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R o l l e s p i l
Formål
Formålet er at få eleverne til at ’genkende’ de forskellige handlemåder, både når de ser 
dem hos andre mennesker, og når de selv bruger dem. Det er også en måde at få dem til 
at reflektere over fordele og ulemper ved de forskellige handlemåder. 

Materiale
• Præsentation af de tre handlemåder (kan downloades fra http://ditarbejdsliv.nu/dk/

til-undervisere/undervisning-og-materialer)
• Valgfrit: Hjemmesidens information om de tre handlemåder, som eleverne selv skal 

læse (http://ditarbejdsliv.nu/dk/viden-om)

Forberedelse
• Der forberedes et rollespil, hvor de tre handlemuligheder bruges: aktiv, passiv og kon-

fronterende. Rollespillet kan laves af lærerne før undervisningen. Det kan også gøres 
af eleverne eller lærere/elever sammen, og så bliver det en del af undervisningen. 
Lærerne kan selv spille rollespillet, eller få eleverne til at gøre det. 

• Rollespillet kan tage udgangspunkt i et dilemma fra hjemmesidens spil eller historier, 
ens egen erfaring eller noget, man finder på. Dette eksempel er fra en elevs oplevelse 
af første praktikdag:

Eksempel
En elev kommer hen på sit praktiksted. På praktikstedet er de ikke blevet informeret om, at eleven 
skal komme. Eleven henvender sig til en af dem, som arbejder der, en sekretær eller kollega, og 
siger at han/hun er den nye elev. Sekretæren eller kollegaen siger, at de ikke har hørt noget om 
nogen ny elev. Da eleven hører, at praktikstedet ikke er forberedt på, at han/hun skal starte i dag, 
reagerer vedkommende konfronterende, passivt eller aktivt.

Undervisning (ud fra eksemplet)
• De tre handlemåder vises på skærmen for hele klassen, hvor læreren beskriver dem kort.
• Rollespillet spilles. ‘Eleven’ reagerer konfronterende, da vedkommende får at vide, at praktik-

stedet er uforberedt.
• Læreren spørger klassen, hvad de så i rollespillet ift handlemåde. Eleverne skal vurdere, hvil-

ken handlemåde, eleven brugte. 
• Når eleverne har identificeret handlemåden, viser læreren det ark, som fortæller om handle-

måden, i dette tilfælde den konfronterende. Der snakkes på klassen om fordele og ulemper 
ved at reagere på den måde. 

• Rollespillet spilles igen. Nu reagerer eleven passivt. Klassen identificerer handlemåden og 
arket om passiv vises på tavlen. 

• Rollespillet spilles for tredje gang. Eleven reagerer aktivt. Klassen identificerer handlemåden 
og arket om aktiv vises. 

Undervisningen kan rundes af med en generel snak om, hvad der kendetegner de  
forskellige handlemåder og om fordele og ulemper ved handlemåderne.


