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Detta är en sammanställning av övningar som det experimenterades med under Prolog 
2014. Utvärderingen visade att de är väl anpassade för att skapa roller som deltagarna 
själva inte skulle kommit att tänka på, de tar bort prestationsångesten och skapar en god 
sammanhållning i gruppen (<6 pers) och gör att du faktiskt minns vad de andra spelar. För 
större grupper är dessa övningar troligtvis för krångliga, och de kräver spelare som är 
bekväma med att improvisera.  
Övningarna i sig är skrivna väldigt öppet och generellt, men skulle troligtvis gynnas av att 
smalnas av och anpassas efter aktuellt lajv. Workshop-gruppen ska inte vara fler än 6 
personer, då får ni dela upp dem.  
Notera: En viktig del av den här typen av rollskapande är Veto- och 
Omtagningsfunktionerna. Rollinnehavaren har alltid rätt att säga veto på ett förslag om sin 
roll. Då sker en omtagning och hen som gav förslaget får börja om med ett annorlunda 
förslag, om det nu är minne eller scen. En schysst grej är att med jämna mellanrum kolla 
igenom sin roll och känna efter om helhetskonceptet är något man vill spela. Annars är det 
bara att göra fler omtagningar.   !
Improövningar !
Uppvärmning - Ligg i en hög på golvet, alternativt sitt på en stol. Alla ska spontant säga 
egenskaps- eller relationsord, tex Blyg, Vänner, Konkurrenter. !
Attitydpresenter - Para ihop deltagarna två och två. Den ena ska börja med att ge en 
“present”, alltså sträcka fram händerna som om hen ger en gåva och säga varsågod. Den 
andre ska svara med att tacka och sen etablera vad gåvan är, och det här ska vara 
attityder eller åsikter om en själv. Tex B:“Ååh tack! Du tycker jag är klantig men rätt rolig” 
Efter ett antal vändor byter man håll, så att den som ger etablerar vad gåvan är 
A:“Varsågod - jag tycker du är rätt otrevlig”. 
Poängtera att det Inte har med personerna själva att göra, utan bara är hittepå.  !
Hemligheter i garderoben - Para ihop deltagarna två och två. Den enafrågar den andre, 
som presenterar sin “garderob” och dess hemlighet. Tex A:“Vad har du i garderoben?” , 
B:“titta, en otrohetsaffär!” eller B:“En avvikande politisk åsikt!”  
Efter ett antal vändor så byter man håll på vem som etablerar vad. B:“Vet du vad jag har i 
garderoben?” A: “En mindersvärdskomplex!” !
Anklagelser - Para ihop deltagarna två och två och låt dem anklaga varandra. Tex A: “Du 
har en likadan tröja som mig! Du försöker bara vara som mig eller hur!” och B får reagera 
lite kort.  !
Rollskapande !



Fragmenten - Gruppenska skriva lika många rollfragment som deltagare. De består av en 
orimlig förväntning från andra, tex “min mamma förväntar sig att jag alltid ska få alla rätt på 
skrivningar”. Samt två långsiktiga viljor som ska vara relativt motsträviga, tex “En av mina 
starkare viljor är att göra mina föräldrar stolta, men en annan är att ha så roligt i livet som 
möjligt”. I vissa situationer kommer de här viljorna skava mot varandra, och rollen måste 
välja. !
Minnen - Om ni gjort rollfragmentsövningen, slumpa ut dessa. Fokusera på en roll i taget 
och beskriv ett minne ni har om hen, från er rolls perspektiv. Tex “Hen brukade alltid 
skratta lite för högt åt mina skämt. Jag ertappade hen ofta med att titta på mig i smyg. Det 
var rätt obehagligt”. Gör ett par rundor. Ägaren till rollen är välkommen att anteckna. 
Den här övningen är till för att i första hand beskriva rollen A som omtalas, men samtidigt 
sker en beskrivning av de andra rollerna och deras relation till A. Poängtera att det är det 
här som sker. !
Tjuvlyssning - En deltagare ställer sig lite vid sidan av, och de andra klumpar ihop sig och 
improviserar fram en scen där de pratar om A. Gör en positiv, och en negtiv scen, tex att A 
precis gjorde världens bästa grej genom att säga emot läraren, eller att A klantade sig 
rejält framför chefen. Rollen har hört detta inlajv. De andra deltagarna spelar sina egna 
roller. Byt så att alla får tjuvlyssna. 
 
Målsökning - Turas om att improvisera i par, medan de andra tittar på. Ni ska bygga 
scener där ni får fram kortsiktiga och konkreta viljor/mål hos rollerna. En person ska spela 
mot rollinnehavaren (A)  och öppna med ett antagande/anklagelse eller projektion. 
Fokusera på relationer och personlighet, och spela upp hen. tex “Jag vet att det var du 
som fällde mig på exercisen din idiot! Du försöker alltid få mig att se sämst ut! Vad har jag 
gjort dig?!”. Byt och gör ett par rundor. 


