil i det, der
kan kaldes ”lommer” eller ”tomrum” i kampagne, scenarier og
intriger. (I den næste afrapportering er der eksempler på,
hvordan nogle rollespillere spiller med, uden at være en del
af det større spil. De spiller sammen, udenfor kampagnen,
men paradoksalt nok, indenfor reglerne.)

Regelsæt
Alle rollespil (og alle lege/spil) har spilleregler. Rollespil er normalt bygget op med meget omfattende
regelsæt:
En rollespiller har evner (evnepoints), som er med til at bestemme, hvordan en rollespiller kan spille
rollespil. Evner kan f.eks. være ”opmærksomhed”, ”modstå forhør”, ”stjæle”, ”afsløre løgne” mv.
Erhverv og våben, rustninger osv. giver også ”evner” til f.eks. at smede våben, handle med afgrøder,
dræbe, modstå slag mv.
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En rollespillers navn, race, erhverv, evner, liv osv. styres gennem karakterark. Hver gang, en
rollespiller deltager i rollespillet, opnår han/hun evnepoints. Rollespilleren kan placere de optjente
points, hvor han/hun ønsker at udvide sine evner og færdigheder i spillet.
I nogle rollespilsforeninger har man eksempler på flere siders karakterark (rygtet er 20 sider et sted).
På Lyng Fritidscenter opereres med en side.
Enkelte steder bygges den enkelte rollespiller op med baggrundspapirer (en biografi/livshistorie,
udover evnepoints og livspoints). Til ugelejr skriver en del rollespillere baggrundspapirer.
I regelsættet opereres med en ”natur-, gude- og underverden” og et særligt erhverv: ”mager”. En
mager er præst, shaman, alkymist, læge osv. Regelsættet for alkymi/mager er på ca. 50 sider på Lyng
Fritidscenter.
Regelsættet kan, ligesom kampagne, scenarier og intriger, ikke forhandles. Det er en del af den
ramme, der både ”lukker og åbner” spillet.

Spillederne (SL’erne) og ”non-playing characters” (NPC’erne)
Rollespillene er organiserede. Det er ikke bare en leg, som man mødes til. Rollespillene bygges altid
op om en kampagne (en fortælling, om hvor rollespillet foregår, og hvilke grundkonflikter, som ligger
bag denne fortælling).
Spilledere sætter scenarier og intriger i gang inden for kampagnen. Opgaven for spilledere er at holde
spillet i gang og fastholde et spændings-, kaos- og konfliktniveau, som skaber problemer, projekter og
dilemmaer, som rollespillerne skal ”spille på” for at sikre racens, alliancernes, erhvervets og/eller egne
interesser. Spilledere skaber struktur, som påvirker rollespillerne.
For at nå ud til de enkelte racer og erhverv med scenarier og intriger anvendes forskellige
kommunikationskanaler:
1) En fælles scenariefortælling ved spilstart. Eksempler kunne være: Grevens død, kroen lukket, fordi
kromutter er taget til fange;
2) flowcharts: kurerer sendes ud med nødråb, tilbud om hjælp og alliancer, rygter o. lign.; og
3) NPC’ere sættes ind i spillet, oftest for at rokke ved balancer i magt- og styrkeforhold og skabe kaos
og spændinger i spillet.
Spilledere bliver ansvarlige for, at strukturerne i spillet holder et spændingsniveau, som ”driver”
rollespillerne til at spille. Spilledere er erfarne rollespillere, som kender rollespillets energier og
spændinger og har overblik over, hvad man kan sætte i gang hvornår for at holde energien i spillet.
Spillederes succeskriterier er, at andre har det sjovt, har energi og får mulighed for at ”spille på”
interessante konflikter.
NPC’erne er også erfarne rollespillere. De spiller med i rollespillet, og deres succeskriterier er at skabe
ubalance, problemer, konflikter og dilemmaer, så scenarier og intriger bliver troværdige og ”tvinger”
rollespillere til at ”spille på” disse ubalancer, problemer...
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Skriftkultur
Rollespil er umiddelbart en mundtlig og kropslig kultur, ”i spil”, med forhandlinger, købslåen og kampe.
MEN – når rollespilsforeninger – og rollespillet på Lyng Fritidscenter – googles, så er det slående,
hvor meget ”litteratur”, der produceres for at give kampagnerne troværdighed.
De, der organiserer (spilledere og NPC’ere) skriver 50-150 sider om racer, erhverv og regelsættet.
Flere steder lægges op til, at rollespilleren selv skriver 1-2 sider om egen rolle- og karakterbaggrund.

OG - rollespilskulturen producerer også ”litteratur” udenfor og bagefter. Gode ideer deles; eller der
spørges om gode råd, eller annonceres efter nogen at spille med; osv..
OG – rollespilskulturen er en ”feed-back-kultur” med debatsider/-blogs, hvor rollespil vurderes, roses
og kritiseres.
Til rollespillets skriftkultur hører altså også en læsekultur OG en debatkultur.

Interaktivitet
Et gennemgående træk ved rollespillet er det ”åbne”, i det ”lukkede”.
Scenarier og intriger, og muligheden for investigations, forpligtiger
rollespillerne til dialoger (se ”møde” s. 13), samspil, samarbejde og samvær.
En forpligtigelse til interaktivt: At forholde sig ”fortællende” til det åbne i egen
rolle, i andres roller, i scenarierne og intrigerne.
Herved adskiller rollespillet sig fra de fleste af hverdagens fortælleprocesser.
Her oplever rollespillerne, at de ”bliver fortalt” (lukket) af voksne og andre.
I rollespillet oplever den enkelte rollespiller, at han/hun kan være med til at
skabe fortællingen om sig selv og rollespillets spil. En oplevelse af ”kontrol”,
som opleves som en mangel i livet udenfor rollespillet.

Limination (grænseovergang)
Rollespillere spiller i en frame (ramme), i en kampagne, en fiktion. Hvordan framingen etableres er
forskelligt fra klub til klub. Nedenfor (s. 16) vises det, hvordan det gøres på Lyng Fritidscenter. Andre
steder er framingen anderledes. For alle rollespil opereres med, at man forlader en virkelighed og går
ind i en særlig fiktion, en anden virkelighed.
Man forlader hverdagen (in real life) og går ind i kampagnen (in game). I rollespillet er indlagt et
”ingenmandsland” mellem virkeligheden og rollespillet. Rollespillerne kan gå ”off game”, uden at være
udenfor spillet.
I ”off game” kan rollespilleren undersøge ”in game” ved at spørge om spil/regler.
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Der kan opstilles en figur:

OFF
GAME

I almindelige rollelege er der ikke et sådant ”ingenmandsland”. Her leger den legende eller leger ikke.

IKKE
LEG
ALVOR

LEG
IKKE
ALVOR

En rollespiller er stadig med i rollespillet, mens han er ”off game” (se mere i næste afrapportering).

Nutidssprog
Rollespillet spilles i nutid. Rollespilleren er i fiktionen og handler her og nu, i en (fiktiv) virkelighed.
Også her adskiller rollespil sig fra rollelege. I rollelege leges enten i datid, fordi legen hele tiden skal
skabes som leg, og/eller i en vekslen mellem datid, når handlingen fortælles, og nutid, når de legende
bruger replikker (”Nu sagde vi, at Lillen var sulten og græd, og moderen begyndte at lave mad og
sagde: ”Mor er snart færdig med maden””). Lillen bliver rekvisit i moderens leg og Lillen må ”lege med”
(: lade som om hun græder). Lillen instrueres af en regissør (”moderen”).
Rollespillets nutidssprog: ”Vi er sultne”, sætter rollespillere i spil. De kan skaffe sig penge (”spar”) og
købe mad. De kan stjæle, sælge, forhandle osv. Men de kan ikke bare sige, at de gjorde det. De må
gøre det.
De rollespillende bliver (inter)aktive i deres spil. I rollelege bliver de legende (inter)reaktive.
Rollespilleren må selv formulere sig, instruere sig selv og handle selv i rollespillet.

Sansekultur
De dungeonerede rollespil ansporer til sanseoplevelser. Et rollespil tilbyder stimulering til synssansen:
de mange fantasifulde udklædninger, sminkede/malede ansigter, forskellige våben, tilbehør (bøger,
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shamanstave mv.); til høresans: hæse, grove stemmer, høvisk tale mv.; taktil(føle-)sans: røre eget,
anderledes tøj, våbenbrug, mv.; vestibuler(ligevægts-/balance-)sans: ujævne underlag, skovstier,
fægtekampe mv.; og smagssans (kun i mindre grad).

Slåskultur
De dungeonerede rollespil udvikler ”slåskultur”: en kulturel norm for, hvordan man slås; hvor man slår
og ikke slår; hvordan man ikke-skader en anden i kamp for at vinde; og hvordan man tager hånd om
hinanden, hvis der sker uheld. Slåskultur kan anvendes som en konkret praksislæring i forhold til
empati, indlevelse, medfølelse osv.
”Den, man slås med, skal have lyst til at spille rollespil, også efter kampen”, udtaler en dreng på 12 år
på Lyng Fritidscenter.

”Glanskultur”
Udtrykket ”glans” er hentet fra legeteoretikeren Huzinga (se også s. 21).
En rollespilskampagne skaber tilsyneladende mange oplevelser, energier, erfaringer og forventninger.
Rollespillere forbereder sig (f.eks. ved at skrive baggrundspapirer, øve sig i kampe, lave tøj, våben
eller andet udstyr); taler om og afprøver ideer med medspillere inden; og har forventninger til spillet,
inden spillet.
OG – efter spillet tales (og skrives) om spillet, som man har været med i: Om succeser, om fiaskoer,
om overraskelser, om hvor gode, mærkelige, stærke osv. andre har været, om scenarier og intriger,
om egne og andres investigations.
I rollespilskulturen forholder man sig reflekterende og refleksivt – både – til sig selv, rolle, til andre og
andres roller – og – til rammerne.

Gruppekultur
Et kendetegn ved rollespillet på Lyng og rollespil generelt er, at rollespillere bevæger sig i
grupper/hold og/eller i konstant samspil med nogen.
Scenarier og intriger er rettet mod racer, erhverv og/eller grupper, og scenariers og intrigers plots og
konflikter løses ved organisering. Ikke gennem den enkeltes handlinger.
Når feltnoter har identificeret en rollespiller som alene, så viser noter lige efter, at denne rollespiller er
blevet taget med i en gruppe og/eller er nået frem til bestemmelsessted, og derefter er i gruppe i sit
erhverv, sin race osv.

12 

En ”mødekultur”
Dette begreb er hentet hos Bakhtin. Bakhtin har som (etisk) ideal, at ”mødet” mellem mennesker sker i
det faktiske møde. Et unikt møde og et unikt øjeblik, som ikke kan gentages.
Rollespillere ”mødes” her og nu, i et faktisk møde. Rollespillere kan ikke på forhånd vide, hvordan de
vil og kan spille deres roller, inden for spillereglerne i mødet.
Øjeblikket og mødet genskaber både rollespillerne og rollespillet.
Bakhtin hævder, at ”in real life” er ”mødet” en undtagelse, for de fleste møder er fulde af
kategoriseringer, projektioner og styret af strukturer (hierarkier, definitioner mv.).
En lille akademisk smagsprøve:
I rollespillet ”mødes” rollespillere som
1)

”tegn” (race, våben, erhverv), en umiddelbar iagttagelse, som iagttager den anden

2a) udefra, som ”den anden for mig”. Samtidig er mødet (over)fyldt med usikkerhed, fordi den,
rollespilleren spiller på samme side som, medspilleren, 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”.
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 ”møde” sig selv
4)

udefra, som ”en anden for mig selv”, som

5)

udefra også er ”en anden for en anden” (både den rollespiller, rollerollespilleren spiller ”på hold
med” og den rollespiller, rollespilleren spiller imod). Rollespilleren må i spillet således ”fordoble
sig” selv og andre, for at rollespillet kan opnå energier, troværdighed og ”liv”.

Jeg vil (kort) forfølge denne refleksionsrække, som bliver lang, når rollespilleren ikke kun skal kunne
fordoble sig, men også skal kunne tredoble sig, når ”jeg for mig selv” skal iagttages (som racens,
erhvervets, gruppens) indefra, som ”vi for os selv” osv.
I rollespillet kan en elver ”møde” et menneske. Elveren må i mødet fordoble sit spil: ”jeg for mig selv”,
og: ”en anden for mig selv”, både for andre elvere – ”andre for mig selv” og som ”os for os selv”, og i
spillet møde menneskene, som både ”en anden for mig” og ”andre for mig” og ”dem som dem for mig
selv”. Menneskene må i rollespillet spille med de samme fordoblinger.
I denne forståelse af ”møde” kan udledes begrundelser for, at rollespillet må spille i nutid, må være
interaktiv, må være en gruppekultur osv. Det forventes, at ovenstående svært læste kan være med til
at illustrere, at et betydningsfuldt element i rollespillet er, at rollespillerne hele tiden både har mulighed
for og er tvunget til ”at mødes i unikke møder”. Man kan aldrig vide, hvordan den anden vil spille.
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Rollespil i Lyng – hvordan adskiller rollespillet på Lyng Fritidscenter
sig fra andre rollespil i klubber
Når rollespillet på Lyng Fritidscenter sammenlignes med rollespil i ungdoms- og fritidsklubber, så kan
betydningsfulde forskelle iagttages.

Historie/initiativ som forskel
I fritids- og ungdomsklubber er det helt overordnede indtryk, at rollespillet er
1) en aktivitet, som er begrænset til særlige perioder. I f.eks. Esbjerg laves våben, tøj mv. i uge 41. I
uge 42 spilles rollespil i tre dage.
2) Rollespillerne er voksne (bl.a. pædagoger), som spiller sammen med unge, som overvejende er
næsten jævnaldrende.
3) De fleste voksne 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) De voksne, som kommer i rollespilsmiljøet i rollespilsforeninger og/eller har en særlig interesse for
rollespil, møder op med unge, som er forberedte og vante til at spille rollespil, fordi man i disse
klubber, som aktivitet, har rollespil på programmet flere gange om året.
5) Dette skaber en kombination af uøvede, usikre og øvede, sikre voksne.
6) Og en kombination af uøvede, usikre unge, som skal forholde sig til regelsæt, tro på historien,
scenarierne osv. (skal lære det) og øvede, som kan regelsæt, tror på kampagnen osv. Dette medføre,
at det (i uge 42, 2008) er almindeligt at se tegnet for ”off game”, og se børn og voksne, som ser på
rollespil, på samme måde som børn ser på rolleleg, for at lære at lege.
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I en anden klub er rollespil en fast eftermiddagsaktivitet, hver fredag. En voksen, som er fra
rollespilsmiljøet, er alene og eneansvarlig for at spille rollespil fra kl. 13.30 til 15.30. Der deltager ca.
25 drenge, som deles i to hold, og meningen er, at de skal løse nogle opgaver (som i Barda), men
inden de når dertil, skal der først være ro og deles hold. Pædagogen bruger en del kræfter på at styre
spillet og adfærden i spillet. Der afsluttes hver gang med markslag. 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 kommenterer spillet.
På Lyng Fritidscenter er rollespillet opstået nedefra. Unge, også unge som ikke var medlemmer i
klubben, kæmpede med rollespilsvåben i og udenfor klubben. De mange ikke-medlemmer, som
deltog, betød, at man i klubben besluttede at forbyde rollespillet. Dette medførte, at unge spillede
rollespil på pladsen udenfor klubben og trak medlemmer væk fra klubben.
En medarbejder opsøgte gruppen af kæmpende rollespillere og oplevede energien i de unges spil.
Det blev derefter besluttet at gå i samarbejde med rollespilsforeningen i Fredericia og organisere
nogle events med rollespil som indhold.
Det fortælles, at deltagerantallet i events voksede fra ca. 60-70 deltagere til omkring 450 deltagere. I
dag har antallet af deltagere fundet et leje på 150-200 deltagere, hver torsdag.

Organisering
1) Rollespillet ledes af tre voksne. To kommer fra rollespilsmiljøet. En har lært sig rollespillet i
processen, sammen med og samtidig med, at rollespillet blev organiseret på Lyng Fritidscenter. De
voksne er alle tilknyttet miljøet omkring levendegørelse af middelalderen. De voksne kan klæde sig
ud, gå i rolle og selv spille rollespil.
2) De voksne har i 2009 faste roller.
a. P er den, der står for det praktiske”. P tager mod beskeder, tilmeldinger,
indmeldelser, penge, udleverer lånevåben, mv.
P tager sig af tilskadekomne og tager sig af unge, som har brug for hjælp til
at komme ind i spillet igen, efter de f.eks. er ”døde” og ikke ved, hvordan de
kommer i gang igen.
P holder ”varmestue” for tidligere medlemmer, som kommer forbi, og hygger. Dermed opstår
også en fortælling om Lyng Fritidscenter, som noget man kan besøge, igen.
b. T er ”kaptajn” i Ravnsborg og formodentlig den reelle leder af
borggården, som er et hjerte/et centrum i rollespillet på Lyng
Fritidscenter.
Her er bod, der handler med ”ressourcer”, fængsel, smed, grevens
bolig, nogle gange domstol, og vigtigst af alt, kroen, som alle
rollespillere ser ud til at komme i, i løbet af en torsdag aften. T
kommer til at fungere som en blanding af SL/NPC, som holder et
konfliktniveau og plotniveau i og omkring Ravnsborg.
”Kaptajnen” kommanderer med befalings-mænd, som kommanderer
med garden. Befalingsmænd og garden løser opgaver for
”kaptajnen”.
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c. L har mange funktioner i organiseringen

-

Som den, der starter rollespillet kl. 18.00 med
beskeder om arrangementer og oplysninger om, hvilke
scenarier, der ”spilles på” i aften,

-

Som den, der afslutter rollespillet ca. kl. 20.45 med
gentagelse af beskeder; beskeder om fundne våben;
præsentation af spilledere (og ros/klap); ros til spillerne
for rollespillet; og et farvel/på gensyn.

-

Efter det indledende markslag (se også framing, s. 19)
samler L de nye rollespillere for at føre dem ind i det
særlige univers (kampagnen) og regelsættet.

-

Nogle gange tager L de nye med og spiller selv deres
leder. L kommer dermed til at virke som rollemodel (se
s. 19). L fører de nye rundt til racerne og deres steder.
L og L’s gruppe skaber i den forbindelse intriger og
spændinger, som ikke bare de, der mødes, skal løse. L’s nye rollespillere må også
”spille med på” det, de har været med til at skabe. Der opstår små kampe, som L’s
gruppe ofte vinder p.g.a.. L’s færdigheder med våben og/eller L’s størrelse.

-

Andre gange fordeler L de nye til NPC’ere, som bliver rollemodeller på samme
måde som L. Andre gange fører L de nye ind i borgvagten og overlader dem til en
befalingsmand.

-

Efter at have taget sig af de nye deltager L som SL/NPC’er og spiller rollespil,
sammen med en gruppe. I denne rolle skabes en række intriger, som både tvinger
L og L’s gruppe og de, L’s gruppe møder, til at ”spille på” intrigerne og den
ubalance, de skaber.

3) Spilledere er ”frivillige”, som er ”vokset op” med rollespillet på Lyng Fritidscenter og er villige til
at påtage sig opgaver/ansvar. Nedenfor nævnes nogle af de funktioner spilledere har:
a. Skabe nye scenarier og intriger fra torsdag til torsdag.
b. Administrere karakterark og foretage regelfortolkninger (og evt. skrive nye regler).
c.

”Gå i rolle/i spil” som f.eks. hærførere, når større konflikter (scenarier/konflikter)
sættes i spil.

d. Sende NPC’ere i spil, som rollespillere med særlige opgaver.
4) Særlige NPC’ere har faste roller, faste positioner og funktioner i rollespillet. Også disse
deltagere, som er ”vokset op” med rollespillet på Lyng Fritidscenter, er ”frivillige” og er villige til
at påtage sig opgaver/ansvar. Nedenfor gives nogle eksempler på roller, positioner og
funktioner:
a. A er den NPC’ere, der får øje på de rollespillere, der enten ikke kan finde ud af at
spille rollespil lige nu og/eller er blevet bange i mørket, for drager i skoven osv. A
samler disse rollespillere omkring sig og tager dem med i hendes NPC-spil.
b. K passer ”ressourcebod” (omsætter/handler med ressourcer) og administrerer ”spar”
(møntfod).. Ressourcebod er sammen med kroen rollespillets centre, som ”tvinger”
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rollespillerne ind i Ravnsborg for at handle. Spil omkring ”ressourcebod” danner
dermed baggrund for mange konflikter, plots og investigations.
c.

Si leder sortelverne.

d. ? og ? leder orkerne.
e. B er kromutter, som dels styrer og holder orden i kroen, ansætter og giver opgaver til
ansatte, sætter priser op og ned osv.
5) Andre NPC’ere spiller f.eks. elvere i en periode. De kan skifte til at være adelige, som søger
alliancer for at erobre magten i Ravnsborg. Eller sættes ind som spedalske, som spreder død
(sætter læger/magere i arbejde), eller som drager, der skræmmer både krigere og almindelige
erhvervsdrivende.

Fravær af tilskuere, næsten
Rollespillet på Lyng Fritidscenter adskiller sig fra andre klubbers rollespil på flere niveauer. I historien
– rollespillet er ”født” nedefra; i samarbejdsrelationer – med rollespilsforening; i organiseringen – med
de mange ”frivillige”, som har påtaget sig ansvar og opgaver for at rollespillet på Lyng Fritidscenter
kan fungere; og i organiseringen – at rollespillet ikke er en aktivitet, der ”kører” i en bestemt periode
og/eller ”kører” ved siden af andre aktiviteter. Rollespillet er aktiviteten(!) torsdag aften.
Som det ses senere i teoriafsnit, er rollespil et spil mellem beskuere og beskuede, uden det man i
teatersprog kalder ”den fjerde væg” (tilskuerne) (se s. 25).
Levendegørelser (middelalderspil o. lign.), teater, pædagogiske rollespil mv. spiller for nogen,
tilskuere, som skal have en oplevelse, forståelse og/eller lære.
I rollespillet spiller man i kampagnen mellem beskuere, som man selv beskuer, for at kunne spille
videre på plots, intriger og investigations.
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Enkelte aftener har forældre og søskende, og desværre også denne forsker, vanskeliggjort pastichen
(: rollespilleren ved, at der spilles i en særlig fiktion: pastiche) (se også s. 25). Pastichen er sårbar i
forhold til ”den fjerde væg”, fordi den ”fjerde væg” bryder med og påvirker fiktionens pastiche.
At undersøge rollespil og se ens egne børn spille rollespil er et etisk anliggende. Selve handlingen, at
undersøge og se, påvirker/ødelægger det undersøgte og sete.
Pastichen/fiktionen med nutidssprog, interaktivitet og fordoblinger kan ikke opretholdes, når
rollespilleren skal forholde sig til ikke-rollespillere.

Rollemodeller
I rollespil, drevet af andre fritids- og ungdomsklubber, er der en afstand mellem den voksne, der leder
og styrer aktiviteten, og børnene/de unge, som oftest er næsten jævnalderen med hinanden. Børn og
unge spiller i begrænsede områder, ledet af voksne.
På Lyng Fritidscenter kan de tre voksne ikke lede og styre rollespillet i de lokaler, det terræn og det
store landområde, der spilles i, med de mange rollespillere (150-200 børn/unge), mens rollespillet er i
gang.
Rollespillerne må spille rollespillet i de lokaler og det terræn og landskab, som er forberedt til
kampagnen, med scenarier, intriger og investigations, på samme måde som landsbyens pladser og
rum gav plads til unges lege i landsbyen, uden voksenopsyn.
De pædagogiske færdigheder knytter sig til at sørge for, at det kan lade sig gøre:
-

At være en base og en, man kan komme til.

-

At have færdighederne i at have tillid til og inspirere til, at større/ældre spillere agerer som
rollemodeller for de yngre, uerfarne rollespillere, som ved at efterligne erfaring/en mester selv
lærer at tale, agere, handle, forhandle, planlægge osv., som erhvervet og rollen forventes at
gøre.

-

At kunne tåle (have tillid til), at man ikke kan have styr på, hvad der foregår, overalt.

-

At have forventninger til, at ”fejl” rettes af rollespillerne selv, og at rollespillerne opfører sig
ansvarligt overfor hinanden.

-

At have blikket rettet mod kampagnen og energien i spillet.

-

At lægge op til interaktivitet, til kreativitet og plads til tilfældigheder

Lyng Fritidscenter har (gen)skabt landsbyens måde at lære på. De ældre (mestrene) lærte de yngre
(lærlinge), hvordan man legede forskellige lege, spillede bold, byggede huler osv. De yngre kunne i
landsbyen ikke undværes, for så kunne man ikke lege, stille hold eller få hulen god nok. På samme
måde er de unge nødvendige for at holde det store rollespil i gang. Og derfor må de nye lære at spille
rollespil af de ældre unge (”ung-til-ung” kaldes det i ungdomspædagogisk læringsteori).
De voksnes opgave er at understøtte denne proces og undgå kontrol og styring, som kan stå i vejen
for rollemodellæringen.
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Afledte effekter:
I fem samtaler/interviews omtaler ældre rollespillere (heraf tre NPC’ere), at de tre voksne er
rollemodeller/forbilleder for dem: ”..en man gerne vil være som…det er ikke vanskeligt at hjælpe til, for
man ved, at de selv arbejder så hårdt, de kan…”, og: ”en man kommer til at tale med om det, man går
og tænker på…” osv. (se mere s. 38).

Framingen (rammesætning) – liminationen (grænseovergang)
Lyng Fritidscenter har en tydelig framingsprocedure:
1)

Hyletone fra megafon kalder til ro.

2)

L giver beskeder om fremtidige arrangementer, og fortæller om aftenens scenarier.

3)

Rollespillerne stiller i to eller tre køer til..

4)

Våbentjek (: undgå at skade hinanden med hårde og spidse våben).

5)

Ud af Ravnsborg og ud på boldbane.

6)

Ny hyletone, som indleder markslag (: to hold kæmper med hinanden, bare for at kæmpe).
Markslaget er en del af framingsproceduren. Hyletone afslutter markslag.

7)

Der kæmpes i alt tre markslag.

8)

Omkring markslaget snakker de rollespillere, som ikke vil kæmpe.

9)

Efter tredje markslag begynder rollespillet (kampagnen). Rollespillerne samles i mange grupper,
og begynder vandringer mod deres bestemmelsessteder.

10) Nye spillere mødes med L og taler om, hvordan man spiller rollespil.
11) Kl. 20.45 (ca.) ophører spillet ved ny hyletone, og framingen opløses, når L roser spilledere, roser
spillerne og siger: ”På gensyn”.
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Rollespillet på Lyng Fritidscenter skaber på denne måde en oplevelse af limination, grænseovergang,
til ”virkeligheder”:
Hverdagen (in real life)  limination  ”Kampen om Ravnsborg i Kongeriget Talansar (in game)
Og når liverollespillet er i gang, opstår ny limination. ”Tegnet” er en hånd på hovedet, der markerer, at
det er en liverollespiller ”off game” i forhold til ”in game”.

Ansvarlighedskultur
Hver torsdag aften kan man se rollespillere, heriblandt nogle NPC’ere, komme ”tidligt” og begynde at
indrette krostue, bære skjolde frem til garde, indrette smedje og borgværelse mv., og når spillet er
forbi, kan man se unge gøre krostue til boldsal igen, og samle skjolde osv. sammen og anbringe dem i
containere.
Denne ansvarlighedskultur kan være et resultat af den historiske udvikling og den måde, rollespillet på
Lyng Fritidscenter blev organiseret på, i samarbejde med ”de frivillige”.
Rollespillerne forbereder til rollespillet og rydder op efter rollespillet, mens de snakker sammen, griner
osv., hvilket fører videre til:

Ungdomsliv
Efter rollespillet, kl. 21.00, samles de lidt ældre rollespillere og de, der ikke er hentet endnu, i praktisk
arbejde med oprydning, i sofaer, omkring runde borde og på kontoret. Her begynder en samtale om
aftenens spil. Man kan kalde det en debriefing, at ”komme ned” igen, men man kunne også kalde det
et eksempel på den ”glans” (se s. 13), som skinner på fritiden fra rollespillet.
Langsomt kommer samtalerne også til at handle om noget andet – skole, lektier, forældre, fester, råd
og vejledning i forhold problemer, planer, osv. At være sammen åbner for relationer og indgange til
andre samtaler (se mere neden for om ungdomspædagogik).
Forældre til rollespillere, som har langt til Lyng, fortæller i samtaler og interviews, at munden ikke står
stille på vej frem og tilbage. De unge fortæller om, hvad de skal spille, hvad de er spændte på osv., og
bagefter om, hvad de har oplevet, hvad der overraskede osv.
Rollespillet giver afsæt for samtaler om rollespillet, og i dette samvær og disse samtaler gives også
afsæt til noget andet og mere (se s. 38)
I andre fritids- og ungdomsklubber går man uden denne limination hjem, fordi man bliver hentet, eller
man går ud i et almindeligt klubliv, og bliver klubmedlem på lige fod med andre klubmedlemmer, når
aktiviteten er slut.
Det fortælles fra disse klubber, at også her kaster rollespillet ”glans” over tiden før og efter, men ingen
klubber har lavet en limination som Lyng Fritidscenter.
Op til ugelejr afholdes ”forlejr” og på aftalte dage mellem torsdage, afholdes ”arbejdsdage”
(workshops). På forlejren og arbejdsdagene produceres nyt og repareres udstyr osv. Her kombineres
praktisk arbejde med samvær og samarbejde, sammen med andre unge.
Her skabes ideer, planlægges, udføres og vurderes. Her opstår et ”fælles tredje”, mens man sammen
arbejder med udstyret. Fælles tredje-processen er fuld af samtaler om, hvad man skal, hvordan man
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skal, og ikke mindst hvorfor. En her-og-nu-samtale, mens der arbejdes. Men samtalen har også et
fremtidsperspektiv, for den ser ud til at føde ideer om, hvad noget også kan bruges til, og hvordan
man også kunne tænke og gøre. Samtalerne retter sig både mod produktet og mod en produktion af
nye ideer, og mens dette sker, lærer man noget om sig selv, om en anden, om fællesskabet og et
indhold (materialer, håndværk, fortællingen om rollespil mv.). Det Jan Tønnesvang kalder læringens
fire rettetheder.
I flere interviews omtales den måde, man samtaler på inden og efter rollespillet på Lyng Fritidscenter.
På s. 19 kaldes det ”afledte effekter”. I rollespillet og i samtalerne udvikles en tillid, som kan føre til, at
unge og/eller voksne bliver ”(ud)valgt” til en, man kan betro sig, tør åbne sig for og har tillid til, vil en
det godt (se mere s. 38).
Lyng Fritidscenter adskiller sig fra andre klubber. I de klubber, som jeg har besøgt, ledes produktionen
af udstyr af den pædagog, som er i værkstedet. De unge producerer våben og nogle steder også
simpelt tøj (kapper/kofter). I aktiviteten opstår også samtaler. Der søges hjælp hos den voksne, som
holder, anviser osv. Men samtalen om hvad, hvordan og hvorfor gives ikke så megen plads og bliver
samtidig ofte afbrudt af de, der er færdige eller ikke gider mere, og af de, der ikke vil spille rollespil,
men vil lave noget (andet) i værkstedet.
I en klub så jeg, at 4 piger og 2 drenge var gået for sig selv og sad og syede tøj til rollespil. Her kunne
samtalerne fra Lyng Fritidscenter genkendes. De gik alle i den lokale rollespilsforening, og den
kommende aktivitet i klubben var en god anledning til at gøre noget ved rollespilsudstyret.

Vi-kultur
Når noget produceres i samarbejde (f.eks. ugelejrens dværgmine, med fælder og tronsal, og
menneskelejrens indgangskonstruktion, med vippeport, vagttårn mv.) skabes en aura, som både
skinner på selve rollespillet (vores fiktion og pastiche bliver mere troværdig), skinner på racen (se,
hvor vi bor), skinner på konstruktørerne og håndværkerne (se, hvad vi/de har lavet til os), og (se, hvad
vi/de kan) og skinner på fantasien (se, hvad vi/de kan komme til at spille).
Vi-kulturen styrkes af samarbejde om konstruktioner og opbygninger (som også opfylder især drenges
behov for ”konstruktionslege” (: at lave togbane er vigtigere end at lege med tog)). Konstruktioners og
opbygningers fællesskaber om et fælles tredje skaber også nye og andre fællesskaber, når
konstruktioner og opbygninger tages i brug/bruges (virker) og opfylder æstetiske og sansemæssige
kvaliteter, som understøtter pastichen om, at her bor vi (f.eks. menneskene/dværge i en bondes gård,
på et slot eller i en dværgmine).
Kulisser og udstyr virker som æstetiske, sansemæssige ”kontekstmarkører” (tegn) på, hvad vi/man
kan og skal her. Ravnsborg, borggård, kro, dværgmine, menneskeby mv. fortæller, hvor vi er.

Lege-/spilteori, pædagogiske rollespil og rollespil i undervisning
Lege-/spilteori (nedenfor forkortet til legeteori):
Legeteori har flere indgange. Nedenfor opstilles, meget grovkornet, konsekvenserne ved at vælge
indgang:
-
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En naturvidenskabelig indgang: Leg er en adfærd, der forbereder børn/unge på at mestre
sociale processer, udvikle 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. Denne tænkning vil forsøge at undgå tilfældigheder.

Rollespillet skal (derfor) tilrettelægges, så den enkelte unge lærer det rigtige og ikke det
forkerte.
-

En udviklingspsykologisk indgang: Leg er en måde, barnet/den unge bearbejder udviklings- og
socialiseringskriser. Rollespil bliver i denne forståelse en aktivitet, hvor den enkelte kan få lov til
at spille roller og dermed bearbejde kriser i ”virkeligheden”. Rollespilleren kan få lov til/har
behov for at ”spille roller” udenfor virkeligheden, som en form for terapi.

Disse indgange iagttager børn/unge udefra, og søger at lægge en hensigt og en årsag ind i børn/unge
og legeaktiviteten.
Og begge indgange søger at nyttiggøre legen. Legen er ikke noget i sig selv.
-

En læringspsykologisk indgang: Leg er lærende, og gennem leg kan man lære sig færdigheder,
som man kan bruge i andre sammenhænge. Leg skal gøre det sjovt at lære og bearbejde
læring. Der udvikles udtryk som: ”legende læring” og ”lærende leg”. Her bliver det at lære noget
det vigtige. Denne indgang kan omfavne både den naturvidenskabelige og den
udviklingspsykologiske indgang.

Også i denne indgang er legen ikke noget i sig selv, og legen er igen nyttig.

Disse teoriindgange undersøger den legende i forhold den legendes udvikling og læring i processen:
At blive voksen og normal (ikke legende længere). Leg sættes i simple årsagssammenhænge (årsagvirkning), og leg vurderes i forhold til ”virker  virker ikke” i forhold til ønskede mål/hensigter:
adfærd, bearbejde kriser, lære noget.
Pædagogiske rollespil og rollespil i undervisning tilhører disse teoriindgang. Leg bruges til at lære og
tage beslutninger.
Pædagogiske rollespil: Rollespil, hvor (den rigtige) adfærd og (de rigtige) beslutninger skal
leges/spilles frem – eksempler er: Elevrollespil i mobningskampagner skal føre til at mobning ophører;
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forældremøders forældrerollespil skal føre til de rigtige beslutninger om børns alkoholforbrug; rollespil i
konflikthåndtering skal føre til.. osv. De pædagogiske rollespil gør flere deltagere aktive i at finde
løsninger og beskrives ofte som en sjov måde at tage beslutninger på.
Rollespil i undervisning: Rollespil som skal gøre læring/undervisning sjovere. Temaer kan være
klimakrise, valgkampe, læsetræning osv. Elever sættes til at undersøge et tema og ”rollespille”
(opføre) det lærte sammen med elever, som ”rollespiller” modstandere, vælgere, aktivister, spørgere
mv. Rollespillet i undervisningen gør eleverne aktive, når de skal undersøge et tema og skal spille en
aktør i undervisningens tema. Rollespil i undervisningen beskrives både af lærere og elever som en
sjovere måde at gennemføre undervisningen på.
De pædagogiske rollespil og rollespil i undervisningen skaber interaktive muligheder for at lære/tage
beslutninger og skaber en pastiche om, at man selv kan noget (beslutte og argumentere). Disse
rollespil ”spiller” i forhold til ”den fjerde væg” (se nedenfor).
(Barda i TV underviser i rollespil. Bardas undervisning i rollespil præsenteres som et forhindrings/orienteringsløb, hvor deltagerne sættes i pædagogiske rollespilssituationer med opgaver, som skal
løses (rigtigt).)
I modsætning til disse legeteoriindgange findes et par indgange, som ikke ser på den legende. Disse
indgange undersøger legen som et særligt, sanseligt fænomen og en særlig måde at være sammen
på: en kulturel ”gøren”.
Begge indgange opererer med, at man (kun) kan tale om leg, hvis flere af nedenstående forhold er
opfyldt:
-

Frivillig handling. Leg er forbundet med lyst til at deltage.

-

Frihed, fri tid, fritid. Leg knyttes til at være ”fri” til at lege. Man skal ikke andet end at lege.

-

Overflødighed og overskud. Leg knyttes til at være tegn på at have noget ”ekstra”
(”overflødighed”). Noget skal ud, en fantasi, en ide eller lignende.

-

Ikke alvorlig alvor. Denne forståelse opererer med, at leg ikke er alvor (: virkelighed). Men – en
leg kan kun blive god, hvis den tages alvorligt, som leg.

-

Lade som om. Leg ”fremstiller” noget, som man leger. F.eks. ”far-mor-børn”, ”maskinstation”,
”tårnbygger”, ”ork”, ”kriger”.

-

Tidsmæssigt og rummæssigt afgrænset. Leg foregår mellem alvorens tider (i frikvarter, efter
”frugt”, i fritiden) og udenfor alvorens rum (på legepladsen, i legehjørne på restaurant, på den
unges værelse, i ”Kongeriget Talansar”).

-

Fast orden og spilleregler. Legen er framet med regler for, hvordan vi leger (tælle i fangelege,
”skridt og spytklat i Antonius”, indledninger: ”Nu siger vi, jeg var moderen..”); hvor vi leger
(område for at gemme sig, rundt om huset i ”Antonius”, dukkekrog, kampagne i rollespillet);
hvad der er legens tema og indhold (vinde, være sammen, have det sjovt).

-

Spænding  afspænding. En legs processer (gen)etablerer spænding (”Nu siger vi, at Lillen var
sulten..”, jord skal flyttes i ”maskinstationsleg”, ”greven er død”), som efterfølges af afspænding.

-

At være et andet væsen, en maske, en forklædning og en fremstilling. En leg gør en til ”en
anden” (en Lillen, en maskinstation, en fanger i fangelege, en ork osv.)

-

Refleksivitet. Den legende forholder sig til sig selv, de andre og legen (Lillen spiser imaginær
mad, ork taler hæst for at nogen skal tro, han er ork, osv.)
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-

Glans. Leg kaster glans over tiden udenfor legen. Her tales om legen. Her glædes man over
legen. Her længes man efter legen.

-

Opløftelse, overgivenhed og fordobling. Den legende overgiver sig og fordobler sig, som en
legende person, som både er den legende og sig selv, og kun gennem overgivelsen og
fordoblingen opnås en troværdighed i legen.

-

Legeelementer:
o Agôn – kamp og konkurrence. Ansporer til at vinde ved dygtighed og kunnen,
o Alea – vinde ved held (terningespil, kortspil, vælge mellem låger),
o Mimecry, mimetis – at spille en rolle, at efterligne,
o Ilinx – at opleve kaos, frygt, forgængelighed og overvinde denne følelse.

-

Formålsløst formål – et eget formål. Legen har ikke andet formål end at lege og have det sjovt.
Leg har i denne forståelse ikke til formål at bearbejde, at lære mv.

-

Fiktionskontrakt/pastiche. For at en leg kan lykkes, må de legende være enige om fiktionen (at
vi leger), for at kunne blive i pastichen.

-

Fravær af ”fjerde væg”. Leg (fiktionen, pastichen) er sensitiv overfor afbrydelser og overfor
tilskuere, fordi ”den fjerde væg” afslører, at dette ”bare” er en leg (ikke alvor), og dette ikke er
”rigtigt”, ”godt leget” eller lignende. ”Fornuften” og ”alvoren” afslører og ødelægger legen. Leg
adskiller sig hermed fra f.eks. teater, fordi teatrets formål bl.a. er at spille for
beskuerne/tilskuerne: ”den fjerde væg”. I leg leger beskuer og beskuet med hinanden, som
beskuer og beskuet, uden tilskuere.

-

Kontekstforståelse. Enhver leg er afhængig af en kontekstforståelse: ”Dette er en leg og ikke
alvor”. Eller snarere – at der kan svares bekræftende på spørgsmålet: ”Er dette en leg?”. Kan
det ikke lade sig gøre, så er det ikke en leg. Aktiviteten har et andet formål og en anden hensigt
end legens – som er for sjov.

De to sidste teoretiske indgange, som præsenteres her,
er enige om ovenstående forståelser af leg, men
adskiller sig lidt i optikken på leg:
-

En kulturvidenskabelig, hermeneutisk indgang:

Her er fortolkningen radikal. Legen ”leger” børn/unge.
Legen bliver grundled og den, der leger, bliver
genstandsled i legen.
I hele fordoblingsteorien ligger, at den unge må forholde
sig til sig selv, for at kunne lege (: spille rollespil)
troværdigt, og må derfor i fordoblingen se sig selv som
en rolle (for sig selv) sammen med roller (for en anden).
Den legende bliver nødt til at ”lade sig lege” (: lade sig
spille), for at andre kan lege (lade sig spille).
-

En
systemteoretisk,
antropologisk indgang:

socialkonstruktivistisk,

I denne teoretiske indgang lægges vægt på, hvordan aktører ”gør”/kommunikerer ”leg”.
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Her ses på mønstre, ensheder og afvigelser (”kulturen i legen”) for at kunne analysere sig frem til, at
dette kendetegner ”leg” og ikke noget andet.
Denne indgang forstår ”leg” som omverden til ”alvor”.
Når disse to indgange inddrages, bliver det muligt, at fremanalysere forskellige ”genre/mønstre/kronotoper”, som kan give en forklaring på, at så mange unge spiller rollespil på Lyng Fritidscenter, og at
unge, som mistrives og/eller har sociale diagnoser, også kan spille med.
Analysen bruger tre genre som model. Igen er der tale om en grovkornet fremstilling. En længere,
akademisk analyse findes i næste afrapportering:
-

Hverdagsgenren: En monologisk kultur, som i f.eks. skoler viser sig, når lærere underviser og
stiller spørgsmål, som de selv kender svaret på (: elev skal vise, at han også kender svaret).
Hverdagsgenren handler om rigtig-forkert og vinde-tabe. Afvigelser skyldes ikke konteksten,
f.eks. skolen eller bureaukratiet. Afvigelser skyldes udviklingspsykologiske, adfærdsmæssige og
identitetsmæssige problemer, som skal bearbejdes med (nye) indsatser, for at finde en
bedre/den rigtige adfærd/ identitet.

Pulsen og rytmen spilles monologisk af genren. Skal læres.
-

Eventyrgenren: En monologisk kultur. Her afløses hverdagsgenren af en genre, som håber på
heldet, på at være udvalgt, at blive kendt og/eller møde betydningsfulde personer. Den enkelte
kan ikke gøre noget, men er afhængig af omgivelsernes reaktioner, som f.eks. at blive en
lærers udvalgte, få mange mobilstemmer, have x-factor, osv.

Eventyrgenrens rytme og puls er hverdagens puls og rytme, og håbet er, at rytme og puls kommer ”i
slag”: Du kan være med til at ”spille” pulsen og rytmen, for andre.
-

Karnevalsgenren: En dialogisk kultur i et afgrænset rum og en afgrænset tid. Mennesket spiller
en (karnevals)rolle, som beskuer og beskuet, uden publikum, som i det oprindelige
middelalderlige karneval.

I karnevalet er mennesker ”stået af” og møder en anden virkelighed. En virkelighed med afvigelser,
formålsløsheder, ”grotesker og absurditeter” som indhold og mulighed.

Rollespillet på Lyng Fritidscenter kan betegnes som et ”karneval”: En særlig afgrænset tid og et
særligt afgrænset sted, som dialogisk ”handler i nutid” i fiktionen/pastichen om ”Kongeriget Talansar”,
25 

som tidsmæssigt ligger mellem mytisk tid og middelalder, i en tid, hvor det er almindeligt at møde
orker, elvere, drager mv. Spillet drives fremad af en puls og rytme, som skabes af
karnevalsdeltagerne, som med fordobling, overgivenhed og opløftelse osv. (s. 24) er med til at lave
pulsen og rytmen. Temaet er ikke at vinde-tabe, men at fortsætte ”festen”, spillet og det formålsløse
formål.
Karnevalsgenren handler om at kunne ”tage kappen og masken” på og lade sig spille med, ikke for at
blive en anden, men for at være med i karnevalet. Karnevalet bliver centrum, og grundled, og giver
formodentlig dermed unge med trivselsproblemer og/eller unge med ”sociale diagnoser” et frirum og et
bevægelsesrum, som inkluderer og rummer, fordi karnevalet peger på sig selv og ikke på deltageren.

Ungdoms-/fritidskultur og ungdomspædagogik til tiden
Ungdom forstås som mere end bare en tidsperiode mellem barndom og voksendom, mere end en
forberedelsesfase for at blive voksen og ansvarlig, og mere end en biologisk proces (pubertet), med
ændringer i hormoner, og mere end periode, som præges af forbrug (tweens, betweenagers,
teenagers, late teenagers), og mere end blot en periode med uansvarlighed, og mere end en særlig
risiko-/udsathedsperiode.
Ungdom forstås snarere som ungdomme, hvor hver enkelt ung som refleksivt projekt, på den ene side
må lære sig at blive og være ung, på den rigtige måde, i foretrukne fællesskaber (at høre til på
arenaer) og på den anden side må lære sig at kunne være ung, både sin egen måde og på mange
forskellige måder afhængig af, hvor man er, for ikke blive ekskluderet på de forskellige arenaer.
Ungdom bliver i denne forståelse ungdomme, som hele tiden tvinger en ung til at være
kontekstbevidst, for at kunne gøre sig tilpas synlig, som en person med en passende identitet i
kontekster/på arenaer. Når konteksten (arenaer) har så stor betydning, må den enkelte udvikle flere
fortællinger om sig selv. Fortællinger er rettet mod individualiseringer i biografier (i flertal!).
Den unge sættes således i en lang række valgsituationer, hvor det handler om at afkode betydninger i
forhold til indhold (tematisering, hvad går det ud på), i forhold til det sociale fællesskab
(informalisering, den sociale pris) og i forhold til sig selv (subjektivering, den individuelle pris).
Mange unge klarer dette, ikke kun skizofreniske, men multifreniske projekt uden problemer. De kan gå
i gymnasiet, som gymnasieung, balancerende mellem anerkendelse fra medelever og lærere; gå til
fritidsaktiviteter, balancerende mellem anerkendelse fra trænere og de andre deltagende unge; og
spise hjemme, balancerende mellem anerkendelse fra forældre og hævdelse af egen identitet, som
måske også anerkendes af forældre; en venskabsung, som finder passende balance mellem
anerkendelse som ven(inde) og passende hævdelse af egen identitet osv. Disse unge kalder vi
”frisatte”.
De lever i hverdagsgenrens og eventyrgenrens monologer, uden dette opleves som problem. Til fester
og på diskoteker ”står de af hverdagsgenren” og tager (karnevals)maske på. De opfører sig grotesk,
men (karnevals)normalt til festen og på diskoteket. (Efterskoletidens anormaliteter ((karnevals)masker)
med morgenhår og flyden i sofaer fortælles som særlig lykkelig periode i ungdommen.)
Nogle unge kan eller vil ikke ”tilpasse sig”. Nogle går op i skolen og bliver fagligt dygtige, men får
sociale problemer. Nogle har været uheldige med forældres symbolske kapital og kan derfor ikke være
med i skole og socialt. Nogle har altid haft det svært med det sociale, har (for) få venner og oplevet
krænkelser både hjemme og i f.eks. skole.
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Også disse unge er henvist til at afkode, på samme måde som de frisatte, og de kender også ”prisen”
for indsats og engagement. Her opstår en anden arena-/kontekstbevidsthed. Valget er for nogle et
pseudovalg, fordi de unge fravælges og befinder sig i kanten eller udenfor sociale
fællesskaber/netværk. I denne gruppe, som nogle kalder ”udsatte”, opstår kontekster/arenaer for
udsatte unge på ensomhedens værelse, ”gadehjørner” og computerarenaer. De udsatte unge er uden
megen voksenkontakt og i risiko.
Ungdomspædagogikken har generelt valgt at tænke på tre måder i forhold til ovenstående
ungdomstemaer:
-

Traditionelt. En værestedstænkning med billard, bordtennis, bordfodbold og bar (4 b’er) og ture
til skøjtehaller, svømning, osv. som indhold. Værestedet bliver selv en arena, og de unge kan
komme eller lade være. Det er de unges eget valg.
Pædagogikken er koncentreret om at reagere på unges udspil. Den gode pædagog har
relationskompetence, og er ”bagved den unge”. Interessen er den sociale kapital/kompetence.
En personlig (privat) orienteret pædagogik. Fokus er et SSP-fokus: Få unge væk fra
gadehjørnet/risikoen.

-

Forebyggelse. En arenaopsøgende tænkning, som skal opsøge og finde især de udsatte i/på
deres arenaer. Målet er at motivere den unge til at deltage i klub, skole, familieliv osv. (at blive
frisat). Klubben er en base, som skal, fordi sigtet er forebyggelse, sørge for, at den unge
motiveres til at begynde i foreningsliv sammen med frisatte unge.
Klubben bliver selv en arena, som (udover de 4 b’er) tilbyder ”de mange ”s’er” (samtaler
(vejledning), spejling (se dig selv), spejle (gør noget ud af dig selv), samvær (hygge), sofaer
(mere hygge), social identitet (samtaler om dig)) for at man skal blive en ”selvidentitet”.
En resultatorienteret pædagogik, med fokus på kontakt med den enkelte unge. Pædagogikken
er en relationsorienteret kommunikationspædagogik, hvor pædagogen reagerer på unges
udspil, og har vejlednings- og relationskompetence ”ved siden af” den unge. Interessen er den
unges sociale kapital/kompetencer.

-
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Kulturelt. Denne ungdomspædagogiske tænkning er optaget af at skabe noget, en kulturel
kapital, et fælles tredje, mellem den unge, de andre unge og klubben/pædagogen.

Forståelsen er, at når/hvis unge er orienteret mod arenaer, som multifrenisk vilkår (: små numre,
optrædener, her-og-nu orienteret, ligesom i gadecirkus), så er det vigtigt, at voksne etablerer
steder, hvor unge ”kan stå af”. Voksne etablerer ”landingspladser”, hvor unge kan suge næring,
på ”scener” og deltage i en fortsat fortælling om sig selv: en identitetsfortælling/individualisering
i biografien (se rettetheder s. 21). Klubben tilbyder noget, du kan blive god/bedre til – musik,
kunst, rollespil, sejlads, fodbold, basketball, cirkusartist, eller andet.
Pædagogikken bliver optaget af det kulturelle, faglige indhold – skal give indholdsmæssig
mening for unge; det sociale indhold – skal give sociale gevinster; og det personlige indhold –
blive god/bedre til noget. Pædagogikken tilfører den unge noget/muligheder. Pædagogen skal
kunne noget (faglig, kulturel rollemodel); skal have ”civiliserethed” ((social rollemodel) kunne
skabe sociale koder, ”savoir vivre”); og skal kunne decentrere sig ((personlig rollemodel) den
andens læring er det vigtigste, med ”begær i anden” (at den unge kan bruge det lærte senere i
eget liv). Denne ungdomspædagogiske tænkning forestiller sig ungdomspædagogen som
”kulturel personlighed”, som kan blive en betydningsfuld person for andre/en anden, fordi noget
kan lade sig gøre, sammen.

Det er dette undersøgelsesprojekts konklusion, at Lyng Fritidscenter med rollespillet har organiseret
sig med kulturel pædagogisk tænkning.
De unge møder ikke traditionelle eller forebyggende pædagogiske tænkning. De møder derimod en
kulturel landingsplads, et karneval, som griber om sig, så det kaster glans over tiden inden og efter, og
giver både plads til og næring til unge, som ikke trives i hverdagsgenrens monologer. Det ser vi
nærmere på her:

Unge med mistrivsel og/eller med ”sociale diagnoser”, inkluderet i
rollespil i Lyng
I samtaler og interviews med rollespillerne (og deres forældre) på Lyng Fritidscenter kom to forhold til
at undre:
-

At så mange unge (17 af 45 unge i interviews/samtalenoter) har dage/hverdage med mistrivsel,
mobning, usikkerhed, og erfaringer med at blive socialt diagnosticeret, kategoriseret, krænket
og ydmyget i skolesystemet.

-

At de unge, med få undtagelser, selv for et trænet pædagogisk blik, ikke er synligt udenfor,
anderledes eller på anden måde ”værdige” til en ”social diagnose” under rollespillet.

En forklaring på at unge kan spille rollespil og blive ”usynlige” som ”social afvigende” kan være, at
-

framingen er tydelig – man er ikke i tvivl: ”dette er et rollespil”, og ikke ”bare en klubaktivitet”.

Framing er et paradoksalt begreb, som har to ”ansigter”:
-

rettes framingen mod personer og personers adfærd, opleves framingen undertrykkende og
begrænsende, og følgen er ofte oprør og brud på framen. Dermed synliggøres framebrud som
adfærdsafvigelse (uro/ passivitet).

-

rettes framingen mod et fælles indhold og en fælles fortælling, som det giver mening for
personer at være med, åbner framingen for muligheder, for aktivitet og for deltagende
medfortælling på fortællingen inden for framen.
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Med Grundtvig: oplivelse  oplysning. For Grundtvig var oplivelse det vigtigste, for det åbnede for
samtalen, samarbejdet, samværet, deltagelsen og for oplysningen.
Hvis vi går ungdomspædagogisk til problemstillingen, så kan man sige, at der på Lyng Fritidscenter
etableres det, Thomas Ziehe kalder 4 p’er:
-

Personer. De voksne (faglige, sociale, personlige modeller) faciliterer og skaber

-

Place (sted). Overskuelighed og genkendelighed som de unges sted og scene, med

-

Procedurer, som civiliserer deltagerne, gør deltagere til rollespillere, og skaber interaktive
muligheder for dialogisk at være medproducent på fortællingerne i denne særlige
overskuelighed og genkendelighed, med

-

Perspektiv. Have det sjovt sammen. Man ”spilles af” rollespillet (legen).

Et andet vigtigt (ungdoms)pædagogisk element kunne være, at
-

kampagnen, scenarierne, intrigerne osv. er ufærdige og åbne, og derfor vanskeligt lader sig
tematisere, informalisere og subjektivere (se s. 27). Den enkelte rollespiller ”spilles i og af” det
ufærdige, åbne og må, interaktivt, i dialog med sin egen rolle (æstetiske fordobling) og
interaktivt, i dialog med andres roller, finde ”afspænding” gennem legens/spillets
grundelementer (se s. 24).

Hvis vi går kulturelt til problemstillingen, så har rollespillet på Lyng Fritidscenter, ligesom andre
rollespil, udviklet flere kulturtræk.
-

de unge spiller i grupper (en gruppekultur) (se s. 13)

-

om gruppers/racers/erhvervs interesser (en vi-kultur) (se s. 22)

-

i en ”mødekultur” (se side 13)

I selve den kulturelle konstruktion af rollespil,
er man ”med”, inkluderet. Her kunne henvises
til den umage sammensætning af ”helte” i
Ringenes Herre (en troldmand, hobitter,
dværg,
elver,
menneske
osv.).
Hele
rollespilskonceptet bygger på inklusionsprincipper og samlet deltagelse i opgaveløsninger/afspændingen.
Man opdager ikke om orker, uden for
rollespillet, i hverdagsgenrens processer ville
være ”normale” eller ”afvigende”. ”Normale og
afvigere” spiller i rollespillet orker.
I undersøgelsesprojektets planlægningsfase
taltes om den debat, der havde været i medier
om rollespil, og om den risiko, ”nogen” mente,
rollespillet udgjorde for unge mennesker.
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Risiko
Forskellige interesser og personer har rejst kritik af rollespil. Argumentet er, at rollespillet er skadeligt
for unge mennesker.
En kritikergruppe har været kristne grupper, som f.eks. ”Evangelist” omkring Arnborg, og Indre
Mission. Kritikkens kerne er, at:
-

Når ”man” leger med mørkets kræfter, så påkalder man også disse kræfter.

Denne kritik kulminerede for ca. 10 år siden.
En anden kritikergruppe har været psykologer og psykiatere. En sagkundskab. Her er kritikken ikke
rettet mod selve rollespillet. Kritikken rettes mod særlige personers deltagelse, fordi:
-

Personer med svage jeg-strukturer og svage ”jeg’er” kan have vanskeligheder med at skelne
fantasi fra virkelighed. Disse personer frarådes at deltage i rollespil, fordi rollespillet kan være
med til at øge disse vanskeligheder og svagheder for disse personer.

Denne kritik har fået næring af svensk drab, som blev begået for ca. 10 år siden. Drabet blev begået
af en ung mand, som både var rollespiller og personlighedsforstyrret. Senere blev kritikken afvist, fordi
der ikke kunne findes sammenhæng mellem selve drabet og rollespil.
(En anden gruppe kritikere er underholdningsbranchen. Kritikken er latterliggørende: voksne, som
f.eks. klæder sig ud, og slås med skumgummisværd (”Klovn” og sang om rollespil.))
Disse kritikergrupper har været de dominerende.
I mine egne samtaler i efteråret 2009 med ældre og yngre personer fra Indre Mission blev rollespillet
opfattet som en leg, hvor man spillede roller. To yngre samtalepartnere spillede selv rollespil i lokal
rollespilsforening (og blev misundelige, da de hørte om rollespillet på Lyng Fritidscenter).
Evangelist har ikke villet tale med mig i denne omgang.
Fra mine samtaler med personale fra socialpsykiatrien kan det konkluderes, at man opfatter rollespillet
som en aktivitet, de ville ønske, deres beboere ville gå til. De forstår rollespil som en aktivitet, hvor alle
kan være med, hvis de selv tør.
Rollespil med dungeoneringen har som alle andre ungdomskulturelle aktiviteter været omgivet af det,
man i sociologien kalder ”moralsk panik”: Nye ungdomskulturelle udtryk vurderes automatisk af den
voksne generation og den sunde fornuft som tegn på ”undergang”, ”forfald”, ”voldsromantik”, ”fortabte
unge” osv.
Den moralske panik om rollespillet har lagt sig nu og/eller har fundet nye ”græsgange” (frafaldne i
uddannelsessystemet, forbrugerunge, etniske unge osv.).
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At dokumentere
Man kan have flere indgange til at dokumentere.
-

En forældredokumentation kunne være:
o Mine børn går til noget, som optager dem,
o Mine børn er så glade for rollespil, at de fortæller mig, hvad de har oplevet (det gør de aldrig
om skolen),
o De har fået frisk luft,
o De har fået rørt sig,
o De har været ude i naturen,
o De har leget/spillet sammen med venner og fået nye venner,
o De har lært nye ord (hellebard, mjød osv.),
o De har øget deres status som rollespiller, og har nu flere EP’er (evnepoint),
o De har fået nogle blå mærker, og det har drenge godt af,
o Det er bedre end at sidde foran computeren,
o Osv.

Rollespil kan få forældre til at etablere kørselsaftaler, og/eller selv køre med deres børn til rollespil
hver torsdag. Er det dokumentation? ”Ja”, ville de/nogen sige. Andre ville spørge om
årsagssammenhænge og om ”hårde” data om hvorfor.
En anden dokumentation kunne være min kollegas, bevægelsespædagogens dokumentation:
-

denne dokumentation ville handle om sanser, afstande, puls
o hvor langt går en rollespiller en torsdag aften (skridttæller)
o hvordan forandres en rollespillers puls en torsdag aften (pulsmåler)
o hvad svarer bevægelsesmønstret til, i forhold til andre fritidsaktiviteter
o hvilke sanser stimuleres
 syn
 høre
 taktil (føle)
 vestibuler (balance/ligevægt) – sans lokaliseret i det indre øre
 smag

Og min kollega ville blive glad, hvis jeg fortalte om at løbe på skovstier, op og ned ad bakker,
fægtekampe, hvor man hele tiden må holde balance, samtidig med at man afværger, og gør udfald.
Han er nemlig mest optaget af vestibulærsansen, som er forudsætning for at kunne orientere sig
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smidigt osv. Min kollega mener, at vestibulærsansen ”udsultes” i skolen og hjemlige, passiverende
computer- og fjernsynsaktiviteter. Er det dokumentation, at 150-200 rollespillere får næring til
vestibulærsansen? ”Ja” ville han sige? ”Hvordan måler man det (”hårdt”)?”, ville andre spørge.

En tredje dokumentation kunne være de unges udsagn:
-

denne dokumentation handler om, hvad de unge lægger vægt på:
o Fordi det er sjovt (alle siger det),
o Fordi jeg kan lide at kæmpe (mange drenge siger det),
o Fordi jeg får lejlighed til arbejde med rolle (nogle siger det),
o Fordi mine venner går til det (mange siger det),
o Fordi man får nye venner (flere siger det),
o Fordi vi altid er sammen med nogen herude (endnu flere siger det),
o Fordi det er det eneste lystpunkt i mit liv (5 siger det),
o Jeg ville hellere til rollespil. Fødselsdag kan man altid holde (én siger det),
o Fordi man hele tiden møder noget nyt (5 piger siger det),
o Fordi man her ude aldrig bliver mobbet (11 siger det),
o Fordi man herude kan tale med alle (25 siger noget, der kan forstås sådan),
o Fordi der herude er en helt særlig stemning (3 piger, plus en, som sagde ”atmosfære”).
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Denne dokumentation siger noget om de 45 rollespillere, som er interviewet og/eller har deltaget i
mere uformelle samtaler. Er tilfredse unge dokumentation? ”Ja” ville nogen sige. Andre vil spørge til
årsagssammenhænge…
Måske ville man få andre udsagn, hvis ophørte rollespillere blev interviewet, men dette har ligget
udenfor udmeldte timer/tidsforbrug at opsøge ophørte rollespillere.
Endnu en måde at dokumentere på, kunne være: hvem spiller rollespil?
Hvis vi ser på mistrivsel:
Lidt mere end 1/3 af de 45, som har deltaget i samtaler og interviews har oplevet trivselsproblemer (at
blive mobbet; blive holdt udenfor i skolen, osv.) og/eller er tilknyttet specialundervisning, p.g.a.
indlæringsproblemer og/eller sociale problemer.
Nogle er opsøgt, af det trænede pædagogiske øje, fordi der var nogle spændende aspekter ved netop
disse unges rollespil.
Andre har jeg opsøgt på forældres opfordring. Indtil denne opfordring kom, havde de unge været
”usynlige” som unge, som kunne have trivselsproblemer.
En lille gruppe, som deltog i samtaler og interviews, viste (pludseligt), at de var unge med fortællinger
om skolen som et sted for mistrivsel, og rollespillet som et sted for trivsel.
Man kan ikke konkludere, at 1/3 af rollespillerne mistrives i skolen. Man kan konkludere at mange unge
mistrives i skolen.
Og man kan konkludere, at i rollespillet er det vanskeligt at få øje på unge, som har mistrivselsproblemer, selv for
et trænet øje.

Er det dokumentation, at de deltager i rollespillet uden særlige foranstaltninger? ”Ja”, ville nogen sige,
men: ”Hvordan kan man dokumentere årsagssammenhænge i denne dokumentation?”, ville andre
spørge.
Unge, som har deltaget i interviewet/samtaler, deltager også i fritids-/ungdomslivet generelt.
De unge spiller golf, løber orienteringsløb, svømmer, spiller håndbold, går til (spiller selv) musik,
spejder, dans osv. Få har fritidsarbejde (: er for unge).
For en lille gruppe (mindre end den 1/3, der nævnes som omfattet af mistrivsel ovenfor) er rollespillet
eneste ungdoms-/fritidsaktivitet.
Er det dokumentation, at unge generelt er aktive, og også spiller rollespil? Hvad dokumenterer det om
unge, andre aktiviteter og/eller rollespil?
En måde at dokumentere, er at tælle (statistik):
Hvor mange spiller rollespil? Hvor mange bliver ved? Hvor mange ophører?
Medlemslisten viser ca. 180 rollespilsmedlemmer i september 2009? Er medlemstallet september
2010 en dokumentation for – rollespillet på Lyng Fritidscenter, unges livssituationer (flyttet væk eller til,
venner holdt op eller begyndt, forældres skilsmisser, unges muligheder for at vælge i multifrenien,
osv.)?
Som det demonstreres ovenfor, så er det at dokumentere noget ikke en enkel handling.
Dokumentation er knyttet til, hvad man vil dokumentere, og hvad der dermed bliver gyldige data:
Er det forældres og/eller unges fortællinger og tilfredshed, der dokumenterer?
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Er det sundhedsfremmeaspekter, der dokumenterer?
Er det en næsten omkostningsfri indsats i forhold til (mange) unge med trivselsproblemer, så også
disse unge får muligheder for positive oplevelser og muligheder for at danne relationer med unge på
andre måder end f.eks. mobningsrelationer, der dokumenterer?
Er de unges høje aktivitetsniveau, noget der tilbyder dokumentation og argumenter til noget andet?
-

Er rollespil ikke bare endnu en aktivitet i unges multifrene liv?

-

Er rollespil nødvendig (udgift), når de unge er så aktive i forvejen?

-

Er et højt fritidsaktivitetsniveau tegn på, at rollespillere generelt er ”sunde” unge?

-

?

Og kunne nedenstående forhold også være dokumentationer og/eller argumenter i forhold til
aktiviteten? Forholdene nævnes blot i overskriftsform (og udfoldes i næste afrapportering)
-

Skriftkulturen, med produktet: ”litteratur”  producerer nogen, der skriver, i deres fri tid, og til
nogen, der læser andet end og/eller mere end lektier, tegneserier, tekster på TV osv. En
skriftkultur OG læsekultur.

-

Vi-kultur, producerer mundtlig fremstilling, samarbejde, samtaler, relationer, måske venskaber

-

Glans-kultur, producerer mundtlig fremstilling, samtaler osv.

-

”Karnevalet” producerer kreativitet, stimulering af sanser, ideer om at kunne blive aktør i ”liv”,
osv.

-

Sundere tidsfordriv end computerspil,

-

At opleve sig inkluderet i en aktivitet,

-

Øve sig i at forhandle og handle i sociale sammenhænge,

-

Øve sig i samarbejde,

-

Lære sig noget om ”middelalderformer”, ”mytiske tænkning” mv.

-

Lære sig noget om materiale (sy tøj, lave våben, bygge osv.), og hvad man kan forestille sig,

-

Lære sig noget om egen person, om at kunne spille roller, om andre personer, og om at de kan
spille roller

-

Osv.

Som det ses, så er ingen af ovenstående ”dokumentationer” det, man kan kalde ”hårde
dokumentationer” (bortset fra medlemstælling).
Og ”det gode” spørgsmål er: Kan man dokumentere, at der er simple (”hårde”) årsagssammenhænge
mellem aktivitet og udbytte?
I dokumentationstænkningen har det altid været et problem at håndtere udbyttet/effekten/betydningen
af de formålsløse formål: ”at have det sjovt”, lege, spille karnevalismens rollespil osv.
Man kan prøve med narrative (fortællende) dokumentationer som f.eks. deltagernes og forældres
fortællinger. Udover at denne dokumentation ikke er ”hård”, så vil det: 1) at skulle forholde sig til
nyttige analyser og refleksioner om at have det sjovt, påvirke det: 2) at have det sjovt, fordi den unge
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nu begynder ikke kun at være refleksiv i legen, men også bliver nytteorienteret og refleksiv om sin
egen leg, og legen bliver dermed til et alvorligt anliggende, og dermed ikke længere en leg.
I dokumentationslitteraturen (og forskningslitteratur) opereres der med forskellen mellem landskabet
og kortet. At kortet ikke er landskabet. Kortet er de forskelle, som vi har gjort til betydningsfulde
(forskelle, som gør en forskel). Landskabet sanser man og bevæger sig i. Kortet læser/bruger man.
Der er bred enighed om i dokumentationslitteraturen, at dokumentationskorttegningen er afhængig af
hvem, der

-

bestiller kortet

-

tegner kortet

-

skal bruge kortet,

-

til hvad

Læs mere i næste afrapportering.

Undersøgelsesprojektet har forholdt sig til ”Klub 7000” (: Fredericia Kommunes strategipapirer i forhold
ungdom).
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Målene i ”Klub 7000”
Dokumentation (fund) i forhold til målene
-

Fredericia Kommune er den eneste kommune i en bred søgning
ungdomsklubmiljøet, som har en konstruktion med rollespilsaktivitet som en

i

fritids-

og

o Fortsat fortælling, der
o Forpligtiger, Inddrager og Ansvarliggør unge i forhold til unge, og
o Inkluderer så mange unge med særlige behov (trivselsproblemer i skolen) i en aktivitet uden
særlig og målrettet indsats.
Og/men (uden for målene):
-

Undersøgelsesprojektet dokumenter, at nogle (mange) unge oplever trivselsproblemer i skolen,

-

Undersøgelsesprojektet dokumenterer, at på Lyng Fritidscenter kan man ”blive/vende tilbage”
som spilleder og/eller NPC’er og hjælpe yngre og Lyng Fritidscenter med at fortsætte rollespillet
og konstruktivt og ansvarligt lære yngre deltagere at spille rollespil.

-

Undersøgelsesprojektet viser, at unge, som deltager i rollespillet på Lyng Fritidscenter generelt
er aktive i foreningsidræt og/eller deltager i fritidsundervisning.

Rollespillet i forhold til værdigrundlag for Klub 7000
Hvis dette undersøges, så kan det hævdes/dokumenteres, at:
-

Unge oplever udfordrende rammer, som kan udvikle personlige, sociale og faglige
kompetencer,

-

Unge oplever et miljø, som bygger på interaktiv deltagelse (læring og dannelse),

-

Unge oplever respekt fra voksne og oplever at få ansvar og blive mødt med tillid,

-

Unge oplever at deltage i fællesskaber, at afprøve kulturelle forskelligheder og at have
indflydelse og ansvar. Unge oplever demokrati og værdsættelse

Og/men:
-

om unge med trivselsproblematikker i skolen oplever helhed og sammenhæng kan ikke
dokumenteres. Det er vel snarere dokumenteret, at i rollespillet er der helhed og sammenhæng,
og i skolen mobning, vanskeligheder mv. for nogle.

Indsatsområder
Når fritids- og ungdomsklubberne (inkl. Lyng Fritidscenter) i Fredericia Kommune iagttages bredt, så
opstår et mønster, hvor ideerne bag ”Klub 7000” kan iagttages som nærværende i klubberne.
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”Man” er i gang med opgaven om ”forebyggelse” og varetager en alsidig og målrettet indsats i forhold
til unge med særlige behov, og klubberne har tilbud rettet mod både leg, sundhed og idræt.
(Internationalisering fortælles der om, men det har ikke kunnet iagttages).
I forhold til rollespillet i Lyng Fritidscenter, kan det dokumenteres, at i forhold til ”leg, (alternativ)
idræt og sundhed”, så passer Lyng Fritidscenter ind i ”Klub 7000”.
Men/og:
Rollespillet på Lyng Fritidscenter tilbyder ikke en ”alsidig pædagogik”. Der er snarere tale om
framing, som opererer alsidigt, på mange niveauer.
I forhold til unge med særlige behov (her kaldt unge med trivselsproblematikker), er indsatsen ikke
specifik målrettet enkeltpersoner. Den er inkluderende, åben og tilfældig, rettet mod dialoger, osv.
Når noterne fra samtaler og interviews studeres, så ser det ud til, at unge ”vælger” forskellige
strategier i forhold til trivselsproblemer. Nogle vælger at tale med hinanden. Andre fortæller, at de
vælger de voksne som samtalepartnere om problemer. Det må formodes, at de unges udtryk: ”vælge”,
er et resultat af, at der er gået noget forud. En oplevelse, en erfaring, en fornemmelse eller lignende,
som har medført, at den unge taler om at ”vælge” andre unge eller voksne som samtalepartnere.
De unge taler om at kunne ”stole på” en, når man har haft mange oplevelser sammen, som f.eks. i
”fælles tredje-processerne”. ”Det gør det noget nemmere at tale sammen”, siger 15-årig pige.
Dette udfoldes i næste, større afrapportering.

Afsluttende refleksioner
I flere omgange optræder ”medborger” som et perspektiv i ”Klub 7000”.
Når de mange perspektiver, som indgår i undersøgelsesprojektet af rollespillet på Lyng Fritidscenter,
sammenfattes, så kan det konkluderes (sandsynliggøres), at rollespillet er en ”øvelsesbane i
medborgerskab” (: forstået som diskurserne om pligter, ansvar, rettigheder, aktørperspektiv,
strukturperspektiv, indflydelse, medbestemmelse, selvbestemmelse osv.).

Konklusioner
Rollespillet på Lyng Fritidscenter er noget særligt i rollespilsmiljøet og fritids- og ungdomsklubmiljøet.
Der er tale om en aktivitet med tilstedeværende ”pædagoger”, hvor pædagogikken (kun) er facilitation:
at rollespillet kan lade sig gøre, så unge kan ”spilles af” rollespillet.
Ovenfor har jeg argumenteret for, at rollespillet på Lyng Fritidscenter som noget særligt tilbyder unge
at ”stå af” hverdagsgenrens monologiske arenaer, og ”stå på” karnevalets scener, med fortsatte åbne,
dialogiske rytmer og pulse.
Om færdigheder kan overføres mellem genre, kan ikke dokumenteres, men det kan vel
sandsynliggøres, at unge kan anvende nogle af ”karnevalets” færdigheder – hårde færdigheder (sy
tøj, bygge, male, materialekendskab, skrive, læse osv.) – og blødere færdigheder (samtale,
samarbejde, fantasi, kreativitet, ansvarlighed osv.) – i hverdagsgenrens (anerkendelses/krænkelses)processer i skolen, andre fritidsaktiviteter mv.

37 

OG – ovenfor har jeg givet eksempler på opbakning fra forældre, tilfredsheder hos deltagerne, og har
præsenteret nogle begreber/elementer, som undersøgelsesprojektets feltnoter, interviews, samtaler
og teori giver anledning at uddrage som sandsynlige virkningsfulde/læringsteoretiske/pædagogiske
elementer.

MEN – rollespilsprocesserne på Lyng Fritidscenter kan ikke, må det konkluderes, anvendes i
undervisningens legende læring. Mange forhold står i vejen: undervisning handler om alvor og formål
(lære noget), om evaluering (lært noget/det rigtige), om struktur (lærer-elev, hvor eleven skal ”høres” i
det lærte) o.m.m.
Dette er ikke et argument for, at undervisning ikke skal være sjov og legende, og at undervisning ikke
skal have elementer af rollespil, som kan gøre elever aktive, deltagende, undersøgende mv.
Det, der oftest sker, er, at rollespil i undervisning får en Barda-struktur, som f.eks. også
rollespilsefterskolen Østervold benytter. Undervisningen bygges op som et rollespil (en
forhindringsbane), som fører rollespillere fra episode til episode (”poster med opgaver i et
orienteringsløb” kunne være en metafor), og man ”kommer videre” i undervisningen/læringen”, når
opgave er løst rigtigt. Der er lagt op til samarbejde, samtale og kreativitet, men der er også lagt op til
udefrakommende vurderinger og kontroller. Scenarier og intriger er skrevet på forhånd, og i stedet for
at ”spille på” scenarier og intrigen, skal scenariet og intrigen afkodes for at opfylde formålet: at lære
noget og komme videre/først.
I rollespillet på Lyng Fritidscenteret er formålet det formålsløse formål: At spille rollespil og have det
sjovt. Formålet er ikke at lære noget.
Det er afrapporteringens (paradoksale) konklusion, at netop det formålsløse formål er et vigtigt
element i, at unge med trivselsproblematikker inkluderes, at unge selv (frivilligt) tager ansvar, selv
tager initiativ til at tale om problemer, osv. At unge bliver aktører (i stedet for respondenter) i ”livet”.
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OM – rolleprocesserne i Lyng Fritidscenter skal/kan overføres til andre klubber vil være afhængige af
mange forhold (se mere ovenfor og i næste afrapportring). Her kan kort nævnes:
-

organiseringen

-

de voksne i klubben

-

område som klubben ligger i (ikke tidligere nævnt i denne afrapportering)

-

ledelsesopbakning

-

kollegaopbakning

-

ansvarlige ældre unge

Mange facetter spiller ind.

OM – rollespillet på Lyng Fritidscenter kan dokumentere, at ”det virker” i forhold til Fredericia
Kommunes politik i ”Klub 7000”, kan der, som det ses ovenfor, svares både: ”Ja”, ”Måske” og Nej” til.
Noget er åbenlyst et ”ja”, (f.eks. ”leg, idræt, sundhed”). Noget kan man kun måle med ”sandsynlige”
dokumentationer, gennem processerne: Et ”måske”, (f.eks. ”medborgerskab”): Noget kan måles til
ikke at passe ind i ”Klub 7000”: Et ”nej” (: at indsatsen skal være specifikt målrettet den enkelte, som
har særlige behov).
Det er undersøgelsesprojektets konklusion, at rollespillet fører til, at (målrettede) indsatser opstår og at
disse indsatser opstår, fordi ”man” er så meget sammen. Og at det ser ud til, at det er de unge (eller
deres forældre), der tager initiativet.

39 

Epilog
Hermed afsluttes undersøgelsesprojektets første afrapportering med nedenstående bemærkninger:
Denne afrapportering har ikke kunnet lade sig gøre,
-

uden en omfattende bearbejdning af feltnoter, teorier, forskningsstrategier, afprøvninger af nye
indsigter, både i faglige, pædagogiske og rollespilsmiljøer,

-

uden samarbejdet med Lyng Fritidscenterets unge rollespillere og personalet, og personalets
mod til at lade sig undersøge

-

uden velvilligt samarbejde med Ungdomsringens rollespilsnetværk, klubber især i Fredericia og
Esbjerg, men også andre

-

uden mine kollegaers diskussioner, spørgsmål og ”irritationer”

Den næste afrapportering fylder i skrivende stund (primo april) knap 200 sider, og har endnu en del
løse ender.
Det forventes, at nærværende afrapporterings ”åbninger” kan danne baggrund for en faglig diskussion
om pædagogikkens mange dilemmaer, når vi skal arbejde for og med, foran, ved siden, bagved unge.

Med inspiration fra Sartre:
”Jazz og bananer (og leg) skal nydes/spises på stedet”.
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