
Værksted - liverollespil 
 
 
Det påtænkes at etablere et værksted med henblik på udlån fra PLC med liverollespilskonceptet som 
udgangspunkt. 
 
Værkstedet vil have sin base på Østre Skoles LæringsCenter i Rønne, med mulighed for udlån til de 
øvrige Rønneskoler.  
 
Værkstedet vil kunne være katalysator for adskillige tværfaglige forløb, hvor det kan varieres fra 
forløb til forløb, hvilke faglige mål der skal være i hovedsædet.  
 
Derfor vil det også være muligt at variere inddragelsen af forskellige ressourcepersoner fra det 
omgivende samfund, alt efter om hovedvægten lægges på fx udarbejdelsen af et scenarie (forfatter), 
middelaldermusik (musiker), middelaldersamfundet (historiker), udarbejdelsen af 
kostumer/våben/artefakter (håndværkere/designere/kunstnere). Mulighederne er mange og der er 
mulighed for opfyldelsen af mål i fag som: Dansk, matematik, historie, billedkunst, madkundskab, 
håndværk og design, musik og idræt. 
 
Den altovervejende udgift vil være etableringen af de basale og nødvendige remedier som våben og 
dragter. Når værkstedet er etableret vil de årlige udgifter være minimale og styret af det perspektiv, 
de involverede deltagere vælger. 
 
Værkstedet vil altså være fleksibelt i sit indhold, samtidigt med det har perspektiv i en årrække, 
hvor det i høj grad vil være de deltagende elever og voksne undervisere/formidlere, der udvikler 
indholdet. 
 
 
Skoleåret 2015/2016 
 
I samarbejde med en lokal designer med erfaring i designprocesser og fremstilling af dragter, vil 
temaet blive formidlet, så eleverne opnår viden om middelalderens beklædning. Formidleren har en 
stor viden om middelalderen, som også vil blive inddraget med henblik på at formidle, demonstrere 
og lære eleverne, hvordan de kan fremstille dragter og andre beklædningsgenstande med et 
autentisk præg. 
 
Formidleren vil være tilknyttet forløbet i mindst to dage. Disse dage forventes afviklet med 
deltagelse af 5. klasse i faget håndværk og design. Endvidere påtænkes det, at inddrage den lokale 
pensionist sy- forening, som i samarbejde med eleverne og designeren, fremstiller dragter. 
 
Det er målet, at der fremstilles dragter og indkøbes våben i en størrelsesorden, der gør det muligt for 
60 børn (to klasser) at deltage ved afviklingen af liverollespillet. 
 
 



I skoleåret 2015/2016 vil der desuden løbende blive arbejdet med fremstilling af de øvrige 
nødvendige remedier, således at der i juni 2016 er et færdigt værksted klart til udlån. Forløbet 
sluttes af med udførelsen af et liverollespil i et passende område i lokalområdet.  
 
Der vil blive arbejdet med følgende kompetencemål: 
 
Håndværk og Design: 
 
Håndværk – forarbejdning- Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til 
forarbejdning af materialer. 
Teknikker: Eleven kan navngive og anvende grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og 
hårde materialer. Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde 
materialer. 
Arbejdsformer: Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner. 
Maskiner: Eleven kan anvende tilladte maskiner. Eleven har viden om tilladte maskiners 
anvendelsesmuligheder. 
Sikkerhed: Eleven har viden om sikker brug af værktøjer, redskaber, maskiner og materialer. 
 
Håndværk – materialer- Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, 
funktion og udtryk. 
Materialeforarbejdning: Eleven kan forarbejde bløde og hårde materialer efter instruktion.  
Materialekombination og udtryk: Eleven kan kombinere materialer til et produktudtryk under 
Instruktion. Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk.  
 
Design- Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen 
Produktfremstilling.  
Produktrealisering: Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg.  
Evaluering: Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt. Eleven har viden om 
evaluering og vurdering af produktets værdi for andre. 
 
 
Historie: 
 
Kronologi og sammenhæng- Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget 
liv. Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. 
Kronologi, brud og kontinuitet: Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering. 
Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder. 
Det lokale, regionale og globale: Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og 
omverdens historie. 
 
Historiebrug- Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. Eleven 
kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum 
Historiske scenarier: Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i 
fortiden.  
Historisk bevidsthed: Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie. 
 
 
 



Inspiration til andre mål ved arbejdet med liverollespil kan være: 
 
 
Sociale mål: 
Samarbejde/individuelle egenskaber, vekselvirkningen mellem at være individ og indgå i en gruppe. 
Idefasen & moodboards/ storyboards. Planlægning af scenarier, roller, områder, osv. 
Regelsæt. 
 
Madkundskab. 
Lave ude mad over bål. Udehygiejne. 
 
Matematik: 
Kende til geometriske former & figurer, måleenheder, regnearter, målestoksforhold. Handel. 
Budget. 
 
Dansk: 
Udarbejde instrukser, læse fagtekster, skrive scenarier, vurdere tekster (også selvskrevne), debattere 
muligheder og begrænsninger indenfor scenarier. Forskellige talemåder alt efter race- udvide 
ordforråd. Elevernes beskrivelse af deres egen karakter. Indlevelse i egen karakter og dramatisk 
udførelse ved rollespillet. 
 
Natur/ Teknik: 
Viden om de 4 elementer: jord, ild, luft & vand. Planters egenskaber. 
 
Musik:  
Spot på middelalderens musik & instrumenter. Børnelege/danse.  
 
Historie: 
Indblik i middelalderens verden, fx børnelege og pligter. Individets placering og evner/ muligheder 
i det feudale samfund. 
 
Idræt & bevægelse:  
Kampteknikker med middelaldervåben. Bevægelse i landskabet. Danse/ lege inspireret af 
middelalderen.  
 
Håndarbejde/ billedkunst/ Håndværk & design/ sløjd: 
Lave dragter, våben, rekvisitter, beklædningsgenstande, sminke, hjelme, skjolde, vimpler/flag, 
dekoration af diverse genstande.  
 
 
 


