
Junior nanospil      

Fastaval Junior 2017 – og videre ud i Verden     

Junior nanospil er en håndfuld meget korte rollespilsscenarier. 
Ud fra dem skal I spille eventyr med dyr – fjollede eller lidt 
uhyggelige, med hjælp fra nanospillenes regler. Samtidig lærer I 
noget om at finde på eller tage ansvar i rollespil OG laver fine 
små historier sammen.

Spillene er lavet til fire spillere i omegnen af 12-14 (og
barnlige voksne), samt én spilformidler. Spillerne 
behøver ikke have nogen videre erfaring med rollespil
– alt hvad det kræver af dem er, at de er med på at 
lege. Og hvis bare de er lidt med, skal det nok 
komme.

Spilformidleren kan være barn eller voksen, og 
behøver heller ikke dyb erfaring ud i rollespil, bare 
vilje og evne til at være tovholder. Hvis der kun er tre 
ikke-formidler spillere, kan formidleren sagtens spille 
med, og ellers hjælper de uden at spille med som 
spillere. Og hvis spillerne kun er barnlige voksne, kan
spilformidleren undværes.

Junior nanospil er lavet med henblik på den størst 
mulige belejlighed og brugervenlighed. Det skal være 
til at printe og bruge uden videre, på conner eller 
andetsteds, af folk som gerne vil have det sjovt og 
give børn en let introduktion til rollespil. Der er 
masser af spil at hente i dem (vi er ganske stolte), men
barren er ikke høj, hverken for deltagere eller 
arrangører/formidlere.

Bidrag fra Asbjørn Olsen og Mads Egedal Kirchhoff 
(Ina og hendes bjørn), Terese M.O. Nielsen (Hvem elsker 
Prinsen og Den store Grønbuks) og Troels K. Pedersen 
(Kål på floden). Redaktion af Troels K. Pedersen.
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Den Store Grønbuks
af Terese M.O. Nielsen

I skal digte et omvendt associationseventyr ved hjælp 
af fantasi og samarbejde.

Undervejs skal I hitte på idéer hurtigt og øve jer i at 
bygge videre på andre spilleres tidligere indfald, sådan 
at I får en fælles historie ud af det.

Én af jer er oplæseren.

Når oplæseren kommer til et ORD med STORE, 
FEDE BOGSTAVER skal en af deltagerne vælge et 
ord at bytte det ud med. 

Oplæseren peger på en deltager og beder ham eller 
hende tænke på det mest oplagte, der kunne stå - og 
derefter finde på det modsatte af den første idé. Brug 
dette ord fremover i teksten, når det samme ORD står
med STORE, SKRÅ BOGSTAVER. Næste gang er 
det en ny deltagers tur til at finde på et ord.

Spil gerne Den Store Grønbuks to gange i træk.



Der var engang en PERSON, der boede langt ude i
LANDSKABET sammen med sin CHEF.

PERSONEN skulle en dag af sted til et FAMILIE-
MEDLEM med en kurv fuld af NOGET for
CHEFEN. ”Pas på, du ikke går væk fra vejen,

PERSON”, sagde CHEFEN. ”SKURKEN kan ligge på
lur efter PERSONER som dig.”

PERSONEN gik gennem LANDSKABET, hvor
han/hun mødte en HJÆLPER, der var ved at

ARBEJDE med sit REDSKAB. HJÆLPEREN spurgte
PERSONEN: ”Hvorfor går du helt alene gennem

LANDSKABET?”. PERSONEN svarede: ”Det er fordi
jeg skal bringe denne kurv med NOGET til mit

FAMILIEMEDLEM for min CHEF.” ”Så må du passe
godt på SKURKEN”, sagde HJÆLPEREN.

Pludselig dukkede SKURKEN op. ”Hvad har du i
kurven, lille PERSON?”, spurgte SKURKEN. ”Det er

NOGET, som jeg skal bringe til mit FAMILIE-
MEDLEM for min CHEF.”, svarede PERSONEN.

SKURKEN tænkte ved sig selv: ”Jeg vil gerne have fat i
den kurv med NOGET.”, og så løb SKURKEN i forvejen

gennem LANDSKABET. Og da SKURKEN kom til
FAMILIEMEDLEMMETS hus, åd SKURKEN

FAMILIEMEDLEMMET, tog hans/hendes tøj på og
lagde sig i sengen.

Lidt efter kom PERSONEN til FAMILIE-
MEDLEMMETS hus og så SKURKEN, der lå i sengen

med FAMILIE-MEDLEMMETS tøj på. 

”Hvorfor har du så store SANSEAPPARATER?”,
spurgte PERSONEN. 

”Det er for at jeg bedre kan SANSE dig”. 

”Hvorfor har du så flade KROPSDELE?” 

”Det er, fordi de er blevet kørt over af et
TRANSPORTMIDDEL i går.”

”Men hvorfor har du så stærke EN ANDEN SLAGS
KROPSDELE?”.  

”Det er for at jeg bedre kan stjæle din kurv med
NOGET!”

Og så overfaldt SKURKEN PERSONEN og tog kurven
med NOGET.

Men HJÆLPEREN var blevet bekymret og var fulgt
efter PERSONEN gennem LANDSKABET. Og netop

nu brød HJÆLPEREN ind gennem døren til FAMILIE-
MEDLEMMETS bolig og skar maven op på SKURKEN

med REDSKABET, så FAMILIEMEDLEMMET
kunne komme ud. Og så levede de lykkeligt til deres

dages ende. 



Kål på floden
af Troels Ken Pedersen    

Kim skal bringe en ulv, et får og et kålhoved med hjem til mor 
og far, og der er en flod i vejen. Der er kun en meget lille båd, 
og ulven vil spise fåret som vil spise kålen. Hvordan skal det 
dog gå?

Spillet går ud på at løse et hovedbruds-problem, men 
det handler om at have det sjovt mens alle tager 
ansvar for deres rolle og funktion i spillet. Det gælder 
om at overholde reglerne, men samtidig spille sin 
karakter så der bliver nok kaos til at det er sjovt og 
udfordrende. Det vigtige er ikke at løse problemet, 
men at alle morer sig.

Gådeløsning og det at spille din rolle så du og dine 
medspillere morer jer er to forskellige ting, og en del 
af spøgen her er at I skal begge dele.

Læs side 2 op for alle, før I går i gang.



Kim er på vej hjem til mor og far fra markedet med 
ulven, fåret og kålhovedet. Kålhovedet vandt en 
medalje på markedet, og er meget stolt. Nu skal de 
over floden, og der er kun en meget lille båd. Alle er 
talende roller, også kålhovedet. To ender af lokalet er 
flodbreder, I starter på den ene. Midten er floden. 
Kim skal have alle over floden, så I kan fortsætte 
hjemad sammen. Hvis det lykkes, slutter spillet.

Det tager mindst fem minutter at gøre båden klar 
første gang – sæt en timer. I løbet af den tid skal alle 
fortælle om en ting, der skete på markedet.

Hvis nogen bliver spist, så bytter alle til en rolle 
som de ikke har haft før, og I prøver igen. I har fire 
forsøg i alt. MOR JER GODT!

FÅR: Den ældste spiller som ikke er Kim eller Kål. Du er
et fint, fluffy og godmodigt får, som dog er vildt 
forelsket i (og vil spise) kålhovedet. Ros gerne Kål 
for at være meget fin kål. Hvis du nogensinde er 
sammen med Kål, og Kim ikke er på samme 
flodbred, skal du tælle stille til ti og så kaste dig 
over Kål og sige ”namnamnam!” (og så slutter 
dette forsøg)

ULV: Den sidste spiller. Du er en tam men meget 
snedig og meget sulten ulv. Du holder af Kim, men
vil også virkelig gerne spise fåret. Giv gerne Kim 
hjælpsomme råd – men dit mål er at blive alene 
med Får. Hvis du nogensinde er sammen med Får, 
og Kim ikke er på samme flodbred, skal du tælle 
stille til ti og så kaste dig over Får og sige 
”namnamnam!” (og så slutter dette forsøg)

KIM: Den yngste spiller som ikke kender løsningen. Kun 
Kim kan sejle båden, og Kim kan kun have én 
anden med. Kim er klog, men lidt træt og forvirret, 
og vil gerne have alle trygt med hjem til mor og far.
De gør hvad du siger, når du er på samme flodbred
som dem. Du kan krydse floden og have én med 
ved at tager én i hænderne og så sejler I over ved at
hoppe over sammen med en masse bittesmå skridt,
mens I siger ”sejlesejlesejle...”

KÅL: Den sejeste spiller som ikke er Kim. Du har 
vundet en medalje på markedet, og er MEGET 
stolt. Det klart vigtigste for dig er at alle forstår, 
hvor fantastisk flot og vitaminrigt et kålhoved du 
er. Find evt. noget, der kan være din medalje.



Hvem elsker Prinsen?
af Terese M.O. Nielsen        

I skal spille en historie, hvor I kommer til at stille 
opgaver til hinanden og at løse dem i fællesskab, 
mens I lever jer ind i en rolle. Én af jer er oplæser. I 
skal bruge en flaske eller lignende til at spille Prinsen.

I laver et eventyr med 4 scener - 3 prøvelser og en 
afslutningsscene. I prøvelserne er én af jer en 
biperson, der stiller spillerne en opgave. I klarer alle 
prøvelserne, men I skal rollespille hvordan. Hjælp 
gerne hinanden. Oplæseren fortæller, hvem der er 
med i scenerne, og hvad der skal ske, ud fra 
beskrivelserne til højre. 

Åh nej! Dragen har fanget Prinsen og holder ham spærret inde i 
toppen af sit tårn. I er Prinsens bedste venner og skal befri ham.

Hvem er I? Rul en terning 2 gange og læs højt. 
Beskriv derefter én ad gangen, hvorfor Prinsen sætter
netop dig højest.

  Jeg er
1. Prinsens forlovede, Prinsessen
2. Prinsens trofaste hvide Ganger
3. Prinsens bedste ven, Ninjaen
4. Prinsens trofaste Jagthund
5. Prinsens Fægtemester
6. Prinsens gamle Barnepige

  Som
1. Elsker mudder og altid bliver snavset
2. Altid vil slås
3. Er meget optaget af sit udseende
4. Er bange for mørke
5. Forklarer alting for at vise sin klogskab
6. Altid er bekymret

I møder Heksen i Skoven. Den af jer, der har flest små søskende, 
spiller Heksen. Heksen vil have jer til at bringe noget med tilbage fra 
Dragens tårn. Hvad vil heksen have? Spil scenen.

I møder Vagten foran Slottet. Den højeste af jer spiller Vagten. I 
skal overvinde Vagten for at komme forbi. Vagten bestemmer, om 
det er ved slås/spille kort/spytte langspyt/gætte gåder eller noget 
helt andet. Spil scenen. HUSK, I kommer forbi!

I møder Kokken i køkkenet. Den af jer, der senest har lavet mad, 
spiller Kokken. I skal bestikke eller smigre Kokken for at finde den 
hemmelige dør til tårnet. Hvad vil Kokken have? Spil scenen.

I tårnet møder i Dragen på sin Bunke Guld. Den af jer, der har 
flest kontanter, spiller Dragen. Dragen elsker Prinsen og vil beskytte 
ham. I skal overbevise Dragen om, at Prinsen vil have det bedre hos 
jer. Spil scenen. HUSK, dragen bliver overbevist!

Hvem elsker Prinsen mest? Sæt jer i en rundkreds og snur ham 
rundt. Prinsen peger på den, han elsker mest.

PS Hvad sker der, når I opfylder Heksens ønske? Et nyt eventyr?



Ina og hendes Bjørn
af Asbjørn Olsen og Mads Egedal Kirchhoff      

I skal sammen skabe en uforudsigelig historie om 
pigen Ina og hendes ven Bjørnen, som er langt ude i 
den mørke skov og prøver på at komme hjem. 
Skoven og Heksen sætter udfordringer for Ina og 
bjørnen, terningerne afgør udfaldene og hvem der 
bestemmer slutningen.

Spillet kan slutte pludseligt, så planlæg ikke for meget,
men fokuser på hvad der foregår i historien lige nu og
byg på det. Formidleren bør spille Heksen eller 
Skoven. Som formidler skal du måske hjælpe spillerne
i gang med at bruge deres evner, og med at stille 
hårde spørgsmål. Vær ikke bange for at hjælpe!

Det gælder om at tage ansvar for at finde på, og for at
bygge videre på hvad de andre finder på, på en måde 
så I sammen skaber en både uhyggelig, sød og 
overraskende historie. Tænk dystert og sødt og ha' det
sjovt.

Tak til Epidiah Ravachol og Brave



BEGYNDELSEN. Ina starter spillet ved at fortælle 
hvad der er i hendes rygsæk og hvorfor det er vigtigt 
for hende. Skoven beskriver hvor vi er, Heksen 
farerne og Bjørnen vejen frem. Spil frit videre derfra.

Når Heksen eller Skoven starter en udfordring ruller 
udfordreren én terning og beskriver hvad der stopper 
Ina og Bjørnen. Én af Ina og Bjørnen  (eller begge) 
beskriver hvordan de møder udfordringen med de 
færdigheder som de er gode til og ruller en terning. 
Den/de der rullede højest tegner også et mærke. Når 
én spiller har TRE mærker, og flest, afgør de Ina og 
Bjørnens skæbne og fortæller slutningen.

Hvis et af Ina eller Bjørnens rul er højere end 
udfordringen, stiller Heksen eller Skoven et hårdt 
spørgsmål, Ina eller Bjørnen finder på svaret og 
fortæller så hvordan de kommer videre.

Hvis ikke Ina eller Bjørnen ruller højere end 
udfordringen, spørger de Heksen og Skoven om en 
hemmelighed. Heksen og skoven finder på svaret og 
fortæller hvad Ina eller Bjørnen mister for altid.   

INA, en 14-årig pige vildfaren i den dybe, mørke, 
mærkelige skov. Vil hjem. God til værktøj, omhu, 
finde på, medfølelse, kærlighed.

BJØRNEN, Inas bedste ven. Kan ikke snakke, 
beskriver sine handlinger. Forstår Ina. God til 
styrke, vildskab, at gøre som man gør i skoven, at handle 
uden tøven, kærlighed.

HEKSEN, interesseret i Ina på godt og ondt. 
Kan bruge magi; kontrollere skygger, forvandles, 
påkalde ravne, manipulere følelser osv. Kan starte
en udfordring eller støtte en side i en.

SKOVEN, og alt i den; frådende dyr, fælder, 
gamle gravstene, jægere, stikkende planter osv. 
Gør det interessant og svært for Ina at komme 
hjem, udnyt deres frygt. Starter udfordringer.


