
Rolleliste for performance 
3 spil 

Spil 1: Forældre 
Roller: en far, en papmor, en lærer, psykologen, skoleleder. 

Situation: Møde med familien om en dreng fra 3. Klasse, som bekymrer læreren. 
Forældrene har udtrykt over skoleleder, at de mener at læreren forfølger deres dreng. 
Læreren er bekymret, fordi eleven ikke kan følge med de andre i klassen, imens 
forældrene siger at det jo er lærerens opgave. De har dog indvilget i et møde, hvor en 
psykolog er med for at lytte til parternes bekymringer. Forældrene har dog på forhånd 
sagt, at han ikke skal testes eller lignende. 

Far   Papmor  Lærer  Skoleleder  Psykolog 
Ufaglært, streng, 
kræver at læreren er 
mere håndfast, påstår 
at drengen er 
velfungerende 
hjemme. 

Social-og 
sundhedsassistent.  
Er loyalt med far, 
men er ikke selv så 
håndfast. Hun 
oplever problemer 
med drengen når 
hun er alene med 
ham. 

Er bekymret og tror, 
at drengen har så 
store problemer, at 
hun ønsker hjælp 
ude fra (psykolog, 
støttetimer), eller at 
drengen kommer 
et sted hen, hvor 
han kan få hjælp. 
Omtaler 
forældrene i 
dårlige vendinger. 

Har indkaldt til 
mødet. Har ikke 
kendskab til 
drengen andet end 
at han taler med 
ham, når han af 
læreren bliver 
sendt på kontoret. 
Der er han altid 
venlig, og han gør 
hvad skolelederen 
beder ham om, fx 
læse i en bog på 
lederens kontor. 

Prøv selv, efter 
bedste evne, at 
arbejde som du 
ville gøre i 
”virkeligheden”. 

Spil 2: Dilemma: psykolog ser noget skolen ikke ser! 
Roller: Lærer1, lærer 2, skoleleder, mor, psykolog 

Situation: Psykolog har foretaget samtaler og undersøgelse af elev, og han/hun mener 
ikke at årsagerne til elevens sociale problemer kan findes hos drengen. Lærer 1 og 2 er sur 
over, at psykolog peger på at samspil i klassen samt at lærer 1 selv har andel i problemet. 
Mor støtter psykologen, og lærer 1 ønsker at klage over psykologen og PPR - så derfor 
indkalder skoleleder til møde. 

Lærer 1  Lærer 2  Skoleleder  Mor  Psykolog  

Mener drengen må 
have en eller anden 
diagnose, i og med 
at drengen ofte gør 
oprør mod hende. 
Er meget skuffet 
over at psykologen 

Arbejder meget 
sammen med 
lærer 1, og er 
derfor loyal over 
for sin kollega. Han 
oplever ikke selv 
problemer med 

Kender ikke drengen, 
men har hørt lærer 1 
mange gange tale 
om ham. Har talt en 
gang tidligere med 
mor, for at få en 
underskrift, som mor 
skulle give vedr. 

Efter lærer 1 og 
skoleleder havde 
bedt om en 
undersøgelse af 
drengen, har mor 
talt med 
psykologen, og 
herefter har hun 

Prøv selv, efter 
bedste evne, at 
arbejde som du 
ville gøre i 
”virkeligheden”. 



ikke mener der er 
en diagnose, og har 
klaget over 
psykologen. 

eleven. psykologundersøgelse. indvilget i at 
psykologen måtte 
undersøge 
drengen. Hun er 
tryg ved 
psykologen. 

Spil 3: Urolige og voldsomme elever 
Roller: Elev 1, elev 2, elev 3, lærer 1, lærer 2, psykolog 

Situation: Elev 1 og elev 2 fra 8. Klasse har mange problemer med både faglige og sociale 
forhold. De forsømmer lektierne og de virker ofte trætte og uoplagte i timerne. I pauserne 
og efter skoletid er de til gengæld meget aktive, endda ofte til sent ud på natten. Elev 3 
har tidligere været god ven med elev 2, men er lige nu skubbet til side. Elev 3 har 
henvendt sig til lærer 1, og har fortalt at han mener, at elev 1 og 2 prøver at sælge stoffer i 
pauserne og efter skoletid. Lærer 1 har talt med lærer 2 om dette, som til gengæld mener 
at det er elev 3, der har et misbrugsproblem. Læreren har bedt psykologen om at deltage 
og styre et ”bekymringsmøde”. 

Elev 1  Elev 2  Elev 3  Lærer 1  Lærer 2  Psykolog  
Han var 
tidligere fagligt 
dygtig, men har 
siden hans 
venskab med 
elev 2 forsømt 
skolearbejdet. 
Er ”medløber”-
typen. 

Er ny i klassen. 
Har tidligere 
haft problemer 
med voldelig 
adfærd i de 
mindre klasser. 
Har et mindre 
misbrug af 
hash, som han 
også sælger 
små mængder 
af. Han er 
modstander af 
”hårde stoffer” 
og er derfor 
uvenner med 
elev 3 

Har tidligere 
været god ven 
med elev 1, 
men de er 
blevet uvenner. 
Formentlig fordi 
elev 1 under 
indflydelse af 
elev 2 er 
stoppet med 
amfetamin, 
som elev 3 
misbruger, og 
sælger. 

Har ikke 
tidligere hørt 
om de her 
problemer, så 
derfor 
henvendelse til 
lærer 2. 

Han er ssp-
konsulent, og 
har derfor 
kendskab til de 
tre elevers 
færden i 
nattelivet. 

Prøv selv, efter 
bedste evne, at 
arbejde som du 
ville gøre i 
”virkeligheden”. 
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