Spørgeskemaundersøgelse – mini-rol 2014: Tilfredshed
Vi har lavet 2 undersøgelser: En som henvender sig til spillerne, og en som henvender sig til forældrene (se
side 7). Samarbejdet med begge parter er vigtigt for at opnå en høj kvalitet af underholdning 

Spiller-undersøgelsen:
Denne undersøgelse var henvendt til børnene. Vi ønskede at se hvad de syntes om at gå til mini-rol ret
socialt og plotmæssigt. På de fleste spørgsmål er der kommet 15-16 svar ind. Det var ikke så mange som
håbet, da vi oftest er mellem 40 og 60 spillere til mini-rol. Om ikke andet, så viser dette dog et udsnit af
tilfredsheden om at gå til mini-rol, så noget klogere er vi da blevet.
Spørgsmål 1: Hvor glad er du for at gå til mini-rol?
Hvilket af disse udsagn passer bedst på det du tænker:

Jeg elsker at gå til mini-rol!
:D

1
1

Jeg kan godt lide at gå til
mini-rol

1

Det er okay…

Jeg kan ikke så godt lide
mini-rol
Jeg kan slet ikke lide at gå til
mini-rol :(
Det ved jeg ikke

13

1

Spørgsmål 2: Hvorfor går du til mini-rol?
Du må gerne give mere end ét svar…

Fordi jeg kan lide at slås
3
Fordi jeg kan lide at spille
skuespil

11
7

Fordi jeg synes at det er
spændende at være med i
historierne
Fordi jeg er sammen med mine
venner
5
11

Fordi børnene selv bestemmer.
Der er ikke ret mange voksne

Ekstra kommentarer dertil fra børnene:




Fordi der er plads til at være sig selv.
Fordi man har mulighed for at lave sin helt egen historie.
Fordi det er sjovt!

Spørgsmål 3: Vi vil gerne vide lidt om, hvordan du har det med de andre børn til mini-rol…
Føler du dig velkommen af de andre børn når du kommer?

1

Ja
Nej
Ved ikke
14

2

Kan du finde en gruppe at være sammen med, hvis du vil?

1

1

Ja
Nej
Ved ikke
13

Har du fået nye venner til rollespil?

2
Ja
2

Nej
Ved ikke
11

Er der nogen af dem til rollespil, som du ikke kan lide?

3

1
Ja
Nej
Ved ikke
11

3

Bliver du nogen gange drillet til rollespil?

Ja
Nej
Ved ikke

15

Er du glad nok for de voksne som leder rollespillet?

Ja
Nej

Ved ikke
15

Opsummering: Vi er rigtig glade for at se, at langt størstedelen trives. Det har været af vores opfattelse, at
spillerne har været rigtig gode til at tage imod hinanden og hjælpe de nye med både regler og roller. Det ser
vi også, når mini-rol’erne rykker op til Skyggekrigene (store-rol). Hvis der bliver problemer, er spillerne gode
til at komme til os GM’er i stedet for at komme op at toppes. Hvor er det nogle dejlige spillere vi har 

4

Spørgsmål 4: Synes du at reglerne er nemme nok at forstå?

2

Ja, det synes jeg
Ja, men jeg skulle bruge lidt
hjælp fra en anden
Nej, jeg havde lidt svært
ved dem
Nej, og jeg forstår dem
stadig ikke helt

13

Spørgsmål 5: Synes du at der skal laves noget om i reglerne? Hvad?
Du må gerne give mere end ét svar:

Jeg synes at det er godt
som det er nu

2
2

Jeg vil gerne have flere
nye racer
10

6

Jeg vil gerne have
andre oplæringer
Jeg vil gerne at alle kan
få større og mere
magiske evner

Vi har i tiltaget til 2014 indsat 2 nye racer med egne evner i forbindelse med vores nye tema ”engle og
dæmoner”. Det er nu muligt at spille halv-engel eller halv-dæmon, samt alle de racer, som har været
førhen. For at regelsættet ikke bliver for langt, har vi dog valgt at flytte de racer, som ikke har kæmpestor
betydning for årets tema til sit eget lille hæfte. Du kan finde dem på samme side som reglerne. Derudover
laver vi nogle ekstra magiske evner, som kan tilegnes igennem magiske genstande og plots i den
kommende tid.
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Spørgsmål 6: Hvad synes du om historierne til mini-rol?

Jeg synes at de er rigtig
spændende

3

Jeg synes at de er gode
nok
Jeg synes slet ikke at der
skal være historier
Jeg synes ikke at de er så
gode
Jeg synes at de er dårlige
12
Det ved jeg ikke

6

Forælder-undersøgelsen:
Denne undersøgelse var henvendt til forældrene. Vi ønskede at se, hvordan de oplever deres børns tur til
mini-rol, om man kan føle sig tryg som forælder og om der er tiltag, som vi arrangører kan gøre, for at gøre
det bedre. Der er 15 forældre, som har besvaret dette skema.
Spørgsmål 1: Hvor tilfreds oplever du overordnet set at dit barn er med at gå til mini-rol?

MEGET tilfreds
4

Godt tilfreds
Nogenlunde tilfreds
Ikke ret tilfreds
11

MEGET utilfreds

Spørgsmål 2: Hvordan oplever du børnenes fællesskab til rollespil? (specielt dit eget barns).
Sæt kryds ved de udsagn, som du synes passer bedst:

De virker til at være gode til at tage
imod nye børn
Man føler sig velkommen

12

13

Mit barn føler sig anerkendt til minirol
Mit barn har fået nye venner
Jeg har tiltro til at overlade børnene
til arrangørerne
4
10

Det er svært at komme ind i rollespil
som ny
Man føler sig ikke velkommen
Mit barn føler sig drillet til mini-rol

15

Jeg føler mig ikke tryg ved
arrangørerne
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Der var faktisk ikke en eneste forælder, som havde et negativt udsagn. Hvor er det dejligt at se! :D

Spørgsmål 3: Lige nu har vi kun mini-rol som aktivitetstilbud for denne aldersgruppe. Her er en række
ideer til andre ting, som kunne laves med mini-rol'erne og jer forældre. Ville du/dit barn være
interesserede i at deltage i nogle af disse andre arrangementer, hvis de blev lavet?:

8

12
Workshop
Hyggeaften

6

Hjælp til at starte ved SK
Oplysningskurser
Forældre-aftener

9

13

Hvis du spørger dig selv om, hvad disse forskellige ting betyder, så er der en kort beskrivelse her:
Workshop: Forældre kan med sit barn selv lære at lave sit eget unikke rollespilsgrej for billige penge med
hjælp fra ældre spillere.
Hyggeaften: Børnene samles til fælles-lege og måske en hyggelig film på en skole
Hjælp til at starte ved SK: Mini-rol-arrangørerne holder nogle enkelte aftener, hvor mini-rol'erne sættes ind
i reglerne til SK, og får hjælp til at lave karakterer (og evt. grupper).
Oplysningskurser: Forældre inviteres til kurser om hvad rollespil egentlig er, og hvad det gør for børns
udvikling.
Forældre-aftener: Et halvårsmøde, hvor mini-rol kan samles og snakke med arrangørerne og hinanden om
mini-rol, børnenes oplevelser og hvordan det kan forbedres.
Opsummering: Vi er desværre kun 2 arrangører til mini-rol, som har et travlt hverdagsliv ved siden af (og vi
arrangerer også begge for Skyggekrigene nu), så det er begrænset hvor mange tiltag vi kan tage alene. I
første omgang vil vi gerne se på at lave en workshop, og tilbyde hjælp til de mini-rol’ere, som gerne vil
begynde til SK. Hvis du som forælder er ivrig efter at hjælpe med et tiltag, så skriv endelig til os.
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Spørgsmål 4: Er der noget, som vi arrangører kan gøre for at give dig og dit barn en bedre oplevelse med
mini-rol?




En guide til nye forældre med eksempler på dragter, så man kan få en ide om, hvad der kan laves
og hvad der skal medbringes.
Arrangørerne kan lave sværd og dragter til børnene
En telefonliste, så børnene kan få kontakt til hinanden mellem spilgangene. Det er synd, at når de
får nye venner, så ses de kun en gang om måneden.

Vi vil nok aldrig komme til at lave grejet til jeres børn. Det er lidt optimistisk hvis vi to frivillige arrangører
skulle lave dragter og våben til 60 børn. Til gengæld vil vi gerne se om der kan blive arrangeret en
workshop, hvor forældre og børn sammen kan få hjælp til at sy kostumer, bæltetasker, bannere og lave
rustninger og våben. Vi vil forsøge at starte en telefonliste, så I kan kontakte hinanden. Jeg håber at det
bliver til noget, så børnene kan ses oftere 

Spørgsmål 5: Har du nogle kommentarer, som du vil knytte til sidst på vegne af dig eller dit barn?
Her er kommentarerne citeret. Da vi læste dem, måtte jeg næsten fælle en tåre. Det er sådan noget her,
som giver evig lyst til at fortsætte!:









”Vi er meget glade for minirol tilbudet!! Kunne ønske os at der kunne være flere gange :-)”
”Generelt syntes jeg I er en fantastisk flok og jeg er glad for at min dreng har fundet den her
interesse, det er sundt at "lege", børn bliver alt for hurtigt store i dag”.
”Vi synes, at I gør et fantastisk stykke arbejde - tak for det! :-)”
”I skal have stor ros for at møde op gang efter gang. Børnene glæder sig”
”Flot arbejde”
”Mine 2 drenge glæder sig til rollespil. Der går ikke en dag uden de snakker om de oplevelser de har
fået. De har fået nye venskaber og deres venner får de med til rollespil. Stor tak til arrangørerne
som brænder for det her! Det betyder så meget at vores børn får gode oplevelser og det får de
her!”
”We love it. Tak til arrangørerne som troligt stiller op”.

Tak for de mange besvarelser!
Mvh. Susanna og Tobias – arrangører for mini-rol
mini-rol@denglemtelegion.dk
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