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Rollespil n a Hent PDF De fleste har hørt om det, og nogle endda set det: Unge mennesker, der klædt ud som
middelalderriddere, elver og orker, udkæmper drabelige slag med store gummikøller og sværd rundt om i de
danske skove. Det er sjovt, og det er rollespil - live. Men hvad er rollespil egentlig? Rollespil dækker over en

række af aktiviteter, hvor mennesker helt eller delvist påtager sig andre identiteter (roller) inden for et
afgrænset tidsrum og inden for rammerne af en fælles fortælling. Formålet kan være pædagogisk, kunstnerisk
eller terapeutisk, men rollespillet er i stigende grad også fritidsbeskæftigelse.  Denne antologi beskæftiger sig
med rollespillet i dets mange facetter og analyserer rollespil som en sammensat aktivitet, der både er teater,

historiefortælling, selviscenesættelse, pædagogik og selvmobiliseret fritidskultur. Antologien belyser
rollespillets særlige form og karakteristika gennem konkrete analyser og teoretiske overvejelser.  Men
rollespillet sættes også ind i en større kontekst, hvor der trækkes linjer mellem rollespillet som aktuel
fortælleform og beslægtede pædagogiske, psykologiske, kunstneriske, religiøse og hverdagskulturelle

fænomener.
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