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Undervisningsplan for faget liverollespil 
 
Formål: 
Formålet med undervisningen i liverollespil er at styrke elevernes egne og indbyrdes sociale 
forhold og udvikling. Både ude og inde tilsigtes der på samarbejde og fælles oplevelser der 
udvikler den enkelte elev psykisk, fysisk, kreativt og fagligt. 
Der arbejdes tværfagligt hvorfor andre fags formål bliver opfyldt. For yderligere 
informationer henvises til bilag 1. 
 
Fagets kerne: 
Liverollespilsundervisningen grundlæggende færdigheder er se, opleve, bibeholde og udvikle 
fantasi, føle, skabe, udføre, tale/fortælle, digte, og personlig udvikling. 
Hvert enkelt punkt bliver kort behandlet i følgende afsnit, hvor der enkelte steder er tilknyttet 
arbejdsmuligheder. 
 
Liverollespil i forhold til Ringsted ny Friskoles værdigrundlag: 
Liverollespil drager væsentlige ting ind fra skolens værdigrundlag hvor der blandt andet står: 
“§ 2. Skolegangen skal lægge grundlaget for et sundt og indholdsrigt liv, der motiverer til 

ansvarlighed og til respekt for medmenneskelige værdier”. 

“Mangfoldighed, berigende oplevelser, fysisk og skabende udfoldelse er derfor naturligt 

integreret i den daglige undervisning sammen med almindeligt opdragende elementer 

og respekt for fællesskabet”. 

 
Ydermere indgår liverollespil i at: 
”…vi tilrettelægger undervisningen alsidigt, så børnene møder forskellige krav og 

udfordringer og oplever glæden ved at bruge kroppen og alle sanserne”. 

”…vi bruger kreativiteten til at fremme barnets muligheder for selv at opdage mønstre og 

sammenhænge inden for et givent fagområde”. 

”…vi tilrettelægger dagligdagen og undervisningen, så børnene gradvis lærer at forstå 

vigtigheden af – og styrken i – fællesskabet og dets regler”. 

”…vi prioriterer fælles arrangementer og oplevelser for børn … højt”. 

”…undervisningen løbende tager udgangspunkt i en afdækning og vurdering af det enkelte 

barns aktuelle niveau og styrkeområder, så barnet oplever, at det både er sjovt, lærerigt og 

udfordrende at gå i skole”. 

”…vi sætter alle former for bevægelse i højsædet: motorisk træning, fysisk udfoldelse, frisk 

luft og udendørs naturoplevelser”. 

”…følelsesmæssig bevægelse tilladt, når det sker på en måde, så både voksne og børn får 

bearbejdet og forholdt sig til følelserne på en konstruktiv måde, hvilket også betyder at vi 

forsøger at ruste børnene til livet – så de også oplever vækst ved selv at overvinde 

vanskeligheder”. 

 
Hvad er liverollespil kort fortalt: 
Liverollespil kom hertil i midten af 80´erne, men det er for alvor først nu mange indser hvilket 
potentiale konceptet rummer. Ud over at benytte det som et pædagogisk værktøj, kan det også 
bidrage til en spændende og anderledes læring, tværfaglighed samt personlig og social 
udvikling. 
Hver elev spiller en selvvalgt rolle i et skuespil, hvor der intet manuskript er. Det vil med 
andre ord sige, at eleven har fuldstændig handlefrihed. De skal selv foretage valg der ganske 



ofte kan være skæbnesvangre. 
I de korte spil har en spilleleder opsat et simpelt eventyr, hvilket kunne lyde: Orkerne i den 
nordlige del af skoven har tæmmet en dæmon ved brugen af magi. Vores vismand har 
forudset at ethvert møde med dæmon vil resultere i nederlag. Alt er dog ikke tabt, for ved at 
lave noget magisk pulver, kan magien ophæves og orkerne besejres. Pulveret skal dog først 
skabes, og derfor skal der samles ingredienser – naturligvis i den farefulde skov. Disse 
ingredienser kunne f.eks. være: Lidt jord fra ”Den hellige bakke”, 6 grankogler fra ”Det døde 
træ”, 3 røde ”blodbær” og 12 dråber væske fra ”Tågesøen”. 
Eleverne bliver nu delt op – nogle spiller orker, en spiller dæmon, en spiller vismand og 
resten spiller helte der skal samle ingredienserne, for til sidst at dræbe dæmonen. 
Dette kunne være rammerne for et spil – hvordan spillet så udvikler sig vides ikke, for det er 
nødvendigvis ikke de gode der vinder. 
 
Rollespillet – At se, opleve og føle: 
Der er en nøje sammenhæng med at spille en rolle og opleve en verden. Ved netop at spille 
rollen er eleven med til at skabe verden og måden hvorpå denne hænger sammen. Igennem 
rollespillet er oplevelserne store og idet eleven spiller en person, ville denne føle vrede, sejr, 
skuffelse, glæde, frygt osv. Disse følelser kan enten ske via rollespil eller som værende en 
overraskende handling, der ikke foretages af personen i spillet, men via eleven der spiller 
rollen. (fx.: Eleven spiller den modige kriger, men da trolden angriber løber krigeren i frygt. 
Her er det ikke den modige kriger der flygter, men eleven. Igennem denne proces lærer eleven 
blandt andet sin frygt at kende, hvorfor eleven i lignende situationer kan reagere på en mere 
kontrolleret måde). 
Efter endt spil vil der være evaluering. Her bliver der talt om hvad der var godt og skidt ved 
historien. De der har spillet ekstra godt, enten igennem handlinger eller drama, bliver 
fremhævet af elever eller lærere. Eleverne er altså med, og spiller en væsentlig rolle, i 
evalueringsprocessen. 
 
Bibeholde og udvikle fantasi: 
Ved at spille rollespil bibeholdes og udvikles fantasien. Anna Marit Waad skriver blandt 
andet i artiklen ”Jeg – en actionhelt”: ”… Landskabet stimulerer også til indre forestillinger 

… Man kan tale om at stedet får en særlig betydning og bliver fantasmagorisk. Synet af de 

mange krigere og formationer af mennesker forbindes med synet af den vældige natur og 

formationen af træer, højder og landskab … Der opstår en særlig dynamik imellem spillet 

realistiske elementer (kroppe og landskaber), fiktionens ydre ramme og de imaginære 

universer. Liverollespillets fysiske, materielle og kropslige del, og fiktionen som kulturel 

platform, stimulerer begge til spillernes fantasi og imaginære fortælling”. 

I rollespillets start hersker der ingen tvivl om hvilke elever der spiller hvad. Eleverne ved 
godt, at den der spiller den frygtindgydende trold i virkeligheden er ganske flink, men 
igennem den rette genre, stemning, oplevelse, natur og rollespil fremstår eleven som en 
virkelig trold. Dette kommer især til udtryk efter endt spil når eleverne taler indbyrdes 
sammen. Det var ikke eleven der angreb, men det var trolden. Hjernen omsætter med andre 
ord fakta til fantasy. 
 
At digte: 
Eleverne skal igennem karakterarbejde selv opdigte sin person. Dette omhandler blandt andet: 
profession, væremåde, livsstil, status i samfundet, livshistorie, livssyn, kendetegn osv. 
Eleverne skal selv skabe plots (historier), der derefter skal gennemspilles af hele holdet. Via 
denne proces skal de arbejde med rollelister, hvad er en god historie, historieskrivning og 
genrekendskab. 
Eksempel på en øvelse: Under rollespillet kan der tages billeder. Disse kan indsættes i 
kronologisk rækkefølge med tilhørende tekst der beskriver handlingen på billederne. På denne 
måde genfortælles historien. Det endelige resultat kan forelægge i en bog. 
 
 
 



Tale: 
Igennem rollespil udvikles elevernes tale idet de konstant bliver udfordret. Ikke alene bliver 
de udfordret af andre, men også igennem deres person. 
Ydermere skal eleven hele tiden regulere sit sprogbrug alt efter hvilken situation eller rolle 
der spilles. (F.eks.: En borgmester der taler sjusket vil nok ikke kunne bibeholde sin status, og 
trolden forventes ikke at tale med klar, lys stemme) 
Eksempel på en øvelse: De billeder der tages under spil kan ophænges på gangen, hvorfor 
eleverne kan genfortælle historien for deres klassekammerater. Ydermere kan andre elever 
skabe sammenhæng imellem de mange billeder og forsøge selv at skabe en historie. Der kan 
laves et power point show med billederne, hvor de i grupper skal genfortælle historien højt. 
 
Dramaturgi: 
At spille en rolle kræver en dramaturgisk kunnen hvor improvisation er i fokus. Eleven vil 
have svært ved at forudse hvad en spillegang vil rumme af dramatiske elementer. Af samme 
grund vil undervisningen også være rette mod dels at lave drama-øvelser, men også forberede 
eleverne på det uventede, hvorfor de ikke bliver slået ud af sin rolle. Det sidstnævnte gøres 
bedst igennem spillet. Der undervises i forskellige roller hvor eleverne bliver vejledt og 
eventuelt korrigeret. 
 
Det fysiske: 
Det er fysik hårdt at spille rollespil. Udstyret er til tider tungt og eleverne færdes i uvejsomt 
terræn. Kampe der opstår træner elevernes koordination, hurtighed og smidighed. 
 
At skabe: 
Rollespillet kræver udstyr og dette skal eleven selv lave. Kostumet skal nogenlunde stemme 
overens med personen der spilles. Eleven skal lære at se det anvendelige, i ellers uanvendelige 
ting, samt få øjnene op for ”gamle ting”, der kan være med til at underbygge en karakter eller 
stemning. 
I genbrugsforretninger kan der købes billigt tøj der med få modifikationer kan blive til 
fantastiske klæder. Tøjet kan også sys fra bunden. 
Der arbejdes med læder og metal for at lave rustninger. Masker og rekvisitter laves når 
behovet opstår. 
Våben og skjolde laves og der kan bygges huse og borge. At bygge huse og borge kan bidrage 
til en yderligere fantasiudvikling, hvorfor det bliver lettere at spille en fast rolle. 
(F.eks.: Smeden har sin smedje hvor han har sit arbejde. Købmanden sin købmandsgård og 
præsten sin kirke. Soldaterne har træning foran fortet, hvor borgmesteren med tilfredshed kan 
betragte deres kunnen.) 
 
Det psykiske: 
Hver enkelt elev får et frirum fra deres ”hverdagsrolle” når de spiller en anden person. Den 
bogligt svage elev viser sig pludselig at være en handlekraftig kriger som alle vil følges med. 
Succesoplevelserne er mange i rollespil – og selvom en elev ”dør” kan selv den voldsomme 
dødsscene være en succes. Eleven afprøver legitimt andre identiteter og lære sig selv at kende 
– f.eks. hvordan vedkommende reagere i ekstreme situationer. 
 
Det sociale: 
Der bliver knyttet bånd på tværs af årgange på grund af de oplevelser de i fællesskab har haft. 
Eleverne har et tæt samarbejde og oplever nye sider af sig selv og andre. På kryds og tværs 
laves der planer for kommende spil, men også undervejs i spilleprocessen lyttes der til 
hinandens forslag. Fællesskabet der skabes i spillet er ikke elevernes, men de personer de 
spiller. Derfor kæmper krigeren fra den ældste klasse gerne med bueskytten fra den yngre, 
idet de er allierede. Efterfølgende, når spillet er slut, skabes fællesskabet blandt eleverne da de 
indbyrdes taler om oplevelserne. (F.eks.: Krigeren og bueskytten får sammen nedlagt 
dæmonen der ellers, ifølge legender, var uovervindelig) 
 
 



Fortid, nutid og fremtid: 
Liverollespil er ikke kun fantasy, men kan forgå i hvilken som helst tidsalder, i hvilket som 
helst miljø, og med hvilken som helst genre. 
 
Bilag 1 – Jævnfør folkeskolens ”fælles mål”: 
 
Dansk 
”§ 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som 

en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet.” 

”Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt 

i samspil med andre.” 

 
Idræt 
“§ 11. Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige 

oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver 

mulighed for kropslig og almen udvikling.” 

“Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og 

udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med 

natur…” 

”Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og 

indgå i et forpligtende fællesskab.” 

 
Historie 
”§ 7. Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og 

identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.” 

”Stk. 3. ”… Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, 

analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på 

baggrund af tilegnet viden”. 

 
Matematik 
“§ 28. Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og 

anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. 

Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.” 

“Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen 

ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik 

både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne 

mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.” 

 
Håndarbejde 
“§ 19. Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne ved skabende 

håndværksmæssigt arbejde opnår livsnære erfaringer og bliver i stand til at overskue 

samspillet mellem forestilling, planlægning og udførelse og udvikler færdighed i at formgive 

og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi.” 

“Stk. 2. Gennem udfordringerne i den tekstile designproces får eleverne mulighed for at 

opleve arbejdsglæde, fællesskab og følelsesmæssigt engagement. Derved udvikler eleverne 

tillid til egen formåen og erkender værdien af æstetisk praktisk arbejde.” 

“Stk. 3. Eleverne skal blive fortrolige med tekstil kultur og udtryksform, så de bliver i 

stand til at vurdere, udvikle og formidle den materielle kultur, de selv og andre skaber og 

bruger.” 

 
Sløjd 
“§ 22. Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og 

færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. De skal udvikle 

færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi, samt blive i 

stand til at forstå samspillet i processen fra ide over planlægning til udførelse.” 

“Stk. 2. Elevernes fantasi, glæde ved at skabe, eksperimenterende og vurderende holdning 



udvikles gennem fordybelse i den praktiske produktfremstilling for herigennem at styrke 

oplevelsen af tillid til egne muligheder.” 

“Stk. 3. Eleverne gøres fortrolige med historiske og nutidige teknologier samt områder som 

arbejdsmiljø, miljø og ressourcebevidsthed. Derved bidrager faget til deres forståelse af 

samspillet med vor fysiske omverden og naturen. Eleverne opøves i samarbejde, 

medbestemmelse og medansvar gennem en arbejdsform, hvor dialog og samarbejde er en del 

af undervisningsmiljøet.” 

 
Drama 
“§ 60. Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at 

bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige 

kommunikationsform. Undervisningen skal udvikle elevernes forståelse og brug af det 

dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer. 

Eleverne skal gennem praksis øge deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige 

kropslige, æstetiske og sociale muligheder. 


