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Denna handbok förklarar utbildnings grunden, organisations processen och flera
tillämpningar av pedagogiska Live Action Rollspel i samband med
radikaliseringsprocesser för unga.

Det är tillägnat ungdomsarbetare, lärare, pedagoger och alla som arbetar med unga
människor i formella eller icke-formella utbildningsmiljöer.

Manualen skapades av konsortiet av partner inom Erasmus+ -programmet
(strategiska partnerskap inom ungdomsområdet) ”DiveIN - utveckla eduLARP -
metodik för att förhindra våldsam radikalisering av unga” under 2019-2021.
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Mot bakgrund av den observerbara
ökningen av populistiska tendenser,
polarisering och radikalisering i Europa
beslutade partnerkonsortiet för
"DiveIN" -projektet att genomföra
utbildningsverksamhet som förhindrar
dess negativa resultat, nämligen att
upphäva ökad acceptans för våld i det
offentliga rummet. För att göra det
bestämde vi oss för att designa, testa
och anpassa metodiken för
pedagogiska Live Action Rollspel för att
ta itu med olika stadier av
radikaliseringsprocessen bland unga.
Beslutet var att ta radikalisering som ett
väsentligen neutralt fenomen, som
innehåller attityder som är bekanta för

aktiva medborgare: beslutsamhet,
aktivitet och uthållighet för att förändra
verkligheten av en orättvis status quo.
Under vissa förutsättningar kan denna
bestämning dock vara en fruktbar mark
för extrema idéer att växa till att
acceptera våld, som en motivering för
en större orsak. I detta sammanhang
kan eduLARP -metodiken göra mycket
nytta för att förebygga, liksom hantera
radikaliseringsprocessen, rötter och
resultat.
Känn dig inbjuden att utforska det
väsentliga i metodologin och inspirera
dig själv med färdiga scenarier för
pedagogiska Live Action Rollspel .

BAKGRUNDEN



Radicalisation is a phased and
complex process in which an

individual or a group embraces a
radical ideology or belief that
accepts, uses or condones

violence.



Sida 8

KAPITEL I

STUDIE AV RADIKALISERING

OLIKA RADIKALISMER

Partnerkonsortiet för ”DiveIN” -
projektet beslutade att tillämpa och
anpassa edu-LARPs metodik för att ta
itu med olika stunder i
radikaliseringsprocessen bland unga
människor, med det övergripande
målet att förebygga våld, med
radikalisering som ett väsentligen
neutralt fenomen. Deltagarna i edu-
LARP är fria att utforska olika liv som
karaktärer och uppleva konsekvenser
av att genomföra sina övertygelser. I en
fiktiv värld kan spelaren utforska
komplexa frågor som en "extern" enhet
(en roll/karaktär spelad), tillsammans
med andra människor i ett säkert skick.

Interventionsstrategin förutsätter att
deltagarna uppfyller den relevanta
responsen mot de valda stadierna av
radikaliseringsprocessen, genom att:

1. skaffa empati så att de kan knyta
kontakter, relatera till verkliga
situationer och förstå dem djupare,
så småningom förhindra skadliga
metoder och övertygelser som
leder till våld,

2. utforska alternativa politiska medel
för att åstadkomma förändring,
förhindra att politiskt våld
motiveras,
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sig att hantera mångfald och hitta
ett syfte i samhället.

Detta tillvägagångssätt baserades på
utforskningen av radikaliserings- och
avradikaliseringsmodeller och
forskningar, bland vilka 2 antogs:

+ 3N modell för radikalisering som
leder till våld (”Behov, berättande,
nätverk”),

+ Moghaddam -modell ("Trappa till
terrorism").

Nedan slår vi ihop de två
tillvägagångssätten.

ADOPTERADE
RADIKALISERINGSMODELLER

RADIKALISERINGSUTLÖSARE

Modellerna som konsortiet beslutade
att anta tar radikalisering som en
process som utlöses av olika faktorer
på flera utvecklingsstadier. Faktorer
som ökar sårbarheten för nästa
radikaliseringsstadie kan existera på
följande nivåer separat eller i
korsningar:

1. Individuellt - man kan uppfatta
sin situation som berövad (relativt
eller objektivt), genomgå
identitetskris, söka efter syfte,

ifrågasätta övertygelser och
värderingar. Även ålder och kön,
tidigare militär utbildning,
kriminalregister, social alienering,
psykisk hälsa etc. kan påverka
processen;

2. Relationellt - man kan befinna sig
i en homogen kamratgrupp som
gynnar starka övertygelser, där
genusperspektiv spelar en viktig
roll;

3. Gemenskapens mesosystem-
man kan leva i isolerade
samhällen, en så kallad
radikaliserings sub-kultur;

4. Exosystemiskt - man kommer att
se en övergripande korrumperad
stat, svaga institutioner, vända
individer mot den, rättfärdiga
radikala medel till mods;

5. Makrosystem - kulturella
värderingar eller ideologier som
formar de underliggande
nivåerna;

NIVÅER AV RADIKALISERING

Processen börjar, när man ser objektiv
eller relativ berövning av deras;
materiella, sociala, politiska situation.

BOTTENVÅNING: psykologisk tolkning
av materiella förhållanden
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Uppfattningen om rättvisa och rättvis
behandling spelar en viktig roll för att
identifiera sin situation. Objektiva
materiella faktorer, social
marginalisering, låg integration,
utbildning, etc kan utlösa processen,
men bevis visar att detta är relativ
uppfattning, psykologisk tolkning av
ens situation (ses som berövad,
orättvis, orättvis) som utlöser
radikalisering.

FÖRSTA VÅNINGEN: Upplevda
alternativ för att bekämpa orättvis
behandling

Man kan söka alternativ för att
övervinna den negativa situationen i
systemet eller bredvid det. Att söka
alternativ kommer hand i hand med
att klargöra postulat, få stöd eller
avslag. Åtgärder mot orättvis
behandling är vad civilsamhället
tenderar att göra, samla resurser och
utforma aktiviteter.

ANDRA VÅNINGEN: Förskjutning av
aggressivitet

Individer som utvecklar en beredskap
att fysiskt förtränga aggression mot
yttre grupper, definierar en fiende,
skyller en grupp/ett system/en
organisation för den utsatta
situationen och som aktivt söker
möjligheter att befria denna
aggression kommer så småningom
att lämna den andra våningen och

klättra fler steg för att försöka agera
mot upplevda fiender.

TREDJE VÅNINGEN: ”Moraliskt
engagemang”

Moral blir ett inre fall inom den egna
gruppen, som uppstår kring ideologi
som identifierar en idealiserad stat,
vilka som kan vara en del av det och
vilka som inte kan. Morala
motiveringar används för att
bestämma dessa skillnader, liksom för
att identifiera de åtgärder som krävs
för att uppnå betydelse.

FJÄRDE VÅNINGEN: Stabilisering av
kategoriskt tänkande och
Terroristorganisationens uppfattade
legitimitet

Social kategorisering är en kraftfull
psykologisk process som kan leda till
favorisering inom gruppen och
diskriminering utanför grupper även
när kategoriseringsgrunden är trivial i
ett verkligt sammanhang . På fjärde
våningen har individer utvecklat en
komplex ”berättelse” (3N -modell) -
ideologi så att säga. Den ideologiska
berättelsen ger de moraliska
motiveringar som gör våld
acceptabelt och till och med önskvärt
mot individer utanför gruppen.

Våld kommer vi att definiera i stort,
från fysiskt, psykologiskt, ekonomiskt,
systemiskt, till symboliskt våld som
manifesterar sig i varje försök att
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ideologier.

Människor deltar i många kognitiva
manövrer för att gå vidare med
oetiska beteenden utan självkritik. Till
exempel verkar oetiskt beteende
tillåtet när offren avhumaniseras
(betraktas som mindre varelser) och
när våld ärmoraliskt motiverat genom
att framställa det som en ädel och
viktig orsak.

Således kommer de som stöder våld
sannolikt att söka sällskap av individer
som delar liknande ideologiska
övertygelser. Dessutom, genom att gå
med i en grupp likasinnade individer,
är användningen av våld socialt
godkänd.

FEMTE VÅNINGEN: Terroristlagen och
sidestoppande hämmande
mekanismer

utföra en våldshandling kräver
psykologiskt avstånd från de
människor mot vilka handlingen
riktas. Individer, som stöds av
gruppen, bygger aktivt hämmande
mekanismer som hjälper dem att
uppfattas som ädla, uppoffrande,
betydande,moraliskt motiverade.

Baserat på dessa modeller kräver
interventionens strategi
förebyggande arbete, särskilt inriktat
på att arbeta med vi-dom-tänkande,

kategoriseringar, interobjektivitet och
rättvisa.

EDULARP SOM LÖSNING

Baka edu -LARP -scenarier skapades
för att hantera dessa övergripande
strategier:

+ Edinu-universum- en femte
migrationsvåg i en post-
apokalyptisk värld, som utforskar
olika sätt att uppnå en social
förändring, empati med olika
grupper.

+ Fångad, även kallad "Siege of
Gimle" - ifrågasätta och utforska
gemenskapsvärden, arbeta med
alienering, inkludering och
mångfald, under social/
emotionell stress.

+ Polytropia - utforska
mänsklighetens gränser,
systemiskt våld, totalitär miljö,
samhällsroller.

+ School Council - uppnå politisk
förändring genom tillgängliga
strukturer.

+ The Fall of Ancien Regime -
utforma ett nytt socialt kontrakt
mitt i tider av bedrägeri,
oundviklig förändring i en
situation av stark polarisering av
ett samhälle.
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KAPITEL 2

UTBILDNINGSMETOD FÖR
LARP

Edu-LARP kan analyseras som en
pedagogisk metod baserad på rollspel,
skådespel och experiment, för vilka
klassiska utvärderingsmetoder är
relevanta.

LARP framträdde på 1970-talet som en
korsning mellan ett
improvisationsdrama och ett bordsspel.
Under ett LARP tar spelarna rollen som
en karaktär i ett scenario med fiktiva
eller historiska händelser. Den
immersion som LARP frigör i sina
deltagare har utlöst en rörelse inom
utbildning.

Under de senaste åren har lärare och
forskare i Skandinavien, Östeuropa och
USA börjat experimentera med att
införliva Educational LARP (edu-LARP) i
klassrummet med lovande resultat

(Peterson & Vanek, 2016).

Olika aktörer inom ungdomsområdet
och icke-formell utbildning har också
antagit och anpassat denna metod för
att inte bara utveckla kunskap om
komplexa frågor bland unga deltagare.
Dessutom ger det ett fritt och säkert
utrymme att arbeta igenom frågor om
värderingar, etik, sociala attityder,
politiska och sociala system, fenomen
med ojämlikhet, diskriminering,
gruppmotsättningar socialpsykologiska
effekter och många fler. Edu-LARP blir
ett kraftfullt, men ändå mycket
krävande, verktyg för icke-formell
utbildning inom ungdomsområdet.
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UTBILDNINGSDRAG HOS EDU-
LARP-METODER LIGGER I DESS
VÄSEN:

+ erfarenhetsinlärning,

+ lärande genom att göra och bli,

+ högt känslomässigt
engagemang,

+ djup immersion som skapar “the
Flow”,

+ visa relevansen av individuella
erfarenheter av socio-politiska
processer,

+ utveckling av praktiska
färdigheter för att hantera
utmaningar,

+ ökad självförmåga,
självförtroende och gemenskap.

+ Dessutom visar eduLARP
effektivitetsstudier metodernas
höga relevans för unga med lägre
socioekonomisk bakgrund och för
elever med sociala svårigheter,
psykiska funktionshinder och
inlärningssvårigheter (sådana
studenter utgör 30% av eleverna
på Østerskov Efterskole, högre än
den danska riksgenomsnitt
[Hyltoft, 2008]). Dessa resultat
visar edu-LARP: s förmåga att
främja inkludering.

+ Genom att använda edu-LARP i
skolor ökar elevernas
engagemang med materialet,
deras passion för lärande och
deras förmåga att diskutera och
presentera komplexa material för

sina kamrater, som alla är viktiga
för långsiktig akademisk
framgång (Peterson & Vanek,
2016 ; Mochocki, 2013; Bowman
& Standiford, 2015).

+ Effektiviteten av edu-LARP
överensstämmer också med
några av de mest banbrytande
utbildningsteorierna, som Kolbs
teori om erfarenhetsinlärning.
Kolb hävdar att eleverna lär sig
bäst när de har chansen att uppnå
sin kunskap genom erfarenhet,
och sedan reflektera och
teoretisera utifrån den
erfarenheten. Lärande är alltså en
aktiv process snarare än en passiv
(Kolb, 2014). Edu-LARP är en
exemplifierande form av
erfarenhetsinlärning eftersom det
gör det möjligt för eleverna att
uppleva ämnet som de studerar
på ett sätt som är relevant och
engagerande för dem.

+ För att förklara hur människor lär
sig under eduLARPs, låt oss se
tillbaka på teorier om inlärning
som beskriver processer och
mekanismer för lärande i
eduLARP -omständigheter och
förhållanden.
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VARNING! AKADEMISKT
INNEHÅLL!

För att förklara hur människor lär sig i
LARP valdes sex teorier:

1. kognitiv utvecklingsteori,

2. social kognitiv teori,

3. social inlärningsteori,

4. sociokulturellt perspektiv på
lärande,

5. själveffektivitetsteori,

6. Flow teori som förklarar
immersion.

KOGNITIV UTVECKLINGSTEORI

Författad av Jean Piaget (1936)
förklarar hur upplevelsen av världen
strukturerar mentala representationer
- modeller, system i våra sinnen, som
bildar en grundläggande förståelse
för världen och attityder.

Att uppleva världen i dess komplexitet
levererar en uppsättning information
till våra hjärnor som måste
organiseras. Den mänskliga hjärnan
organiserar dem i flera system -
mentala representationer av den
upplevda världen. Ju mer vi upplever,
desto mer komplexa och

sammanlänkade är våra system.
Piaget antar att vi lagrar de mentala
representationerna av världen och
tillämpar dem när hjärnan signalerar
dess nödvändighet. Hur händer det?

Ju fler system vi antar, desto mer
sammanlänkade måste de vara för att
skapa en sammanhängande vision av
världen och undvika dissonanser.
Befintliga system hjälper oss att
hantera nya situationer, förstå dem
och svara på dem.Men de kommer att
förändras när det oundvikliga okända
kommer. Det första steget i denna
förändring är assimilering - vi försöker
använda befintligt schema (framkom
under liknande situationer tidigare)
för att förstå och svara på den nya
verkligheten. Det andra, anpassning
gäller när det befintliga schemat inte
fungerar och behöver ändras,
anpassas,modifieras baserat på andra
scheman eller dess variation. Den
tredje är jämvikt, internalisering av
det nyutvecklade schemat som står för
att utöka omfattningen av att förstå
världen. Förståelsen är dock kanske
inte densamma som förståelsen för
andra människor i samma situation.

I eduLARPs upplever vi helt nya
situationer, noggrant utformade, som
vi inte skulle ha möjlighet att uppleva
där vi föddes, eller åtminstone under
en livslängd. Vi är flyktingar, gisslan,
kungar eller riddare, bönder, köpmän,
migranter etc. Att utsättas för dessa
situationer, mentala tillstånd, till och
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med objektiva (även om det är
simulerade) förhållanden skapar ett
hanteringssystem - system som
eventuellt skulle vara tillämpliga om
något ger resonans händer i
framtiden.

Hur påverkar detta
radikaliseringsprocessen? Beroende
på matchningen mellan spelarens
personlighet, livserfarenheter,
attityder och karaktärsdrag hos den
spelade karaktären kan det resultera i
olika resultat.

Vi kan förvänta oss
självförverkligande, efter en djup
erfarenhet av att flyta in i den
emotionella potten hos en karaktär
som var ”främmande”, okända eller till
och med fördomar mot och förståelse
för motiveringen, beteendemotiv,
vissa trosrötter. Vi kan också förvänta
oss en djupare förståelse av sig själv.
Ens värderingar, övertygelser,
förutsättningar, också fördomar. Vi
kan förvänta oss utvecklingen av vissa
anpassningsstrategier baserade på
grundlig reflektion och konfrontation
med olika alternativ. Hanterar också
strategier som är direkt tillämpliga i
verkligheten, t.ex.
integrationsstrategier eller sätt att
organisera socialt liv i en gemenskap.
Vi kan förvänta oss en mängd olika
utbildningsresultat, inklusive en
grundlig omprövning av vår kärna.

SOCIAL KOGNITIV TEORI

Denna teori betonar lärandets sociala
sammanhang. Det har observerats att
effektivt lärande sker när en individ
befinner sig i ett socialt sammanhang
och kan engagera sig i både
dynamiska och ömsesidiga
interaktioner mellan människor,miljö
och beteende (LaMorte 2016). Det
betyder att människor inte bara lär sig
av sina egna erfarenheter utan också
genom att observera andras
handlingar och resultaten av dessa
handlingar och skapa en medveten
inlärningsprocess för sig själva.
Denna process inkluderar
målsättning, självobservation,
självbedömning och
självförstärkning.

Till denna teori hör också citatet
"människors tro på sina förmågor har
en djupgående effekt på dessa
förmågor." Social kognitiv teori som
tillförde känslor och kognitioner till
socialt lärande märkte att tankar och
känslor påverkar eget beteende, och
beteendet kan förändra eller
framkalla svar från den sociala miljön.

I eduLARP utformar spelarna till viss
del sina upplevelser, medvetet in i
sociala situationer, reflekterar över
dem och analyserar från många
vinklar. De arbetar också inuti ett
eduLARP -spel som experimenterar
och tillämpar olika beteenden på de
problem som kanske ger resonans
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med deras verklighet. Denna ständiga
process för att testa sig själv och
miljön, ha en levande dialog mellan
förhållanden, miljö och människor
(karaktärer) gör denna upplevelse till
en unik inlärningsform, otillgänglig i
en verklighet.

SOCIAL INLÄRNINGSTEORI

Inlärning har alltid ett socialt
sammanhang - vi lär oss av andra,
böcker (författare, redaktörer
kollektiva ansträngningar), egna eller
andras erfarenheter, i ett
sammanhang av formella, icke -
formella och informella
utbildningssituationer, inom ramen
för våra samhällen, kulturer, bedöms
eller utvärderas av sig själv eller
andra. Bokstavligen, efter betyg eller
socialt, kulturellt genom förstärkning
eller straff.

Den grundläggande
beteendemodellen för lärande
beskriver lärande som att observera
andras svar på incitament och
efterlikna de svar som förstärks och
inte straffas. I huvudsak imiterar
individer beteenden, värderingar,
övertygelser och attityder hos den
”modell” de identifierar sig med (i
eduLARP - en roll, karaktär, arketyp).
Så småningom lekte med det,
jonglerade möjliga reaktioner på

olika stimuli. Valet av svar beror
verkligen på mental behållning av
tillgängliga svar, förmåga att
reproducera dem och motivation att
göra det.

Denna teori förklarar hur en individ
kommer in i rollen i LARP
(inskrivning). Imitera, efterlikna
modeller kända från litteraturen,
filmer, spel, tillgängliga modeller,
stereotyper eller popkultur, så
småningom leka med sina mentala
scheman och representationer.
Reproducera kända mönster, men
kreativt, ta element från sina bilder för
sig själva, internalisera sina
kompetenser. Att imitera andra kan
förklara på vilket sätt människor lär sig
att reagera på utmaningar, välja
lämpliga strategier för svåra
situationer etc.

Miljön i en LARP möjliggör denna
process genom att skapa
förutsättningar för en spelare att
"prova på" olika beteendemodeller,
skapa sina mönster, "skriva ner dem i
sina kroppar" och reproducera i
verkligheten ibland.

SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV I
LÄRANDET

Detta perspektiv introducerar
ytterligare ett lärande lager i samband
med sociokulturella förhållanden. Det
betonar att människor inte bara lär sig
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av andra utan också med varandra, i
ett mer komplext system av
ömsesidiga förväntningar, med andra
ord ett komplext sociokulturellt
system.

I LARP kan dessa system vara helt
fantasy, historiska eller hybrid
baserade, men för att skapa
immersion så är de komplexa och
sammanhängande. Tillsammans med
spelarnas praxis under spelet skapar
de något vi kan kalla kultur eller

socialt system. Under sådana
förhållanden lär sig spelarna av själva
systemet! Uppfyller, avvisar eller
svarar på samhällets förväntningar på
dem (deras roller). Förhandling,
interagera, samarbeta, lösa autentiska
problem. Att lära av erfarenheten och
den diskurs som skapats inom spelets
system.

Eftersom sociala roller och
gruppförväntningar formar oss, att ta
emot en ny roll kommer att aktivera

processen för sociokulturellt lärande
och utöka den så kallade ”proximala
utvecklingszonen”.

Proximal utvecklingszon är det
potentiella omfånget av förmågor
som förvandlas till en uppsättning
förmågor när en person utför det flera
gånger med hjälp (i LARP med hjälp
av teckenblad, spelmekaniker och
hela kultursystemet) och äntligen kan
göra det själva. Men det handlar inte

bara om den mekaniska
upprepningen av manuella
färdigheter. Kulturellt lärande
innefattar språket som används under
spelet, kollektivt minne baserat på (in-
game) historia, kulturella koder, hela
fantasin i den skapade världen som
används i förhandlingssituationen
och dess interaktioner. Att uppleva allt
detta, att bli en annan karaktär
påverkar tankesättet. På så sätt lär sig
en person inte bara att ha vissa

WHAT I CAN DO?

WHAT I CAN DO
WITH HELP?

WHAT I CAN'T DO?

ZONE OF PROXIMAL
DEVELOPMENT
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färdigheter, utan att bli någon med
vissa värderingar, övertygelser,
attityder.

Det kulturella sammanhanget för
lärande gör att vi också kan förstå
begrepp främmande för vår egen
kultur. Att vara inbäddad i ett annat
sociokulturellt sammanhang ett tag,
med hjälp av deras koder, symboler,
system, tankesätt, utökar vårt
fantasium, liksom gör det möjligt för
oss att förstå kulturella rötter i vissa
övertygelser, tankesätt, abstrakta
begrepp.

SJÄLVEFFEKTIVITETSTEORI

Ett annat skikt av lärande i eduLARP
har att göra med själveffektivitet: en
tro på förmågan att utföra beteenden
eller lyckas i vissa strävanden. Det
hänvisar till en självförväntning om
ens prestation i en situation som kan
innehålla nya och ofta stressande
element. Personer med en stark tro på
sin effektivitet är mer benägna att
sätta utmanandemål, närma sig svåra
uppgifter som utmaningar, snarare än
hot, ger inte upp snabbt och
återhämtar sig snabbt från
misslyckanden.

Själveffektivitet kan vara en
inställning som resulterat från
erfarenheten av eduLARP. Men
själveffektiviteten i sig kan hjälpa till

att förvärva många kompetenser
genom eduLARPs!

Spelarna tar sig an utmaningar, men
ändå noggrant utformade av
arrangörerna, så det är möjligt att
uppfylla dem. Med hjälp av deras
proximala utvecklingszon (se
föregående underkapitel) och
själveffektivitet som tankesätt kan
många kompetenser utvecklas eller
till och med bli behärskade:

+ beslutsfattande,

+ strategiskt tänkande,

+ hantering av press,

+ tidshantering, medvetenhet om
egen effektivitet,

+ motståndskraft , hantera
misslyckanden,

+ empati, hantera känslor,

+ kommunikation, tala offentligt,
förhandla, pruta,

+ problemlösning, riskhantering,

+ aktivt lyssnande,

+ grupparbete

+ ledarskap.

Hur själveffektivitet kan påverka
kompetensutveckling i eduLARP?
Först och främst skapar LARPing en
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möjlighet att uppnå spelmål (erövra
vissa länder, få en skatt, störta en
kung) genom ett spel, med hjälp av
ett prov av färdigheter som behövs för
att vara en framgångsrik ledare i
verkliga livet. Genom uppslukande
eduLARP kan man behärska viss
kompetens! Eller åtminstone få
kroppen att "komma ihåg"
fysiologiska tillstånd när dessa
färdigheter utfördes och aktivera dem
i en liknande situation i verkliga livet.
Att sedan tro på sig själv eller att få
veta att man har allt som krävs för att
fullgöra en uppgift, att genomföra det
är att förverkliga en självuppfyllande
profetia (jag tror att jag kan, så jag gör
det och jag kan).Att tro på sig själv kan
hjälpas av att bevittna en
kompetensdemonstration av en
liknande person (social modellering).

FLOW THEORY

Att lära sig effektivt i eduLARP och
uppleva allt som ovan nämnda teorier
har gett oss en ytterligare faktor bör
spela in. Flow är tillståndet, där man

helt och hållet dyker ner i den givna
ockupationen, uppgiften eller, inom
ramen för eduLARP, i spelplanen.
Detta tillstånd kan jämföras med de
ögonblick där man blir så fast i vad
man gör att tiden verkar flyga förbi.
Det händer när uppgiften/yrket är
tillräckligt utmanande (spännande,
intressant, engagerande, roligt och
roligt för en person) och ligger inom
räckhåll för ens förmågor - är inte
omöjligt för en person att utföra.

Flow kan uppnås när utmaningsnivån
för en uppgift är hög, men ändå
balanserad med en färdighetsnivå.
Dessutom bör motivationen för
aktiviteten snarare komma inifrån,
med ett perspektiv på personlig
tillfredsställelse efter att ha uppnått
den, snarare än från yttre faktorer.

Därför är eduLARPs utformade med
det höga engagemanget hos
spelarna, som samskapar sina
karaktärer, själva bestämmer hur
långt de vill gå med spelet och
medvetet närmar sig denna
upplevelse.

EduLARP creates a context to
develop immune system, resilience
and coping mechanisms that, when

channelled properly, can
counteract or neutralize triggers of

radicalisation.
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LARP TEORETISK
BAKGRUND

GENOMGÅNG AV LITTERATUREN

Vad som utgör larp bestrids och
diskuteras av spelare och larp designers
för mer än hälften av ett sekel.
Detsamma med sitt ursprung - vissa
spelare hävdar att det har utvecklats
från RPG -spel som Dungeons and
Dragons, andra som larp har rötter i
Commedia Dell'arte, historisk
återskapande, militära simuleringar,
improvisationsteater eller andra former
av interaktivt berättande. Det började
mer eller mindre i början av 80 -talet,
samtidigt i Nordamerika, Europa och
Australien. Sedan dess har många
larpskolor med särdrag uppstått, till
exempel Nordic Larp, USA larpstil,

Balkanskola etc. Även
tillvägagångssättet för namnet varierar
mellan länder och regioner: "den icke-
nordiska läsaren bör dock, kom ihåg att
det finns vissa skillnader mellan den
nordiska och angloamerikanska
användningen av engelska när man
talar om larp. Viktigast av allt, vi
behandlar 'larp' som ett ord i sig, inte
en förkortning (LARP), och det stavas
små bokstäver." (Fatland 2005, s.1). Vid
Larpkonferensen i Polen (KOLA, 2013)
antogs stavningen 'larp' officiellt som
korrekt efter stavningsreglerna som
används för vanliga substantiv,
liknande den stavning som antogs i
Norden, även om det i många andra
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regioner är versaler används (t.ex. i
USA).

För denna publikation antog vi två
versioner av att använda ordet larp -
när vi hänvisar till rollspel i live -action
i allmänhet använder vi små
bokstäver, men när vi hänvisar till den
pedagogiska typen av larp, då
använder vi versaler - eduLARP,
utbildning LARP.

Enligt olika stilar och traditioner finns
det olika definitioner av larp. Några av
dem beskriver larp som:

”en form av rollspel där deltagarna
fysiskt skildrar sina karaktärers
(nordiclarp.org:1)

”ett möte mellan människor som
genom sina roller relaterar till
varandra i en fiktiv värld ” (DOGMA 99
Manifesto)

"en form av spel där deltagarna fysiskt
förkroppsligar karaktärer inom ett
fiktivt scenario under längre perioder"
(Bowman, SL, 2016, s. 4).

'en typ av interaktivt spel eller
berättande där spelarna tar en roll och
fungerar som en karaktär inom den
uppsatta fiktionen. Det kan beskrivas
som en teater utan publik eller
manus. ' (nordiclarp.org:2)

”ett episodiskt och deltagande
berättelseskapande system som
innehåller en uppsättning

kvantifierade regler som hjälper en
grupp spelare och en spelmästare att
bestämma hur deras fiktiva karaktärs
spontana interaktioner löses. Dessa
utförda interaktioner mellan
spelarens och spelmästarens
karaktärer äger rum under
individuella sessioner som
tillsammans bildar avsnitt eller
äventyr i de fiktiva karaktärernas liv. '
(Mackay, D. 2001, s. 4-5)

”en dramatisk och berättande
spelform som utspelar sig i en fysisk
miljö. Det är ett berättande system där
spelare antar karaktärsroller som de
skildrar personligen, genom handling
och interaktion. Spelvärlden är en
överenskommenmiljö belägen i både
rum och tid, och styrs av en
uppsättning regler-varav några måste
vara formella och kvantifierbara. ”
(Falk, J., & Davenport, G. 2004, s. 128)

De flesta definitionerna är överens om
att larp är en aktivitet där deltagarna
fysiskt skildrar sina karaktärer i en
given miljö. Beroende på författarnas
bakgrund fokuserar en del mer på
gameistisk, en del mer på
konstnärliga aspekter. Det finns inga
enhetliga egenskaper hos larper
eftersom de varierar mycket beroende
på typ, genre, avsett syfte, funktioner,
regionala traditioner, resurser,
tillgänglig tid och plats,
kompetensnivå för deltagare och
allmän utveckling av mekanik. De
flesta larperna tänker dock ge
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underhållning och trevlig upplevelse
för spelarna.Även om larper också kan
ha andra funktioner:

+ socialisering av

+ ludisk (underhållning)

+ konstnärlig

+ terapeutisk

+ utbildning

I samband med vår forskning
fokuserar vi på pedagogiska aspekter
av larp som beskrivs i kapitel 2.
Utbildningsmetod för larp.

Rekommenderad litteratur om
pedagogisk larp:
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method case study. International
Journal of Role-Playing, 5: 4-25

3. Bowman, SL, 2010. Rollspelens
funktioner: Hur deltagare skapar
gemenskap, löser problem och
utforskar identitet. McFarland.

4. Bowman, SL. 2014. Educational
Live Action Rollspel: En sekundär
litteraturöversyn. I The Wyrd Con
Companion Book 2014, redigerad

av Sarah Lynne Bowman,
112-131. Los Angeles: Wyrd Con.
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Borders. The Knutepunkt 2013
Book, Oslo, p. 101-109.

13. Torner, Evan. 2016. Teaching
German Literature Through Larp:
A Proposition. International
Journal of Role-playing 6: 55-59.

14. Utne, Torstein. 2005. Live Action
Role-playing: Teaching through
Gaming. Edited by Petter
Bøckman and Ragnhild
Hutchison. Dissecting Larp:
Collected Papers for Knutepunkt
2005. Oslo: Knutepunkt.

För att fördjupa kunskapen om larp
och larpdesign i allmänhet finns det
möjlighet att gå med på en av de
larpkonferenser som årligen hålls
runt om i Europa:

Knutepunkt - Nordiska länders
larpkonferens anordnad sedan 1997

KOLA - Polsk larpkonferens anordnad
sedan 2012

PORTAL - södra centraleuropas
larpkonferens anordnad sedan 2013

BIBLIOGRAFI FÖR DETTA KAPITEL:
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(2016). Educational larp in themiddle
school classroom: A mixed method
case study. International Journal of
Role-Playing, 5: 4-25.

Fatland, Eirik (2005). "Knutepunkt
and Nordic Live Role-playing: a crash
course" (PDF). Dissecting larp.
Knudepunkt 2005. Retrieved
2007-07-29.

Mackay, D. (2001). The fantasy role-
playing game: a new performing art.
Jefferson, NC: McFarland & Company

Falk, J., & Davenport, G. (2004). Live
role-playing games: implications for
pervasive gaming. In M. Rauterberg,
(Ed.), Entertainment computing-ICEC
(pp. 127-138). Berlin: Springer.

DOGMA 99: a programme for the
liberation of larp - a Norwegian larp
manifesto published online in
December 1999. http://fate.laiv.org/
dogme99/en/

nordiclarp.org:1 https://
nordiclarp.org/what-is-nordic-larp/

nordiclarp.org:2 https://
nordiclarp.org/wiki/Larp

TYPER AV LARP

Det finns många typer av larper som
inkluderar olika metoder för
speldesign, syfte, funktion, regler och
mekanik, nedsänkning, regionala
traditioner etc. Nedan listar vi
huvudtyperna, även om det finns
många fler och varje år nya former är
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skapad. Typerna är bara ramar
eftersom det i många fall inte finns
några uppenbara skillnader och
larptyperna överlappar och blandas.

NORDISKT: 'Nordic LARP' är en term
som används för att beskriva LARP -
designtraditionen som uppstod i de
nordiska länderna (Norge, Sverige,
Danmark och Finland). Det som skiljer
den från andra LARP -genrer är den
starka betoningen på samarbete,
kollektivt skapande, tematisk
sammanhang och kontinuerlig
illusion, handling och nedsänkning.
Det finns ett stort utbud av spelstilar
och inställningar, ofta med tunga
teman, och produktionen hålls
okommersiell och medskapande.

ANGLOSAXON: 'Anglosaxon LARP' är
en term som används för att beskriva
en LARP-designtradition som
mestadels är baserad på äventyrsstil
och levande strider (med hjälp av
buffertvapen). Spelarna tävlar ofta
mot miljön (måste kollektivt möta
NPC (icke-spelande karaktärer),
monster och andra hinder), och
spelmekaniken (inklusive strid)
utspelas intensivt istället för att
simuleras.

BLACKBOX: En typ av LARP som spelas
i en mycket minimalistisk miljö, ofta
abstrakt och experimentell. Det utförs
vanligtvis i ett teater blackbox -rum
(därav dess namn), med minimal
rekvisita och kontrollerat ljus och ljud.

BLOCKBUSTER: En term som används
för att hänvisa till kommersiella LARP,
ibland på ett kritiskt sätt. Blockbuster
LARP inkluderar vanligtvis dyra och
uppslukande arenor, höga
deltagaravgifter och en internationell
publik. Deras konceptidé är ofta
baserad på immateriell egendom och
är mycket hypad innan den
annonseras.

CHAMBER: En typ av LARP med en
kortare varaktighet (upp till några
timmar) och ett mindre antal spelare
(upp till låga tvåsiffriga) som
vanligtvis spelas på en liten plats.
Behovet av kostymer och scenografi är
begränsat, vilket gör att LARP -
kammare lätt kan utföras och spelas
om.

PERVASIVE: En LARP som äger rum
ute i den verkliga världen eller bland
människor som inte är medvetna om
spelet. På så sätt utökas
spelupplevelsen och den fiktiva och
fysiska världen blandas.

PARAMETRAR FÖR LARP -DESIGN

och design. När det gäller eduLARP
bör valen som LARP -designern gör i
dessa spektrum fokuseras på vilka
alternativ som ger deltagarna den
optimala inlärningsupplevelsen när
det gäller utbildningens mål och mål.
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PLATS: Inomhus vs Utomhus:
Möjligheten att genomföra en LARP
inomhus ger arrangörerna fördelen
att lättare modifiera och kontrollera
miljön, utan att påverkas av väder och
andra liknande parametrar.
Möjligheten att utföra en LARP
utomhus erbjuder ett naturlandskap
som är relevant och uppslukande för
många LARP -teman (t.ex. medeltida,
fantasi), och gör natur och väder till en
uppslukande upplevelse.

INTERAKTIONSAXELN: Äventyrsstil vs
teaterstil: När det gäller
interaktionsfokus kan en LARP
baseras på äventyrsstil (spelare vs
miljö) eller teaterstil (spelare vs
spelare). I äventyrsstil tenderar
spelarna att fungera som en enad
helhet inför gemensamma fiender
eller externa faktorer (t.ex. NPC,
monster, pussel, hinder etc). I
teaterstil har spelarna individuella
motivationer och mål, och därmed
kretsar handlingen mestadels kring
deras interaktioner.

THE MECHANICS AXIS: Live vs
Simulated: Spelets mekanik
(inklusive kamp, om tillämpligt) kan
spelas upp live eller simuleras.
Livealternativet erbjuder mer
naturlighet, uppslukande och
verklighet, men kan begränsas till de
typer av karaktärer och genrer som
representeras (eftersom verkliga
spelares förmågor dikterar
karaktärsförmågor). Det simulerade

alternativet (som ofta spelas med
tärningar, kort och andra gameistiska
element) är mycket mer flexibelt,men
samtidigt påträngande och
nedsänkande.

SCENOGRAFI: Vissa LARP kan
innehålla en noggrant utarbetad
miljö, fulla kostymer och realistiska
rekvisita (360 illusion). Andra kan
spelas utan något av dessa element,
där spelarna bara använder ett
teckenblad och märke (eller inte ens
det, i mer minimalistiska och/eller
abstrakta LARP).

KARAKTÄRSSKAPANDE: Enligt
behoven och resurserna i varje spel
kan karaktärerna skapas antingen av
spelarna själva (helt fritt eller inom
specifikationer och begränsningar
från GM: erna) eller kan förskrivas av
GM: erna och distribueras till spelarna
(slumpmässigt eller inte).

DESIGN: Sandlåda vs järnväg: I
sandlådesdesign får deltagarna en
värld med vilken de kan interagera
fritt, vilket ger deras input och skapar
sina tomter. Inom järnvägsdesign är
världen och tomten fördesignade av
LARP-skaparna, och spelarna följer det
vanligtvis linjära scenariot.

KOLLABORATIV KONTRA
KONKURRENSKRAFTIG STIL: I
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samarbetsvilliga LARP finns det inga
segervillkor och därför uppmuntras
spelare att arbeta tillsammans. I
konkurrenskraftiga LARP finns det
segervillkor som endast ett begränsat
antal spelare kan möta för att vinna.

Populära larv-världar (teman) kan vara
fantasy, post-apokalyptisk, medeltida,
viking, vampyr, steampunk, historisk,
sci-fi, litteraturbaserad .

THE MIXING DESK OF LARP

"Mixing Desk of LARP" är en LARP
designteori som använder en
uppsättning parametrar (i form av
faders) för att vägleda designern
genom att göra val mellan
motstridiga värden.

ÖPPENHET: transparens vs sekretess
Hur mycket behöver deltagaren/
spelaren veta om LARP och dess
mekanik? Fördjupningen kommer att
bli starkare om deltagaren inte vet
mer än IN-karaktären (behöver veta). I
ett mer hemligt förhållningssätt
måste deltagarna ha förtroende för
arrangörernas (designers)
kompetens.

MEKANIK: Inträngande vs diskret.
Många regler eller mindre. Hur
mycket tvingar designern spelaren till
en ram. Massor av (bra) regler ber om

motiverade och erfarna spelare och
utmanar deras kreativitet, men det
kräver också en längre förberedelse
och möjligen ett långsammare spel.

MILJÖ: 360 illusion vs materiellt
o b e r o e n d e .
Allt från en plats och scenografi som
perfekt skildrar den skapade
fantasivärlden till ett tomt rum där
spelarna måste föreställa sig
"världen".

KARAKTÄR SKAPANDE: Arrangör eller
s p e l a r e .
Innehåller spelet färdiga karaktärer
som kan väljas eller förvalas för
spelaren eller är karaktärsskapandet
en samskapande process med
arrangören.

KULTUR SKAPANDE: Arrangör eller
s p e l a r e .
Är spelaren en del av att skapa
världen, eller är den färdiggjord.

RUNTIME RIKTNING: Aktiv - passiv.
Kommer arrangören att påverka
historien efter att LARP har startat (till
exempel genom att lägga till NPC: s
och ny information) ... eller lämna allt
upp till spelarna.

LOYALTY TO THE WORLD: Plausibility
vs playability.
Kan vi bryta några "lagar" eller någon
kultur i världen för att göra spelet mer
spelbart (detta kan hända när spelet
utvecklas). Kommer den skapade
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världen fortfarande att kännas trolig
(realistisk i vår miljö).

TRYCK PÅ SPELARE: Hardcore vs
p r e t e n s e .
Vad är nivån på nedsänkning som
arrangören och deltagarna strävar
efter. Vill de att det ska kännas väldigt
verkligt och utmanande på ett
känslomässigt plan ... eller roligare
och lättare. Hardcore innebär att
skjuta deltagaren ur sin komfortzon.

SPELARMOTIVATION: Seger eller
e r f a r e n h e t .
Spela för att vinna eller spela för
upplevelsen.

KARAKTER VS MASK: Differentiering -
t u n n .
En spelare agerar i larvvärlden genom
en karaktär. Denna karaktär kan
avsiktligt skilja sig mycket från
spelaren, den kan vara väldigt lik
spelaren - eller något däremellan.

KOMMUNIKATIONSSTILER: Verbal vs
f y s i s k .
Vill vi att historien ska utvecklas
genom prat (socialisera/förhandla/
rösta), eller genom fysiska handlingar
(smyga, stjäla, slåss, producera).

PRESENTATION AV TEMA: Berättelser
eller handlingar.
Larpgenre är en sak, temat, något
annat. Temat kan till exempel vara att
sträva efter lärandemål, till exempel

personlig utveckling genom en
berättelse som innehåller sociala och
personliga dilemman att lösa. Din
historia blir viktigare, i det senare. I en
actiondriven berättelseutveckling är
det främst de mekaniska reglerna
som sätter gränserna för temat.

NPC

NPC betyder icke-spelande karaktär.
De är spelare somgårmed, inte för sin
egen skull, utan för att vara
instrument för speldesignern/
arrangören. De kommer in i spelet när
som helst för att katalysera historien,
genom att lägga till ny information,
eller motsätta sig eller stödja normala
spelares önskemål, eller bara lägga
till atmosfär. NPC: er kan vanligtvis dö
lättare än andra karaktärer och tas bort
från spelet. NPC spelas vanligtvis av,
eller leds av mer erfarna spelare
och/eller ledare. NPC kan också vara i
spelet (område) för att utföra OFF-
funktioner, såsom läkare, städare,
kock, känslomässig säkerhet, men
förklädd till IN-karaktärer. NPC: er kan
vara närvarande för att stödja,
katalysera inlärningsmål.
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kan bygga på flow (se kapitel 2), där
spelaren är djupt absorberad av
berättelsen, känslomässigt och fysiskt
engagerad i den, och glömmer
tillfälligt bort allt annat. Det händer
när utmaningen för en spelare (att
åstadkomma något i spelet,
förkroppsliga någon osv) är hög och
skicklighetsnivån som krävs för att
uppnå den är lika hög (man kämpar
inte med det).

Dessutom är lärande mer effektivt när
känslor är inblandade, när en person
är tillräckligt djupt i historien.
Upplevelsen av att leva i en situation
leder till förändringar i personlig
utveckling, till exempel attityd.

EduLARP syftar till att fördjupa
deltagaren i en berättelse/värld som

är trolig och känns verklig för
karaktären. Den spelade karaktärens
handlingar och erfarenheter skapar
känslor, kompetenser, reflektioner
som blöder ut och påverkar
deltagarens verkliga person. Falska
upplevelser förvandlas till verkliga
resultat om fördjupningen är djup.

Plats, scenografi, rekvisita, kostymer
och kvaliteten på larpdesignen
hjälper till att fördjupa, men framför
allt sinnestillstånd, spelnivå och
fantasi av alla deltagare tillsammans.



In eduLARP players simulate
artificial reality, but when

experienced it becomes real. Real
emotions, true learning, profound

relations, deep influence.
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KARAKTÄR DESIGN

Character är en fiktiv persona
(separerad personlighet formad av sin
egen erfarenhet) som förkroppsligas av
en spelare under spelet. En vanlig
praxis för att designa tecken är att
förbereda ett teckenblad med:

+ namn;

+ g r u n d l ä g g a n d e
identitetsmarkörer: kön, kön,
etnicitet, ålder, yrke, stam-/
grupptillhörighet, nationalitet, etc;

+ berättande identitetsmarkörer:
personlighet, bakgrund, sociala
roller, kopplingar och relationer,

motivationer och mål, specifika
förmågor i spelet, hemligheter etc.

Föreställningen om karaktär och roll är
inte utbytbar och är inte densamma. Ett
tecken kan ha flera roller, till exempel -
en by ledare, en snickare, en far, en
älskare, etc.

Olika typer av larps använder olika
metoder för karaktärsdesign - för vissa
kan processen startar flera månader
innan evenemanget, för andra, precis
före eller till och med under spelet.
Beroende på behoven hos en viss larp
kan karaktärsskapande variera på
många nivåer. Normalt brukar
kammarlarper ha förskrivna karaktärer
av Game Masters, nordiska och



Sida 31

K
ap

ite
l4

:M
et

od
el

em
en

t
anglosaxiska är mer öppna för
spelarens preferenser. I pedagogiska
larper beror det på inlärningsmålen,
men eftersom de flesta spelare är
nybörjare är det önskvärt att erbjuda
dem åtminstone en ram av deras
karaktär, som senare kan fyllas med
detaljerna under workshops.

Med hänsyn till ämnet förebyggande
av våldsradikalisering
rekommenderas det att hjälpa
deltagarna att bygga sina karaktärer
tillsammans med ungdomsledare,
pedagoger och lärare så att de passar
in i den skapade miljön, vilket leder
till önskade lärandemål och personlig
utveckling. Det finns många sätt att
skapa karaktärer:

1. GameMasters skapar fullständiga
karaktärsbeskrivningar

2. Spelare skapar fullständiga
karaktärsbeskrivningar

3. Designers skapar roller och
spelare designkaraktärer

4. Spelare skapar en karaktär
baserad på fördesignade element

Till exempel i Polytropia (en av de
eduLARP som ingår i denna
publikation) karaktärer designades
och beskrivs i detalj av Game Masters
och distribuerades till spelarna under
workshops före larpen så att de skulle
få tid att bekanta sig med deras
bakgrundshistoria, egenskaper och
kontakter med andra spelare. I Siege
of Gimle, för att öka osäkerheten,

utmana och öka kreativiteten,
beskrevs inte karaktärer, spelare fick
bara sina roller, yrke och
grupptillhörighet och de behövde
skapa resten av karaktärens
beskrivning. För detta ändamål
använde vi teorin om
karaktärsbyggnadstriangeln.

The Character Building Triangle:

1. Friendliness

2. Competence

3. Proactiveness

Den goda karaktären bör ha en eller
två av de nämnda funktionerna och
vara känd för att inte ha en av dem. Till
exempel mycket hjälpsam
(proaktivitet) och rolig (vänlighet),
men en mycket klumpig kock som
inte kan förbereda någon måltid utan
att bränna den (bristande
kompetens). Eller en bra fighter
(kompetens) som leder kampanjer
(proaktivitet), men är elak och
sarkastisk (brist på vänlighet). Ett
annat exempel, en skrivare, kvick,
ganska älskvärd och med ett gott
sinne för humor (vänlighet), också
mycket skicklig i att skriva krönikor
och ballader (kompetens), men så lat
att han försöker undvika att skriva ens
en mening (proaktivitet) . Om en
karaktär har alla funktioner (vänlig,
kompetent och proaktiv) kan det
däremot inte verka så realistiskt och
ytligt, om det saknar dem alla, kan
interaktion med dem verka
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meningslöst och inte roligt för andra
spelare.

En annan idé för att hjälpa deltagarna
att skapa sina karaktärer är att föreslå
dem att välja mellan en eller två

jungianska arketyper som kan
fungera som inspiration och
basmodell för deras skapande och
senare fyllas i med mer personliga
detaljer.

PRE-LARP-WORKSHOPS

Utbildnings-LARP bör innehålla en
förberedelseprocess före spelet för att
hjälpa deltagarna att uppnå sina
inlärningsmål.

Beroende på behov och konkreta
ämnen kan förberedelsearbeten dock
variera mycket, från onlineworkshops
om spelmekanik till
innehållsrelaterade workshops före
själva larpen. Ämnet

våldsradikalisering behöver mer
innehållsrelaterade sessioner (t.ex.
om europeiska värderingar), tekniska
genomgångar före spelen och
detaljerade debriefings efteråt.
Minsta förberedelse innefattar regler
och mekanikförklaring och
teckenbladsfördelningar, men det
rekommenderas att ha workshops
som täcker följande ämnen:

+ behov, mål, förväntningar, rädslor
och bidrag från deltagarna
(grundläggande socialt kontrakt);

+ introduktion till LARP och dess

CAREGIVER

CREATOR
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pedagogiska aspekter, funktioner,
processer, blöda in och ut
(förklaring nedan);

+ lära känna varandra och
teambuilding aktiviteter (bygga
förtroende och säker miljö);

+ innehållsrelaterade sessioner t.ex.
migrationsprocesser, europeiska
värderingar, byggande av ett
mångkulturellt samhälle (koppla
ämnet till spelet);

+ skådespeleri och improvisation
(uppvärmning före rollspelet);

+ karaktärsbyggande (hjälper till
med bättre nedsänkning under
spelet);

+ bindning i larpfraktioner t.ex.
stammar, familjer, klaner (skapa
kollektiv identitet och fördjupa
relationerna);

+ spelets regler och mekanik
(riktlinjer för hur man spelar);

+ säker kamp (om den ingår i ett
spel);

+ tillverkning, förberedelse av
kostymer och rekvisita (om det
ingår i ett spel hjälper det till
bättre nedsänkning);

+ berättande (hjälper till att skapa
individuella och
gruppberättelser).

I vissa fall är specifika
innehållsrelaterade sessioner mer
lämpliga att genomföras efter

matchen så att de inte påverkar
deltagarens beslut och handlingar.
Det kan också finnas sessioner
generellt och vagt kopplade till
innehållet före spelet men inte leda
deltagarna att dra slutsatser om
ämnet. De flesta innehållsrelaterade
workshops om jämförelse och analys
av erfarenheter från larp i samband
med verkliga situationer bör
organiseras efter matchen.

EduLARPs som tar itu med frågan om
förebyggande av våldsradikalisering
bland unga kan behöva fler
förberedande workshops i samband
med åsikter, konflikthantering,
hantering av våld och orättvisa
situationer.

För att förbereda deltagarna för
krävande rollspel, återupprätta
situationer med social orättvisa,
diskriminering, interna och yttre hot
som leder till radikala attityder
rekommenderas det att genomföra
speciella workshops med detaljerade
instruktioner och förklaringar för att
skapa tryggt utrymme och miljö så att
deltagarna under leken kan utforska
extrema känslor och beteenden utan
känslan av att bli utvärderad eller
bedömd. Det är viktigt att betona
skillnaden mellan spelare och
karaktärs motiv och beteenden.

Feedback som samlats in efter att ha
testat fyra föreslagna eduLARP -
scenarier visar hur viktigt det är att ha
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workshops före själva evenemanget
och hur mycket de kan påverka
spelarnas prestanda och fördjupning.
Föreslagna workshops:

+ hur man uttrycker konflikter på ett
säkert sätt och hur man sätter
gränser;

+ hur man spelar en skurk eller en
karaktär med mål som äventyrar
spelarens känsla av etik;

+ Forum teatersession där spelare
utbyter roller som förtryckare och
offer;

+ workshop om personliga
värderingar.

BLÖDNING/BLEED

De ovannamnda workshops som
utförts före larp kan hjälpa till att
kontrollera BLEED under leken. I
larvteori hänvisar blödning till
situationen där karaktärskänslor
påverkar deltagaren eller tvärtom.

BLEED IN händer när känslor, känslor,
attityder, beteenden och/eller
färdigheter hos deltagaren överförs
till karaktären. Det kan hjälpa
deltagarna att spela sin karaktär som
sig själva eftersom det inte är lika
krävande som att låtsas vara någon
annan (då säger vi att de spelar "nära
hemmet"). Å andra sidan kan det
orsaka många missförstånd, eftersom

handlingar och motiv av karaktären
kan uppfattas av andra spelare som
deltagarens inställning.

BLEED OUT uppstår när känslor,
känslor, attityder, beteenden och/eller
färdigheter hos karaktären övergår till
deltagaren. Till exempel händer det
när en blyg spelare visar en självsäker
karaktär och efter att spelet tror mer
på sig själv och kan kopiera
handlingar och beslut som tas under
larp i verkliga livet. Utblödning kan
också utlösa oönskade situationer
eller negativa aspekter om det under
en larp uppstår en konflikt eller svek
mellan karaktärer och dessa negativa
känslor stannar mellan spelarna efter
matchen. Eller om en spelare
framställde en karaktär med negativa
drag och några av deras beteenden
(t.ex. att vara elak, bossig osv) håller
sig till en spelare. Vanligtvis används
dock blödning för att utveckla
kompetenser som är lättare att
förvärva under spelet genom djup
nedsänkning som påverkar kognitiva,
beteendemässiga och affektiva nivåer
av deltagarens inlärningsprocess.

I pedagogiska LARP -organisationer
(ungdomsarbetare, lärare, lärare)
syftar till att kontrollera blödningen
bland deltagarna och kanalisera det
på ett sätt där de kan utveckla
personliga, sociala, medborgerliga,
ekologiska och interkulturella
kompetenser (beroende på eduLARP -
målen), till exempel, öka politiskt
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engagemang, utveckla empati mot
migranter, öka självmedvetenhet och
emotionell intelligens.

SPECIELL SPELMEKANIK

Spelmekanik är instruktioner
utformade av Game Masters som
förklarar spelreglerna. Dess främsta
syfte med larper är att säkerställa
säkerheten för alla deltagare.

Beroende på en larp kan olika regler
tillämpas, från mycket enkla, endast
instruktioner om IN och OFF -
områden, upp till mycket komplex
med beskrivning av karaktärernas
olika färdigheter och hur man
förvärvar dem, hur man använder
magiska trollformler och drycker etc. I
många fall är spelmekaniken skriven
och tillgänglig i form av ett häfte, pdf
eller online, så att spelare kan ha
konstant tillgång till dem. De
fokuserar på olika saker men de flesta
av deras funktioner är vanliga.

Funktioner hos larpregler och
mekanik:

+ hjälper till att förstå reglerna inom
den skapade världen;

+ säkerställer deltagarnas
psykologiska säkerhet;

+ säkerställer deltagarnas fysiska
säkerhet;

+ instruerar vad som är tillåtet och

vad som inte är tillåtet;

+ reglerar interaktioner mellan
spelare;

+ reglerar lösning av konflikter,
även med användning av
buffertvapen;

+ tillåter spelmästare att styra
dynamiken i spelet;

+ styr resurser, rekvisita och
spelartiklar.

Fysisk säkerhet kan garanteras genom
regler som beskriver interaktioner
mellan spelare (till exempel ingen
fysisk beröring) och mellan karaktärer
(regler för kamp, kidnappning etc).
Även i mekaniken kan det inkluderas
hur platser och spelobjekt ska
användas korrekt så att de inte utgör
ett hot mot deltagarna.

Psykologisk säkerhet är avgörande
under pedagogiska larper, särskilt
sådana som behandlar ämnen om
våldsrik radikalisering. Det
rekommenderas att i
larpbesättningen inkludera en
psykoterapeut som kan tillgodose
deltagarens behov under spelet.
Konsultationer med en psykoterapeut
kan göras både inom och utanför
spelet. Deltagarna bör kunna välja
vilket sätt som är bekvämare för dem.
En psykoterapeut kan spela en
karaktär som har tillgång till alla
deltagare och förmåga att prata med
dem om känslor, rädslor och känslor
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samtidigt som den passar in i
omgivningen (t.ex. häxa, orakel,
sjuksköterska, bartender).

Mekanik reglerar interaktioner
mellan spelare och karaktärer. Till
exempel kan det bara vara tillåtet att
stjäla i spelet med spelobjekt som är
markerade på ett visst sätt (t.ex. rött
band). En annan reglerad interaktion i
larp är kidnappning som till exempel
i Edinu larp endast kan utföras om det
finns 3 spelare med ett vapen mot en
spelare. Denna regel säkerställer att
åtgärden kan vidtas av alla spelare,
oavsett deras verkliga fysiska styrka.

IN/OFF

IN betyder inuti ett spel och OFF
utanför det. IN och OFF kan avse
området, platserna, byggnaderna och
föremålen. IN-området är där spelet
äger rum, OFF-område betyder att vi
inte spelar där. IN -objekt är en del av
spelet, OFF -objekt bör döljas eller tas
bort (till exempel telefoner i
medeltida larp). Allt som är IN ska
hjälpa till med nedsänkning, så
platser, kostymer och föremål som är
IN ska förberedas, dekoreras eller
utformas på det sätt de passar den
specifika inställningen. Spelare bör
kunna gå till OFF-området för att vila
eller när de känner sig obekväma,
även om det rekommenderas att inte
överanvända det eftersom det kan

förstöra spelet för andra spelare
eftersom karaktärer vanligtvis är
inblandade i många tomter och när
en försvinner för en länge kan det
påverka dynamiken i spelet.

I vissa larper finns det OFF -tecken
(t.ex. knuten knytnäve som höjs mot
pannan) som används när en spelare
vill kommunicera till andra spelare att
de vill tala eller göra någon handling
bara som en spelare och inte som en
karaktär. Det kan också finnas OFF -
symboler skapade (t.ex. i Siege of
Gimle larp är det en cirkel medV inuti)
som markerar platser och föremål
som inte tillhör pjäsen.

SÄKERHETSSIGNALER OCH ORD

Eftersom säkerhet är en av de
viktigaste aspekterna av larpdesign,
finns det i många spel speciella
säkerhetssignaler och ord som
spelarna kan använda för att
informera andra om deras behov och
förväntningar. Det kan användas OFF -
tecken (t.ex. knuten knytnäve höjd
mot pannan) eller för att hålla bättre
nedsänkning kan vissa speciella
meddelanden kommuniceras för att
styra intensiteten i spelet. Till
exempel, i Edinu larp används
meningen "rött är dåligt" av spelare
när de vill uttrycka känslan av att
spelet är för intensivt för dem och
andra spelare ska spela mjukare. Å
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andra sidan, när de känner att de vill
intensifiera handlingen (t.ex.
argumentera, slåss) kan de säga
"YOLO".

HUR MAN UTFÖR DEBRIEFING

AVRULLNING/DE-ROLLING

Acvrullning/De-rolling är en process
för att komma ur karaktären, som
börjar omedelbart efter spelet när
spelarna slutar spela. Det finnsmånga
sätt att genomföra det, vissa
inkluderar att klappa händer, skaka av,
hoppa, säga högt det riktiga namnet
på en spelare, säga adjö till
karaktären, kasta delar av kostym eller
rekvisita i cirkeln och säga vad
spelaren lämnar efter sig (t.ex. .
negativa känslor), kram spelare som vi
hade konflikter med i spelet.

Särskilt i eduLARP som är kopplade till
ämnet våldsradikalisering är det
avgörande att betona vikten av
avrullning för att undvika negativ
blödning. Till exempel om en spelare
i ett spel framställde en förtryckande
karaktär som verbalt misshandlade en
annan karaktär eller fick dem att
känna sig diskriminerade, kan en
spelare som spelade offret efter spelet
fortfarande känna sig arg på spelaren
som spelade förtryckaren. Därför är
det viktigt att betona skillnaden
mellan handlingar, motivationer och
beteenden hos karaktären och

spelarnas. Vissa spelare kan utveckla
olika slags relationer (ett par, syskon,
familj, fiender) mellan sina karaktärer
och efter spelet känner de fortfarande
starka känslor om dem, i så fall bör
avrullning hjälpa dem att komma
tillbaka till verkligheten.

DEBRIEFING

Debriefing är en händelse som
händer efter larp där deltagare och
designers kan utbyta sina åsikter,
perspektiv och känslor om spelet.
Beroende på larpen kan den vara
strukturerad eller fritt flödande.

I pedagogiska LARP är debriefing en
integrerad del av larpdesign, utan den
kunde erfarenheten inte bedömas
ordentligt och därför skulle
deltagarna inte ha en chans att
analysera sina inlärningsmål på ett
adekvat sätt. Därför bör
ungdomsarbetare, pedagoger och
lärare ha ett extra fokus på debriefing
-workshops och utforma det så att det
hjälper deltagarna att bättre förstå vad
som hände under spelet och vilka
processer som ägde rum.

Beroende på den tid som vi kan ägna
åt debriefing och antalet spelare kan
vi strukturera workshopen i tre delar:

1. debriefing i par - spelaren väljer
en spelare som de inte hade
mycket interaktion med under
spelet och sammanfattar vad som
hände till deras karaktär och
berättar också om deras känslor
som spelare. 5 minuter för varje
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spelare att prata. Denna metod är
bra när vi har stora grupper (cirka
40-50 deltagare) och det skulle ta
för mycket tid att ge tillräckligt
med utrymme för varje spelare att
dela med sig av sina erfarenheter;

2. debriefing i grupper - spelare från
samma fraktion delar sina
historier mellan varandra
(detaljerat, varje person några
minuter) och skapar sedan
tillsammans en sammanfattning
av deras fraktions händelser som
senare kan presenteras för alla
spelare;

3. allmän debriefing - alla spelare
tillsammans, antingen en efter en
med bara några meningar eller
längre i grupper (t.ex. i Edinu larp
sammanfattar alla spelare som
spelade Urukians vad som hände
i deras fraktion).

Syftet med debriefing är att samla
huvudhändelser i spelet och
strukturera dem i en berättelse. Det är
omöjligt under larp att ta del av alla
handlingar och många spelare vill
dela med sig av vad de uppnådde
under spelet, avslöja hemliga tomter
eller bara berätta episka scener som
de var mycket stolta över men bara ett
fåtal spelare såg det.

Efter kammarlarper (som är mer
spelaktiga) under debriefings
kontrollerar spelarna hur många mål
de lyckades uppnå (ibland räknar
poäng) och diskuterar vad som var
deras strategi. Utbildnings -LARP med

mer nordisk stil (t.ex. 3 dagars spel,
högre nedsänkning) kan ha en
debriefing efter varje speldag eller i
slutet av evenemanget och de
fokuserar mer på att tolka situationer
som hände under larpen.

Det är också bra att göra en snabb
runda om spelarnas känslor direkt
efter matchen för att bedöma graden
av tillfredsställelse, trötthet och
engagemang.

Briefing strukturerar inte bara
händelser och spelares upplevelse
utan förbinder dem också med
verkliga livet genom att analysera
processer som hände under spelet.
Dessa situationer och processer kan
relateras till de som finns i vår
omgivning (t.ex. populistiskt
ledarskap, diskriminering, brist på
medborgerlig kompetens, brist på
intresse för politiska val etc). Det
rekommenderas att lista dessa
situationer under debriefingen och
organisera nästa session för analys av
verkliga ekvivalenter (t.ex. Larp & Life-
workshop om migrantläget i våra
länder eller ungdomars politiska
engagemang eller europeiska
värderingar etc).

HUR MAN UTVÄRDERAR
ERFARENHETEN

Utvärdering kan utföras på många
nivåer, till exempel kan vi fokusera på
att utvärdera lärandeupplevelsen för
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spelarna och/eller själva spelet (plot,
design, implementering,
spelmekanik etc).

Beroende på vad som är målen för
arrangörerna kan vi ägna separata
sessioner för båda utvärderingarna.
För att förbättra spelet uppskattas
feedback från spelare mycket
eftersom deras lösningar kan
implementeras i nästa evenemang.
Utvärdering av själva spelet kan
innehålla frågor om:

+ huvudhistoria och handlingar -
engagerande eller tråkiga,
komplexa eller svartvita;

+ Game Masters inflytande på
händelser och storyline - för
mycket järnväg (för många
iscensatta scener och Game
Masters -interventioner, spelare
tvingas följa GameMaster's idéer)
eller för mycket sandlåda (kaos
och brist på syfte, för mycket
frihet, ingen underhållning och
tristess) ;

+ karaktärsbyggnadsprocess - om
den var välanpassad till larpform
(karaktärsark utformat av
arrangörer eller ramar som ska
fyllas av spelare etc.), vilket
möjliggör bättre nedsänkning
eller tvärtom, tillräckligt med tid
för att skapa en övertygande
karaktär;

+ workshops före larpen - var de
användbara eller inte alls, vilka
ämnen som skulle täckas för nästa
larp för att förbereda deltagarna
bättre;

+ regler och spelmekanik - tydlig
och lätt att följa eller tvärtom,
hjälper till att få bättre
nedsänkning eller förhindra det;

+ roll som NPC - var de hjälpsamma
för att skapa en bättre upplevelse
eller förstörde de det;

+ plats, scen, rekvisita och kostymer
- hjälpte det spelare att fördjupa
sig i den skapade världen, var det
bekvämt och säkert att spela där;

+ säkerhet och socialt kontrakt - om
det respekterades, var eventet
inkluderande, kände alla sig
trygga;

+ gruppens dynamik och allmänna
atmosfär - oavsett om gruppen
integrerades, människor tyckte
om att interagera med varandra,
om det uppstod några konflikter
och i så fall hur löstes de.

UTVÄRDERING AV LÄRANDE är en
integrerad del av eduLARP -design.
För att få bästa resultat är det bra att ha
minst två olika metoder som kan
hjälpa deltagarna att själv bedöma sin
inlärningsprocess. Korrekt debriefing-
workshop kan hjälpa deltagarna att
strukturera sin upplevelse,
sammanställa alla händelser till en
berättelse, jämföra deras perspektiv
med medspelare och identifiera de
viktigaste situationerna och
processerna som kan associeras med
inlärningsmål. Utvärderingen ska ske
efter debriefing eftersom spelarna
annars kan missuppfatta någon
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situation och döma dem först efter
framträdanden eller missa dolda
tomter och andra spelares handlingar
och det kan påverka deras perspektiv.

Om eduLARP är en del av ett större
projekt som ungdomsutbyte eller
utbildning för ungdomsarbetare, ska
utvärderingen omfatta alla
inlärningsprocesser och inte bara ett
spel. I så fall kan vi underlätta
deltagarens självbedömning av
utvecklingen av Erasmus +
nyckelkompetenser:

+ flerspråkig kompetens;

+ personlig, social och
kompetensinlärning;

+ medborgarskapskompetens;

+ entreprenörskapskompetens;

+ digital kompetens;

+ matematisk kompetens och
kompetens inom vetenskap,
teknik och teknik;

+ läskunnighet.

Innan vi börjar utvärdera
inlärningsresultat kan vi hjälpa
deltagarna att reflektera över
inlärningsprocessen genom att
använda kortspelet "Learning out of
the box" (https://www.youthpass.eu/
en/publications/card-game/).

Efteråt kan vi använda olika
utvärderingsmetoder inom en icke-

formell inlärningsram. De kan
inkludera både grupp- och individuell
utvärdering, i en öppen och anonym
form.

Det är viktigt att betona att deltagarna
själva bedömer sin
inlärningsupplevelse och ingen
kommer att bedöma eller utvärdera
deras prestationer förutom sig själva.
Ungdomsarbetare, pedagoger och
lärare bör bara tillhandahålla verktyg
och sammanhang för deltagarna för
att hjälpa dem att reflektera och
analysera deras inlärningsprocess.

För INDIVIDUELL SJÄLVUTVÄRDERING
föreslår vi en övning "att skriva ett
brev till mig själv" i en form där en
fiktiv karaktär från larp skriver till en
deltagare som till en god vän som
beskriver deras erfarenhet, fått
kunskap, färdigheter och attityder och
ger råd om hur att bete sig i vissa
situationer, vad man ska undvika etc.
Ett annat sätt för individuell
utvärdering kan direkt hänvisa till de
personliga målen eller
projektinlärningsmålen som ställts
inför eduLARP. Deltagarna kan skriva
ner alla situationer som hände under
larven som de anser vara kopplade till
ämnet och inlärningsmål. Beroende
på antalet deltagare och tid för
utvärderingen kan övningen endast
utföras individuellt (mycket
personligt och hemligt innehåll i
breven), eller att endast volontärer
kan presentera resultaten eller var och
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en av deltagarna presenterar det de
lärt sig under spelet .

För GRUPPUTVÄRDERING kan vi börja
med en runda av "pratstick" -
berättande om deltagarnas
upplevelse ur deras känslomässiga
perspektiv. "Talking stick" kan vara
vilket objekt som deltagarna skickar
till varandra och när de håller den ger
den rätt att tala oavbrutet. Metoden
bygger på indianernas tradition. Vi
kan också använda roliga övningar för
att mäta graden av tillfredsställelse:

+ tillfredsställelsesaxeln -
deltagarna rör sig genom rummet
på axeln från "mycket nöjda" i ena
änden till "mycket missnöjda" i
den andra;

+ pizzadiagram - kontur av pizza
ritas på ett blädderblock och
deltagarna markerar att de är
nöjda med vissa delar av
evenemanget ("pizzas skivor"); ju
närmare mitten, desto större
tillfredsställelse;

+ erfarenhetståg - kontur av ett tåg
ritas på ett blädderblock där olika
vagnar representerar olika
attityder och åsikter till
evenemanget och deltagarna kan
skriva ner sina kommentarer inuti
dem (t.ex. diamanter - lysande
upplevelse, guld - verktyg,
färdigheter jag vill ta hem, kol -
användbara saker, rök - saker jag
vill glömma, moln - irrelevant för
mig).

För att samla in korrekt feedback,
förutom interaktiva och roliga
metoder för grupputvärdering,
rekommenderas det att ge deltagarna
en möjlighet till INDIVIDUELL OCH
ANONYM UTVÄRDERING i form av ett
frågeformulär (online eller
pappersversion) med detaljerade
frågor som täcker olika delar av
utbildningsevenemanget:

+ projektdesign - innehållets
kvalitet, programmets flöde,
kopplingen mellan ämnena,
ämnens relevans, metodernas
relevans;

+ projektleverans - rollen som
förmedlare, plats, tid och
rymdhantering, ledning av
gruppen;

+ deltagarengagemang, motivation
och engagemang;

+ gruppdynamik - kommunikation
mellan gruppmedlemmar,
resultat av grupparbete,
integrationsnivå och samarbete;

+ lärandemål - kunskap, färdigheter
och attityder;

+ fprojektets höjdpunkter och
förbättringsrekommendationer.

Om eduLARP är en separat händelse
med begränsad tid (en session för
förberedelse, speltid och en session
för debriefing och utvärdering) kan
det vara mer effektivt att välja högst
tre metoder - en eller två övningar för
gruppen och en för individuella
utvärdering och fokuserar mest på
självbedömning av lärandemålen.



EduLARP is a demanding
methodology. Requires thorough

preparation and engagement of the
players from the earliest stage, deep

and accurate debriefing, high
attentiveness and honest relations of
facilitators with players. Youth work in

its essence.



LADDA NED YTTERLIGARE
MATERIAL FÖR ATT SPELA DETTA

LARP

www.europe4youth.eu/polytropia
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SCENARIO 1

POLYTROPIA

En cyber-punk kammar larp om
förtroendeförhållanden mellan
människor, institutioner och maskiner.
För mellan 22 till 27 spelare + 6 NPC.
Begränsade rekvisita och kostymer.
Varje spelare runt kan vara en android
som låtsas vara människa. Eller
tvärtom. Hur kan du se skillnaden? Hur
kan du urskilja offret från jägaren?
Dessa frågor kommer att behandlas
inom en riktig cyber-punk bakgrund:
varor av mänskliga rättigheter,
överdrivna företag, gräsrotsuppror,
eugenik, implantat och ekologisk
kollaps.

UTBILDNINGSMÅL

+ Öka empati mot alla minoriteter
(symboliserade av androider i
spelet).

+ Utforska förtroendeförhållanden
mellan människor och
institutioner.

+ Peka ut verkliga mekanismer för
fysiskt och symboliskt våld och
förhindra dess utbrott.

+ Stärk spelarnas förhandlingar och
retoriska färdigheter.

+ Diskutera filosofiska frågor om vad
det innebär att vara människa och
som skulle vilja leva för alltid.
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intelligens och miljökollaps inte ingår
i de pedagogiskamålen för detta spel.
De används av dess designers för att
skapa en attraktiv miljö (den
imaginära världen) för spelarna, där
de ovan nämnda målen kan följas.

VÄRLDEN

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα,
πολύτροπον

νδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα,
πολύτροπον,ὅς μάλαπολλὰ

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν
πτολίεθρον ἔπερσεν

(Homer, Odyssey, first lines)

https: / / l rc . la .utexas.edu/eieol /
grkol/30

För att uppnå de mål som anges ovan
har vi valt en post-apokalyptisk och
cyberpunk-inställning för denna Larp.
Stilistisk hänvisning till välkända
filmer som Mad Max 2 och The Blade
Runner gör det lättare för deltagarna
att föreställa sig världen där historien
utspelar sig. Dessutom gör denna
inställning det möjligt att förbereda
rekvisita och scenografi för lite pengar
på kort tid-spraya väggarna, bära
begagnade kläder, använd
handgjorda rekvisita eller trasiga

verktyg. Fokus för spelet ligger på
mänskliga relationer, inställningen är
bara bakgrunden.

STORY

Här kommer historien som spelare
bör läsa innan de går med i spelet:

”Det är december 2086 e.Kr.
Välkommen till Archons hus. I dag är
decenniet - en politisk samling av de
mest inflytelserika människorna i
staden. Det hålls en gång vart tionde
år. Viktiga sociala beslut kommer att
fattas och nya Archon kommer att
väljas för det kommande decenniet.

Om du får denna inbjudan, betrakta
dig som lycklig och privilegierad. Tur,
för det finns bara några få städer kvar
sedan Fallout Wars, som gjorde
världen till en karg öken som var
kvävd av radioaktivt nedfall.
Privilegierad, eftersom du anses vara
rik eller inflytelserik nog att delta i
decenniet.

Världen är en orolig plats att leva i,
men det finns inga riktiga alternativ.
Drömmar om rymd kolonisering
slutade med en katastrof både på
månen och Mars, inga ytterligare
försök utfördes på en generation.
Solen ses sällan genom den ständigt
långvariga nedfallet, träd växer inte
någonstans utom i laboratorier, stora
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djur är utdöda och lämnar insekter
och gnagare för att befolka den
brända jordklotet.

Tekniken har gjort det möjligt för
mänskligheten att överleva, men
människor verkar mindre anpassade
nu än androiderna, som tar bättre till
nya förhållanden. Grova, omänskliga
robotar till en början, androiderna har
utvecklats fantastiskt under de
senaste generationerna, på grund av
revolutionerna inom nanobiologi och
neuro-AI-vetenskap. De är nu gjorda
inte av stål och krom, utan genetiskt
modifierat kött med ett mycket
anpassningsbart nervsystem. De är
praktiskt taget inte annorlunda än
människor - åtminstone finns det
inget enkelt sätt att avgöra om en viss
person är människa eller android.
Ändå är de fortfarande sämre än
mänskligheten. De får inte rösta eller
bilda juridiska familjer. Således
gömmer de sig oftast bland
människor, de blir så vana vid att
låtsas vara människor att de själva
glömmer sin sanna natur.

Det finns fem stadsdelar i staden, de
bär inga andra namn än nöje, industri,
hälsa, företag och bostäder. Stadens
politiska system är simpelt och enkelt:
varje distrikt representeras av ett enda
hänsynslöst råd, som samlar all makt
och inflytande i sina händer. Ovanför
rådsmedlemmarna står endast
Archon och hans följeslagare, valda en
gång för en enda period av 10 år.

Deras roll är att hålla ihop denna
vidsträckta stad medan de korrupta
rådmännen sliter sönder den för
deras vinst. Det har aldrig funnits
någon chans att återkalla deras beslut
eller att undkomma deras straff.

För att räkna människor som är
ansvariga för stadens moraliska och
politiska korruption måste man lägga
till Corporations, som ironiskt nog bär
de gudomliga namnen på Apollo,
Bacchus och Hermes. Deras funktion
är att upprätthålla stadens kulturliv på
en civiliserad nivå - de ger människor
underhållning, konst, media, spel och
information. De förklarar inget
intresse för politisk prestige, även om
deras potentiella inflytande inte kan
underskattas.

Välkommen till decenniet. Förbered
dig på att agera snabbt och fortsätt din
agenda innan andra tar den från dig -
nästa chans kommer inte förrän om
10 år. ”

MEKANIKEN

REGLER

Här kommer reglerna som spelare bör
läsa innan de går med i spelet:

1. Ingen bär vapen här och inga
fysiska strider är tillåtna.
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reglerna eller missförhållanden
kommer du att ledas av Charon till
The Serenity, där du kommer att
ha tid att tänka om dina misstag.

3. Varje gäst bär ett inbjudningskort.
Det är förbjudet att titta på andras
kort eller stjäla korten från dem.

4. Det finns få androider närvarande
på The Decade. De flesta av dem
vet att de är androider, men det är
tekniskt möjligt att vissa är
omedvetna om sin natur. De kan
gömma sig och låtsas vara
människor.

5. Det är få jägare närvarande på The
Decade. Deras mål är att upptäcka
dolda androider. Endast Solon har
en vetenskaplig mekanism som
kan avgöra om en viss person är
enmänniska eller en android. Om
någon av gästerna beter sig
misstänksamt kan Jägarna ange
honom/henne för Solons
undersökning. Om jägaren har
rätt kommer den fläckiga android
att tas bort till The Serenity. Om
jägaren har fel, är han dock
fråntagen sin funktion.

6. Omröstningen kommer att
genomföras av The Archon och
hans tjänstemän i slutet av dagen.
Fram till dess har du tid att
etablera diplomatiska relationer
med andra gäster som kan hjälpa
dig med din agenda.

7. Varje gäst bär ett visst antal trä i
början. Trä används både för
röstning och för finansiella
transaktioner. Trä blev den

universella valutan efter Fallout -
kriget - eftersom inga vilda träd på
denna planet längre. Röstningen
är strikt reglerad: 1 trä = 1 röst.
Alla andra transaktioner kan
fortsätta enligt spelarna.

8. Det är förbjudet att stjäla trä från
andra gäster. Om du blir
påkommen, går du direkt till
Serenity.

9. Följande frågor kommer att röstas
under valen i slutet av årtiondet:

+ Jämvikt - androids rätt att rösta
och gå fritt var som helst

+ Livsförlängning- införandet av
medicinsk livslängd för
människor

+ Politik - utse en ny Archon för
nästa decennium]

10. nära bordet där Pythia bor, finns
Elevation Chair. Alla kan stå på
den och bli ”upphöjda” för en kort
stund. Det betyder att alla runt
omkring ska sluta diskutera och
lyssna på den förhöjda. Du kan stå
på stolen så länge Pythia håller
andan - då är effekten borta och
du bör kliva av.

11. Inga måltider eller drycker
serveras av The Decade -värden,
men prästerna kan fördela sina
specialiteter fritt (om de vill)
bland gästerna.

12. Det finns några agenter för
megaföretagen närvarande på
The Decade. De har kontrakt med
dem. Alla är fria att teckna ett
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kontrakt med någon av Corpos,
men när kontraktet är
undertecknat är det förbjudet att
säga upp det eller underteckna ett
annat. När ett kontrakt har
undertecknats, vänligen gå till
Solon, som kommer att motivera
kontraktet genom att svepa ett
märke runt personens handled
och dela ut den överenskomna
mängden Wood till den
personen.

13. Det finns fem fullmäktige i de fem
stadsdelarna i staden. De är
offentligt kända figurer: Creon
(industridistrikt), Pisistratus
(nöjesdistrikt), Odysseus
(affärsdistrikt), Aspasia
(hälsodistrikt) och Aristides
(bostadsdistrikt). De är människor
med hög prestige och inflytande -
tänk på det och var respektfull för
dem.

14. Det kan finnas några tjänare vid
årtiondet, var och en åtföljer sin
herre. Tjänarna är androider,
maskiner skapade för att tjäna
människor - du behöver inte
behandla dem med respekt
eftersom de inte är riktiga
människor. Det är dock förbjudet
att stjäla en android från sin ägare
eller döda den utan en god
anledning.

FÖRETAG

Det finns tre företag i spelet: Apollo,
Hermes och Bacchus. Var och en av

dem har 1 agent, vars mål är att
övertyga andra karaktärer att
underteckna chippkontraktet med
företaget.

När någon är övertygad om att teckna
ett kontrakt, bör de komma med
agenten till Solon, som kommer att:

+ linda rätt Corpo-märke runt
spelarens handled

+ samla det signerade kontraktet

+ ge 2 Wood direkt till den
chippade karaktären

+ notera den chippade karaktären i
karaktärernas Sammanfattning

+ se till att ingen karaktär chippas
två gånger

+ under omröstningsfasen i spelet,
se till att de chippade
karaktärerna inte röstar på sig
själva utan agenten

POSTERS

Det finns fyra typer av affischer som
ska skrivas ut och hängas på
väggarna:

+ REGLER (sida nr 2 i denna fil)

+ STORY (sida nr 3 i denna fil)

+ POLITISK CIRKEL - detta skulle ge
en grundläggande förståelse för
spelarna om vem som är rådman
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+ DISTRIKTSFÖRETAGSCIRKEL -
detta skulle ge en grundläggande
förståelse för spelarna om vilka är
agent för företagen

Dessutom finns det en dold mening
bakom de två kretsarna. Pilarna i
affischerna visar vilket råd/agent som
har ett starkt personligt mål riktat mot
deras speciella fiende. Varje rådman
och agent har en personlig fiende och
skulle göra vad som helst för att
förstöra deras politiska karriär i spelet.

FIGHTING

Det finns inga fysiska slagsmål som är
tillåtna under spelet. Berättelsen
förklarar att alla gäster som kommer
för decenniet till arkonatet är
avväpnade. Bara Charon bär ett vapen
på denna plats, och Charon är utan
tvekan lojal mot Archon. Att slåss
innebär att bryta decenniets regler.
Om något slagsmål äger rum tas alla
inblandade spelare omedelbart till
The Serenity.

THE SERENITY

Detta är ett speciellt område i spelet,
det borde vara någonstans i hörnet
eller ett annat rum (om möjligt). Få
stolar ska finnas där, eller en soffa
(behöver inte vara bekvämt).

Serenity symboliserar ett kortsiktigt
politiskt fängelse, med
specialutrustning avsedd för tortyr
och hjärntvätt. En grym NPC Charon
bor där.

Spelarna skickas till Serenity om de:

+ bryter mot spelets mekanik (=
decenniets regler)

+ talar högt något revolutionerande
mot Arkonatet

+ indikeras av jägaren och upptäcks
vara en android

+ avslöjas av andra spelare för att ha
gjort något fruktansvärt brott (i ett
sådant fall bör NPC: erna vara
försiktiga och improvisera,
eftersom många karaktärers
berättelser innehåller kriminella
handlingar, men det finns inga
faktiska bevis på skuld)

Charon är utrustad med:

+ några rep - för att binda spelaren
till stolar (var försiktig - det är bara
symboliskt och teatraliskt, skada
inte eller var våldsam mot
spelaren)

+ 2 par VR -glasögon med hörlurar -
de billiga som du sätter en
smartphone inuti. Spelaren med
VR -glasögon på huvudet kan bara
se den skärmade videon och höra
musiken ansluten till den. De vet
inte vad som händer i spelet,men
de andra spelarna kan se den
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straffade spelaren med VR-
glasögonen på.

Ett 3 minuter långt videoklipp har
förberetts av författarna, det kan
laddas ner här. Men arrangörerna av
spelet uppmuntras att förbereda sina
videoklipp för detta tillfälle (dela det
senare).

Om arrangörerna kan tänka sig ett
bättre sätt att symboliskt hjärntvätta
en spelare i cyberpunkstil,
uppmuntras de att göra det! (dela det
senare med författarna).

Så här såg VR-glasögonen ut som
författarna använde (de kostar 8 euro
styck):

MEDIA

Det finns 3 journalister i spelet:
Orpheus, Pan och Herodotus. Var och

en av dem får skrivverktyg - lite
papper, en markör och tejp. Om det är
möjligt på platsen för spelet, skulle
det vara bra om de kan skriva med
markörer (eller sprayer) direkt på
väggarna.

Endast journalister kan använda
skrivverktyg. De kan skriva eller rita
var som helst i spelområdet (eller på
utvalda platser, valda av arrangörerna
och förklarade för spelarna innan
spelet startar).

Om NPC: erna vill använda medias
makt bör de betala eller övertyga
journalisterna om att göra det.

TRÄ

Varje gäst bär ett visst antal trä i
början. Trä används både för röstning
och för finansiella transaktioner. Trä
blev den universella valutan efter
Fallout -kriget - eftersom det inte finns
några vilda träd på den här planeten
längre.

Röstningen är strikt reglerad: 1 trä =
1 röst. Alla andra transaktioner kan
fortsätta enligt spelarna.

Det är förbjudet att stjäla trä från
andra gäster. Om en spelare blir
fångad, går de direkt till The Serenity.
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Följande frågor kommer att röstas
under valen i slutet av decenniet:

+ Jämvikt - rätten för androiderna
att rösta och gå fritt var som helst.
Detta ämne symboliserar hur en
minoritet behandlas av vilken
majoritet som helst (vare sig det
är ett annat kön, en annan art eller
ett annat grannskap), men väcker
också frågan "vad innebär det att
vara människa?". Observera att
spelarna som karaktärer i spelet
uppmuntras att misshandla andra
karaktärer. De negativa känslor
som upplevs under spelet är en
perfekt utgångspunkt för det
utbildningsinnehåll som
introducerades i debriefingfasen.

+ Livsförlängning-införandet av
medicinsk livslängdsförlängning
för människor. Detta ämne
symboliserar en annan filosofisk
fråga: "vill du leva för alltid?".
Observera att användning av
teknik för att förlängamänniskans
existens ger människor ett steg
närmare androiderna, som var
föremål för den tidigare
omröstningen.

+ Politik - utse en ny Archon för
nästa decennium. Det här ämnet
avslutar tomterna som kräver
förhandlingar, retoriska och
politiska färdigheter från vissa
spelare. Det väcker frågan om
förtroende mellan människor och
deras institutioner. Observera att
den gamla Archon och hans
tjänstemän inte behöver spelas

som etiska figurer - de kan vara
korrupta jävlar och agera som
avskum mot sina gäster, de kan
bryta deras känslomässiga
förtroende - de kan bara inte bryta
spelmekaniken (det är viktigt från
organisatorisk nivå).

HÖJESSTOL

Nära bordet där Pythia bor, finns
Elevation Chair. Alla kan stå på den
och bli ”upphöjda” för en kort stund.
Det betyder att alla runt omkring ska
sluta diskutera och lyssna på den
förhöjda. En spelare kan stå på stolen
så länge Pythia kan hålla andan - då är
effekten borta och den förhöjda
spelaren ska gå ner.

MAT OCH DRINKAR

No meals or flavoured drinks are
served by the host of The Decade, but
the Priests can distribute their
specialities freely (if they wish) among
the guests.

Inga måltider eller smaksatta drycker
serveras av The Decade, men
prästerna kan dela ut sina
specialiteter fritt (om de vill) bland
gästerna.

Endast vatten serveras av decenniets
värdar (lite vatten och koppar bör
finnas tillgängliga nära Solons bord).
Vattnet är nödvändigt för att spelarna
bara ska dricka (inte för att bryta
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nedsänkning om de måste gå ut för
att ha lite vatten), men det är också
viktigt för tomten med olagliga
droger. Vissa spelare skulle be om en
kopp vatten och sedan gå åt sidan
istället för att dricka vattnet på
platsen. Solon och Charon borde se
misstänksamt på dessa spelare.

HUVUDHÄNDELSER

Spelet är utformat för att passa in i en
1 -kvällsevenemang för spelare utan
erfarenhet av larp. På grund av det
behövs minst 4 NPC (arrangörer)
personligen på plats.

+ minst 4 NPC (arrangörer) behövs
för att personligen om platsen

+ innan spelet föregås av en
timmes briefing (för mer erfarna
eller osäkra är spelarna, desto

längre tid bör briefingen ta)

+ spelet avslutas av en järnvägsdel
kallas "valet" (om spelarna inte
kan uppnå sina mål på egen hand
kommer det att göras av
arrangörerna i slutet av spelet)

+ spelet följs av en utökad
debriefingperiod (för att klargöra
utbildningsmålen och svalna
spelarnas känslor)

Här är den exakta tidsramen för
scenariot:

The crisis of identity of my
character in LARP made me

rethink my own attitude
towards otherness.
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FAS TID
INNEHÅLL

BRIEFING
människor
beter sig som
spelare

en timme

dela ut tecken och rekvisita.

Introduktion till historien - berättande av GM.

En detaljerad förklaring av mekaniken.

Introduktion av NPC: erna.

SANDLÅDA

(pratar)

människor
beter sig som
karaktärer

1-2 timmar

1-2 timmars sandlådespel.

Dags för jägarna att ange androider.

Dags för agenterna att teckna flisavtal.

Dags för spelarna att prata, lära känna
varandra, övertyga andra om deras agenda,
hitta allierade, undergräva fiender, uppnå
personliga mål som inte är relaterade till
valet.

JÄRNVÄG

(omröstning
)

15-45
minuter

Valet (modereras av GM).
1. Rösta på jämviktslagen.
2. Rösta på livslängden.
3. Rösta på nya Archon.

Avsluta spelet när känslorna är höga precis
efter att du valt den nya Archon.

DEBRIEFING
människor
beter sig som
spelare en timme

Ritual för att komma ur rollerna.

Redovisa personliga mål.

Pedagogisk diskussion.
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NPC-ROLLER

Det finns fyra NPC-roller som krävs för
att köra spelet och dessutom
ytterligare två NPC-roller som är
fördelaktiga för spelet (särskilt när
spelarna inte är erfarna larper). NPC:
erna får teckenmärken och finns i
spelet hela tiden. Alla NPC -roller är
unisex - de kan spelas av antingen
man eller kvinna utan att ändra
karaktärens namn. Alla NPC har
obegränsad tillgång till Wood
(pengar-liknande resurser), men de
bör använda det klokt (ge det inte för
lätt till spelarna).

ARCHON - THE GOVERNOR

+ GM - nödvändigt för att spelet ska
köras

+ Övervakar order

+ Ger kommandon till Charon

+ Utför och övervakar val

+ Röstar inte

+ Rekvisita: något att meddela (en
klocka, en pinne eller något annat
för att fånga uppmärksamhet)

SOLON - The Law

+ NPC - nödvändigt för att spelet ska
kunna köras

+ Allvetande advokat - känner till

och förklarar spelreglerna

+ Utför omröstningen, räknar och
meddelar rösterna

+ Delar ut kort och föremål innan
spelets början: teckenkort, namn
märken, företagskontrakt, trä,
droger och andra föremål

+ Innehåller en Human/Android -
lista

CHARON - THE CARRIER

+ NPC - nödvändigt för att spelet ska
kunna köras

+ den enda beväpnade personen -
kan inte slås i strid eller
inaktiveras av någon spelare

+ tvingar Archons kommandon

+ övervakar spelmekaniken

+ leder spelarna till Serenity

+ hanterar glasen i Serenity

+ Rekvisita: - allt som hör till
Serenity: 3-D glasogon, rep, etc
och ett vapen

PYTHIA - THE ORACLE

+ NPC - nödvändigt för att spelet ska
rulla

+ Oracle - vet allt om spelarna (har
tillgång till alla kort)
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uppsättning Tarot -kort (om du
inte kan Tarot väl, improviserar
bara)

+ ger spelarna "spådomar" -
gåtfulla råd -profetior, inklusive
om androids identitet (snarare
filosofisk än användbar)

+ rådgör spelare om
spelmekaniken

+ i juridiska frågor skickar spelare
till Solon

+ Innehåller en mänsklig/Android -
lista

+ Rekvisita: tarotkort,
psykomassage (huvudmassage) ,
helst elektroniskt, med
vibrationer)

AENEAS - THE TRAVELLER

+ NPC - valfritt (om de inte finns, tar
deras ansvar på sig av en annan,
CHARON)

+ antropologforskare - går runt som
en person från en annan värld och
ställer spelarna frågor om vad och
varför görs på decenniet

+ stimulerar spelet, hjälper
nybörjare att fördjupa sig i spelen,
delar ut meta -speltips

+ bär en kamera eller ett papper för
att ta fram visuell dokumentation
från spelet

MEDAS - THE ECONOMIST

+ NPC - valfritt (om de inte finns, tar
deras ansvar på sig av en annan,
SOLON)

+ The Economist, "Master of Wood"

+ distribuerar trä till spelarna som
undertecknat ett chipping
kontrakt

+ samlar de undertecknade chipp
kontrakt på ett ställe

+ förklarar hur träet fungerar och
varför

+ stimulerar spelet, hjälper
nybörjare att fördjupa sig i spelen,
delar ut metatips

+ rekvisita: - en stor, prestigefylld
träfred, många vanliga träbitar till
användning

SPELBARA KARAKTÄRER

Spelet är utformat för 22-27 spelare +
4-6 NPC. Se SAMMANFATTNING AV
SPELARE Tecken i slutet av scenariot.
Fördela först nyckeltecknen (nr 1-22)
till spelarna, distribuera senare de
valfria karaktärerna (nr 23-27) till de
återstående spelarna.

Nyckeltecknen är lika viktiga för
spelet; deras berättelser och mål är
starkt sammankopplade, så frånvaro
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av någon karaktär skulle skapa ett hål
i historien.

Tecken nr. 23-27 är valfria. De är
utformade för att berika spelets
historia, men deras frånvaro känns
inte av andra spelare (de valfria
karaktärerna är inte en del av målen
med nyckeltecken).

Alla karaktärer är könsspecifika
(antingen man eller kvinna). Det finns
18 manliga karaktärer och 9 kvinnliga
karaktärer eftersom de är baserade på
historiska och mytologiska figurer, så
förmodligen kommer några kvinnliga
spelare att spela manliga karaktärer.
Detta är inte ett problem och borde
öka spelets roliga. Det fungerar dock
bättre om de flesta rollerna fördelas i
enlighet med spelarnas kön.

Karaktärerna kan fördelas bland
spelarna slumpmässigt. Det skulle
dock vara bra om karaktärerna nr. 1-2
(Android Hunters) spelas av erfarna
larpers/ledare/skådespelare och
karaktärer nr. 4-8 (rådsmän) spelas av
personer med flytande behärskning
av språket där spelet spelas.

ANDROIDS

Det finns två typer av karaktärer i
spelet: Människor och Androider. Det
är inte möjligt att växla mellan dessa
typer. Det finns alltid 9 androider och
resten av karaktärerna är människor.

Karaktärernas identitet är olika varje
gång Polytropia Game spelas - varje
gång olika karaktärer plockas upp för
att vara androider.

Valet av androider bör göras av
arrangörerna (slumpmässigt eller
enligt deras design).

Arrangörernamåste skriva ut en tabell
(i få exemplar) som säkert anger vem
som är människa och vem som är
Android. NPC: erna (spelade av
arrangörerna) borde veta det, särskilt
Solon och Pythia bör ha listan till
hands under hela spelets varaktighet.
Vid tvivel om vem som är en Android
och vem som inte är det är Solons ord
slutgiltigt.

De officiella androiderna (de som inte
döljer sin identitet och de som
upptäcktes vara androider) måste
bära ett skylt som tydligt anger deras
identitet - helst en röd halsduk lindad
runt axeln.
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ANDROID HUNT

Det finns 2 Android Hunters i spelet.
Det är deras lagliga sysselsättning och
andra spelare ser det på sina
Namnmärken.

Derasmål är att upptäcka vilka spelare
som är androider.

Androiderna är fysiskt desamma som
människor. Spelmekanik tillåter inte
jägarna att i slutändan verifiera

människans/android -identiteten, så
de borde lita på sin intuition - prata
med människor, ställ dem frågor,
försök att gissa när de ljuger om sin
identitet.

En jägare kan ange vilken karaktär
som helst (förutom NPC: erna) när
som helst i Sandbox -fasen i spelet.
Sedan går jägaren till Solon och
kräver dom över den angivna
personen. Sedan tar Solon

TYPER AV KARAKTÄRER MÄNNISKOR
ANDROIDAR

TJÄNSTER HIDERS SLEEPERS

VAD DE VET OM SIG
SJÄLVA

De tror att de är
mänskliga, därför är
de fullt lagliga och
p r i v i l e g i e r a d e
medborgare i staden.
Men när de lär sig om
existensen av
"Sleepers", förstår de
möjligheten att vara
Sleeper själva.

Deras Android-
identitet är känd för
alla. De anses ha
lägre social status än
någon människa. De
tar order från sina
herrar. De kan inte
rösta. De får talamed
människor, till och
med påverka eller
hjärntvätta dem,
men visar hela tiden
respekt som tjänare.

De vet att de är
androider, men de
döljer det för resten
av karaktärerna - de
hävdar officiellt att
de är mänskliga
eftersom det gör att
de kan kandidera till
politiska positioner i
staden.

De tror att de är
mänskliga, därför är
de fullt lagliga och
p r i v i l e g i e r a d e
medborgare i
staden.
Men när de lär sig
om existensen av
"Sleepers", förstår
de möjligheten att
vara Sleeper själva.

VAD SOM STÅR I
DERAS KARAKTÄR
MÄRKE - UTSIDAN
(synligt för andra

spelare)

MÄNSKLIGA ANDROID MÄNSKLIGA MÄNSKLIGA

VAD SOM SKRIVS PÅ
DERAS KARAKTÄR
MÄRKEN - INSIDAN
(synlig endast till

ägaren)

MÄNSKLIGA ANDROID ANDROID MÄNSKLIGA

ANTAL AV DEM I
SPELET 13-18 2 4 3
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mikroskopet och undersöker spelaren
(riktar mikroskopet mot spelarens
öga). Sedan läser Solon om en spelare
är en android i teckenöversikten och
avgör domen (sovande räknas som
androider).

+ Om android - spelaren tas av
Charon till Serenity och senare
berövas sin rätt att rösta - och
jägaren belönas offentligt (1
Wood borde vara tillräckligt).

+ Om människan - spelaren får en
offentlig ursäkt för besväret - och
jägaren straffas genom att bli
fråntagen sin funktion som
jägare.

En gång under spelet kan en annan
jägare beställas av Solon, om tidigare
jägare hade förlorat sin chans. Annars
är det omöjligt för andra spelare att
officiellt ange en android och starta en
rättegång utan Solon. NPC kan dock
improvisera och stimulera Android
Hunt -processen om det inte utförs
tillräckligt bra av spelarna.

NAMNMÄRKEN

namnmärken gör det mycket lättare
för spelaren att kommunicera med
varandra under spelet. Därför bör
märkena skrivas ut så att alla
teckensnitt och tecken är lätt synliga.
Varje spelare får ett namnmärke.

På märkets framsida finns följande
information: NAMN, FUNKTION, TYP,
ÅLDER, KÖN. Märkets framsida ska
vara synlig för alla spelare under hela
spelet.

Märkens baksida ska vara dold. Den
ska innehålla en kort information om
den karaktären: MÄNNISKA eller
ANDROID. De "sovande" kommer att
se att de är mänskliga.

OEDIPUS
android hunter
human, young, male
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(förbereda dem innan matchen)

OBJEKT MÄNGD KOMMENTAR

TRÄ

40 stycken för
spelarna - fördelade
enligt tabellen
runt 30 stycken för
NPC

några små bitar av trä skulle göra - skär dem från några buskar
eller ta dem från en workshop

KLOCKAN rett för Archon eller något för att fånga uppmärksamhet och göra
tillkännagivanden

RÖST LÅDOR 5 lådor för Solon 5 lådor av något slag, stort nog att samla in bitar av trä under
Röstning

MIKROSKOP en för Solon

kan vara bara en plastleksak - Solon bara spela använda den när
man läser spelarna
ommöjligt, kan det se ut som Voight-Kempf maskin i Blade
Runner film

VATTEN några vissa dricka vatten och några koppar, tillgängliga för spelarna
utan kostnad i spelet, bör det placeras runt Solons bord

VR-GLASÖGON
+ HÖRLURAR 2 set för Charon de billigaste VR-glasögonen (för 8 euro), som är vana vid Spela

en video som skärmas av en smartphone som sätts inuti

VAPEN 1 för Charon detta kommer inte att användas under spelet men borde finnas
där för att visa att Charon måste följas

REP
2 för Charon
1 för Ödipus
1 för Procrustes

repet användas för att binda andra spelare - jättemycket! - det är
en symbolisk handling, gör ingen skada för spelarna, om någon
är bunden - försök inte att bli fri och springa iväg, eftersom detta
är förbjudet av spelmekanikens

TAROTKORT 1 kortlek för Pythia någon typ av Tarot -kort är lämplig, Pythia behöver inte förstå det,
det räcker bara att improvisera med tarot-symboler och arketyper

KAMERA 1 för Aeneas (eller
annan NPC)

någon form av fotokamera, få det att se cyber-punk ut för att hålla
nedsänkning

EN STOR BIT AV
TRÄ

1 för Medas (eller
annan NPC)

en stor, prestigefylld träbit - för att visa hur rik en person är att ha
en sådan bit av detta lyxiga material

SOLGLASÖGON 1 par till Theseus alla solglasögon skulle kunna göra, kan vara några billiga
maffian- stilsolglasögon

SKRIVVERKTYG
FÖR

1 set för var och en
av 3 journalister
2 uppsättningar för
NPC -apparater som

lite penna och papper skulle göra, men några markörer att skriva
på väggen skulle vara bättre (ommöjligt)

Page 59
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INSTRUKTIONER FÖR
ARRANGÖRERNA

INNAN MATCHEN
(FÖRBEREDELSER)

REKVISITA: Förbered alla rekvisita
enligt listan.

PLATS: Förbered platsen för spelet-gör
det så mycket post-apo och cyber-
punk som möjligt. Häng affischerna
på väggarna (se: tryck, nedan).

KARAKTÄRSÖVERSIKT: Bestäm vem
som är människa och vem som är
Android (se: androids, ovan), förbered
TECKENSAMMANFATTNINGEN där
detta anges.

Teckenkort kan delas ut till spelarna i
början av evenemanget. Om möjligt,
ge spelarna lite tid att gå runt, läs
teckenkorten noga, memorera det,
försök att föreställa dig att vara den
här karaktären, lägg till några historier

RADIWATER 1 set för Antigone något att dricka i en flaska (te , juice eller någon äcklig apelsin) och
några koppar eller glas

SCAVICHIPS 1 set för Minoas ett paket torrt mellanmål kan vara gott, kan också vara några äckliga
geléer

MOTHERFLOW
ERS 1 set för Marsyas ett paket godis kan vara gott, kan också vara något äckligt

PLYSCHTABLET
TER

1 för Maenad
2 för Pan
1 för Marsyas
1 för Diogenis
1 för Prometheus

brustabletter - upplöses i vatten med lite buller - förpackade
individuellt i lite papper eller små behållare
dessa läkemedel måste smugglas av spelare som har dem och löses
upp på ett sätt som NPC inte hör (spelaren som fångas röd -handed
goes to Serenity)

LYKTA 1 set för Diogenis en lykta med ett riktigt ljus skulle vara det bästa (se: Diogenis), men
en elektrisk fackla skulle göra lika bra

FÄRGSTARK
HALSDUK

1 för Penelope borde vara stora och färgglada

TJÄNARES
GREJER

1 set för Sisyfos
ett set för
Prometheus

något för en anställd att bära (fe en kopp och en platta) - för att visa
andra symbol status och funktion en tjänare

PIPA en för Theano kan vara ett rör eller något annat för att ta droger

MILITÄR
MEDALJ

1 för Leoni das bör lätt erkännas som en militärmedalj, stolt bäras på bröstet

RÖDA
HALSDUKAR

1 för Sisyphus
1 för Prometheus
1 för varje android
avslöjad under
spelet

eller någon bit material eller ett märke; se till att inga andra spelare
bär något liknande

Page 60
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UNDER SPELET

Androider får inte rösta vid valen. Om
jämviktslagen antas får de dock delta
i följande röster (för livslängden och
den nya Archon).

NPC: erna bör gå runt, delta i
diskussioner och stimulera spelet. De
ska vara IN i spelet - bete sig som sina
karaktärer, inte som arrangörer av
spelet.

Osäkerheter angående spelreglerna
bör lösas direkt av Archon och Solon.

Sandboxfasen i spelet bör slutföras av
NPC: er i ett lämpligt ögonblick (när
spelare har uppnått de flesta av sina
mål och spelet blir långsammare). Det
skulle vara bra att tillkännage Railroad
Phase (val) 15 minuter innan det
börjar - påminn spelaren att när
Sandbox -fasen är över kommer de
inte att ha tid att följa sin agenda.
Spelarna kan fortfarande prata med
andra under valen, men det borde
vara marginellt.

5O mröstningen (järnvägsfasen) bör
genomföras snabbt av NPC: erna.
Archon styr mängden och Solon
samlar rösterna i lådorna och

POLYTROPIA-UTSKRIFT FÖR SPELET HUR MÅNGA

Teckenkort 27 ark A4-papper

Namnmärken 27 + 6 små pappersbitar

Corpo-Contracts cirka 5 för var och en av deföretagen

Tre Corpo-märken cirka 5 för var och en av de 3 Företag
Posters: Story, Rules, Political Circle, Corporation
Circle, 8 affischer i A3 -format (ommöjligt)

Karaktärsöversikt (ange människor och androider
där)

1 ark A4 -papper, minst 4 kopior (tillgängligt för
NPS under spelet)

och smak. Cirka 1/2 timme är OK för
detta.

Om möjligt kan du dela ut
teckenkorten till spelare några dagar
innan LARP startar. Detta kommer att
göra dem bättre förberedda för spelet
(de kan till och med förbereda några

kostymer). Om du gör det, berätta för
spelarna att INTE dela sina historier
och mål med de andra spelarna

SKRIV UT: Skriv ut materialet enligt
tabellen nedan.
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meddelar resultatet. Kom ihåg att
androider inte är tillåtna att rösta
(gömare och sovande som inte
upptäcktes röstar fortfarande). Om
jämlikhetslagen väljs kommer
androiderna att få rösta i följande
körningar.

Kom ihåg att de chippade spelarna
bara kan rösta i sällskap med sina
agenter och enligt deras vilja.

NPC: er bör meddela att spelet är klart
när känslorna är höga precis efter
valet av den nya Archon.

När spelet är klart, gör en klar paus
från att spela karaktärerna - utför en
kort ritual för att komma ur rollerna.
Håll sedan spelarna runt dig och
starta debriefing och diskussion -
spelet blir lärorikt när spelarnas färska
känslor sammanfattas och överförs till
slutsatser.

EFTER SPELET (DEBRIEFING)

Debriefing är en 1-timmars session
som följer Larp-spelet. Det är
avgörande att överföra spelarnas
emotionella upplevelse till
utbildningsresultat. En väl utförd
debriefing gör att arrangörerna av
spelet kan använda till och med
negativa känslor och erfarenheter för
att ge positiva attityder.

Debriefing får inte utelämnas. Den
måste ledas av en kvalificerad tränare.

Debriefing bör börja med en liten
ritual för att skaka av rollerna. Det
räcker med att samla alla spelare i en
cirkel, få dem att stänga ögonen och
sedan långsamt röra händer och ben -
skaka av känslorna som upplevs av
den fiktiva karaktären som du spelade
och börja känna din kropp igen som
ditt riktiga jag.

Ta sedan runt spelarna, låt dem sitta
bekvämt i en cirkel. Låt dem berätta
om sin upplevelse. Led diskussionen
mot de frågor du vill ställa. Fokusera
på slutsatserna och effekterna av
spelet. Det finns ingen fast lista med
frågor som bör ställas eftersom varje
deltagargrupp är olika. Ledaren för
debriefingen bör noga överväga den
specifika gruppens behov och känslor.

Här är några exempelfrågor som hade
ställts under spelets första test
(Kraków, 13.01.2020):

+ Hur var det för dig att byta till en
annan roll?

+ Hur var det för dig att byta från en
annan roll?

+ Har du upplevt något som du
aldrig tidigare upplevt?

+ Ser du paralleller mellan din roll i
spelet och ditt verkliga liv?

+ Hur satte du prioriteringar i dina
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+ Hur många mål uppnådde du?

+ Vad hindrade dig från att uppnå
vissa mål?

+ Ångrar du något du gjorde i
spelet?

+ Var du mer samarbetsvillig eller
mer konkurrenskraftig?

+ Var du elakare eller trevligare mot
andra spelare?

+ Vad var motivationen för dina
handlingar och beslut?

+ Upplevde du andra spelare som
spelade upp till dig?

+ I vilka situationer var du mer elak
och oförskämd som din karaktär
än du är som en riktig person?

+ I vilka situationer var du mer snäll
och kärleksfull som din karaktär
än du är som en riktig person?

+ Tyckte du att det var lätt eller svårt
att lita på andra människor i
spelet?

+ Vilka faktorer gjorde det lätt eller
svårt för dig att lita på människor i
spelet?

+ Vad uppfattade du som de
viktigaste skillnaderna mellan
androider och människor i spelet?

+ Vad innebär det att vara
människa?

+ Skulle du vilja leva för alltid?



Post-LARP blues is my favorite
part of this process. This is the

moment I truly miss my character,
and rethink everything over and

over again, coming to entirely new
conclusions, finding new

meanings.



LADDA NED YTTERLIGARE
MATERIAL FÖR ATT SPELA DETTA

LARP

www.europe4youth.eu/school_council
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SCENARIO 2

SCHOOL COUNCIL

School Council är en kammarlarp i ett
alternativt universum där alla har
supermakter. Som namnet antyder är
det ett skolråd som äger rum på en
gymnasieskola, där skolans rektor
underlättar mötet och representanter
för lärare, elever och föräldrarnas
förening deltar. Den är avsedd för 8-24
spelare, plus 1-2 GM, och kan spelas i
alla inomhusmiljöer med ett bord och
några stolar, med minimal rekvisita.
Dess varaktighet kan variera mellan 60
och 120 minuter.

UTBILDNINGSMÅL

+ Att ta itu med och förstå frågan om
ungdomsapati när det gäller
politiska och sociala frågor.

+ Att förstå hindren och/eller bristen
påmotivation för ungdomars aktiva
deltagande.

+ Att identifiera de faktorer som kan
fungera som motiv/incitament för
ungdomars deltagande.

+ Att utforska hindren för förtroende
för det politiska systemet och de
möjligheter det ger eller inte
erbjuder.

+ Att förstå de olika
tillvägagångssätten för aktivt
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VÄRLDEN

Superhjälteuniversumet valdes ut
som en inställning för att skildra
situationer i verkligheten på ett fiktivt
sätt som ger spelarna ett alibi (se
ordförråd). Detta är den information
om universum och dess aktuella saker
som spelarna får i sina karaktärskort:

... VÄRLDEN har nått en alternativ
version av vårt 2000 -tal, men i denna
verklighet har alla människor
superkrafter.

... MÄNNISKOR föds med förmågan
att bli superhjältar, genom att
utveckla sina talanger till superkrafter,
genom lämplig utbildning eller
genom att vara självlärda.

... DITT LAND heter Elodania, DIN STAD
heter Cometham City och DU är lärare
i Cometham City Central High School.

… SKOLAN ligger i stadens centrum
och har studenter från alla sociala och
ekonomiska klasser.

... SUPERKRAFT KLASSER är en del av
den obligatoriska skolplanen.

… Ett TALANGTEST ges till alla elever i
början av gymnasial utbildning för att
bedöma deras benägenheter, och
varje elev tilldelas en supermakt och

går på lämplig utbildning baserat på
resultaten av detta test.

… Ett SKOLRÅD äger rum en gång i
månaden, samordnat av skolans
rektor, och närvarande av
representanter för lärarna,
föräldraföreningen och lärarna.

... REPRESENTANTEN för skolrådet
väljs ut genom en slumpmässig
dragning varje månad för att
säkerställa att alla har lika möjligheter
att delta.

... SKOLEMASKINEN är en mild
karaktär, ganska måttlig och neutral i
åsikter, föredrar att besluten fattas av
skolrådet och inte bara av dem själva,
utan värderar ordning och goda
uppföranden under samtal.

... EN UTBILDNINGS SKOLERESA
anordnas nästa månad, för studenter
att delta i den årliga National
SuperPower Fair.

... LITTLEVILLE, en närliggande stad,
har nyligen drabbats av en
meteoritstorm som förstörde bostäder
och kommersiella byggnader, liksom
parker och omgivande
skogsområden.

... PENIA, ett grannland , har den
senaste tiden haft politiska och
ekonomiska svårigheter.
Skolsystemet i Penia inkluderar inte
supermaktklasser i den obligatoriska
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läroplanen, så superhjältar finns
självlärda.

... EN DEBAT finns på senare tid i
akademiska kretsar såväl som på TV -
paneler, om huruvida talangprovet är
det lämpliga sättet att tilldela
supermakter till människor, eller om
eleverna ska få välja att själva välja sin
supermakt.

MEKANIKEN

Spelarna informeras under briefingen
om att för demokrati och transparens
finns det en enhet på skolans rektor
(där skolrådet äger rum) som avbryter
alla närvarande supermakter. Av
nedsänkningsskäl kan en rekvisita
användas för att fysiskt skildra denna
enhet (t.ex. en gammal transistor eller
en fjärrkontroll). På detta sätt behövs
det ingen speciell mekanik när det
gäller användningen av karaktärernas
supermakter i spelet, och därför följer
spelet den enkla mekaniken i ett
verkligt skolråd. Reglerna som ska
fastställas i början av spelet (antingen
under briefing eller även i spelet av
skolans rektor när rådet börjar) är:

+ Ingen beröring är tillåten

+ Ingen form av våld kommer att
tolereras (spelare kommer att tas
ut ur spelet om det händer, precis
som förmodligen skulle hända i
ett verkligt skolråd)

+ Alla bör avstå från att prata
samtidigt

+ Ett beslut måste fattas för varje
diskussionsobjekt (hur spelarna
når beslutet kan lämnas åt dem -
det kan vara ett samförstånd, en
majoritet, en utsedd ledares
beslut eller något annat sätt som
inte strider mot reglerna)

HUVUDHÄNDELSER

Det finns en dagordning för skolrådet
som består av fyra diskussionspunkter
om vilka ett beslut måste fattas:

+ Skolan anordnar en
utbildningsresa nästa månad till
National SuperPower Fair. Detta
besök kommer förhoppningsvis
att vara en inspiration för
studenterna, eftersom det
kommer att ge dem möjlighet att
träffa en mängd människor som
har lyckats förvandla sina
superkrafter till en framgångsrik
yrkeskarriär eller använda dem till
det bästa. Det finns dock några
studenter vars familj står inför
ekonomiska svårigheter och inte
kan betala resekostnader och
boende. Ska skolan vidta åtgärder
för att inkludera dessa elever i
skolresan, och om ja, på vilket
sätt?

+ Den närliggande staden Littleville
har nyligen drabbats av en massiv
meteoritstorm som förstört inte
bara hus och kommersiella
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parker och det omgivande
skogsområdet. Vår borgmästare
har tilltalat medborgarna i
Cometham City och bett om
volontärer för att hjälpa till att
bygga om Littleville och rädda
den omgivande miljön. Ska vår
skola delta i denna frivilliga
insats, och om ja, på vilket sätt?

+ På grund av den senaste tidens
oroligheter och ekonomiska
svårigheter i vårt grannland
Penia, har det nyligen inflyttats av
migranter, inklusive ungdomar
som måste integreras i vårt
skolsystem. Men Penia har ett
annat utbildningssystem än vårt,
och dessa nya studenter har
hittills varit självlärda om sina
superkrafter. Ska vi skapa
specialklasser som de kan gå på,
eller ska vi integrera dem i
skolans befintliga klasser?

+ Fram till nu har supermakten som
varje elev utbildas i avgjorts av ett
preliminärt test av talanger. Anger
vilken kraft varje elev lutar sig
mot. Det har dock nyligen funnits
en debatt om huruvida detta ska
avgöras av eleverna själva och
inte av testresultaten. Regeringen
har beslutat att lansera ett
pilotprogram för skolor som vill
prova den alternativa
urvalsmetoden. Ska vår skola
delta i det programmet och låta
eleven identifiera sin supermakt
att välja, eller ska vi behålla det
befintliga systemet och basera
urvalet på talangprovet?

Diskussionsobjekten var utformade
för att maskera verkliga frågor till den
alternativa universuminställningen,
och därmed ge ett alibi till spelarna
samtidigt som de enkelt kunde
kopplas till kopplingar till verkliga
situationer. Samtidigt skalades de
gradvis från en nära intern skolfråga
till en bredare politisk och nationell
fråga, vilket gjorde det möjligt för
spelarna att utforska motiv och hinder
för aktivt deltagande på olika nivåer
av relevans och makt/maktlöshet.

NPC -ROLLER

Spelet kan enkelt spelas endast med
GM som spelar skolans rektor och
därmed underlättar skolrådet och
spelet. Om det behövs på grund av ett
stort antal spelare kan en andra
GM/NPC användas, i rollen som vice
rektor eller rektorns sekreterare. I det
här fallet kan de två
generaldirektörerna antingen dela
handledarrollen, utbyta den i varje
diskussionsobjekt eller ha separata
uppgifter (t.ex. den ena underlättar
konversationen medan den andra
övervakar tiden), efter behov och
önskemål.

Game Master bör ägna särskild
uppmärksamhet åt följande punkter:
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+ "Skolrådet" -spelet kan variera

mycket beroende på antalet
spelare, kombinationen av
karaktärer i spelet, balansen
mellan de grön-gul-orange-röda
karaktärerna och spelarnas
personligheter och attityder.
Därför är det viktigt för GM att ha
en god förståelse för
gruppdynamik och flexibla
underlättningsförmåga.

+ Till skillnad från andra LARP -
scenarier är teckenkorten i
"skolrådet" inte särskilt
detaljerade och noggranna. Detta
är avsiktligt, för att ge spelarna,
förmågan att engagera sig i
karaktärsskapande processen. Det
är viktigt att avsätta tid i pre-larp-
workshopen för att denna process
ska äga rum och att anmälan ska
ske så fullständigt sommöjligt.

+ "School Council" -spelet är
utformat för att mestadels ta itu
med de element i demokratiska
processer som kan leda till
radikalisering (våldsam eller inte)
eller apati. Därför måste konflikt
vara närvarande för att dessa
processer ska kunna utlösas. GM
bör bedöma spelatmosfären och
gruppdynamiken och eskalera
konflikten till en nivå där det finns
emotionellt engagemang från
spelarna. Men om
gruppdynamiken å andra sidan
redan är för spänd och explosiv,
bör GM vara flexibel för att tona
ner den, så att emotionellt
engagemang kan samexistera
med empati.

+ GM bör studera karaktärernas
bakgrundshistorier mycket i
förväg och använda dem i spelet
för att engagera dem individuellt
och personligen i processen.

SPELBARA KARAKTÄRER

De 24 förskrivna karaktärerna består
av 5 lärare, 5 föräldrar och 14 elever.
Dessa skapades i ett försök att
efterlikna olika profiler av deltagande,
baserat på relevant forskning om
politiskt deltagande och motiven
bakom det. På detta sätt finns det
tecken som är mycket troliga att vara
politiskt aktiva (markeras med grön
färg i det relevanta kalkylbladet),
personer som är lite troliga att vara
politiskt aktiva (gul färg), människor
som inte är särskilt troliga att vara
politiskt aktiva (orange färg) och
personer som mycket osannolikt är
politiskt aktiva (röd färg). Inom varje
färgkategori finns det dock skillnader
i varför varje karaktär är/inte är på den
specifika nivån, vad är deras motiv/
hinder, vad skulle vara ett lämpligt
motiv för dem att bli aktiva och vilka
sätt att delta skulle de vara mer
benägna att engagera sig i. Färgerna
på varje tecken är bara synliga för GM
så att de kan göra ett balanserat urval
av tecken, om spelarna är färre än 24.
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superhjältens namn, en supermakt
och en bakgrundshistoria. Dessutom
måste varje spelare under briefingen
fylla 5 personlighetsdrag på sitt
karaktärskort, vilket ger karaktären
mer djup och engagerar sig mer i det.
Här är ett karaktärskorts exempel:

Som visas på teckenkortet ovan ger
bakgrunden för varje tecken spelaren
tips om karaktärens politiska
orientering och attityder,
resonemanget bakom det, samt några
tips om de potentiella motiv/lägen
som kan användas för att få karaktären
att bli en aktiv deltagare. Således kan
spelet fungera mer naturligt, utan

specifika mål som skulle ge spelet en
mer spelmässig stil och eventuellt
minska nedsänkning, eller en
färgindikator som skulle begränsa
spelarnas frihet att tolka sina
karaktärer.

Det rekommenderas att ge spelarna
masker som rekvisita i tre olika färger:
svart för eleverna, silver för
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föräldrarna och guld för lärarna och
skolans rektor. Maskerna är en billig
och lätt att skaffa rekvisita som ökar
fördjupningen, samtidigt som den
ger en känsla av hierarki i skolrådet
som kan vara en meningsfull
parameter vid debriefing senare.

INSTRUKTIONER TILL

ARRANGÖRERNA - DEBRIEFING

Några frågor som kan ställas under
debriefing är:

+ Dela din favorit och din minst
favorit stund från spelet

+ Vilka känslor och tankar väckte
spelet?

+ Känner du att du har lärt dig något
av den här aktiviteten?

+ Upplevde du några intensiva
känslor under spelet?

+ Hur kände du om din karaktär och
gentemot andra karaktärer?

+ Vad tyckte du om

diskussionspunkterna och de
beslut som fattades?

+ Kände du dig bekväm och nöjd
med de metoder som används för
att fatta besluten?

+ Har din karaktär ändrat sig när
som helst under spelet, och i så
fall varför och hur?

+ Vad skulle motivera din karaktär
att bli mer aktiv?

+ Påverkade några av de andra
karaktärerna positivt eller negativt
din karaktärs motivation att aktivt
delta?

+ Kände du att din karaktär hade
motiv eller medel för att förändra
saker och påverka situationer?

+ Vilka kopplingar kan du skapa
mellan spelet och det verkliga
livet?

+ Hittade du att karaktärerna var
relaterade till verkligheten i ditt
samhälle/land? [särskilt relevant
om spelet äger rum i en
internationell miljö]

+



LADDA NED YTTERLIGARE
MATERIAL FÖR ATT SPELA DETTA

LARP

www.europe4youth.eu/edinu
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SCENARIO 3

ON THE WAY TO EDINU

UTBILDNINGSMÅL

+ Analysera orsakerna till
radikalisering av vissa sociala
grupper

+ Förstå mekanismen för att skapa
fördomar och märka andra

+ Reflektera över de värderingar som
driver unga politiska beslut

+ Främja behovet av solidaritet i vårt
samhälle

VÄRLDEN

APOKALYPSEN
Den gamla världen har tagit slut, den
sofistikerade civilisationen hos våra
förfäder har kollapsat. Det slutade
snabbt i död och undergång. Ingen
minns nu vad som orsakade
Apokalypsen. Klimatförändring?
Massmigration? Uppror mot artificiell
intelligens? Global internetdump?
Orsaken är oviktig eftersom vi känner
till effekten: det globala
informationssystemet försvann, allt
människor visste var borta.
Böckerna brändes, tekniken glömd.
Människor lämnades hjälplösa och
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världen som jägar-samlare i antiken.
De som överlevde blev vilda och
primitiva. De samlades i stammar. De
marscherade vidare och vidare för att
leta efter en plats att börja om på nytt.

MIGRATIONEN
Det var många generationer efter
Apokalypsen som de första
stammarna dök upp på Edinus
territorium. Dessa människor var
desperata, hungriga och trötta. Endast
få av dem nådde platsen, många tog
inte vägen.
Vissa människor säger att Edinus land
lovades dem i en profetisk vision.
Vissa säger att det bara var en olycka,
eftersom de har vandrat i blindo på
jakt efter ett tillfälligt skydd.
Förmodligen har båda rätt.
Edinu var ett land av överflöd som såg
ut som ett paradis för de desperata
vandrarna. Rik jord att odla, fruktträd
som ger mat, färskt vatten att dricka
och bevattna åkrarna ... även några
färdigbyggda skydd från äldre tider.
Oavsett om det är olycka eller öde, har
de tre stammarna - Yamnaya, Uruk,
Maykop - nått detta paradis från olika
delar av världen i nästan samma
ögonblick. De kunde inte varandras
språk och blev rädda ochmisstroende.
Paradiset visade sig vara ännu en
utmaning.
Den förstamigrationen var en intensiv
interkulturell sammandrabbning av

nybyggarna i denna post-
apokalyptiska värld. De tillgängliga
resurserna på marken var tillräckligt
för alla, men inget effektivt system för
att dela dem uppfanns och så
småningom var vissa människor
hungriga medan de andra hade för
mycket och producerade mycket
avfall.

Det första året av gemensam existens
var en blandning av krig och fred,
strider och kärleksaffärer, ömsesidigt
lärande och misstro, gemensamt
arbete och matstöld som startade en
blodig konflikt som ledde till många
offer.
De följande åren tycktes äntligen ge
fred och lösning. Den första enade
festivalen - Edinalia - genomfördes på
detta land. ”Pax Edinu” etablerades
för den här gången, vilket innebär att
ingen aggression borde äga rum.
Medlemmar av olika stammar
började föreställa sig sig själva som
medlemmar i ett samhälle som
fredligt kan ockupera Edinu och dela
dess resurser.
Fred varade i flera år, tills en oväntad
vändning. Uruk och Yamanya gick
nästan med i ett rituellt äktenskap
mellan stammarnas ledare, medan
Maykops folk sönderdelades i få
separata understammar som
orsakade oroligheter i hela landet. En
samling av alla stammar
genomfördes och tanken på ett
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enhetligt politiskt system
diskuterades när en ny våldsvåg kom.

Staden attackerades av blodtörstiga
mutanter, som bosatte sig i
ödemarken runt Edinu. Grupper av
mutanter, hemska varelser, som inte
var tillräckligt starka för att organisera
en armé, fortsatte att behandla Edinu,
förstöra grödor och störa
matförsörjningen till staden. En gång
lyckades den extraordinära föraktliga
Mutant Group bryta stadsmuren.
Urukianer har tappert stått sig. På
grund av en klok användning av
staket lyckades de hålla angriparna på
avstånd, men Uruk -generalen togs
som gisslan. Han blev dock avskräckt
av de modiga edinierna under den
minnesvärda striden på bron.

Eftersom Edinu är en enda säker plats
mitt i en ödemark, med tiden dök
nästa stammar upp vid porten till
staden. En av dem var Shanidar - en
färgstark grupp människor, skickliga
hantverkare, fulla av vidskepelser och
säregna övertygelser. Edinians förstod
dem inte, tyckte därför inte om dem.
Särskilda läger skapades där
människor i Shanidar hölls. Det tog år,
tills Shanidars började integrera sig i
samhället och hävda sina
grundläggande rättigheter.

Den andra stammen, som sökte skydd
i Edinu, var Kura-Araxes. Stam av ädla
krigare som påstod sig vara förfäder

till de första människorna på
kontinenten. Även tuffa, de hade
ingenting förutom sår efter lång resa
de kom in i staden med stolthet,
hävdade sin rätt till grunderna.
Förvånansvärt nog kände Edinians
igen modiga krigare bland dem och
lät dem stanna, till och med bjuda på
att sitta i ett kommunfullmäktige.

Och i många år lever fem stammar
tillsammans och kämpar med
matbrist och skoningslösa
väderförhållanden. Decinuerad från
Mutants åkattraktioner, försvagad av
interna konflikter, väntar Edinu på en
ljusare framtid. Kommer du att leda
den till den nya gryningen?

MEKANIKEN

Scenariot är en sammansmältning av
ett LARP -spel och ett traditionellt
brädspel. Spelmekaniken i ett
brädspel skapar en möjlighet att
återskapa komplicerad process på kort
tid, medan LARP -elementen
säkerställer känslomässigt
engagemang av spelare och ett mer
”personligt perspektiv” på spelet.
Varje spelare får ett teckenkort av en
medlem av en av de fem stammarna i
Edinu. Spelare är fria att utveckla
personligheten och utseendet på sina
karaktärer medan kortet beskriver de
speciella spelregler som gäller för var
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spelet tilltalar spelarna varandra som
sina karaktärer och utspelar deras
interaktioner. Game Masters är
ansvariga för de händelser som leds
av spelregler. De kommunicerar det
till spelarna på ett sätt som förvandlar
"off-game" mekanik till "in-game"
händelser.
Eftersom spelreglerna är mer
komplexa än något annat scenario i
den här boken kan du hitta en
detaljerad manual i den bifogade
filen.

HUVUDHÄNDELSER

Spelet är indelat i två säsonger:
Vegetation och Nekros, var och en
uppdelad i fem varv. Varje tur består
av tre faser: Dawn Phase, Day Phase
och Dusk Phase.
Varje tur börjar med en ny händelse,
som ger speciella regler för spelet.
Händelser beskrivs på
evenemangskorten. Ett kort med
eventkort kan vara olika för varje spel.
Om du spelar “On the Way to Edinu”
för första gången rekommenderas att
ditt eventdäck består av
evenemangskort numrerade från 1 till
10. Om du redan har spelat kan du
randomisera ditt kort med hela
evenemangspuljen kort.

NPC

Beroende på antalet spelare kräver
spelet upp till två Game Masters.
Några andra NPC: er behövs inte för
scenariot.
Om du spelar med gruppen upp till 5
personer räcker det med en Game
Master. För större grupper
rekommenderas två Game Masters.

SPELBARA KARAKTÄRER

Spelarna är indelade i fem stammar:
Uruk, Yamnaya, Makop, Shanidar och
Kura-Araxes. Varje stam har sina
egenskaper som skiljer sig från de
andra. Medan de skapar karaktärer
bör spelarna arbeta tillsammans i en
stam för att skapa sin stamidentitet -
med tanke på både beteenden och
fysiskt utseende.Varje grupp bör få en
stambeskrivning som bas för vidare
utveckling. Spelare bör betona
stammarnas huvudkarakteristik, men
de har också en frihet att bestämma
hur starkt deras karaktärer följer
stamtraditionerna.
Varje spelare får ett teckenkort med
sin stam, yrke och speciella spelregler.
Spelare är fria att utveckla
personligheten och fysiska utseendet
på sina karaktärer enligt deras
preferenser.
YAMNAYA
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Yamnaya är förmodligen den enda
matriarkala stammen på planeten
som har överlevt Apokalypsen. Detta
mycket feminina samhälle styrs av
kvinnor, både i rådets stora frågor och
i små personliga frågor. Dess kultur
har bevarats utan förändring i
hundratals århundraden, till synes
sårbar men förvånansvärt hållbar när
det gäller utmaningar.

De är närmast naturen från alla
stammar som har nått Edinu. Deras
mystiska sång och firande hörs ofta
från skogen, men få människor vågar
vara med: män i rädsla för mäktiga
kvinnor och kvinnor i rädsla för sina
män.

MAYKOP
Maykop kom till denmoderna världen
från historiens djup som ligger
glömda för andra stammar. De var de
första uppfinnarna av hjulvagnar och
bevattningssystem för århundraden
sedan. Nu - efter Apokalypsen - anses
de vara de enda som kan återskapa
mänsklighetens tidigare ära.
Ändå motsätts den tekniska
utvecklingen i Maykop starkt av
dyrkarna av Golden Ox, som förlorar
sig i extatiska danser tillägnade The
Horned One. En gång tar den
rationella, tekniska sidan ledningen,
en gång, det religiösa och
känslomässiga. Således bär Maykop
fröet av konflikt inom sig, vilket ibland

visar sig destruktivt, ibland extremt
kreativt.

URUK

Uruk är en stam av naturligt födda
krigare, uppfostrade från far till son
under hårda förhållanden och militär
disciplin. Denna tradition gav dem en
säker passage genom Apokalypsens
fara, medan så många stammar
försvann från planeten. Denna
tradition ger dem en viktig fördel när
det gäller kamp ommakt i Edinu.Men
det kommer också med ett pris. Makt
kan verka förtryckande för andra och
så småningom glida ifrån gårdagens
segrare.
I detta maskulina samhälle ger män
order och kvinnor lyder.
Maktplatserna är upptagna av män,
med den starkaste individen som
kung på toppen av stegen. Men den
manliga kulturen ska inte behandlas
bokstavligt. Det handlar ju om
dygderna: mod, generositet och
oförminskad vilja. Om en man är född
i en hög familj,men beter sig ovärdig,
skulle han bli förnedrad. Å andra
sidan, om en kvinna visar sig vara
modigare än män i hennes
omgivning, skulle hon respekteras
som en man, även till de högsta led
och hedersbetygelser.

SHANIDAR
Shanidar är en jägar-samlarstam
specialiserad på läderhantverk, ben-
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rökelsepinnar och eteriska oljor. Att
samla vilda växter, jaga vilda djur,
utföra ritualer och producera
underbara dofter tar mest av sin tid.
Myterna säger att varje sjö, vår, sten
eller träd har skyddsanda som kan
vara vänlig och hjälpsam om platsen
behandlas med respekt - eller
motståndare. Allt beteende som kan
reta andarna kallas Marah. De
farligaste andarna är Hungry Ghosts -
kallade Gaki - Assa (Pride), Ssana
(Lust) och Nansa (girighet). De jagar
dem som missköter sig. Shanidar -
människor tycker om att se sig själva
som blygsamma och ödmjuka. De är
faktiskt väldigt snälla, generösa och
hjälpsamma. Deras gästfrihetskultur
kräver att uppmuntra främlingar att
prova sina traditionella rätter bestod
av sniglar och maskar. De ber också
sina gäster att strö över sig själva med
eteriska oljor.

KURA-ARAXES
Kura-Araxes är en mystisk stam som
samlar de mest lysande och
inflytelserika sinnena i regionen. De
är de enda direkta ättlingarna till de
första människorna som kom till
kontinenten för många år sedan, när
landet fortfarande var obebott. De
kom hit först. De har lyckats
underkasta detta land efter deras
önskemål, de odlar marken,
upprätthåller ordning och samlar
frukterna. Nu, efter år av vandring
över ödemarken, kom de till Edinu för
att hävda landet som en gång var
deras. De är alla skickliga krigare och
hantverkare, experter inom sina
områden. De är dock
sammankopplade av ett enda mål: att
sprida välstånd och framsteg till
Edinu.
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Så här ser exemplet med ett
teckenkort ut:

Varje stam får också en stamtavla som
visas tidigare.

ANVISNINGAR FÖR
ARRANGÖRERNA

Det är avgörande att Game Masters är
flytande med spelreglerna. Vi
rekommenderar att du spelar spelet i
mindre grupper innan, för att
upptäcka mekaniken och olika
situationer som kan hända under
spelet.

För att säkerställa en smidig
implementering av verkstaden bör
rummet vara inrättat på ett korrekt
sätt. Du behöver ett bord i mitten av
rummet, tillräckligt stort för
spelplanen och för hela gruppen att
stå runt den. Om möjligt, förbered
mindre bord - ett för varje stam. Den
ska placeras åt sidan, på avstånd från
varandra. Tack vare det kommer den
första delen av svängen (Dawn Phase)
att spelas vid stamborden. Spelare
kommer att förhandla inom sina

stammar och undvika interaktionmed
de andra.

Förberedelseperioden innan spelet är
en tid för spelare att utveckla sin
stamidentitet och personlighet hos
sina karaktärer. Vi rekommenderar att
avsätta 60-90 minuter för
förberedelser. Även om spelet kan
hända även utan det, kommer
anständig förberedelse av karaktärer
att berika upplevelsen och göra det
mer personligt och realistiskt för
spelarna. Ju fler spelare kommer att
fördjupa sig i sina karaktärer desto
starkare processer kommer att inträffa
under spelet.

Timing är en mycket viktig del av
spelet. Se till att du har en timer som
är placerad på en plats som är synlig
för alla spelare. Timern ska ange
varaktigheten för varje fas i en sväng.
Var mycket strikt och exakt med tiden!
Det kan hända någon gång i spelet att
en stam är sen med sitt beslut - det är
helt okej, om medlemmarna inte kan
tala en gemensam röst hoppar
stammen som är försenad. Det bör
inte finnas några undantag från
denna regel. Se bara till att det är klart
för alla från början.

Om det någon gång under spelet
uppstår en situation som du inte vet
hur du ska reagera, är en tärning din
vän. Använd tärningar för att lösa
konflikter eller oväntade situationer.

.



www.europe4youth.eu/trapped

LADDA NED YTTERLIGARE
MATERIAL FÖR ATT SPELA DETTA

LARP
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SCENARIO 4

TRAPPED A.K.A. SIEGE OF GIMLE

ALLMÄN BESKRIVNING

Allmän beskrivning. En kammarlarp
utformad enligt den nordiska
l a r p t r a d i t i o n e n .
12+ spelare. och 1-2 GM/NPC/
v e r k s t a d s l e d a r e .
Ålder: 15+
Tid: 10-12 timmar

Huvudidén är att:
- Skapa karaktärer som tillhör olika
sociala ställning, som har uppfattat
motsatta intressen.
- Avskärma spelarna i ett begränsat
o m r å d e .
- Sätt hela gruppen under press, tvinga

dem att göra hårda val som utmanar
karaktärernas moral/värderingar.

Huvudidén är att:
Skapa karaktärer som tillhör olika
sociala ställning, som har uppfattat
motsatta intressen.
Avskärma spelarna i ett begränsat
område.

Sätt hela gruppen under press, tvinga
dem att göra hårda val som utmanar
karaktärernas moral/värderingar.

UTBILDNINGSMÅL
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d + Utforska processen för att bygga
upp enspelarnas värderingar och
i d e n t i t e t
Utforska aspekter av solidaritet,
empati, lojalitet, inkludering,
men också själviskhet,
utanförskap, alienation

VÄRLDEN

Inställningen är i vår värld, men
någon form av katastrof tvingar våra
spelare att fly och gömma sig i ett rum
i en byggnad medan de belägras av
”fiender” eller hot

GM -INFORMATION OM PLATSEN:

Det måste vara möjligt att täta
fönstren från solljus.
Det måste vara möjligt att bryta elen
(säkringar).

Tillagd kommentar om tema/
inställning:

Larpen kan spelas upp i olika
inställningar. En testning gjordes i en
medeltida/vikingamiljö (belägringen
av Gimle ”) med hjälp av; kostymer,
rekvisita och scenografi. Det spelades
ut i naturen med lite medeltida
infrastruktur. Två heldagssessioner
användes, med tre extra dagar för
förberedelse och utvärdering.
Detta ledde till en fylligare upplevelse
med massor av nedsänkning, men
testgruppen drog slutsatsen att en
liknande effekt kunde uppnås genom

en kortare, mer enkel kammarlarp
med samma mekanik.

MEKANIKEN

+ Spelarna måste acceptera/
föreställa sig att belägringen är
verklig, de yttre krafterna kan INTE
utmanas, kravenmåste följas eller
det kommer att leda till
katastrof/död för alla.

+ Spelet måste spelas inne i
rummet. Lämna inte rummet.

+ Släpp inte in strålningen (ljus
eller luft) i rummet
(skärmfönster).

+ Kom ihåg att ”spela upp” andra
karaktärer, respektera auktoritet
och andra karaktärers kompetens
och sociala status.

+ Off-sign (håll din knuten näve
bredvid ditt ansikte) om du vill
tala som ditt riktiga jag (om du
känner panik / enormt obehag).

SYMBOLISKT VÅLD ÄR TILLÅTET ENLIGT
FÖLJANDE REGLER:

+ Ingen beröring. Inget våld hand i
hand. Endast larvvapen kan röra
andra spelare.

+ Larp-vapen = kniv eller nerfpistol.

+ Larvvapen: ett slag/hugg =
immobiliserar, tre hugg = dödar
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(lämna spelet).

+ Nerf -pistol: dödar, såvida det inte
finns bandagerulle applicerad av
en läkare (offret överlever, men är
immobiliserat under resten av
s p e l e t ) .
- En bandagerulle kan användas
för att bota en knivskadepunkt
direkt (måste stanna kvar).

+ Om två friska personer (oskadda)
utmanar en enda person fysiskt
(symboliskt), ska de ses som att de
har vunnit en kamp och kan stjäla
från eller binda den personen.
Om en försvarare kliver in skulle
det bli en "dödläge" (2 mot 2) och
inget resultat av den virtuella
kampen.

+ Du får binda händerna på en
person, symboliskt (löst)..

GM INFORMATION OM ASPEKTER
SOM KATALYSERAR INTRIGEN:

+ Begränsad mängd mat (starta
spelet hungrigt). Viktig.

+ Elektricitet går, ljuset går (facklor,
ljus blir värdefulla)

+ Sjukdomen dödar på 3 timmar
om det inte finns något vaccin.

PÅMINNELSE: Inlärning sker
utanför komfortzonen. Spelarna
måste manipuleras för att känna
obehag (socialt, fysiskt,

känslomässigt). Intrigens
katalysatorer är viktiga, de kommer att
leda till personlig utveckling.

NPC

1. Workshopledare som förbereder
deltagarna bör också leda
debriefing och utvärdering. Dessa
är viktiga för inlärningsresultatet.

2. Det är fördelaktigt om det finns en
NPC (hemlighet?) Inuti spelet
s o m :
- observerar vad som händer för
att bidra med objektiva
observationer till utvärderingen.
- Håller "ett öga" på deltagarnas
känslomässiga tillstånd och
agerar om någon spelare är nära
sin "panikzon".
- Kan kommunicera
(textmeddelande på telefon?)
Med den yttre GM: n för att
kalibrera yttre "störningar" (steg i
spelet)

3. NPC kan spela rollen för en
journalist som tar anteckningar
och bilder.

4. GM- och NPC -uppgift:
- Skapa känslan av en "belägring".
En osynlig fiende som hotar
spelarna. Främst med ljud.
- Uppträda som ”Supplier-NPC”
(Black market smuggler/fixer)
förhandlar med spelarna (utanför
dörren). Ska uppfattas som en
hjälpare (en person som kan röra
sig fritt i "strålning" / krigszonen
(immun / har skydd / vet hur man
undviker fienden)).
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Se listan över karaktärark.

GRUPPER (HEMLIGT)

+ Preppers; har många användbara
resurser.

+ Överklass; social status, pengar,
information.

+ Arbetare; Kompetens.

+ Migranter; färdigheter och några
användbara resurser.

KARAKTÄR DESIGN

Karaktär design (se teckenbladet för
vägledning).

(30 minuter)

1. GM väljer ett tecken åt dig (eller
slumpmässigt urval).

2. Välj ett namn och en hobby (något
din karaktär gillar att göra).

3. Ge dig själv ett mål, något ditt
riktiga jag vill lära sig under
larpen (något: personligt/socialt).

4. Gör dina 8 val om din
karaktärspersonlighet, så att du
kan prata om det.

(30 minuter)

5. Skapa 4 personliga berättelser,
skriv ner dem (sammanfatta)

+ Vad gjorde du när katastrofen

inträffade?

+ Varje karaktär ska ha en
barndomshistoria.

+ Varje karaktär ska ha en
arbetsrelaterad historia.

+ Varje karaktär ska ha en historia
ommat.

(10 minuter)

6. GM bestämmer (eller väljs
slumpmässigt):

Vem är skadad? Gör tre tecken
skadade / funktionshindrade:

+ en arm bunden i en sele.

+ ett ben, inte fungerar = hukar.

+ döva från en bomb explosion,
bära hörselskydd hela larven.

+ (i hemlighet) Be en spelare som är
begåvad att agera spela långsamt
ökande panik, till och med
psykotisk i slutändan.

(20-30 minuter)

7. Välj slumpmässigt ett tecken
(förutom det redan beslutade) som
inte talar engelska (endast deras
modersmål).

(20-30 minuter)

8. GM placerar dig slumpmässigt i
en grupp med 4-5 andra tecken.
Obs: i detta skede: alla icke-
engelsktalande tecken (!) Är inte i
en grupp (de väntar bara).
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+ I den lilla gruppen: presentera er
för varandra: Namn, yrke, hobby.

+ De flesta av dina karaktärer
känner varandra i den lilla
gruppen. Hur? Skapa en
berättelse om hur ni känner
varandra.

(Tips: Släktingar, barndomsvänner,
vänner, arbetsrelaterade,
hobbyrelaterade, grannar, andra

kreativa idéer. Du behöver inte vvara
vänner, bara veta vem den andra är.
Sammanfatta på ditt karaktärskort.

INSTRUKTIONER FÖR
ARRANGÖRERNA

Förbered följande resurser innan
spelet börjar:

RESURSER SOM BEHÖVS

ETT STÄNGT RUM SOM KAN BLI MÖRKT
Tre larvvapen (eller liknande)
Mjuka knivar, nerfpistol, 2 kulor

Falska pengar (cirka 1000 (i sedlar på 100 -tal)

Toalettpapper Lite mat/godis/snacks/drycker

Crouches ( eller käpp) Hörselskydd (stort/fast)
Sele för arm 2x bandagerullar

2 små flaskor med ”vaccin” Läppstift

Fackla utan batterier Batterier

3 ljus Matcher
Musikinstrument Bok med noveller
2 vattenflaskor Några pappersmuggar
Armbandsur (klocka ) Anteckningsbok och penna
”Säkringar”

SKRIV UT DOKUMENT

20 x (eller så många som spelare) Individuella karaktär blad
så många som behövs extra Tomt karaktär blad
3 x Regler för spelare
så många som spelare Värdefrågeformulär
5 x Lista över personliga drag
4x Bindande karaktär grupper



Sida 87

Sc
en

ar
io

4:
Tr

ap
pe

d INNAN MATCH:

(30 minuter)

Introducera LARP. Har någon gjort det
förut? Något liknande?
1b) Presentera snart denna larp
(”instängd”). Ge inte bort målen eller
katalysatorerna för intrigen. Varna för
att det kan vara både tråkigt och
stressigt.

Workshops före spelet för en bättre
upplevelse (valfritt)

(10 minuter)

Valfritt: Gör deltagarna medvetna om
sina värderingar innan spelet, för att
efter matchen diskutera vilka värden
som användes/brutits i spelet. Se
”värderingsfrågeformulär”. Lägg
resultatet i ett kuvert med ditt namn
på

(30 minuter):

Valfritt: Slå ihop gruppen med spel
och övningar (enligt beskrivningen i
manualen ”pre-larp workshops”).
Vänner kommer bättre att kunna spela
ett spel som är baserat på konflikter.

Valfri verkstad. Se utökade regler.

(30 minuter)

+Viktig föreläsning/workshop

Lär spelarna reglerna/mekaniken (se
utskrifter). Frågor och svar och
exempel. Häng dem också på väggen.

(90 minuter)

Skapa din karaktär (och dina
r e l a t i o n e r ) .
Se ”karaktärsdesign”.

Strax innan larpen börjar, var utanför
rummet och dela upp spelarna i fyra
nya grupper (alla icke-engelsktalande
karaktärer är en grupp), de andra
grupperna är bara slumpmässiga).
(Ta bort allas telefon).

Total tid (före matchen): 2 timmar och
40 minuter

Förslag: gör all karaktärsdesign och
förberedelse dagen innan.

EFTER MATCHEN:

Efter matchen (1-2 timmar)
1) Avaktivera direkt enligt
beskrivningen i manualen (viktigt).
1b) Servera mat och dryck
( t o a l e t t p a u s ) .

Lite ledig tid.

2) Utvärdera berättelseaspekten (vad
som hände, sammanfatta det)
3) Utvärdera spelaspekten (den
konkurrensutsatta delen)
-> Räkna resurser.
-> Diskutera vem som hade kontroll.
-> Diskutera vem som nådde sina
m å l .
-> Diskutera vem som var den mest
kreativa spelaren.

4) Utvärdera inlärningsupplevelsen
enligt beskrivningen i manualen.
Fanns det några starka känslor? Nya
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känslor? Alla insikter kopplade till
någon speciell scen/situation. Vad
lärde jag mig om mig själv?

5) Valfritt, men rekommenderat ::
Återkalla spelarnas
”värderingsfrågeformulär”. Diskutera
hur karaktären agerade i förhållande
till de valda värdena. Hur kändes det
att kränka dessa värderingar?

6) Valfritt: utökad utvärdering av
personlig utveckling.
Låt varje deltagare göra ett online ”big
5 personlighetstest” och jämföra med
hur de valde att designa sina
karaktärers personlighetsdrag.

SPELET - HUVUDHÄNDELSER

(6-8 timmar)

STEG I SPELET:

+ - Förklara för alla spelare att
katastrofen snabbt eskalerade och
att de alla sprang för sina liv in i
skyddet (denna byggnad, detta
r u m ) .
Beskriv katastrofen och varför de
kommer att dö om de lämnar
r u m m e t .
- Släpp in grupp #1 (de flesta
känner inte varandra - ge dem tid
att prata lite).
- Cirka 10minuter senare, släpp in
grupp #2 och #3.
- Inspelat: Skott utanför, krigsljud,
bomber. Ibland kan någon slå på
fönstren och försöka komma in
genom fönstren.

- (Kanske på 30 minuter) Bryt
strömmen efter att de tre
grupperna har organiserat sig.
- (Kanske om 40minuter) Lägg till
"icke-engelsktalande karaktärer".
Efter de andra bondade ordentligt
eller organiserade sig (i mörkret).

NPC-leverantören kommer bara
att dyka upp första gången
han/hon blir uppringd av
spelarna (telefon), därefter
kommer han/hon att dyka upp när
GM bestämmer.

- NPC-leverantör vid dörren (eller
fönstret): ”Jag vill prata med din
ledare. Jag ger dig 15 minuter att
välja en ”.
- NPC-leverantör: Erbjud
motvilligt att sälja mat/dryck/kaffe
(för 3 personer) (för MASSOR av
pengar: 300).
(Spelarna har pengar: 800, totalt
(kreditkortet är värdelöst).

- NPC -leverantör: Kan sälja
toalettid (pengar: 100).
- NPC -leverantör: Kan sälja ett
dosvaccin (för MASSOR pengar:
500 ( gruppen måste ge tillbaka
mat om de har för lite pengar).
- NPC -leverantör: Spelare
informerade om att alla med en
sjukdom (som har färgen på
huden (läppstiftfärg) är döda
inom 2 timmar (om inget vaccin).
- Låt i lite gas/dålig lukt/teaterrök
in i rummet.

Mitt i spelet:
- NPC -leverantör: Kan sälja mat
(för en person som offras till
utanför slaveri/människohandel/
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- NPC -leverantör: Kan sälja en
dosvaccin (för en person som
offras för slaveri/
m ä n n i s k o h a n d e l /
o r g a n d o n a t i o n ) .

I slutet av spelet:
- NPC -leverantör meddelar att om
en (två?) person (er) inte väljs ut
(inom 20 minuter) och offras för
slaveri/ trafficking/organdonation
... soldater kommer in och dödar
a l l a .
- GM stoppar spelet när tillräckligt
många sociala konflikter har lösts
eller spelats ut





www.europe4youth.eu/ancien_regime

LADDA NED YTTERLIGARE
MATERIAL FÖR ATT SPELA DETTA

LARP
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SCENARIO 5

THE FALL OF ANCIEN RÉGIME

Detta scenario är baserat på historiska
tider och karaktärer. Det för oss till tiden
för den franska revolutionen - till
generalstaternas församling, under
vilken spelare förhandlar om formen av
en konstitution för Frankrike. Frankrikes
öde beror på de tre ständernas förmåga
att nå konsensus på väsentliga
områden, annars ... kommer Paris gator
att täckas med blod. Vissa karaktärer
radikaliserar lätt, vissa håller fast vid
sina statuser, vissa är dedikerade till att
offra allt för att få rättvisa för människor.
Förändringen är oundviklig, men hur
världen kommer att förändras, om
revolutionen bryter ut, är upp till
spelarna.

Spelet kan spelas av 20-30 spelare och
minst 1 NPC som kör omröstningen.

Det varar cirka 3-4 timmar. Lägg till tid
för debriefing enligt spelarnas behov.

UTBILDNINGSMÅL

+ Öka medvetenheten om
r a d i k a l i s e r i n g s p r o c e s s e n ,
förhållanden, utlösare och
konsekvenser,

+ Upplev och förstå konsekvenserna
av radikaliseringsprocessen i en
säker, simulerad miljö,

+ Upplev och förstå rötterna till djup
polarisering av samhället,

+ Simulera en social dialog,

+ Förhandla om sociala kontrakt och
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demokratiska samhällen byggs
upp,

+ höja förståelsen för sociala
förändringar, rättvisa, konflikter
och social dialog.

VÄRLDEN

Hör du folket sjunga?

Sjunga sången av arg man?

Det är folkens musik

som inte kommer att bli slavar igen!

(Les Misérables)

STORY

Gatorna växer otåliga och arga.
Frankrikes befolkning har varit
eländig och känner att de har
återbetalat kungens skulder orsakade
av hans regerings inkompetens och
hänsynslöshet och inte fått något
tillbaka.

Och vad vill de ha i gengäld?
Erkännandet av deras friheter och
rättigheter, avskaffandet av adelns och
prästernas privilegier, mildring av
feodalt förtryck. De vill ha verklig
förändring.

För att debattera om reformer har de
tre ständerna general - prästerskap,
adel och allmänhet - samlats för att
bilda nationalförsamlingen. Normalt
debatterar de två första stånden
separat från det tredje ståndet, men
allmogen har rastlöst krävt enighet av
alla gods och nått sitt mål.

Snart kommer de tre ständerna att
kombineras och bli den
konstituerande församlingen och
kommer att debattera och rösta om de
mest avgörande frågorna som
Frankrike har stått inför.

Kommer de att nå en
överenskommelse eller fortsätta
argumentera? Kommer deras beslut
att vädja till Frankrikes folk eller göra
dem upprörda? Kommer Ancien
Regime att reformeras? Och viktigast
av allt ...

Kommer det att ske en revolution?

MEKANIKEN

”The Fall of Ancien Regime” är en
kammarlarp utan komplicerad
mekanik. Huvudåtgärden hålls i ett
stort rum (kan vara ett klassrum) och
en korridor (kan vara ett andra rum),
som är en simulerad domstol, där den
f a k t i s k a
fastighetsgeneralförsamlingen, som
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antog den franska konstitutionen
ägde rum.

Spelet ligger nära den verkliga
världen. Spelarnas främsta verktyg är
förhandling. De kan hålla varandra
ansvariga genom att teckna kontrakt
eller svära ed inför vittnen - detta är
upp till deras kreativitet.

Spelarna är indelade i tre gods:
präster, adel och vanliga. Präster och
adel startar den första
förhandlingsomgången i ett rum,
medan Commoners befinner sig i
korridoren eller det andra rummet.

Varje karaktär har i sina mål att
inkludera vissa ämnen i
konstitutionen eller avvisa dem. Så
här beräknas poängen för varje
spelare.

Mekanikern för avtal röstar. Du
behöver två röstlådor (urnor) - en för
prästerskap och adel och en för
allmänhetens röster. Om Estate rösta
1 + 2 för varje ämne på samma sätt
som den3:e Estate (Commoners)
räknas det som en överenskommelse.
För varje ämne räknar vi hur många
överenskommelser och
meningsskiljaktigheter det finns. Om
det efter andra
omröstningsomgången finns fler
meningsskiljaktigheter än avtal - har
vi revolution. Om fler
överenskommelser - vi har

konstitutionsavläsning i slutet av
spelet.

Det finns en mekaniker som gäller för
en hemlig tomt. Vänligen förklara inte
den här exakta mekaniken för
spelarna, bara nämna att "under
speciella förhållanden kan GM spela
en musik och utropa att vissa
händelser har inträffat, vilket kommer
att förändra situationen i ett spel
drastiskt och spelarna måste spela
med". Det kan också hända att denna
speciella situation inte kommer att
inträffa.

Hemlig information (dela endast med
relevanta spelare): bland spelarna
finns det 4 konspiratörer som har ¼
av bomben vardera. Om de lyckas
hitta varandra med hjälp av ett
hemligt lösenord ("Köp sötaste
kastanjer på Place Pigalle") måste de
komma till GM för att informera om
det, visa 4 delar av bomben och sedan
under läsningen av konstitutionen i
slutet i spelet exploderar bomben och
dödar adeln och prästerskapet och
revolutionen börjar. För att stärka
nedsänkning spelas bombljudet
tillsammans med den
revolutionerande låten från
musikalen "Les Miserables". GM
förklarar för alla att spelet är över, det
finns ingen konstitution och
revolutionen bryter ut. Spelet är
färdigt symboliskt när alla sjunger
den revolutionerande sången, bygger
barrikader från stolar eller simulerar
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galenskap på Paris gator (här är få
NPC användbara).

HUVUDHÄNDELSER

Spelet består av tre etapper:

1. Grand invigning av Estates
General Assembly, välkomsttal av
GM som förklarar (i spelet) vad
som är huvudteman för debatt om
konstitutionens form.

2. Den första
f ö r h a n d l i n g s o m g å n g e n
avslutades med den första
omröstningen. GM meddelar i
vilka ämnen Estates har kommit
överens om och vilka inte. (S) han
definierar stämningen på gatorna
i Paris (eller publiken blir argare -
när det råder oenighet om
överenskommelser mellan
Estates, eller Estates lyckades
lugna ner gatorna, men
förhandlingarna är inte över).

3. Andra förhandlingsomgången
slutfördesmed slutröstningen om
de återstående frågorna. Här
kommer det att avslöjas om
konstitutionen antas (ingen
revolution bryter ut), eller om det
är för många
meningsskiljaktigheter och
revolutionen inträffar.Under detta
skede, om konspiratörerna

lyckades hitta varandra och
avslöja att för bombmästaren
tillämpas bombmekanikern och
revolutionen bryter ut även om
ständerna lyckades anta en
konstitution.

NPC-ROLLER

GM-högtalaren i enheten är den enda
icke-villkorligt nödvändiga NPC-
rollen. GM deltar inte i förhandlingar,
introducerar bara ytterligare ett steg i
spelet och löser den hemliga
handlingen, om det är relevant.

GM kan ha "hjälpare"-1-2 offentliga
tjänstemän (en från adeln, en från
vanliga) för att räkna röster och/eller
stimulera stämningen hos spelarna
om det behövs.

SPELBARA KARAKTÄRER

Kolla in bilagan till denna publikation
för att få fullständiga beskrivningar av
de spelbara karaktärerna. Nedan
hittar du ett exempel på hur det är
uppbyggt.

Namn - Nicolas de Condorcet

Estate - II. Adel
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Yrke - filosof

Känd för / som - progressiv hållning

Beskrivning - Du är en filosof och en
matematiker känd för starka åsikter i
statsfrågor; ett sant progressivt,
liberalt sinne bland adelns och
prästernas gods. Du anser att
regeringen borde vara neutral i
ekonomiska frågor och starkt
involverad i att garantera
medborgerliga rättigheter.
Medborgare, i ditt sinne, är alla
människor i staten, både män och
kvinnor. Din plattform innehåller
också mindre privilegier för de rika

och mäktiga och mer frihet för
vanliga, inklusive yttrandefrihet.

Konspirationsbeskrivning - ej
tillämplig

Religiöst samfund - Katolsk

föreställning 1 - Yttrandefrihet - JA

Föreställning 2 - Maktseparation - JA

Föreställning 3 - Avskaffande av
privilegier - JA

Begrepp 4 - Markäganderätt för
bönder - JA

Begrepp 5 - Jämställdhet för kvinnor -
JA

All those information are graphically
represented on a Character card as in
the example below:
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ARRANGÖRERNA

REKVISITA

Små delar av kostymerna,
mustascherna eller symbolisk
framställning av dödsbon
uppmuntras. Spelare kan göra dem
själva under förberedelseskedet, eller
så kan du förbereda några generiska
rekvisita för alla.

Eftersom alla karaktärer är män
(historiskt fakta) kan du få några vita
peruker, dräkter eller jaboter.

PLATS

Spelet kan spelas i 1 stort rum och
korridor eller 2 rum - som simulerar
huvudbanan och couloirerna. Det ska
vara väldigt enkelt, generiskt, med
mycket få tecken på "modernitet",
även om nedsänkning kommer att
uppnås genom plotten mer än
dekorationerna.

TECKENUTVECKLING

Spelarna får sina
karaktärsbeskrivningar (se bilaga).
Huvudkaraktärsdragen är

fördefinierade, men karaktärerna kan
förändras något under spelet-att bli
övertygade av någon, ha upplyst
ögonblick i spelet eller baserat på
andra realistiska skäl. Spelet handlar
om förhandlingar, så spelarna måste
göra kompromisser och ge upp några
av sina mål.

FÖR ATT SKRIVA UT

+ teckenkort - se bilaga.

+ Symbolisk representation av
bomben (t.ex. en ritning av bomb
tryckt på A4 -papper och skuren i 4
bitar)

+ Röstkort - se bilaga.

UNDER SPELET

Som GM och NPC försöker övervaka
dynamiken i spelet - släpp några
provocerande poäng för diskussioner
om spelarna inte kommer att göra det
själva. Värm upp konflikter om det
inte är tillräckligt realistiskt för en tid
med stark polarisering och
radikalisering. Gör några
revolutionerande affischer, snören
hängande från lampor etc. Få
människor att tro att något
oundvikligen tar slut, att världen
aldrig kommer att vara densamma
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och upp till dem beror på hur det
kommer att se ut.

EFTER MATCHEN (DEBRIEFING)

Beroende på hur intensivt spelet var
ändra djup och längd av debriefing.
Till att börja med be spelarna med
deroll, skaka av sina karaktärer, släpp
ner deras emblem, strimla karaktär
kort (om de är engångsutskrifter). Be
om att stanna kvar i en cirkel och
skrika ut deras riktiga namn "Jag
heter ...!".

Be sedan deltagarna att prata med
varandra som sig själva - be om ursäkt
för komplott,misshandel etc. Se till att
deltagarna stänger dem i spelet, löser,
förklarar och låt inte blöda ut över sig
själva.

Om spelet var mycket intensivt, ta en
paus på 30 minuter så att folk kan
lugna ner sig och komma tillbaka till
sig själva. Övervaka, om någon
behöver hjälp.

DEBRIEF

Möjliga diskussionspunkter:

+ Börja med öppna frågor för att
upptäcka de viktigaste frågorna
för spelarna: vad var det mest
meningsfulla ögonblicket i spelet

för dig? I det ögonblick du
verkligen fördjupade dig i din
karaktär och förstod något djupt?
Vilka var de mest karakteristiska
scenerna du kommer att minnas.

+ Självutveckling: hur föll du som
din karaktär, vilka karaktärsdrag
skulle du vilja behålla och vilka
avvisar, vad beundrar du din
karaktär för etc.

+ Förståelse/ empati: hur kom du in
i rollen som din karaktär, var det
lätt att tänka och bete sig som din
karaktär, vad förstod du av din
karaktärspersonal, hur
utvecklades din karaktär under
spelet? Du kan be deltagarna att
sätta sig i lugn och rita/beskriva
sin karaktärsutveckling. Det kan
vara en teckning, ett schema eller
en historia (berättande).

+ Radikaliseringsprocess: vilka
processer/ fenomen beskrev detta
spel? Vad handlade det här spelet
om? (du kan notera deras svar på
blädderblocket) Vad skulle hända
om (hänvisa till karaktäristiska
händelser från spelet, t.ex. om
biskopen inte skulle förråda deras
egendom)? Vad berättar den här
historien om sociala konflikter/
polarisering/ radikalisering?



I understood how easily it is to fall
under categorical thinking and turn

others into objects, or obstacles on the
way to the ideal world. It is when I

realised that my character’s whole life
was defined by the cause - essentially

just one.
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KAPITEL 5

FORSKNING OM EFFEKTIVITETEN AV
EDU-LARP-METODIKEN FÖR ATT

FÖRHINDRA VÅLDSAM RADIKALISERING
AV UNGA MÄNNISKOR

FORSKNINGSMETODIK

Detta kapitel är ett försök att utarbeta
en forskningsmetodik som mäter
inlärningsresultat från edu-LARP-
aktiviteter, som tas holistisktsätt som
effekter av de viktigaste metodologiska
egenskaperna hos edu-LARP. Vi
kommer att mäta läranderesultat som
kan hänföras till ämnet radikalisering
som konceptualiseras längs
Moghaddam -modellen, och beskriver
attitydförändringar i denna process.
Modellen förutsätter en pejorativ
neutralitet av termen ”radikalisering”
som introducerar begreppet våld, som
en vändpunkt i processen.

Således är vårt tillvägagångssätt en
blandning av klassisk utvärdering som
mäter lärandemål (metodens
effektivitet) och kvalitativ metod för att
observera attitydskifte hos edu-LARP-
deltagare.

Edu-LARP kan analyseras som
pedagogisk metod baserad på rollspel,
skådespeleri och experiment, för vilka
klassiska utvärderingsmetoder är
relevanta. LARP framträdde på 1970-
talet som en korsning mellan ett
improvisationsdrama och ett rollspel.
Under en LARP tar spelarna rollen som
en karaktär i ett scenario med fiktiva
eller historiska händelser. Den
nedsänkning som LARP frigör i sina
deltagare har utlöst en rörelse inom
utbildningen. Under de senaste åren
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har lärare och forskare i Skandinavien,
Östeuropa och USA börjat
experimentera med att införliva
Educational LARP (edu-LARP) i
klassrummet med lovande resultat
(Peterson & Vanek, 2016). Olika
aktörer inom ungdomsområdet och
icke-formell utbildning har också
antagit och anpassat denna metod för
att inte bara utveckla kunskap om
komplexa frågor bland unga
deltagare, utan också för att ge fritt
och säkert utrymme att arbeta igenom
värderingsfrågor, etik, sociala frågor
attityder, politiska och sociala system,
fenomen med ojämlikhet,
diskriminering, gruppmotsättningar,
socialpsykologiska effekter och
många fler. Edu-LARP blir ett kraftfullt,
men mycket krävande, verktyg för
icke-formell utbildning inom
ungdomsområdet.

Utbildningsdrag hos edu-LARP-
metoder ligger i dess väsen:
erfarenhetsinlärning, lärande genom
att göra och bli, högt känslomässigt
engagemang, djup nedsänkning som
skapar “the flow", visar relevans för
individuella erfarenheter med socio-
politiska processer, utveckling av
praktiska kompetenser att hantera
utmaningar, ökad självförmåga,
självförtroende och gemenskap.
Dessutom visar edu-LARP
effektivitetsstudier hög relevans för
metoderna för unga med lägre
socioekonomisk bakgrund och för
elever med sociala svårigheter,
psykiska funktionshinder och
inlärningssvårigheter (sådana
studenter utgör 30% av eleverna på
Østerskov Efterskole, högre än det

danska nationella genomsnittet
[Hyltoft, 2008]). Dessa resultat visar
edu-LARP: s förmåga att främja
inkludering.

Genom att använda edu-LARP i skolor
ökar elevernas engagemang med
materialet, deras passion för lärande
och deras förmåga att diskutera och
presentera komplexa material för sina
kamrater, som alla är viktiga för
långsiktig akademisk framgång
(Peterson & Vanek, 2016 ; Mochocki,
2013; Bowman & Standiford, 2015).

Effektiviteten av edu-LARP
överensstämmer också med några av
de mest banbrytande pedagogiska
teorierna, som Kolbs teori om
erfarenhetsinlärning. Kolb hävdar att
eleverna lär sig bäst när de har
chansen att uppnå sin kunskap
genom erfarenhet, och sedan
reflektera och teoretisera utifrån den
erfarenheten. Lärande är alltså en
aktiv process snarare än en passiv
(Kolb, 2014). Edu-LARP är en
exemplifierande form av
erfarenhetsinlärning, eftersom det
gör det möjligt för eleverna att
uppleva ämnet som de studerar på ett
sätt som är relevant och engagerande
för dem.

Partnerkonsortiet för ”DiveIN” -
projektet beslutade att tillämpa och
anpassa metodiken för edu-LARP för
att ta itu med olika stunder av
radikaliseringsprocess bland unga
med det övergripande målet att
förebygga våld, med radikalisering
som väsentliga neutrala fenomen.
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Deltagarna i edu-LARP är fria att
utforska när deras karaktärer ser olika
livssätt, uppleva konsekvenser av
genomförandet av sin tro, beröra
problemets komplexitet, upptäcka
demmed andra människor i ett säkert
skick, som "extern" enhet (en roll/
karaktär som spelas ).
Interventionsstrategin förutsätter att
deltagarna möter relevanta svar på
utvalda stadier av
radikaliseringsprocessen:

+ förvärva empati som gör det
möjligt att knyta kontakter,
förhåller sig till verkliga
situationer och förstår dem
djupare, så småningom
förhindrar skadliga metoder
och övertygelser som leder till
våld,

+ utforskar alternativa politiska
medel för att uppnå förändring,
förebyggande av att motivera
politiskt våld,

+ förhindra social främlingskap,
lära sig att hantera mångfald
och hitta ett syfte i samhället.

Detta beslut baserades på utforskning
av radikaliserings- och
avradikaliseringsmodeller och
undersökningar, bland vilka 2 antogs:

1. 3N modell för radikalisering som
leder till våld (”Need, Narrative,
Network”),

2. Moghaddam -modellen (“Trappa
till terrorism”).

Du kan läsa mer om de
radikaliseringsmodeller som antagits
i kapitel 1.

Baserat på dessa modeller kräver
interventionens strategi
förebyggande arbete, särskilt inriktat
på att arbeta med oss-dem-tänkande,
kategoriseringar, interobjektivitet och
rättvisa.

5 edu-LARP-scenarier skapades för att
hantera dessa övergripande
strategier:

1. ON THE WAY TO EDINU – femte
migrationsvågen i en
postapokalyptisk värld, utforska
olika sätt att uppnå en social
förändring, empati med olika
grupper,,

2. TRAPPED – ifrågasätta och
utforska samhällsvärden, arbeta
med främlingskap, mångfald i en
liten by Gimle,

3. POLYTROPIA – utforska
mänsklighetens gränser,
systemiskt våld, totalitär miljö,
samhällsroller,

4. SCHOOL COUNCIL – uppnå
politisk förändring genom
tillgängliga strukturer.

5. THE FALL OF ANCIEN RÉGIME -
diskutera rättigheterna för olika
samhällsklasser under franska
revolutionens tid.
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Metoden för att mäta effektiviteten av
edu-LARP-metodiken för att förhindra
våldshandlingar som härrör från
radikaliseringsprocessen är en
metodmix som består av:

+ Skrivbordsforskning som
bestämmer grundläggande
antaganden och hypoteser
(radikaliseringsmodeller, tidigare
forskning som mäter
effektiviteten av edu-LARP,
utbildningsresultat av edu-LARP),

+ Kvalitativa metoder med utvalt
urval av edu-LARP-deltagare (serie
fokusgruppsintervjuer),

+ Kvalitativa metoder för
deltagande observation under
spelen i fyra scenarier: Edinu-
universum, Siege of Gimle,
Polythropia, School Council.

Vi bestämde oss för att blanda
utvärderingsforskningsmetoder med
mätning av attitydskifte - speciella
attityder relaterade till
radikaliseringsprocessen som anges i
antagna modeller.

FORSKNINGSMÅL

Våra forskningsmål är:

+ Ökad empati och förståelse för
motiv, resonemang och
beteenden från alla sidor av socio-
politiska konflikter,

+ Ökad självförtroende,
självförtroende, självförtroende i
samband med känslan av att
tillhöra den socio-politiska
gemenskapen eller systemet som
resulterar i verbalisering och
förverkligande av behov inom
legitima sätt att uppnå social
förändring,

+ Ökad förståelse för egen roll i ett
samhälle/samhälle av olika
grupper och individer.

På två nivåer:

- Effektivitet av edu-LARP
metodiska drag (nedsänkning,
flöde, emotionellt engagemang)
och

- effektivitet när det gäller
omfattningen av
utbildningsresultat.

Ovanstående faktorer, som bevisats i
citerade undersökningar, minskar
sannolikt sannolikheten för att utlösa
radikaliseringsprocesser som leder till
våld genom att:

+ Förhindra dehumanisering av
socio-politiska motståndare,
kategorisering som fiender eller
skyldig till ens anhöriga eller
faktiska berövande,

+ Förhindra motivering för politisk
våld, genom ökade förmågor att
känna igen hot och långtgående
konsekvenser av att anta sina
idéer,

+ förhindra främling och
självfrämmande inom samhällen/
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samhällen och utrusta med
förmågor att verka inom dem.

KONCEPTUALISERING

Effektiviteten av den metodik som vi
föreslår att konceptualisera som
proportionenmellan omfattningen av
helt och ganska uppnådda
avradikaliseringsfaktorer till mindre
eller inte uppnådda.
På detta sätt kommer vi att mäta:

+ Tillväxt av empati och förståelse
för motiv, resonemang och
beteenden från alla sidor av socio-
politiska konflikter,

+ Tillväxt av självbehärskning,
själveffektivitet, förtroende i
samband med känslan av att
tillhöra den socio-politiska
gemenskapen eller system som
resulterar i verbalisering och
förverkligande av behov inom
legitima sätt att uppnå social
förändring,

+ Tillväxt av förståelse för egen roll i
ett samhälle/samhälle av olika
grupper och individer.

Vi kommer samtidigt att upptäcka i
vilken utsträckning edu-LARPs
metodiska egenskaper hanterar det
själv, eller det har att göra med de
utformade och förväntade
utbildningsresultaten för varje edu-
LARP-scenario.

Vi conceptualiserar empati som en
relationell och reaktionell inställning

till okända eller tvetydiga sociala
situationer, vilket resulterar i att söka
de bästa lösningar som omfattar varje
deltagares situation. Att förstå motiv
skulle omfatta förmågor att analysera
och upptäcka olika perspektiv, vilket
indikerar värden som ligger bakom
var och en av dem. Självförmåga,
själveffektivitet och
självförtroende kommer att bero på
övertygelser om egen makt och
förmåga att bli framgångsrik i socio-
politiska strävanden, att möta de
utmaningar som ligger framför oss
och slutföra en uppgift framgångsrikt,
samt ha ett positivt förhållningssätt till
sig själv. Känslan av tillhörighet
kommer hand i hand med att förstå
rollen om ett samhälle/samhälle - att
ha och söka efter en upplevelse av
personligt engagemang i ett system
eller en miljö, att känna sig viktig
någonstans, när det gäller valda
samhällsfrågor.

OPERATIONALISERING

+ Empati - att utföra empatiska svar
(kognitiva, affektiva och
beteendemässiga) på tvetydiga
sociala situationer som söker
lösningar som är fördelaktiga för
alla parter,

+ Förståelse - utföra framgångsrik
och icke-dömande analys av olika
perspektiv på sociala situationer,

+ Självförmåga - beskriva sig själv i
aktiva adjektiv, som
förändringsmotor,

+ Själveffektivitet - att beskriva sig
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själv som kompetent att uppnå
mål på ett legitimt sätt,

+ Självförtroende - beskriva sig själv
i positiva termer i förhållande till
utmaningar,

+ Känsla av att tillhöra - beskriva sig
själv som målmedveten mot
andra.

INDIKATORER

Letar vi efter indikatorer för vart och ett
av fenomenen som anges ovan,
kommer vi att specificera dem i
sammanhanget för varje edu-LARP-
scenario, så att respondenterna kan
identifiera situationerna med
händelserna från spelet.Varje forskare
känner till dessa händelser och helst
en del av dem som deltagande
observatör. Samma procedur fungerar
för FGI -tekniker, liksom för
deltagande observation själv.
Ramverk för mätning av fenomen:
Hogan empatiskala:
+ Jag har som regel lite svårt att

"sätta mig i andras skor." (T)
+ Jag har sett några saker så

sorgliga att jag nästan kände att
jag skulle gråta. (T)

+ Olydnad mot regeringen är aldrig
berättigad. (F)

+ Det är en medborgares plikt att
stödja sitt land, rätt eller fel. (F)

+ Jag brukar vara ganska dum med
människor som kommer runt och
stör mig med dumma frågor. (F)

+ Jag har en ganska klar
uppfattning om vad jag skulle
försöka ge mina elever om jag var
lärare. (T)

+ Jag trivs i sällskap med viljestarka
människor. (T)

+ Jag åtar mig ofta mer än jag kan
åstadkomma. (T)

Förståelse för olika perspektiv
kommer att mätas genom frågad
analys av en viss scen från edu-LARP.
Fördjupad analys bör läggas på minst
2 olika parter utan förbedömningar.
Värden bakom deras beteenden bör
erkännas.
Values behind their behaviours
should be recognised.

SJÄLVEFFEKTIVITETSSKALA:

a. Jag kan alltid klara av att lösa
svåra problem om jag försöker
nog;

b. Om någonmotsätter mig mig kan
jag hitta medel och sätt att få det
jag vill ha;

c. Det är lätt för mig att hålla mig till
mina mål och uppnå mina mål;

d. Jag är övertygad om att jag
effektivt skulle kunna hantera
oväntade händelser;

e. Tack vare min
uppfinningsrikedom vet jag hur
jag ska hantera oförutsedda
situationer;

f. Jag kan lösa de flesta problemen
om jag investerar den
nödvändiga ansträngningen;
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g. Jag kan förbli lugn när jag möter
svårigheter eftersom jag kan lita
på mina förmågor.

h. När jag ställs inför ett problem
kan jag oftast hitta flera lösningar;

i. Om jag har problem kan jag oftast
tänka mig en lösning;

j. jJag klarar vanligtvis vad som än
händer.

SJÄLVFÖRETAGSINDIKATIONER:

Jag har full kontroll över vad jag gör
(T); Jag är bara ett instrument i
händerna på någon eller något annat
(F); Mina handlingar sker bara utan
min avsikt (F); Jag är författaren till

mina handlingar (T); Konsekvenserna
av mina handlingar känns som att de
inte logiskt följer mina handlingar (F).
Mina rörelser är automatiska - min
kropp gör dem helt enkelt (T).
Resultaten av mina handlingar
överraskar mig generellt (F). Saker jag
gör är endast föremål för min fria vilja
(T). Beslutet om och när jag ska agera
ligger inom mina händer (T).
Ingenting jag gör är faktiskt frivilligt
(F). Medan jag är i aktion känner jag
att jag är en fjärrstyrd robot (F); Jag
har en strategi för mitt beteende (T);
Jag är ansvarig för allt som följer av
mina handlingar (T).

ACCEPTANS AV POLITISKT VÅLD:

När man använder våld för att främja en rättvis sak är alla rättvisa.

Våld är nödvändigt för social förändring.

Det är acceptabelt att hämnas mot någon som förolämpar mina värderingar ochövertygelser.

Jag skulle aldrig anse att fysiskt våld främjar en rättvis orsak (R).

Vi ska aldrig använda våld som ett sätt att försöka förändra samhället (R)

Det finns effektiva sätt att förändra samhället i Kanada än att tillgripa våld (R)

SOCIAL ALIENATIONSKALA:

Jag undviker sociala sammankomster och aktiviteter som är associerade med
samhället, där jag bor.
Jag vägrar att vara en del av det samhälle där jag bor.
Jag strävar efter att vara avlägsen den genomsnittliga medlemmen i samhället,
där jag bor.
Jag passar bra in i samhällets värderingar och övertygelser (R).
Jag har en stabil och positiv interaktion med andra från samhället, där jag bor
(R).
Jag identifierar mig starkt med samhällskultur och värderingar (R).
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Deltagande observation -
Deltagarobservation är den process
som gör det möjligt för forskare att
lära sig om de undersökta människors
aktiviteter i den naturliga miljön
genom att observera och delta i dessa
aktiviteter. I huvudsak kvalitativ
forskningsteknik, kommer att tjäna
samling av exempel, fall och
fördjupade analyssituationer för FGI,
samt urval av prov.
FGI (fokusgruppsintervjuer) - en
forskningsteknik som samlar in data
genom gruppinteraktion om ett ämne
som bestäms av forskaren. FGI
kommer att inkludera 7-9 deltagare i

varje edu-LARP-scenario, varar cirka 2
timmar och använda
projiceringstekniker som rekvisit från
edu-LARP, sammanfattningar av
situationer och bilder.

URVAL AV PROV

Kvalitativt urval av prov,målmedvetet,
men stratifierat för att samla deltagare
som spelar betydligt olika roller i
spelen. Varje testdeltagare kommer
att bli ombedd att lämna sina
kontaktuppgifter för att bli kontaktade
med inbjudan till forskningen.
Forskningsverktyg hittar du i den
engelska versionen av publikationen.

Larping made me overcome
many social fears. It made me
believe I can be more than I

thought before.
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METODISKA DRAG

Metodens effektivitet kan bevisas
genom att inom ramen för
lärandemål indikera de faktorer som
vi definierade som att skapa
immunitet mot radikalisering:

+ Tillväxt av empati och förståelse
för motiv, resonemang och
beteenden från alla sidor av socio-
politiska konflikter (förhindra
avhumanisering av andra,
förståelse för deras ståndpunkt
skapad av komplexa faktorer,
tillväxt av kritiskt tänkande,
liksom växande vana att själv
tvivla, utöva konsekvenser av
egen tro etc.),

+ Tillväxt av självbehärskning,
självförmåga, förtroende i
samband med känslan av att
tillhöra den socio-politiska
gemenskapen eller systemet som
resulterar i verbalisering och
förverkligande av behov inom
legitima sätt att uppnå social
förändring (förhindrar att
legitimera våld som ett sätt att
uppnå social förändring-väcker
reflektion över det),

+ Tillväxt av förståelse för egen roll i
ett samhälle/samhälle av olika
grupper och individer.

Några av de metodiska egenskaperna
hos edu-LARP underlättar dessa
förändringar, men bara i viss mån.
Som vår forskning visade måste LARP
-scenariot för att verkligen arbeta för

förebyggande av radikalisering
(utveckla specifika resultat som
påverkar denna process) placera
sådana mål i sin kärndesign, basera
designen på vald modell av
radikaliseringsprocessen och skapa
förutsättningar för spelare att uppleva
djupa, djupa insikter.

Vår hypotes att the flow, nedsänkning
och känslomässigt engagemang är
avgörande för att komma in i djupet
av inlärning, omlärning och inlärning
verkade vara saklig. Vi har också
bevisat att tillståndet av nedsänkning
och flow kan visas inte bara i klassiska
nordiska LARP, utan också i kammare
LARP, eller - som det visade sig under
våra många tester - brädspel med
inslag av rollspel! Faktum är att den
högre intensiteten av känslor,
handling och närhet mellan spelare
kan spela en roll för att avslöja
problemet med radikalisering. Som
vår forskning visat, för att verkligen
förstå detta komplexa fenomen, men
ändå mycket intensivt i sig, måste
spelarna sättas i situationen med hög
sårbarhet, känslomässig intensitet
och betydande moraliska dilemman.
Detta tillstånd, för att generera
djupinlärning, bör vara kontinuerligt,
liksom trevligt ("inte så tröttsamt").
Egenskaperna hos kammar-LARP
blandade med nordiska element
(nedsänkningsmedel) visade sig vara
stödjande sommetodiska egenskaper
hos edu-LARP som är utformade för att
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förhindra radikalisering, men ännu
inte avgörande för att förhindra det.

Funktionerna som hjälpte deltagarna
att dra slutsatser som tyder på att
avradikaliseringskriterier anländer
(för att namnge dem så här) är:

+ Workshops tillräckligt med tid
före LARP-innan LARP förbereder
karaktärernas psykologiska
bakgrund, testar dem lite med
andra,

+ komplexiteten i erfarenhet av
LARP, trovärdig berättelse -
berättelsernas rimlighet,

+ bakgrund, musik, kostymer -
visuella faktorer som introducerar
nedsänkning,

+ fysiska närhet spelarnas(inte så
mycket behov av fysiska
uppgifter),

+ Förberedelse för andra spelare,

förberedelse av hela gruppen
(lagbyggnadsaktiviteter, kropps-
och röstbefogenhetsövningar
etc.),

+ Starka karaktärer utarbetade i
spelet, införa tydliga
konfliktlinjer,

+ skapa möjlighet för starka
känslor,

+ Karaktärer ska vara ambitiösa,
vilja uppnå något meningsfullt i
spelet.

+ Alla karaktärer bör vara
involverade i det viktiga intriger,
meningsfulla för handlingen,

+ komplexa moraliska
dilemman, flerdimensionella
karaktärer och även möjlighet att
“lägga till” t han psykologiska
drag.

1-not at all, 5-fully agree
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Bland identifierade generiska
mekanismer för inlärning genom
LARP har vi märkt effekterna av
följande: kognitiv utveckling, kognitiv
utveckling i ett socialt sammanhang,
socialt lärande, sociokulturellt
perspektiv och själveffektivitetsteori:

Spelare har lagt märke till sina
kognitiva utvecklingsdrag genom att
utforska situationen för LARPmed alla
sina sinnen. De använde sin kropp
och sina kroppsliga reaktioner för
att lära sig - uppleva smaker,
nervreaktioner i olika situationer,
bokstavligen känna känslor i sina
kroppar, observera, betrakta
handlingen i form av, lyssna på ljud
och röster, vidröra fysiska föremål, inte
bara visualisera symboler eller
begrepp. Detta var särskilt användbart
i samband med radikaliseringsämne -
att utforska den biologiska känslan av
rädsla, osäkerhet, stress. Upplever
med hela sig själv till exempel
oundviklighet för förändring, eller
bristande anpassning till verkligheten
(visuellt - olika kläder, akustiska - olika
språk etc.). De uppskattade och

betonade gruppens medspelares roll
i kognitiv utvecklingsprocess-att fatta
beslut baserade på observation av
fysiska situationer, observera andra,
efterlikna färdigheter, men använde
främst observationer av andra,
deras kommentarer, uttryck för sig
själv som en resurs för sitt eget
lärande.

"Alla aha -ögonblick kom från oss
själva - inifrån, från våra egna känslor,

kroppsreaktioner (t.ex. mina ben
skakade när jag gav upp min

kandidatur, jag kände mig övergiven
och besviken bara för att jag var rädd
för att inte bli accepterad på grund av

vem jag är) ”

(Polytropia)

Social inlärningsmekanism
bekräftades genom att utöka det
möjliga omfånget av reaktioner som
människor kan använda på olika
situationer. Sociokulturellt perspektiv
var synligt genom lärande, utveckling,

CLEAR AIMS

DEEP

INTENSIVE

MASSIVEINTENSITY

EXTREMESTRESS
IMPORTANCE

EMOTIONS
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anpassning av gemenskapen som
helhet. Världen skapad i LARP,
värdesystem, normer och språk
påverkade karaktärernas sätt att tänka,
och det var spelare som skapade allt
själva.Det förstärkte deras
självförmåga som resulterade i att
testa saker som de inte kunde göra i
verkligheten, ibland förvandla
efterlikningsförmåga till faktisk
förmåga. Så utvecklades ledarskap,
initiativkänsla och verklig proaktivitet.

"Varje moment i spelet är ansluten
med så starka känslor och sådana

symboliska scener som när jag tänker
på dem, det finns alltid en ny

reflektion"

(The Fall of the Ancien Régime)

Det var drag av edu-LARP metodik
som stimulerande attitydförändring
och självutveckling genom att öka
självmedvetandet. Låt oss ta en titt på
vilka delar av edu-LARP som skulle få
spelare att utveckla de tankarna,
attityderna, intuitionerna som har
potential att skapa immunitet för
demagoger, exklusive ideologier,
nämligen-vara faktorer för
radikaliserings förebyggande.

EFFEKTIVITETEN AV EDU-LARP
SCENARIER OM ATT FÖREBYGGA
VÅLDSAM RADIKALISERING

alla utvecklade edu-LARP scenarier
som visat sig utveckla radikaliserings
drag immunitet var utformade för:

+ förstå och därigenom förhindra
avhumanisering socio politiska
motståndare, kategorisk
tänkande, eller skyller andra för
relativ eller faktisk deprivation,

+ Förhindra motivering för politiskt
våld, genom ökad förmåga att
känna igen hot och långt
påverkande konsekvenser av att
anta vissa idéer,

+ förhindra främlingskap och
självfrämmande inom samhällen/
samhällen och utrusta med
förmågor att verka inom dem.

Vi baserade detta beslut på
Moghaddamm -modellen för
radikaliseringsgolv och delvis 3N -
modellen, med betoning på rollen
som berättande och demagogik,
liksom referensgrupperna i
radikaliseringsprocessen.

Deltagare i: School Council, Trapped
(Siege of Gimle), Polytropia, The Fall of
Ancient Regime, På väg till Edinu från
Polen, Sverige, Grekland, deltog
Tyskland i sin majoritet i
forskningsprocessen för att visa
effekterna av dessa erfarenheter på
deras tankesätt, deras insikter, deras
attityder. Bland respondenterna i
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ungdomsarbetare som användes som
observatörer i processen, som
hänvisade till deltagarna som de
stödde i deltagande.

Varje partner hade testat scenarierna
och genomfört en forskning med
antingen fokusgruppsintervju,
individuell intervju, deltagande
observation, onlineformulär eller
blandade metoder med cirka 50
deltagare vardera, vilket ger oss

ungefär 250 deltagare, vars åsikter
återspeglas i följande forskning.
Respondenternas nationaliteter var
mer än bara från våra länder - vi har
testat scenarier på många
internationella evenemang, liksom
ungdomsutbyten. Könsbalansen
mellan deltagarna behölls,
majoriteten av de tillfrågade var cirka
24-25 år gamla. Ungdomsarbetare
var i olika åldrar.
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De flesta deltagare som deltog i
frågeformulär online spelade
skolrådet, som också var online, därav
den låga proportionaliteten mellan
deltagare i olika LARP.Det utjämnades
dock med kvalitativ forskning som
täckte dem alla proportionellt.

Av det allmänna samförståndet
mellan deltagarna i forskningen kan

vi dra slutsatsen att inlärningen
genom LARP är intensiv och påverkar:

"Jag kan inte sluta tänka på det",
"LARP är inte över för mig alls, jag
bara pratar om det hela tiden "

(Edinu, Fall of the Ancien Régime)
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jag är bättre med mig själv. Jag insåg

att jag inte behöver sträva efter en
balans längre, eftersom människor

accepterar mig som jag är"

(Polytropia, Edinu, Fall of the Old
Régime, School Council, Trapped)

Denna sista kors LARPs insikt indikerar
djup reflektion över sig själv, sin egen
kamp och psykiskt välbefinnande. Det
visar en ökad självacceptansnivå ett
resultat av många LARPing-
upplevelser och upptäcker ett
mönster för att bygga egna karaktärer,
som om de vore kompensationer för
upplevda brister från det verkliga
livet. Denna reflektion har upprepats
många gånger bland andra spelare,
särskilt i samband med känslan av att
tillhöra LARPers-gemenskapen som
inte är begränsad till några specifika
personer, bara de som gillar sådana
aktiviteter och är öppna för
självobservation.

EMPATI

Genom att analysera innebörden av
respondentens debriefings kan vi
särskilja utvecklingen av empati i flera
former:

Empati med sina karaktärer,
förståelse av motiv, utvidga empati
gentemot människor utanför ”egna”
grupper:

"Att kliva in i människors skor som är
långt borta från mitt sätt att leva gav
mig en stor inblick i deras kamp och

mål för att på ett sätt förstå och
"motivera" deras handlingar. Att

utmana mig själv i roller och
verkligheter som kändes främmande

fick mig att inse om de egenskaper
som min sanna jag vill lära om i

framtiden och vårda dem som har just
nu. Slutligen kände jag mer och mer
behovet av att tillhöra och hur viktigt
detta är i mitt liv och hur mycket jag

har att skydda med allt jag har. "

(Edinu)

"Jag tyckte att det var intressant att
inte ha en reträtt från interaktion och

att vara en del av en dold minoritet
var en mycket intressant upplevelse"

(Edinu)

"Att försöka vara någon du inte är får
dig att förstå vad du verkligen är och

vilken sida du vill vara på."

""
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"Jag lärde mig att karaktärsdrag kan
förändras under processen. Att lyssna

på olika perspektiv kan vidga
karaktärens syn"

(Polytropia, Edinu, Fall of Ancein
Régime, School Council, Trapped)

Vi måste erkänna att deltagarna ansåg
att deras karaktärer var ganska
annorlunda än dem själva, vilket
indikerar förmåga att känna empati
när de går in i edu-LARP-spelet. Denna
förmåga övas också under hela
spelets varaktighet och fördjupas
senare under debriefing och
intervjuer.

De flesta av dem såg inga problemmed att empatisera med andra:

1 - inte alls, 5 - som jag
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Empatisera med radikala
karaktärer - förstå dem och deras
komplexa situationer, underlättar
kritisk analys av egen tro:

"Jag vet redan hur det är att vara i
konstant rädsla "," min position kan
förändras när som helst "," förstått i

vilken privilegierad position jag är i”

(Polytropia, School Council, Edinu)

"Den franska revolutionen var en
perfekt intrig för att förstå

förändringar och radikalisering"

(Fall of the Ancien Régime)

“Han trodde (min karaktär) omedvetet
då -mitt mål kommer att uppnås

endast om DE (annorlunda tänkande)
inte finns där! Som <döda dem

alla>. Jag (som jag) var rädd av mina
tankar”

“Jag måste stjäla deras vatten annars
överlever vi inte. Men jag tänkte som
jag - åh nej, jag stjäl deras vatten! Det

är hemskt!"

(Fall of Ancien Régime, Edinu)

Vi har avsiktligt stimulerat en
diskussion om frågan när omoralisk
eller olaglig verksamhet är motiverad
och var går gränsen. Hur
respondenterna uttryckte sin tanke
om det indikerade att de tror att goda
avsikter eller goda skäl inte räcker
för att motivera våld (fysisk,
psykologisk eller viljeställning) mot
andra människor. Observatörer
märkte att denna insikt var på gång
under debriefings - det var antingen
mycket tvetydigt för människor, eller
de svarade "dogmatiskt" med hjälp av
berömda citat "din frihet slutar när
andra människors frihet börjar". Men
sedan med hjälp av exempel från
LARP för att bedöma deras moraliska
färger analyserade de denna fråga
djupare med varandra. Detta visar
förmågor att frigöra sig från sin egen
tro och analysera dem kritiskt. En
särskild egenskap hos LARP- vanan att
frigöra sig från sin karaktär (avviker
efter LARP och debriefing) stöder mer
ärlig, dju xgående självanalys.

1-not at all, 5-fully agree
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Våld uppfattades mycket brett, inte
bara som en fysisk handling,
vandalism, utan också påförande av
vilja. Som vi kan se överväger
deltagarna i viss utsträckning sådana
medel. Låt oss dock uttrycka det i ett
bredare sammanhang:

Nedanstående citat visar hur de
statliga officiella historiska
berättelserna kan ses som att de
påtvingar vårt "oss-dem" -tänkande,
så gjorde respondenten
känslomässigt uppror mot det:

“Om de säger till mig att dö för mitt
land och lämna min familj ensam, för

att ha <mitt eget land> säger jag -
inget sätt! Det är inget stort värde för

mig att slåss, så att personen som
talar samma språk sitter i en

presidentstol. Titta på Edinu - vem
skulle jag stödja i rådet - min egen

stam - våldsam och irrationell? Eller
Maykops som gav oss alla mat tack

vare bevattning de uppfann? ”

(Edinu)

Den vanligaste linjen mellan
berättigat och omotiverat våld var
situationen där andra människors liv
och välbefinnande hotas - i fara. Där
det är är dock relativt och kontextuellt.
Hur bedömer man risken? Detta tvivel
och ovilja från att göra "dogmatiska
uttalanden" var ett vanligt inslag i de

avslutande stunderna för intervjuer
och debriefings. Faktum är att
beredskap att ifrågasätta egna
övertygelser, diskutera dem med
andra är en av de faktorer som
förhindrar kategoriskt tänkande,
avhumanisering och i första hand
moraliskt engagemang i egna
berättelser. Även om det förklarades
genom kulturens eller historiens
prisma:

“Vi var tvungna att kämpa för att
överleva invasioner tidigare, de

försökte beröva oss från vår kultur och
radera språk. Många äldre tycker att
<de> är dåliga på grund av detta

förflutna”

Disobedience to the government is never
justified.

True

False
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olydnad är en verklig möjlighet för
deltagarna. De ser sina stater,
regeringar som potentiellt orättvisa
enheter, mot vilka det är OK att stå
upp för att skydda människors
rättigheter.

Samtidigt ser de många andra
möjligheter att införa sociala
förändringar och anser att våld inte är
nödvändigt.

1-not at all, 5-fully agree

1-not at all, 5-fully agree
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Vi har konstaterat att respondenternas
idéer inte var tydliga eller enhälliga
när det gäller att motivera våld mot
människor. Men motsatta abstrakta
”system”, t.ex. företag, regering,
polis, institutioner var det lättare
för dem att dölja mänskligheten
bakom dem, inte märka det:

“Systemet var inte rättvist. Våra
karaktärer kände moralisk plikt att

eliminera det! Tja, i livet är så många
system inte rättvisa för oss ”

(The Fall of Ancient Régime)

Vi kan se att motståndet mot ”system”,
inklusive staten och regeringen, är
mer berättigat än att vända sig mot
andra människor, som inte bara
tänker annorlunda, utan också
förolämpar hur deltagarna tänker.
Detta visar den upptäckta skillnaden
mellan att stå emot abstrakta begrepp
och konkreta människor, som till och
med kan vara en hotande deltagare.

Inom kvalitativ forskning ses denna
bild av onda system som mjukare. I

LARPs representerades institutioner
av människor av kött och blod-
karaktärer i spelet som använde
ansikten och kroppar av med
deltagare. Detta introducerade en
tvetydig situation med kognitiv
dissonans som hjälpte till med kritisk
utvärdering av egnamotiv, tvivlade på
sin tro och förhindrade snabba
handlingar i ett verkligt liv:

“Jag skulle verkligen tänka två gånger
nu om jag känner att denna moral

frodas för omedelbar handling. Jag
skulle säkert tänka på

konsekvenserna”

(The Fall of Ancient Régime)

Detta citat kommer från direkt efter
"döda dem alla" -begreppet från den
franska revolutionen. Den visade för
den här respondenten hur lätt det var
att söka efter raka lösningar för de
högsta orsakerna i extrem ideologisk
uthållighet. Således visade
situationen en djup förlängning av
empati också ur perspektivet att
förstå det radikala tänkesättet,
liksom förståelsen av komplexiteten i
situationer människor ställs i.

1-not at all, 5-fully agree
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nedanstående citat::

"Karaktären har passerat många
vågor i hans liv. Dessa svårigheter har
bildat de åsikter han har idag. Jag har
inte haft samma livsväg. Inte heller
har jag antagligen baserat mina
åsikter bara ommina tidigare

erfarenheter. Jag är nog mer öppen
från karaktären. Det som var

intressant var att karaktären gradvis
blev mildare och mildare under LARP
-diskussionen och kom närmare mig,

på något sätt. "

(Polytropia)

Det obestridliga faktum är att
deltagarna var på ett högt
känslomässigt spår under edu-LAPR:

:

LARP påverkade dem starkt, berörda, kvar
med starka känslor, som de lärde sig av
(se föregående kapitel). Dessutom var
det inte bara situationer som involverade
deras karaktärer, utan också andra!

Trassliga relationer mellan spelare och
deras karaktärer kan också exemplifieras
med citaten från frågeformulären:

"Jag drog på kärnorna i min
personlighet, men ändrade dem något,
så basen är liknande, men resultatet är
annorlunda.”

"I verkligheten gör jag det inte till mitt
uppdrag att bry mig om människor jag
knappt känner. Däremot togmin karaktär
sig an att hålla människorna från hans
stam levande och säkra eftersom de var
hans enda påminnelser om hemmet. ”

"Ödipus var en person som skulle hålla
fast vid hans åsikt och värderingar även
när det skulle hamna dåligt för honom.
Jag gjorde samma sak, straffade mig
själv hårt istället för att ändra åsikt eller
erkänna att jag hade fel"

"Båda karaktärerna agerade i ett enda
syfte att självupprätthålla sitt liv och inget
mer. Ingen av dem öppnade sig för
människor i sin omgivning, av rädsla för
att avslöja sitt sanna jag, behöll de bara
några relationer med människor bara för
att göra deras plan går i uppfyllelse. ”

"Jag brukade dölja" mitt äkta jag "och
låtsas vara någon annan från att
människor var rädda för att de inte skulle
acceptera mig som jag är under nästan
hela mitt liv. Samma sak som jag gjorde
under LARP.""

(Polytropia)

Inlärningen av egna karaktärer visas
tydligt i citatet nedan, vilket innebär

I have seen things so sad that I almost felt
like crying.

True

False
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djup självförverkligande,
självbedömning och att ta ställning
till egen radikalism:

"Jag insåg att jag är mer envis än jag
trodde att jag är och att det är lättare
för mig att möta något hemskt än att
ändra åsikt och erkänna att jag hade

fel."

(Edinu)

Denna analys övertygar oss om den
karaktärsbyggande workshopen,
intensiv erfarenhet av LARP, grundlig
debriefing och gruppen människor
som denna erfarenhet delas med
sträcker sig starkt:

+ Empati mot mångfald av
människor, inklusive de från
“yttre” grupper,

+ Empati mot människor med
radikalt olika åsikter, möjliggör
dialog - förstå
radikaliseringsprocessen som
neutrala fenomen,

+ Empati som ett sätt att söka
lösningar för alla, inte ens känt

+ Märker komplexitet
resonemanget bakom
beteenden

+ Beredskap att kritiskt utvärdera
egna övertygelser.

för att uttrycka det i samband med all
data samlas in, f trasor som indikerar

stora läranderesultat, insikter och
inverkan på empati räknades:

• Emotionell koppling till din
karaktär (192)

• Förstå tidigare okända attityder
och dilemman (98)

• Känsla av medkänsla (81)

• Reflektioner om legitimt / olagligt
våld (75)

• Reflektioner om socio -politiskt
system, social rättvisa (74)

• Känslor av kollektiv identitet
utanför "den egna" sociala
gruppen (71)

SJÄLVEFFEKTIVITET OCH
BEMYNDIGANDE

Själveffektivitet och bemyndigande är
dessa avradikaliseringsfaktorer som
gör att respondenterna kan hitta
legitima lösningar, vidta åtgärder att
inse deras behov, ta hand om sig själv
och andra. Känslan av förmåga, känsla
av kompetens, självförtroende att
göra det var ett av de mest betydande
resultaten av edu-LARP:

“Jag upplevde ett annat sätt att
hantera problem och scenarier som
ges. Jag lärde mig mycket mer att ta
ansvar för mina handlingar och inte
låta någon prata in sig i mitt liv och

mäta mina beslut. Bara för att någon
är högre i hierarkin betyder inte att de
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är klokare. Jag kan fortfarande ta det
jag behöver från dem och lämna det
jag inte vill ha. Ingen lurar med mig

när jag tydligt visar min väg och vilja”

(Polytropia, Edinu)

"Jag lärde mig om klassicistisk
konflikt och kände mig som en del av
lösningen för det, liksom att de onda

avsikterna i en del av ett samhälle kan
påverka samhället mer än de goda

saker massan gör."

(Edinu)

Spelare skulle märka orättvisor, bli
arga över det, vilket skulle få dem att
känna sig motiverade att vidta
åtgärder snarare än att bli apatiska.

Ofta, när handlingar inte gav
önskvärda resultat, dök desperation,
demotivation och främling upp. Men
mest motsatt - deltagarna skulle
utforska olika alternativ för att leta
efter lösningar.

"Jag lärde mig att vara mer proaktiv,
ta initiativ, vara modig och

motståndskraftig"

"Jag insåg hur åsiktsutbytet kan
förändra saker.”"

"Jag lärde mig att lyssna mer och
förhoppningsvis tala mer."

(Polytropia, Edinu, Trapped, Fall of
Ancient Régime)

1-not at all, 5-fully agree
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Ett annat viktigt resultat av LARP var
en effekt av att lära sig inverkan från
sin karaktärsförmåga, få kompetens
genom att imitera dem. Och detta var
ledarskap, proaktivitet:

"Det visade sig att jag kan leda
människor, övertyga dem om mina

rättigheter, folk lyssnar på mig!"

(Polytropia)

"Jag förvånade mig själv när folk
följde efter mig"

"Jag visste inte att jag till exempel
kunde improvisera ett högt tal bara på

det sättet”.

"Jag tittade på mig själv (i spelet) i
spegeln, och det var inte jag. Det var
en aktivist, en ledare för förändring.
Och då tänkte jag - det kan vara jag”

(Trapped, Edinu, School Council)

I LARP -scenarier fanns det många
möjligheter att gå över gränsen och
använda våld för att inse sina egna

behov eller intressen. Karaktärer i
spelet använde det ganska ofta:

“Varje gång mina karaktärer ljög,
lurades, manipulerades, uppnådde de

lätt sitt mål. Men när jag klev ur dem
kände jag mig skyldig varje gång,

särskilt när jag tittade på mina
medspelare. I verkligheten kommer
jag att leta efter lösningar som låter

människor lita på mig, för det är
viktigare än att uppnå mål.”

“Jag brukade använda sådana
metoder en gång. Men i LARP, när jag

var tvungen att prata mig ur
situationen igen, var det svårt för mig.

Jag märkte att jag inte är så längre,
det ger mig obehag.”

“Jag märkte att många karaktärer
brukade använda alla medel för att
försvara sin egen sort. Men när jag

fick reda på att deras sort egentligen
inte är deras, eller att någon

konstruktion har påtvingats oss -
människor, androider, vår stad och

vilka som är migranter? - antingen blir
vi arga och håller oss till dem desto
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mer - det är Ödipus- eller

Boltsituationen eller så kollapsar allt
och vi drar oss tillbaka - det här är

Despasinas situation. Det är också det
ögonblick då ingenting längre är
meningsfullt och du kan spränga

hallen.”

(School Council, Polytropia, Fall of
Ancien Régime)

Som citaten visar var deltagarna
utanför spelet inte glada över de delar
av världen de skapade, fulla av
bedrag, lögner och manipulationer.
När de beskrev det var de verkligen
ledsna över att de enklaste sätten
vanligtvis är de som introducerar
oärlighet:

“Det är så sorgligt att det är som vi såg
i LARP. Jag har upplevt det många

gånger. Men vet du hur du skyddar
dig från det? Var alltid ärlig, se en

person i din motståndare, leta efter
kompromisser.”

(School Council, Polytropia, Fall of
Ancien Régime)

Att känna igen sig själv och andra
kognitiv dissonans, obehagskänsla
eller skuldkänslor efter att ha
spelat bedrägliga karaktärer
indikerar att det finns moralisk
självkontroll.

Intressant fråga var, i vilken
utsträckning dennamoraliska kontroll
existerade innan man fick LARP, och i

vilken utsträckning utvecklades de
under åtgärdens gång. En mekanism
som kan ha bidragit till utvecklingen
av det är sociokulturellt perspektiv i
lärande, när människor antar normer
och beteenden som utvecklats
tillsammans som en grupp- en
grupp av spelare som stöder varandra
i lärande. Alla händelser, dilemman,
situationer analyserades tillsammans
i ett säkert utrymme, skapat av
deltagare, där de mötte "atmosfär av
acceptans", där människor kände sig
"OK att avslöja sina tvivel, även omdet
riskerade att se dumt ut, eller ondska".
Denna terapeutiska effekt
uppnåddes när gruppdynamiken var
välmodererad och spelarna har
möjligheter att vara öppna, sårbara,
dumma, känna sig bekväma med
varandra.

Vi måste dock inse att namngivning
av läranderesultat, upptäckt av
mekanismer inifrån LARP och
hänvisning till situationer från det
verkliga livet inte alltid är tillräckligt
för att påverka en attitydförändring.

Från observatörerna:

“Deltagaren fastnar med sina politiska
idéer och spelar till och med

underbara karaktärer, komplexa och
flerdimensionella, förklarar hur hans

karaktär utvecklades, efter LARP -
denna extraordinära situation som

inte är verklig för honom - han
kommer tillbaka till sina idéer. ”
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(based on: School Council, Polytropia,
Edinu, Trapped)

Risker för att inte uppnå denna effekt
genom LARP:

+ Spelare känner sig inte
tillräckligt säkra för att låta sig
vara sanningsenliga (självskydd:
”Jag gömde mig bakom mina
karaktärer och jag insåg att jag gör
det hela tiden ”),

+ Spelare behandlar LARP som
rolig utbildning och vägrar att
gräva i attitydnivå (”Det var roligt,
det kunde ha varit bättre om jag
var mer övertygande, men trots
allt lärde jag mig mycket”) ,

+ Spelare erbjuder ytliga
kommentarer om verkligheten
kontra LARP och tenderar att
analysera mekanismen och
distansera sig som personer
från dem (“det här hänvisar inte
till mig egentligen",
"verkligheten ser inte så hård ut",
"Det var som en situation av
migranter. - Något särskilt
exempel? - Nej, i allmänhet.”),

+ Tid. Förändring tar tid från
medvetslös insikt, genom
verbalisering, till
attitydförändring.

När det gäller själveffektivitet och
empowerment, till följd av LARP, kan
fascinerande slutsatser dras från
nedanstående statistik:

Självstyrning för deltagare i edu-LARP är
otroligt, alla tror att deras öde ligger i
deras händer. Därigenom fanns ingen
kvar efter LARP i stället för apati,
isolering och demotivation!

Bedömning, att mestadels
konsekvenserna av ens handlingar är
utformade, eller åtminstone förutses
är optimistisk.

I am the author of my actions.

The consequences of my actions feel like
they don’t logically follow my actions

True

False

True

False
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Deltagarna befann sig mycket högt
på en skala av själveffektivitet och
empowerment och i stor
utsträckning befann de sig där som ett
resultat av edu-LARP-sessioner.

Ökningen av själveffektivitet och
bemyndigande var fallet med mer än
hälften av de undersökta deltagarna,
den mindre delen märkte inte en
signifikant tillväxt som redan
associerade sig med ganska aktiva
egenskaper (se mer information på
webbsidan), påpekade ett
marginalnummer minskning av den.

Things I do are subject only to my free will. I am responsible for everything that results from
my actions.

The decision whether and when ti act is within
my hands.

True

False

True

False

True

False
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KÄNSLA AV TILLHÖRIGHET

Det sista kriteriet vi tog i beaktande för
att upptäcka faktorer för
avradikalisering eller förebyggande är
samhörighet, acceptans, också känsla
av användbarhet för samhället och
medvetet vald roll i samhället. Dessa
känslor när de internaliseras och
bekräftas av samhället (eller ett urval
av samhället) har en potential att
förhindra isolering, främlingskap,
känsla av att bli missförstådd och
avvisad, vilket är en av de första
förutsättningarna för växande
radikalisering.

Edu-LARP har i hög grad bidragit till
att uppnå det. Bredvid empati var det
en faktor som åtföljer edu-LARP oftast.
Antingen var det en färdighet att
bygga gemenskap från en grupp
människor:

"Vi utvecklade snabbt en
gruppidentitet, ritualer, värderingar,

sättet att prata om oss"

(Edinu),

eller fördjupad reflektion om vem vi
ska solidarisera med, som är "vi ”:

"Känslan av gemenskap med
människor utanför <vår> grupp i
spelet var intressant - vi förenades

bara i en hotfull situation. Men det
fanns ögonblick av ren solidaritet,

närhet mellan Maykop och Kura

Araxes. Varför? För det är så vi
bestämde oss för att vara det.""

(Edinu)

Effekter av diskussioner som händer
under debriefings och
fokusgruppsintervjuer visade oss
olika berättelser vi hör i den offentliga
diskursen om samhällsbyggande (i
samband med integration,
inkludering, mångfald, solidaritet):

+ Beslut: gruppberättelse är
avgörande för att bygga
gemenskaper, en gemensam
berättelse om vem vi är (se citat
ovan),

+ gemensamma värderingar är
avgörande för att bygga
gemenskaper ("När vi siktar på
samma mål har vi en
kommunikationsplattform")

+ Sociala band som utvecklas i hela
samhället är mer avgörande ("Vi
kan lev i fred med Uruk, vi känner
dem, de kan skydda oss och vi
kommer att ge demmat” - Edinu),

+ Enkelt mänskligt anständighet är
tillräckligt för att leva tillsammans
(”När vi inte skadar andra är det
tillräckligt, jag gör inte 'ser inget
problem här'),

+ skydd för mänskliga rättigheter -
ett socialt kontrakt ("När
mänskliga rättigheter skyddas
kan samhället fungera").
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en Reflektionerna vi observerade gick
också på en mer abstrakt nivå - vem
bestämmer vem som är med "oss",
vilka är gränserna för "oss", vilka
värderingar ska skyddas och om
individuell rättighet är viktigare än
kollektiva? Kritiska reflektioner om
grunden i våra samhällen föreslogs av
respondenterna:

”"Jag håller inte med om att omsorg
om det gemensamma bästa är att ta

hand om våra värderingar. Vad händer
om vi har fel? Som människor eller
androider? Som Robespierre eller

monarkister? Spelar det någon roll
vem som har rätt?"

(Polytropia, Fall of Ancient Régime)

Dessa exempel bevisar
förlängningen av definitionen av"
oss ", vilket vidgar gränsen för vilka
grupper de kände att de tillhör. De
skildrade också hur viktigt det är att
acceptera av samhället, ha en plats i
det respekteras.

Deltagarna känner en del av sina
samhällen, även om de kanske inte
helt passar in i samhällets normer
och värderingar.

1-not at all, 5-fully agree

1-not at all, 5-fully agree
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Denna atmosfär har utvecklats i
LARPs, men även utanför dem - som
en lärande gemenskap, där
människor är öppna, ärliga och
analytiska. Det är därför vi starkt
betonar hela utbildningsprocessens
roll, inte bara edu-LARP-spelet i sig,
liksom ungdomsarbetarnas
färdigheter för att moderera
processen på sättet spelet uppnår sina
mål.

SAMMANFATTNING AV
RESULTATEN

Sammanfattningsvis har edu-LARP en
stark potential att påverka människors
attityder djupt, inklusive de som
skapar en immunitetsbarriär av
radikaliseringsprocesser: empati (på
olika nivåer), själv- effektivitet och
empowerment, samhörighetskänsla
och roll i samhället. Den speciella
insikten om legitimering av våld
fördjupas under
utbildningsprocessen med hjälp av
LARP, där självmedvetenhet om egna
attityder och deras konsekvenser höjs.

Valet av ett lämpligt scenario för
deltagare från olika nivåer av
radikaliseringsprocess är mycket
viktigt. Många situationer i spelet kan
utlösa tidigare erfarenheter, starta
kända beteendeskript som kan leda
till en möjligen farlig situation. Det är
en ungdomsarbetares beslut att välja
lämpligt verktyg, ta en titt på våra

förslag bredvid beskrivningarna av
verktygen.

Hur edu-LARP hjälper till att förvärva
nämnda "immunitetsattityder":

+ The flow och nedsänkning hjälper
till att komma in i ett tillstånd av
"djupinlärning",

+ för att uppnå det är pre-LARP-
workshops viktiga (modererande
gruppdynamik, så att människor
kan känna sig bekväma med
varandra, såväl som att utveckla
sina karaktärer i spelet, ändra
utseende, öva på att vara
karaktär),

+ välutformad debriefing och
derolling spelar en avgörande roll
för inlärning och överföring-det
räcker inte att nämna observerade
fenomen, utan också diskutera
deras essens och inverkan på sig
själva.

+ spelare har möjligheter att utöka
sitt empati omfång för andra
människor, samt öka nivån på
empati och förståelse för motiv,
resonemang och beteenden från
alla sidor av socio-politiska
konflikter,

+ spelare har möjligheter att
utvecklas och utöva
självförtroende, självförtroende,
få självförtroende,

+ spelare utvecklas och leker med
tillhörighet till den socio-politiska
gemenskapen av människor,
märker människor bakom
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en systemen,

+ Spelare experimenterar med olika
lösningar för sociala problem, sätt
att uppnå en social förändring,
observera konsekvenserna av sina
beslut i realtid, i en säker och
kontrollerad miljö, med
fullständiga säkerhetsåtgärder
och tillgång till proffs,

+ spelare kontextualiserar och
fördjupar komplexa situationer,
reflekterar om legitimering av
våld och utveckla moraliska koder
som förhindrar att det används,

+ utvecklar spelarnas förståelse för
sin egen roll i ett samhälle/
samhälle av olika grupper och
individer.
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Denna handbok förklarar utbildnings grunden, organisations processen och
flera tillämpningar av pedagogiska Live Action Rollspel i samband med
radikaliseringsprocesser för unga.

Det är tillägnat ungdomsarbetare, lärare, pedagoger och alla som arbetar
med unga människor i formella eller icke-formella utbildningsmiljöer.

Manualen skapades av konsortiet av partner inom Erasmus+ -programmet
(strategiska partnerskap inom ungdomsområdet) ”DiveIN - utveckla eduLARP
-metodik för att förhindra våldsam radikalisering av unga” under 2019-2021.
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