
Rollespil
Emne: Kommunikation.

Mål: Målet med aktiviteten er, at øve sig og blive bedre til at løse hverdags-
konflikter på en god måde, hvor man kan kommunikere ordentligt med hinanden.

Materialer: Bilag.

Bilag: ”Girafsprog”, ”Ulvesprog”, ”De 4 gyldne regler”, ”Grundfølelse ”Bange””, 
”Grundfølelse ”Glad””, ”Grundfølelse ”Ked ad det””, ”Grundfølelse ”Tryg””, 
”Grundfølelse ”Utryg”” og ”Grundfølelse ”Vred””.

Sted: Klasseværelset samt et andet rum.

Tid: 20 minutter.

Beskrivelse: Læreren starter med at gennemgå bilagene. Dette kan gøres over 
tid. Klassen skal blive bevidste om, at de arbejder hen imod girafsprog og væk fra 
ulvesprog. Derudover arbejdes der på at bruge grundfølelserne. Eleverne skal i 
deres generelle sprog og ikke mindst i konflikter øve sig på, at beskrive de følel-
ser, de oplever. Grundfølelserne kan også bruges i andre sammenhænge end til 
denne opgave. 
Når bilagene er gennemgået, hænges de op i klassen.
Selve øvelsen starter med, at klassen deles ind i grupper af ca. 4. Tænk nøje over 
sammensætningen af grupperne, og hvad du vil opnå med øvelsen. Laves øvel-
sen igen en anden dag, kan der med fordel laves nye grupper.
Grupperne fordeles nu rundt i klassen, et fællesrum eller hvor der er plads. De 
får ca. 15 min. til at lave/øve et rollespil. De må selv bestemme, om rollespillet er 
fiktivt eller noget eleverne selv har oplevet.
Rollespillet består af 2 dele. Først skal de øve et rollespil, hvor ulvesprog benyttes. 
Herefter øves det samme rollespil, men nu benyttes girafsprog.
Når alle grupperne har øvet rollespillet både med ulvesprog og girafsprog, vises 
de for klassen. Alle rollespil skal ikke nødvendigvis vises for klassen den samme 
dag.

Til læreren: I denne øvelse arbejdes der med konfliktløsning. Mange af de kon-
flikter eleverne oplever, sker på baggrund af misforståelser. Misforståelserne sker 
ofte på baggrund af deres kommunikation, eller mangel på samme. Snak derfor 
verbal og nonverbal kommunikation. Kommunikation online og de udfordringer 
og forskelle der er ved at kommunikere online og ansigt til ansigt.
Det er vigtigt at snakke de forskellige rollespil igennem, når de evalueres. Inddrag 
de andre elever i klassen og gør det visuelt, hvor misforståelserne opstår. 
Husk også at ikke alle synes, at rollespil er lige sjovt.
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