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Rollespilsteori 101

Begrebet
• ”larp” … live action roleplaying

Begrebet
• ”larp” … live action roleplaying

• Knudepunkt/knutpunkt/knutepunkt/solmukoh
ta
Siden 1997

Begrebet
• ”larp” … live action roleplaying

• Knudepunkt/knutpunkt/knutepunkt/solmukoh
ta 
Siden 1997

• Har affødt ”knudebøgerne”

Rollespillets anatomi
• Diegese

Rollespillets anatomi
• Diegese

• Fiktionskontrakten
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Rollespillets anatomi
• Diegese

• Fiktionskontrakten

• The magic circle

Socialt: 
Det er os, der spiller

Temporalt: 
Vi spiller over denne periode

Geografisk: 
Det er her, vi spiller

The Magic Circle

Rollespillets anatomi
• Diegese

• Fiktionskontrakten

• The magic circle

• Spilmekanik

Regler

Diegetiske regler Ekstradiegetiske regler

Regler

Diegetiske regler Ekstradiegetiske regler

Kulturelle regler:
Kun riddere må bære sværd/
Man må ikke bruge discipliner i elysiet

Ordensregler
En ridder har tre KP
Åben ild indenfor er forbudt

Regler

Diegetiske regler Ekstradiegetiske regler

På et roulisk tinge kan man maksimalt føre syv mand som vidner
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Regler

Instruktionsregler, ”hvordan skal vi spille scenariet”

- Når du ser en kvinde i rød kjole, bliver din rolle forelsket i hende

- Alle relevante genstande og steder, er markeret med stearinlys

- Når Piratkaptajnen ler, skal alle standse op og lytte efter

Bryder man disse regler, leger man ikke længere med resten af 
spillerne. Man risikerer at ødelægge både deres og egen oplevelse.

Regler

Simulationsregler

- Kampregler for våben eller nævekamp

- Et telt er et hus

- Krydsede arme betyder at Vampyren er usynlig

Bryder man disse regler, leger man ikke længere med resten af 
spillerne. Man risikerer at ødelægge både deres og egen oplevelse.

Regler
• Kaldes tit ”spilmekaniske værktøjer”

– Metateknikker (indre monolog, instruktør-cut)
– Pentagrammodellen
– Ars amandi
– Funny voice
– Konfliktløsning (kamp vs. ars ordo)
– Andre?

To typer af rollespil
• 360o illusion

- Sommerscenariet
- Babylon
- System Danmarc
- Cthulu

To typer af rollespil
• 360o illusion

- Sommerscenariet
- Babylon
- System Danmarc
- Cthulu

• Fiktionen er ”tæt” og uden fejl

To typer af rollespil
• 360o illusion

- Sommerscenariet
- Babylon
- System Danmarc
- Cthulu

• Fiktionen er ”tæt” og uden fejl
• ”The Truman Show”
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To typer af rollespil
• Pervasive larp

– The White Road
– Vampirekampagnen
– Momentum

– Byturen

To typer af rollespil
• Pervasive larp

– The White Road
– Vampirekampagnen
– Momentum

– Byturen

• Bryder The Magic Circle
– Geografisk/temporalt/socialt

Når vi spiller rollespil
• Spiller

Deltageren i den virkelig verden

Når vi spiller rollespil
• Spiller

Deltageren i den virkelig verden

• Karakteren
Den ”livløse” person i diegesen

Når vi spiller rollespil
• Spiller

Deltageren i den virkelig verden

• Karakteren
Den ”livløse” person i diegesen

• Rollen
Den af spilleren realiserede karakter 

3-vejs modellen
• Klassisk teori
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3-vejs modellen
• Klassisk teori

• Beskrev typer af scenarier, men beskriver nu 
spilleres tilgang til scenarier

3-vejs modellen
• Klassisk teori

• Beskrev typer af scenarier, men beskriver nu 
spilleres tilgang til scenarier

• Dramatisk/immersionist/gamist

3-vejs modellen
Gamist
= plotspiler

Dramatist
= narrativist, showspiller Immersionist

= indlevelsesspiller

3-vejs modellen
Gamist
= plotspiler

Dramatist
= narrativist, showspiller Simulationist

Immersionist
et bredere indlevelsesbegreb

3-vejs modellen
• Dramatisk/immersionist/gamist

3-vejs modellen
• Dramatisk/immersionist/gamist

• Implicit hierarki
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3-vejs modellen
• Dramatisk/immersionist/gamist

• Implicit hierarki

• Narrativisme = optagethed af fortællingen

3-vejs modellen
• Dramatisk/immersionist/gamist

• Implicit hierarki

• Narrativisme = optagethed af fortællingen

• Krigslive = tre forskellige tilgange

?
Tematik, Mekanik og Fiktion

- Hvordan det hele hænger sammen

Tema Mekanik

Fiktion

Når Temaet ikke virker
• Spiller A snakker dårligt med spiller B. 

• Det er vanskeligt at relatere sin egen oplevelse 
til resten af scenariet. 
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Hvad skal man være særlig 
opmærksom på?

• Kommunikation
– Temaet skal præsenteres, så det giver mening for 

spillerne

Hvad skal man være særlig 
opmærksom på?

• Kommunikation
– Temaet skal præsenteres, så det giver mening for 

spillerne
• Balance

– Mellem strukturering af oplevelsen og frihed for 
spillerne.

Hvad skal man være særlig 
opmærksom på?

• Kommunikation
– Temaet skal præsenteres, så det giver mening for 

spillerne
• Balance

– Mellem strukturering af oplevelsen og frihed til 
spillerne.

• Selvdisciplin ift. resten af scenariet
– Dræb dine bamser!!

Mekanik
• Definition: ”Spil”-delen af scenariet

Mekanik
• Definition: ”Spil”-delen af scenariet

– Spillerne kan i princippet gøre hvad de vil. 
– Loyalitet overfor og kendskab til mekanikken er 

vigtig, hvis scenariet skal hænge sammen.

Fiktion
• Definition: 

– Den virkelighed som rollerne opfatter, og den 
virkelighed som fortællingerne udspiller sig 
indenfor. 

– Fiktionen er det der gør det muligt for deltagerne 
at snakke sammen indenfor spillet.
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Fiktion
• Kan bestå af:

– Geografi
– Kultur
– Biologi
– Metafysik
– Og meget andet

Fiktion
• Eksisterende fiktionsverden
• Egen fiktionsverden

Fiktion
• Eksisterende fiktionsverden

– Fordele:
• Kendt af spillerne
• Trækplaster
• Lettere at formidle

– Ulemper:
• Svær at sætte sit præg på
• Forudindtagede spillere, - øverste autoritet
• VIP (Violation of Intellectual Property)

Fiktion
• Egen fiktionsverden

– Fordele:
• Øverste autoritet
• Fuld handlefrihed

– Ulemper:
• Stort arbejde
• Skal sælges til spillerne
• Sværere at kommunikere end man tror

Samspil med Tema og Mekanik
• Tema

– Det gode eksempel:
• Kærlighedsscenarie i et 70’er kollektiv

– Det dårlige eksempel:
• Kærlighed blandt Nurgle-kultister 

Samspil med Tema og Mekanik
• Mekanik

– Det gode eksempel:
• Regler for krig om territorier til et vampyrscenarie

– Det dårlige eksempel:
• Soluret er vigtigt for scenariet, til et vampyrscenarie
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Fiktionen som ”underdog”
• Er lettere at justere på, end temaet og 

mekanikken. 

• Kan dog trumfe resten af scenariet, da det er 
det spiller faktisk udspiller og lever sig ind i.

Eksempel 1.1, Twilight-scenariet:

Tema Mekanik

Fiktion

Kampen 
mellem 
vampyrer 
og varulve

Kampsystem

Kampen 
foregår i 
fiktionen med 
bjergtoppe eller 
ildkugler

Eksempel 1.2, Twilight-scenariet:

Tema Mekanik

Fiktion

Kærlighed 
mellem 
teenagepiger 
og vampyrer 

Farvekodet tøj, 
instruktivt 
element

Alle har bar 
overkrop i 
Twilight

Det skarpe scenarie:

Tema Mekanik

Fiktion

Konfliktfyldt 
kærlighed

-Intime scener 
foregår i 
kulkælderen (så 
alle kan se at de 
har været der)

-Basismøder 
hvor man kan 
stemmes ud

-Ulig 
kønsfordeling70’er kollektiv, hvor 

beboerne prædiker fri 
kærlighed, men i 
virkeligheden søger 
anerkendelse fra det andet 
køn

Det skarpe scenarie:

Tema Mekanik

Fiktion

Konfliktfyldt 
kærlighed

Hippiedrømmen

-Intime scener 
foregår i 
kulkælderen (så 
alle kan se at de 
har været der)

-Basismøder 
hvor man kan 
stemmes ud

-Ulig 
kønsfordeling70’er kollektiv, hvor 

beboerne prædiker fri 
kærlighed, men i 
virkeligheden søger 
anerkendelse fra det andet 
køn

Det skarpe scenarie:

Tema Mekanik

Fiktion

Konfliktfyldt 
kærlighed

Regler for 
nævekamp

70’er kollektiv, hvor 
beboerne prædiker fri 
kærlighed, men i 
virkeligheden søger 
anerkendelse fra det andet 
køn
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Det skarpe scenarie:

Tema Mekanik

Fiktion

Konfliktfyldt 
kærlighed

-Intime scener 
foregår i 
kulkælderen (så 
alle kan se at de 
har været der)

-Basismøder 
hvor man kan 
stemmes ud

-Ulig 
kønsfordeling

Munke/nonnekloster


