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Sammanfattning  

I detta arbete undersöks bordsrollspel som pedagogisk metod. Spelets komponenter, berättande, drama och spel, 

undersöks i detalj och i förhållande till bordsrollspel. Bordsrollspel som pedagogisk metod är ett mer eller mindre 

obefintligt forskningsområde, och detta är ett försök att sammanställa de empiriska undersökningar som gjorts för 

att lägga en grund till vidare forskning.  

 

Komponenterna berättande, drama och spel är alla hörnstenar i bordsrollspel som metod. Komponenternas fördelar 

belyses var för sig och även tillsammans inom ramen för bordsrollspel. Detta arbete försöker även poängtera 

skillnader mellan bordsrollspel och andra former om rollspel som mer frekvent än det tidigare används inom 

undervisning.  

 

Resultatet av arbetet visar att bordsrollspel, om än relativt oprövat, har stor potential som metod inom 

litteraturundervisning. Grunden till detta resultat är att berättelsen ger metoden en tydlig form och hjälper eleverna 

se det lästa i ett sammanhang; drama hjälper eleverna anta nya identiteter och öppnar för nya perspektiv samtidigt 

som flera minnessystem aktiveras; spelet lägger tydliga regelramar för undervisningen och dess element har visat 

sig vara motiverande i stor utsträckning. I bordsrollspel samspelar dessa tre komponenter.  
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1 Inledning 
Skönlitteraturens roll i det svenska klassrummet har diskuterats intensivt och vikten av 

läsning har betonats men frågan är hur läsningen ska behandlas. Nya medier tar sig ständigt in 

i klassrummet och den tryckta boken anses av många vara i farozonen i konkurrensen med 

dessa nya medier. Kan lärare stärka litteraturundervisningen med hjälp av nya medier och 

upplevelsebaserat lärande som pedagogiska verktyg och i så fall hur? Det talas i högre 

utsträckning än tidigare om spelbaserat lärande, där undervisningen tar sin utgångspunkt i 

olika typer av spelaktiviteter. Även spelifiering är omtalat, där centrala element från olika spel 

används i undervisningen. Vi vill i denna uppsats undersöka dessa teorier och metoder, samt 

undersöka möjligheten att introducera genren bordsrollspel i skolans litteraturundervisning. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka bordsrollspel som undervisningsmetod. Vi ämnar 

också undersöka hur bordsrollspel motiverar eleverna samt ger skönlitteratur den plats i 

klassrummet många menar att den har förlorat. Bordsrollspel skulle potentiellt kunna 

motivera elever och användas inom litteraturundervisning. Med detta arbete vill vi belysa av 

vilka komponenter vi identifierat bordsrollspel består samt hur dessa kan främja elever i deras 

kunskapsutveckling. Vi vill finna svar på följande frågeställningar: 

 

• Hur kan användandet av bordsrollspel inom ramen för litteraturundervisning 

legitimeras? 

• Vilka funktioner fyller berättande, drama och spel generellt i undervisningen och 

specifikt i bordsrollspel som pedagogisk metod enligt forskning? 

 

1.2 Disposition 
Arbetets resultatdel är indelad i fyra avsnitt: Rollspelet, Berättelsen, Dramat och Spelet. I den 

första delen redogörs det för pedagogiskt rollspel och bordsrollspel som 

undervisningsmetoder och i de tre resterande delarna undersöks komponenter som återfinns i 

bordsrollspel för att försöka finna svar på våra frågeställningar. Varje avsnitt är indelat i flera 

underrubriker för att ge en så bred bild av området som möjligt. Avsnittet Rollspelet ges mer 

utrymme än övriga avsnitt, då denna del betraktas som primär för arbetets syfte. 
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1.3 Genomförande och urval 
Vi har studerat forskning och litteratur som fokuserar på användandet av spelelement i 

undervisningen, motivering av elever och rollspel som undervisningsmetod. Även om 

begreppet bordsrollspel inte förekommer i många av texterna har vi i de metoder vi undersökt 

identifierat element och komponenter som återfinns i bordsrollspel. För att definiera rollspel 

har vi använt oss av den definition Fredrik Axelzon med flera presenterar som utgångspunkt 

(2007:8). Enligt denna innebär bordsrollspel att alla deltagare i spelet gestaltar en roll och 

handlar som denna i en särskild situation. Då denna definition, som så många andra, är 

generell och bristfällig har definitionen förtydligats och fördjupats med hjälp av andra källor. 

Den empiriska forskning som Axelzon med flera presenterar i sin bok Rollspel i skolan – 

Upplevelsebaserat lärande är att betrakta som en grundstomme i detta arbete och inom 

rollspel som forskningsområde.  

 

Vi har sökt efter både svenska och internationella artiklar kopplade till de komponenter som 

tas upp. Vi har använt oss av UniSearch och Google Scholar. De sökord vi har använt är: 

Storytelling in the classroom, Drama in education, Process Drama, Role play och Applied 

Drama.  

 

Då forskning kring bordsrollspel inte är omfattande undersökte vi även icke 

forskningsbaserade texter och tidningsartiklar. Vi valde att ta med dessa texter då de 

innehåller uttalanden från lärare och annan personal inom skolväsendet och berör deras 

erfarenheter om motivation och spel inom undervisning. Detta för att ge en överblick av 

rollspel, inte bara som forskningsområde utan även som praktisk metod i klassrummet.  

 

1.4 Avgränsningar 
Då vi båda utbildar oss till gymnasielärare är det denna åldersgrupp vi huvudsakligen 

fokuserat på, men den litteratur vi tagit del av riktar in sig på elever i olika åldrar. De metoder 

som presenteras i arbetet kan dock användas även för andra åldersgrupper. Bordsrollspel är 

också i sig en avgränsning från andra former av rollspel som lajv och RPG-datorspel (Role 

Playing Game). Lajv bär stora likheter med drama där deltagarna förkroppsligar sina roller 

och likt improvisationsteater gestaltar dessa. RPG-datorspel är i första hand ett dator- eller tv-

spel där spelaren själv får skapa sin karaktär och påverka hens attribut och aktioner.  

Bordsrollspel är däremot en litterär genre och faller sig därför naturlig som område att 

undersöka som metod för litteraturundervisning. 
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2 Bakgrund 
I en artikel i Lärarnas Tidning (Kling 2013) säger Joanna Giota, docent vid Göteborgs 

universitet, att skolan misslyckas med att möta elevernas inre motivation, med andra ord deras 

lust att lära. Läroplanerna understryker vikten av att detta tillgodoses. Läroplanerna 

förespråkar även individualisering med motiveringen att alla lär sig olika och i olika takt. 

Giota menar att skolvärlden snarare sett detta som en uppmaning att sätta elever i enskilt 

arbete istället för att ta reda på hur man som lärare finns tillgänglig för samtliga elever efter 

behov. Vidare menar Giota att det är i tillfällen som dessa, om eleverna inte får stöd i det egna 

arbetet, som lusten att lära förloras.  

 

Att skapa och bibehålla motivation för en traditionell undervisning kan vara nog så svårt. 

Johan Svedjedal menar att bokläsning blir allt mer svårmotiverad i de nya mediernas dån. 

Vidare menar Svedjedal att de nya medierna dock kan vara ett stöd för att stärka litteraturen; 

en process som han kallar Gutenbergförmågan (Svedjedal 2006:26). Exempelvis har 

dagspressen länge stärkt litteraturen genom att erbjuda bokrecensioner och idag stärker 

läsplattor litteraturen genom att erbjuda läsning på ett sätt den digitalt infödda generationen är 

van vid.  

 

Enligt Jane McGonigal är det elevernas relation till tv- och datorspel som lägger grunden till 

hur motiverade de är i skolan. De spel eleverna är vana vid erbjuder intensivt 

spelarengagemang och en hög grad av aktiv medverkan (McGonigal 2011:127). Detta i 

samband med Giotas utsaga om att elever inte får det stöd de behöver gör att det inte är svårt 

att se den bristande motivation som präglar dagens elever. Enligt Marc Prensky handlar det 

om att få eleverna engaged eller enraged, att engagera dem på sätt de är vana vid eller att 

tvinga dem utstå aktiviteter utan någon som helst motivationsfaktor (I McGonigal 2011:127 

f.).  

Om skolan tar vara på vad elever finner motiverande, i detta fall spel, är inte lösningen på det 

problem Giota presenterar långt borta; det är inte eleverna som är omotiverade - det är skolan 

som inte lyckas erbjuda stimulerande undervisning (Kling 2013). 
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3 Pedagogiska verktyg för litteraturundervisning 
I denna del kommer först rollspel som pedagogiskt verktyg att undersökas. Därefter 

undersöks de i bordsrollspel förekommande komponenterna berättelse, drama och spel var för 

sig.  

3.1 Rollspelet 
 
3.1.1 Pedagogiskt rollspel 

Alla former av rollspel handlar i grunden om att deltagare får gestalta en person och agera 

som hen i en särskild situation (Axelzon et al. 2007:8). Precis som begreppet tyder på spelar 

deltagare en roll i ett spel, men detta skrapar bara på begreppets yta. Mer detaljerade 

definitioner visar att det finns många olika varianter av rollspel som skiljer sig från varandra. 

Framförallt finns det en stark divergens mellan bordsrollspel och vad vi valt att kalla 

pedagogiskt rollspel. Med pedagogiskt rollspel avses den form som förekommer i svensk 

skolundervisning 

 

Skolverket uppmuntrar lärare att använda sig av rollspel, men beskriver inte vad begreppet 

innebär eller hur metoden ska användas. Det enda stöd Skolverket har publicerat på området 

är en forskningsartikel av Anders Broman (2016) som skriver att: ”Det gemensamma är att 

elever får anta roller av olika aktörer i samhället”, vilket är ospecifikt. Framförallt skiljer sig 

pedagogiskt rollspel då inte från användandet av drama i skolan, där elever också får spela 

roller.  

 

Det är däremot inte fel att dra paralleller till användandet av drama, då internationell 

forskning om processdrama, en form av pedagogiskt drama som fokuserar på processen, kan 

ge en mer nyanserad bild av pedagogiskt rollspel. Forskare som Dorothy Heathcote och Gavin 

Bolton skriver om rollspel i sin forskning, men då i regel som ett verktyg inom processdrama 

och inte som en egen metod. Pedagogiskt rollspel har också sin bakgrund i 

gruppterapimetoden psykodrama, där deltagarna genom att spela roller får skaffa sig insikter 

och öva sig i sociala färdigheter (Nationalencyklopedin). Bolton som också har bakgrund 

inom psykiatrin har hämtat inspiration därifrån. Bland annat skapade han en form av rollspel 

inom psykodrama där deltagarna, psykiskt sjuka patienter, sittandes tillsammans i ring fick 

improvisera fiktiva händelser med fokus på konkreta problem. Han kallade det för sitting 

down drama som sedan har utvecklats för att kunna användas i skolans värld med elever, men 
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då vanligtvis benämnt endast sitting drama. Metoden har visat sig vara gynnsam inom 

litteraturundervisning (Bolton & Heathcote 1999:38 ff.; Schneider et al. 2006:63).  

 

Pedagogiskt rollspel kan användas inom flera skolämnen. Inom samhällskunskapen ökar 

riksdagsrollspel och FN-rollspel elevernas kunskap och självförtroende gällande politik och 

inom kemi ger rollspel eleverna en chans att utveckla ett autenticitetsperspektiv som 

förbereder dem för arbetslivet (Skolverket 2016; Anker-Hansen 2015:76 ff.). Därmed kan 

pedagogiskt rollspel vara en effektiv metod i en lärares arsenal, men begreppet är fortfarande 

outforskat och det saknas konkreta råd och riktlinjer för hur lärare kan använda sig av rollspel 

på egen hand. Detta gör att lärare kan ha svårt att ta vara på rollspels fulla potential som 

pedagogiskt verktyg.  

 

3.1.2 Bordsrollspel 

Bordsrollspel är till formen berättelseskapande, interaktivt och kvantifierat. Fokus ligger 

på samberättande och går i grunden ut på att deltagare sitter runt ett bord och tillsammans 

skapar en berättelse utifrån de roller de spelar, samt vissa förutbestämda förutsättningar och 

regler (Zomborszki 1995:1). Numera kan bordsrollspel även spelas med hjälp av digitala 

verktyg, och deltagarna behöver inte vara på samma plats. Formen kan se olika ut beroende 

på vilket spel som används, men gemensamt för de flesta bordsrollspel är att de har en 

uppsättning regler, en spelledare och inte sällan en stor mängd rollspelslitteratur som 

beskriver den värld spelet utspelar sig i och dess befolkning i detalj. Ett vanligt tillbehör till 

bordsrollspel är tärningar som används för att avgöra om handlingar lyckas eller ej.    

Den berättelse som spelas kallas för äventyr, och har för det mesta en bestämd början och ett 

antal händelser som bör ske under spelandets gång. Vissa äventyr har bestämda slut, men för 

det mesta är det spelarnas val som påverkar hur det hela slutar. Bordsrollspel och deras 

äventyr är således interaktiva och föränderliga i sin natur. I sin interaktivitet besitter 

äventyren en obestämdhet skapade av tomrum som läsaren, i detta fall spelaren, själv får fylla 

ut. Bengt-Göran Martinsson kallar tomrum av denna karaktär för inomtextliga tomrum 

(Martinsson 2015:80). För att fylla dessa tomrum axlar alla spelare roller (hädanefter kallat 

rollperson) som homodiegetiska berättare och får under spelets gång göra subjektiva 

tolkningar av världen i jagform. Hur dramatiserat spelandet ska vara är upp till var grupp och 

spelare. En del spelar utklädda och talar som om de helt var sina rollpersoner, medan andra 

beskriver sin rollpersons handlingar ur tredjepersonsperspektiv. Denna valfrihet gör att alla 
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spelare kan hitta ett spelsätt som de är bekväma med och det finns inga regler kring hur själva 

gestaltandet av rollpersonen ska gå till.  

 

En av spelarna tar rollen som spelledare. Det är denna person som bestämmer ramarna för 

berättelsen och gestaltar alla personer och varelser som spelarna stöter på, så kallade 

spelledarpersoner. Spelledarens utsagor sker inte i jagform, utan ur andrapersonsperspektiv 

när det gäller rollpersoner och tredjepersonsperspektiv när det gäller spelledarpersoner. 

Spelledaren använder inre fokalisation för att förmedla hur rollpersonerna upplever världen de 

rör sig i: ”Du känner en doft av …” ”Du känner hur skräcken kryper tätt inpå …” ”Ni kan alla 

se hur solen återigen stiger vid horisonten.”  

 

För att illustrera hur de olika perspektiven används kommer här ett exempel av hur sagan om 

Rödluvan kan användas som bordsrollspel. För att få in ytterligare en spelare har Rödluvan i 

exemplet med sig sitt syskon Blåluvan: 

 

Spelledaren (Sara): Ni har gått emot er mammas uppmaning och vek av från stigen för att plocka 

blommor, men efter några timmar kommer ni fram till mormors stuga. Vad gör ni? 

 

Rödluvan (Emil): ”Inte behöver vi väl knacka på hos vår egen mormor!” säger jag och öppnar 

dörren. 

 

Blåluvan (Robin): Blåluvan ser sig omkring efter den stora stygga vargen de mötte tidigare. 

 

Spelledaren: Du ser ingen varg. 

 

Blåluvan: Hon går in och stänger dörren bakom sig.  

 

Rödluvan: Är mormor hemma? 

 

Spelledaren: Det ligger någon i sängen. Det är för dunkelt för att du ska kunna se vem det är.  

 

Blåluvan: Deras mormor har ju inte råd med ljus, så de kan inte tända. Jag vill använda min 

färdighet ”Upptäcka” för att se vem som ligger i sängen.  

 

Spelledaren: Slå en tärning.  

 

Blåluvan: Åh nej, jag misslyckas! 

 

Spelledaren: Du ser nu att det är mormor som ligger i sängen, men hennes röst låter konstig när 

hon kraxar: ”Kom närmre mina små barn, så jag kan se er bättre.” 
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Denna dialog är förvisso påhittad, men den illustrerar hur en typisk spelsituation i ett 

bordsrollspel kan se ut. Spelledaren Sara förser spelarna med grundförutsättningar som de 

sedan själva utvecklar. Blåluvans utsaga om att mormor inte har råd med ljus är ett sätt för 

spelarna att själva sätta sin prägel på berättelsen och forma den som de vill, så länge de inte 

rör sig utanför spelledarens ramar. Spelarna kan dock styra sina rollpersoner långt bortom 

spelledarens planering, varför spelledaren måste kunna improvisera och forma berättelsen 

efter rollpersonernas handlingar. Om Rödluvan och Blåluvan valt att gå från mormors stuga 

hade mötet med den lömska vargen inte ägt rum, i alla fall inte på den plats spelledaren hade 

tänkt sig.  

 

3.1.3 Bordsrollspelets pedagogik 
Bordsrollspel har stor pedagogisk potential vilket Axelzon med flera skriver om i boken 

Rollspel i skolan: Upplevelsebaserat lärande. Bordsrollspel sätter kunskapen i ett 

sammanhang på ett sätt som gör det lätt för eleverna att applicera det på sina egna liv 

(Axelzon et al 2007:10). Eleverna bygger därigenom idévärldar vilket också sker under 

spelets gång. De skapar idévärldar genom att fylla ut inomtextliga tomrum med hjälp av 

repliker och kunskap baserat på deras kulturella ram. Ett exempel är när Robin, personen som 

spelar Blåluvan, säger att det är så mörkt för att mormodern inte har råd med ljus. I hens 

kulturella ram finns det faktum att alla människor inte har råd med ljus, varför berättelsen kan 

kompletteras med denna kunskap, som de andra deltagarna får ta del av och får som insikt. Då 

bordsrollspel har en lägre abstraktionsnivå än teoretisk undervisning kan elever behandla 

kunskap med hjälp av fiktivt berättande spelet och relatera kunskap till verkliga händelser. 

”Det blir som det händer fast det inte sker” skriver Axelzon med flera (2007:11) vilket 

sammanfattar bordsrollspels simulerande förmåga. 

 

Användandet av bordsrollspel i undervisningen underlättar också för elever i deras inlärning 

då metoden hjälper dem att ta till sig och minnas kunskap. Allt som eleverna lär sig lagras i 

deras långtidsminnen som består av flera minnessystem. Det semantiska minnet, som gör att 

elever kan föreställa sig saker som de inte upplevt, tillsammans med det episodiska minnet, 

som samlar elevernas personliga erfarenheter, skapar en inre värld som blir grunden för 

elevernas föreställningsförmåga (Gärdenfors 2010:50 f.). På så sätt kan elever minnas 

information och skapa idéer, vilket blir essentiellt för deras inlärning. Genom att låta eleverna 

vara aktiva på lektioner aktiveras procedurminnet, vilket förstärker det semantiska minnet. 
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Det episodiska minnet aktiveras också, då eleverna når kunskapen genom sitt eget agerande 

vilket ger det dem en personlig koppling till inlärningen. När skoluppgiften är 

upplevelsebaserad, det vill säga när eleverna själva är aktiva och personligt involverade i 

undervisningen, aktiveras känslocentrum i hjärnan vilket förstärker inlärningen ännu mer. 

(Axelzon, Valentin & Davidsson 2007:9 f.). Inget av minnessystemen befinner sig i ett 

vakuum och genom att använda flera system simultant kan de stärka varandra. Med detta som 

bakgrund bör lärare använda sig av multikognitiva inlärningsprocesser i undervisningen. Med 

detta menar vi pedagogiska tillvägagångssätt för att aktivera flera delar av långtidsminnet 

samt andra kognitiva system parallellt med varandra. 

 

Bordsrollspel är en multikognitiv inlärningsprocess just för att det till stor del bygger på 

berättande. Genom att bejaka och använda elevers fantasi utifrån berättande får eleverna både 

använda sig av sitt semantiska och episodiska minne, men också lagra ny kunskap. I och med 

att eleverna får spela rollpersoner i en berättelse som de själva får vara med och påverka blir 

de själva känslomässigt investerade i berättelsen. Det blir en motiverande upplevelse för dem 

och bordsrollspel är med andra ord en effektiv form av upplevelsebaserat lärande (Axelzon et 

al. 2007:10). 

 

Det är genom sin fantasi som elever tar sig an nya situationer och parar ihop ny kunskap med 

befintlig. Detta har eleverna användning av både i arbetslivet och samhället i stort, men också 

under sin skoltid när de ska ta till sig kunskap. Lärare bör därför ge eleverna möjlighet att 

använda sin fantasi i undervisningen. Det menar Jenifer Jasinski Schneider, Thomas P. 

Crumpler och Theresa Rogers (2006) som ser fantasin som central vid all form av 

intellektuell aktivitet och skriver att när elever uppmuntras att använda sin fantasi i skolan lär 

de sig att tolka, värdera, reflektera och tänka framåt, samt göra kopplingar mellan 

information, kunskap och personliga erfarenheter (Schneider et al. 2006:ix).  

  

Med det sagt ska inte elever agera helt fritt, utan lärare måste fortfarande styra undervisningen 

för att säkerhetsställa att den bibehåller en hög kvalitet som utvecklar elevernas kunskaper, 

men det borde inte hindra lärare att uppmuntra elever till aktivt deltagande och interaktion. 

Först då lär de sig att tänka självständigt och finna nya lösningar på problem. Elever måste få 

lära sig att de kan påverka sin omgivning och skapa en bättre värld (Schneider et al. 2006:x). 

Detta lär sig eleverna i skolan genom uppgifter där de får använda sig av sin fantasi på ett 

multikognitivt och interaktivt sätt.  



 

11 
 

 

Bordsrollspel går steget längre än skönlitterära texter och traditionellt berättande då det är 

interaktivt. Inom litteraturundervisningen är det annars vanligt att elever begränsas till endast 

läsare vilket gör dem passiva. Det går att argumentera för att de blir aktiva genom att 

analysera och recensera vad de läser, men det är fortfarande ett statiskt förhållningssätt som 

inte förespråkar upplevelsens pedagogiska kraft. Utbytet med en text blir ömsesidigt med 

hjälp av bordsrollspels interaktiva format, vilket gör eleverna till medskapare som genom 

samarbete och förståelse formar berättelsen. Bordsrollspel är interaktiva och föränderliga och 

texter av denna typ ingår i ämnesplanen för svenska i gymnasiet, dock enbart i digital form. 

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och kommunicera i en digital 

textvärld via interaktiva texter, med motivering att det förbereder dem för ett student- och 

arbetsliv (Skolverket 2011). Begränsningen till endast digitala texttyper och textvärld kan 

vara att blunda för de möjligheter som bordsrollspel medför (Lundström 2008:128).  

 

Bordsrollspel är, utöver sin speciella texttyp, också interaktivt genom hur det används, då det 

sammanlänkar berättande med drama. Med hjälp av drama gestaltar deltagare narrativa 

aspekter i berättelsen och bygger vidare på den tillsammans. (Axelzon et al. 2007:13). I 

bordsrollspel får deltagarna som tidigare förklarats spela en rollperson. Detta gör inom 

litteraturundervisning att eleverna får undersöka intriger och karaktärer på djupet för att få en 

mer gedigen förståelse. Bordsrollspel är inte nödvändigtvis lärorikt i sig, utan i de processer 

som skapas (Fine 1983:7 f.). Bordsrollspel gör elever medvetna om strukturer och aspekter i 

texter och deras omgivning som de annars inte skulle upptäcka. 

 

Ett av huvudsyftena i svenskämnet är att utmana elevers tankesätt och öppna upp för nya 

perspektiv (Skolverket 2011). Även Axelzon med flera ser växling och insikt om perspektiv 

som viktigt och menar att det är en av de största pedagogiska poängerna med bordsrollspel, då 

metoden har visat sig vara effektiv för detta. Anledningen är enligt dem att eleverna kan 

närma sig svåra ämnen på ett distanserat sätt (Axelzon et al. 2007:12).  

Bordsrollspel i litteraturundervisning blir med andra ord ett sätt att kringgå elevers 

ideologiska individualism. Deras förmåga att tolka litteratur från flera olika perspektiv 

hämmas annars av deras subjektivitet och motvilja att analysera idéer och värderingar som de 

inte delar. Att elever ges olika spelidentiteter i bordsrollspel gör att de får utforska perspektiv 

som de annars inte hade kommit i kontakt med. Detta gör i sig inte att deras egen åsikt 

begränsas eller förringas i undervisningen. Bordsrollspelet blir tvärtom ett sätt för elever att ta 
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ett steg tillbaka och kritiskt analysera sin egen tolkning. Därför kan elevers förmåga att tolka 

och analysera litteratur utvecklas med hjälp av bordsrollspel (Svedjedal 2006:30). 

 
Det är inte bara bordsrollspel som använder sig av element från berättande och drama, utan 

det gör även andra former av rollspel i skolan, det vill säga pedagogiskt rollspel. Den stora 

skillnaden är att bordsrollspel i större utsträckning är ett spel, vilket ger deltagarna ett mål att 

arbeta mot och verktyg för att nå det. Inom pedagogiskt drama kan det vara svårt för elever att 

nå målet, då det läggs så stort fokus på processen att själva målet ibland glöms bort eller inte 

framgår för eleverna. Processen är viktig och utifrån den kan den verkliga kunskapen 

utvinnas, men ett konkret givet mål att rikta intrigen mot gör att eleverna känner att de 

fokuserar på vad som är viktigt (McGonigal 2011:21). Då kan de känna att deras medverkan 

spelar roll, att de arbetar åt rätt håll och att aktiviteten är legitim. Allt detta gör att också 

processen blir mer gynnsam och lärorik. Just så fungerar bordsrollspel tack vare sin 

utformning där en spelledare tillsammans med en grupp spelare skapar en berättelse. Det är 

spelledarens uppdrag att börja berättelsen och ge spelarna en grund att utgå från, hjälpa dem 

längs vägen och styra dem mot ett konkret slut (Axelzon et al. 2007:12).  

 

Utöver en tydlig berättelsestruktur och en genomtänkt rolluppdelning har bordsrollspel flera 

andra komponenter, varav den mest självklara är ett tydligt regelverk. I regel är regler i spel 

skapade för att underlätta spelandet för deltagarna, göra dem likbördiga och reda ut de 

svårigheter som är irrelevanta för spelet. Bordsrollspel är inget undantag, utan ett bra exempel 

på ett spel där regler fungerar.  

 

Bordsrollspels kanske främsta kvalitet är att det är motiverande. McGonigal (2011:28) menar 

att spelbaserat lärande är motiverande och gör elever glada. Hindret som McGonigal stött på 

är att spel uppfattas som lek, med andra ord en rolig aktivitet som inte medför något lärande 

(McGonigal 2011:28). Så är inte fallet med bordsrollspel. Axelzon med flera har redan 

fastslagit att bordsrollspel är lärorikt, men anser också att det är motiverande då det är en rolig 

arbetsmetod som både känns utmanande och meningsfull för elever (Axelzon et al. 2007:12). 

Vidare är bordsrollspel ett dynamiskt och varierande arbetssätt att använda sig av. 

 

Vad som särskiljer bordsrollspel från andra spel är att det är ett nollsummespel, det vill säga 

ett spel som inte bygger på att någon eller några måste förlora för att någon eller några ska 

vinna. Zomborszki (1995:3) skriver: 
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Liksom i det verkliga livet strävar spelarna framåt, var för sig eller gruppvis, och kan drabbas av 

med- eller motgångar. Just att rollspelandet befrämjar samarbete mellan deltagarna är unikt. 

Rollspelen fyller med andra ord en plats som andra spel lämnar vakant. 

 

Bordsrollspel saknar därmed det tävlingsmomentet som annars finns i spel, samtidigt som det 

är seriösare än en lek. Bordsrollspel är en pedagogisk metod (Axelzon et al. 2007:12). 

 

3.1.4 Praktisk tillämpning av bordsrollspel i litteraturundervisning 
Bordsrollspel är en potentiellt framgångsrik metod i undervisningen. Metoden legitimeras 

även väl i ämnesplanen för svenskämnet för gymnasiet, i vilken det sägs att eleven ska 

utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt, arbeta med olika typer av texter 

samt använda texter som källa till självinsikt och förståelse för andra människors livsvillkor 

(Skolverket 2011).  

För att konkretisera användningen av bordsrollspel i undervisningen kommer nu ett antal 

metoder för att arbeta med bordsrollspel i praktiken att presenteras. 

 

Adam Palmquist (2018:95) redogör för Jan Bøes berättelsetyp storyline. En 

ursprungsberättelse bryts ner i ett antal krokar, viktiga möten, personer och händelser som är 

centrala i berättelsen. Krokarna dyker inte upp i kronologisk ordning, utan utlöses då eleverna 

utför olika uppdrag. Uppdragen är uppgifter som faller inom spelets ramar. Att lösa 

uppdragen efterföljs ofta av någon belöning, antingen i spelet eller utanför. Uppdragen bör 

bygga på kunskaper och färdigheter som eleverna tidigare har övat på, och lösningen kan ske 

med handledning från läraren om var kunskapsmaterialet finns (Palmquist 2018:117; 

Gärdenfors 2010:267). När krokarna och uppdragen som leder till dessa är utplacerade är det 

upp till eleverna att möta texten utifrån de förutbestämda förutsättningarna. Det är nu själva 

spelandet tar vid; eleverna axlar sina roller och använder olika metoder och färdigheter för att 

klara uppdragen och sedan fastna i någon av berättelsens krokar. En lärare skulle kunna arbeta 

med berättelsen om Rödluvan, där de mest centrala delarna är: att gå till mormor med mat, 

träffa den stora stygga vargen, att vargen äter upp mormor och sedan försöker lura Rödluvan. 

Detta är de krokar läraren väljer ut, och dessa formar berättelsens skelett. Uppdraget eleverna 

får följer berättelsen: de ska spela sig igenom berättelsen om Rödluvan. Eleverna får sedan 

handla som de vill, men deras handlingar bör på ett eller annat sätt leda fram till krokarna. 

Vad eleverna sedan gör med krokarna är helt upp till dem, kanske finns det någonting i 

mormors korg som kan stilla vargens mordlusta?   
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Strävan efter att klara uppdragen är i sig en motivationshöjande aktivitet (Gärdenfors 

2010:267), vilket, som tidigare har påpekats, även bordrollspelandet är.  

 

Arbetssättet med berättelsen om Rödluvan kan appliceras på alla skönlitterära verk; läraren 

väljer ut ett avsnitt av verket som ska spelas, plockar ut krokarna och introducerar eleverna 

för berättelsen. När spelandet är avklarat inleds ett efterarbete där spelandet diskuteras för att 

skapa lärdomar och öka förståelsen för det litterära verket. Det är först när läsningen 

diskuteras ny kunskap kan tillkomma och vilken kunskap som ligger till grund för efterarbetet 

beror på arbetets syfte. Diskussionens fokus kan vara nya synsätt för värdegrunder eller 

renodlad faktakunskap (Axelzon et al. 2007:61). Även om det är spelandet som blir fokus för 

kunskapsinhämtningen bör efterdiskussionen vara det moment som ges mest uppmärksamhet.  

 

I en rollspelskontext borde kanske läraren ses som den självklara spelledaren, då det är läraren 

som presenterar kunskapsstoffet. Däremot redogör rollspelsförlaget Eloso (Flintberg & Lehto 

2017:8 f.) för ett elevstyrt spelledande i rollspelssammanhang och har gett ut bordsrollspelet 

Historiska äventyr i Göteborg. Till spelet har en lärarhandledning publicerats. I 

handledningen ges tips och stöd för att använda spelet inom undervisningen i svenska, 

historia, samhällskunskap och geografi. De diskussionsfrågor som följer de äventyr som 

spelas är dock inte låsta till ett ämne, utan berör fler ämnesområden samtidigt, vilket i sin tur 

öppnar upp för ämnesöverskridande arbete. Författarna menar att Historiska äventyr i 

Göteborg kan spelas i mindre grupper där en elev axlar rollen som spelledare. Läraren 

rekommenderas fortfarande gå runt mellan grupperna för att stötta eleven som är spelledare 

och för att se hur eleverna löser de olika utmaningarna (Flintberg & Lehto 2017:8 f.). 

Elevstyrt spelledande kan legitimeras i ämnesplanen för svenskämnet; eleven ska öva muntlig 

framställning med fokus på mottagaranpassning och ska kunna göra presentationen intressant 

och övertygande (Skolverket 2011). Denna typ av muntlig framställning är ett praktexempel 

på spelledarens roll i ett bordsrollspel. I lärarhandledningen till Historiska äventyr i Göteborg 

uppmanas spelledaren att använda metoder för att göra den muntliga framställningen mer 

intressant. Det kan röra sig om att beskriva dofter och ljud och att agera som de 

spelledarpersoner rollpersonerna möter (Flintberg & Lehto 2017:10). Om det är 

litteraturundervisning som avses (vilket är fokus för detta arbete) kan stämningen anpassas 

efter den epok verket är skrivet i. Om ett romantiskt verk behandlas kan spelledaren blanda 

samman rollpersonernas känslor med vädret, och om det är ett verk från upplysningstiden kan 

alla spelledarpersoner handla rationellt efter vetenskaplig logik. På detta sätt kan även 
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epokkunskap inkluderas i spelandet, samtidigt som eleverna får ta del av världslitteraturens 

arv.  

 

Oavsett om spelledarrollen axlas av en lärare eller en elev krävs det att rollfördelningen är 

tydlig, samt att alla deltagare är medvetna om vad läraren har för förväntningar av 

bordsrollspelet. Karolina Wirdenäs (2014:94–96) presenterar i sin text Samtal som 

lärandestöd transkriptioner från ett litteratursamtal i en högstadieklass. Samtalet är ett 

pedagogiskt rollspel mellan läraren och en elev, tänkt att visa övriga elever hur samtalen 

mellan eleverna ska gå till. Av transkriptionen framkommer det att läraren dominerar 

modellsamtalet och styr elevens reflektioner mot sina egna förväntningar. Eleven har inte fått 

några instruktioner utan har enbart blivit tillfrågad om han vill medverka, utan vidare 

vägledning. Resultatet blir således att eleven är ovetandes om den samtalsmodell läraren vill 

förmedla, samt en lärare som inte kan lämna sin lärarroll utan pendlar mellan sin roll som elev 

och som ledare i klassrummet (Wirdenäs 2014:94–96). Axelzon med flera (2007:42 f.) menar 

att det är den första informationsförmedlingen som skapar goda förutsättningar för själva 

rollspelet, samt betonar vikten av att alla deltagare är medvetna om vad som ska hända, hur 

det ska gå till och vad som förväntas av dem. Det är först då deltagarna kan känna trygghet i 

situationen (Axelzon et al. 2007:42 f.). Om läraren agerar spelledare är det dennes uppgift att 

stötta eleverna och hjälpa till om problem uppstår, men det bör finnas så pass goda 

grundförutsättningar när spelet startar att rollspelandet inte behöver avbrytas då problem 

uppstår (ibid. 49), såsom det sker i Wirdenäs text då läraren bryter sin roll för att förmedla ny 

information.  
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3.2 Berättelsen 
I denna del läggs fokus på berättelsen. Dels vad den spelat för roll historiskt och dels hur den 

kan användas som läromedel samt vilka processer som pågår vid textläsning. 

 

3.2.1 Människan som berättare 
Människan är och har alltid varit berättande till sin natur; hon har förmedlat sina historier 

genom hällristningar, runinskrifter och traderande under tusentals år och berättelserna tycks 

aldrig ta slut. År 2017 publicerades närmare 2000 svenska skönlitterära verk för vuxna och 

människan som fortsatt berättare kan betraktas som ett faktum (Nationalbibliografin 2017).  

  

I boken Lusten att förstå (2010) presenterar Gärdenfors teorier och forskning gällande 

människan som berättare, främst ur kulturella aspekter. Berättelserna är formade efter en 

kulturell ram och inom denna ram finns vissa förutsättningar för berättelsens struktur och 

innehåll. Människan är således skapad för att minnas berättelser och det vi inte minns fyller vi 

ut med förväntningar som ryms inom den kulturella ramen. Det är dock berättelser som 

avviker från det förväntade som har störst potential att fastna i vårt minne. Då vi identifierar 

något avvikande strävar vi efter att konstruera förklaringar som passar inom den kulturella 

ramen (Gärdenfors 2010:208 f.).  

  

3.2.2 Berättelsen som läromedel 
Ett exempel på berättelsens pedagogiska kraft är Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige. Även om boken skrevs i romanform och handlingen tycks kretsa kring Nils och 

gässen Mårten och Akka är det ej att förglömma att boken skrevs som ett läromedel för 

geografi för den svenska skolundervisningen. Nils Holgersson har snarare mottagits som en 

spännande historia än ett regelrätt läromedel, eller räknas i alla fall så idag.  

 

Att berättelsen historiskt har haft ett bildande syfte går inte att förneka, även om berättelsens 

didaktiska roll idag kan tyckas vara förbisedd inom skolväsendet. På gymnasienivå är det 

enbart inom språkämnena skönlitterära texter förekommer. Inom historieämnet ska dock 

eleven ”/.../ reflektera över kulturarvets betydelse /.../” (Skolverket 2011) vilket skulle kunna 

innefatta läsandet av skönlitteratur.  Vad detta kulturarv innefattar och hur det ska presenteras 

står däremot inte och läsning av skönlitteratur från historiska epoker legitimeras ej.  
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Den berättande formen har nedvärderats och skolan har istället valt att fokusera på 

faktakunskap, där läromedlen fylls av esoteriska begrepp och termer utan att sammanhang 

och mening ges (Gärdenfors 2010:212 f.). Det är när eleverna ser ett samband och en relevans 

i texten som de kan ta den till sig (Roe 2014:169).  

 

I sin artikel ”Our place in the universe - the importance of story and storytelling in the 

classroom” (2017) redogör Wayne Cherry Jr för olika beprövade metoder för att använda 

berättandet som läromedel. En metod gick ut på att ge varje elev rollen som en conquistador. 

Eleverna fick i uppdrag att skriva inlägg efter plattformen Twitters form, ett minimum på 20 

inlägg med högst 140 tecken vardera. Innehållet skulle bestå av en jämn fördelning av fakta 

och elevens tankar om vad hen skulle kunna uppleva i rollen som conquistador. Där Cherry 

väntade sig en uppsjö av faktafokuserade texter fanns istället en samling berättelser även om 

det inte varit ett krav för uppgiften (Cherry 2017:52 f.). Det betyder däremot inte att 

uppgiftens lärotillfälle gått förlorat. För att skriva en koherent historia om conquistadorernas 

resor krävs det att eleven har skaffat kunskap inom området. Resultatet av denna uppgift visar 

att berättelserna ännu är en del av människan och det förefaller oss naturligt att förmedla 

kunskap genom ett narrativ.  

 

3.2.3 Föreställningsvärldar 
Då vi läser en berättelse försöker vi skapa en relation till det vi läser. Beroende på vad det är 

vi läser och varför kan läsningen ske på ett antal olika sätt. Syftet med läsningen påverkar 

tänkandet under tiden och läsaren själv går in med förväntningar på vad denne vill ha ut av 

läsningen. Judith Langer menar att dessa olika syften går in i varandra, men att ett syfte ofta 

har större inflytande än andra under ett särskilt lästillfälle. De två syften som Langer lägger 

vikt vid i sin bok Litterära föreställningsvärldar (2017) är det litterära och det diskursiva. Om 

syftet med läsningen är att få en subjektiv läsupplevelse är tänkandet litterärt; om syftet är att 

tillgodo se sig eller dela med sig av objektiv kunskap och information är tänkandet diskursivt 

(Langer 2017:49 f.). Om läsandet av en skönlitterär text sker med syfte att vidga kunskaperna 

om det ämne texten behandlar kan läsningen således bli lika litterär som diskursiv.  

 

Langer använder begreppet föreställningsvärldar, en slags grad av förståelse grundad på 

erfarenheter och kunskap i relation till texter. Föreställningsvärldar förändras ju mer tid vi 

spenderar med texter, dels för att vi lär oss mer om textvärldar när vi läser, dels för att våra 

egna erfarenheter utökas (ibid. 27 f.). Genom byggandet av föreställningsvärldar placeras 
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texter in i ett sammanhang; våra subjektiva tolkningar av texter påverkas av våra egna 

erfarenheter och förväntningar och vi kan inhämta kunskap i texter för att utöka våra 

erfarenheter. Detta kan jämföras med vad Gärdenfors säger om den kulturella ramen; på 

samma sätt som vi bygger ut berättelser med egna kulturella förväntningar bygger vi ut 

föreställningsvärldar med egna erfarenheter. Langer menar att byggandet av 

föreställningsvärldar sker i fem olika faser, under vilka relationen mellan läsaren och en text 

förändras. I de fem faserna fokuserar vi på olika saker: vi kan utveckla föreställningsvärlden 

baserat på våra egna erfarenheter, använda kunskap om texten och oss själva för att fylla ut 

vad vi tror att texten handlar om, öka vår egen kunskap med hjälp av texten, tolka och 

analysera texten i relation till andra texter och egna upplevelser samt använda erfarenheter 

från en föreställningsvärld för att bygga nya föreställningsvärldar. De fem faserna är inte 

linjära, utan skiftar beroende på var läsaren befinner sig i relation till texten (ibid. 37–43). Det 

är i den femte fasen läsaren ges utrymme att skapa egna uttryck med inspiration från tidigare 

litterära erfarenheter. I denna fas blir läsaren en aktiv deltagare och berättare.   

 

3.2.4 Berättelsen som ett spel 
På många sätt liknar skönlitteratur ett spel. Författare och läsare gör sina drag genom 

textskapande, tolkningar och byggandet av föreställningsvärldar. Denna liknelse gör Johan 

Svedjedal och nämner i sin text Game over? (2006) ”The Ivanhoe game” av McGann och 

Drucker. ”Spelet” är snarare ett litterärt samtal än ett spel i traditionell bemärkelse. ”The 

Ivanhoe game” går ut på att två eller fler spelare läser en text, och med hjälp av textvärldens 

lagar och förutsättningar diskuterar, analyserar och bygger ut texten. Under en spelares drag 

lägger denne fram ett påstående eller en analys av texten som sedan de andra spelarna får 

reagera på genom att komma med invändningar eller bygga resonemanget vidare. Under 

spelets gång skriver samtliga spelare loggbok där dragen motiveras. Vid spelets slut blir 

loggböckerna tillgängliga för samtliga spelare som kan följa sina medspelares tankegångar 

kring det lästa. Varje spelare antar även en spelidentitet utifrån vilken spelaren tolkar som 

litteraturen. Spelidentiteten tvingar spelaren att betrakta texten ur ett visst perspektiv samt att 

reflektera över hur detta perspektiv påverkar spelarens tolkningar och påståenden (Svedjedal 

2006:29 f.). Den text som behandlas skiftar roll från ett litterärt verk till en arena för 

diskussion och reflektion och de ramar som omger verket (när det är utgivet, vem författaren 

är, hur samhället såg ut under tiden det skrevs och så vidare) skapar förutsättningar för att 

bruka litteraturen som ett spel. Olika verk är skrivna efter olika förutsättningar, vilket 

förändrar ramarna inom vilka dragen kan göras, precis som att olika spel har olika regler.  
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Richard Beach (2013:14) föreslår ett liknande arbetssätt: Henrik Ibsens Ett dockhem används 

som utgångspunkt för att låta eleverna ta en spelidentitet i form av en roll från dramat. Utifrån 

spelidentiteten betraktas problem som finns i dramat och eleverna måste försöka se problemet 

utifrån rollens ideal. Elever med andra spelidentiteter får sedan argumentera utifrån sina egna 

roller, för att senare betrakta allt som sagts ur ett modernt perspektiv (Beach 2013:14).  

 

Dessa metoder använder spelelement som turordning, interaktivitet och förändring av 

förutsättningar efter handlingar som grund för litteraturanalys, och det är främst 

perspektivskiften som betonas.  
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3.3 Dramat 
 

3.3.1 Dramas pedagogiska former 
Användandet av drama i skolan bär på stora möjligheter. Det sammanlänkar berättande och 

narrativa aspekter med spel och lek, samt empati med perspektivskapande och gör så med 

hjälp av multikognitiva och interaktiva inlärningsprocesser. Därigenom lägger drama grund 

för intaget av ny kunskap och meningsskapande, som kan anses vara de två aspekterna av 

lärande (Schneider et al. 2006:xiii; Fredriksson 2013:15). 

 

Drama som område och aktion är ett stort område, men de former som är intressanta ur ett 

pedagogiskt perspektiv är tillämpat drama och processdrama (engelska applied drama 

respektive process drama). Tillämpat drama fokuserar på drama som ett verktyg och visar att 

drama inte kräver någon scen eller professionella skådespelare för att kunna skapa givande 

pedagogiska och estetiska intryck och uttryck. Därför passar formen att använda sig av i 

skolan. Tillämpat drama är till för deltagarna själva och gör dem till både aktörer och publik. 

Dessutom ska deltagarna få vara med och påverka dramats handling, så ett färdigt manus kan 

i många fall vara mer av ett hinder än hjälpmedel (Prendergast & Saxton 2013:1).  

Som dramatisk form liknar processdrama tillämpat drama och fokuserar också på deltagarna 

som aktörer och medskapare. Båda formerna ser själva dramatiseringen, det vill säga 

processen, som central, men processdrama tar det steget längre och belyser även de 

pedagogiska förtjänster som processen innebär (Schneider et al. 2006:xiii).  

 

3.3.2 Processdramas utveckling 
På mitten av 1900-talet tog pedagogiskt drama en ny riktning då Dorothy Heathcote 

utvecklade metoden mantle of the expert, då läraren spelade en roll, till exempel en historisk 

figur, och ställde frågor till eleverna. Exempelvis kunde läraren spela William Shakespeare 

för att på så sätt lära eleverna om hans litterära verk och kulturella inflytande. Därigenom 

skapades ett uttryck av sammanhang och autencitet i undervisningen som tidigare saknats. 

Metoden har fått kritik främst över det faktum att bara läraren spelar en roll. Elevernas 

deltagande kan därför lätt bli statiskt och frågan har ställts om det ens kan räknas som drama. 

Det stämmer att mantle of the expert var mer uppstyrd än tidigare tillvägagångssätt, men det 

är till viss del till metodens fördel. Heathcote visar att om processen ska vara sitt eget mål 

måste lärare ha kontroll för att kunna ge den vidare till eleverna. Det går inte att förlita sig på 
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att de klarar att kontrollera situationen själva och om inte läraren är där som stöd för eleverna 

kan den pedagogiska poängen gå förlorad (Bolton 1985:154). 

 

Senare versioner av mantle of the expert har experimenterat med att vända på rollerna och 

istället låta eleverna spela experter på ett område och låta läraren vara den som ställer frågor, 

men då inte för att lära sig, som eleverna skulle i ursprungsversionen, utan snarare testa 

eleverna på deras kunskap (Sayers 2011:21 ff.). En stor del av arbetet blir då för eleverna att 

läsa in sig på det område de ska vara experter på och metoden kan användas som 

bedömningsunderlag. Det går också att arbeta med skönlitteratur genom att låta elever skriva i 

rollen av en skönlitterär karaktär (Schneider et al. 2006:xiv).  

 

3.3.3 Processdrama som pedagogiskt verktyg 
Cecily O’Neill byggde vidare på Heathcotes ideér och utvecklade processdrama ytterligare 

genom att sammanlänka mantle of the expert med mer traditionella dramametoder. O’Neill 

gav även formatet en gedigen teoretisk grund med hjälp av tidigare respektive egen forskning, 

vilket utvecklade processdrama till ett ordentligt pedagogiskt verktyg för undervisning 

(Bolton 2007:55).  

 

Schneider, Crumpler och Rodger redogör i sin bok Process drama and multiple literacies 

(2006) för O’Neills forskning. De uppfattar det som att O’Neill anser att processdrama är en 

social aktivitet som fungerar bäst när deltagarna ges frihet att skapa och samarbeta, där fokus 

läggs på att eleverna får utrymme att diskutera med varandra och tillåts att skapa egna uttryck. 

Då behöver läraren ta en mindre auktoritär roll och i och med detta skiljer sig O’Neill 

markant från Heathcote. O’Neill släpper ändå inte eleverna vind för våg, utan har utvecklat 

metoder för hur läraren kan decentralisera sig i processen och i bästa fall bli mer eller mindre 

osynlig. Genom en god planering, tro på sin egen och elevernas förmåga och lyhördhet samt 

överblick under processen, för kunna agera stöd efter behov, kan lärare fortfarande vidhålla 

kontrollen (Schneider et al. 2006:xiv). Med andra ord är O’Neills tillvägagångssätt mer 

välplanerat med mindre improvisation, men det leder ändå till större frihet för eleverna. 

 

Ett exempel av O’Neills metod som både visar på elevernas frihet och lärarens 

decentraliserade om än aktiva roll är att om eleverna under processen hamnar i en relevant 

diskussion eller hittar ett nytt perspektiv bör läraren använda sig av detta och integrera det i 

undervisningen även om hen inte hade räknat med det i sin planering (Schneider et al. 
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2006:xiv). Därför måste läraren vara uppmärksam på vad som sker i klassrummet för att 

kunna lyfta viktiga, om än spontana, delar, men också kunna styra bort eleverna från 

irrelevanta delar, något som säkerligen också kan uppstå. 

 

Processdramas har en exceptionell förmåga att sammankoppla fiktion med verklighet, 

litteratur med autencitet. Genom att behandla skönlitteratur med processdrama förstår 

eleverna lättare intriger, karaktärer och perspektiv, då de själva får gestalta dem och göra 

kopplingar till verkliga livet. Relationen mellan skönlitteraturen och verkliga världen är 

ömsesidigt gynnsam. Om en lärare till exempel vill att eleverna ska diskutera ett 

samhällsaktuellt tema, kan eleverna först få läsa en kort skönlitterär text (O’Neill benämner 

detta pre-text) som de sen får behandla med hjälp av processdrama. Schneider med flera 

presenterar O’Neills idé om att eleverna bör få improvisera fritt under själva processdramat, 

utan något färdigt manus. Läraren ansvarar däremot för att välja ut en passande text och ge 

tydliga instruktioner inför uppgiften. Schneider med flera uppfattar det som att O’Neills syfte 

med att använda processdrama är att skapa dramavärldar (engelska drama worlds) som 

sammanbinder elevers personliga, kulturella och litterära erfarenheter med deras lingvistiska, 

muntliga och gestaltande förmågor för att på så sätt, i en perfekt balans mellan kognitivt och 

affektivt lärande, låta eleverna komma till nya insikter och bredda deras kunskap (Schneider 

et al. 2006:xv f.). Detta stämmer in på Axelzon med fleras syn på upplevelsebaserat lärande 

(Axelzon et al. 2007:10). 

 

O’Neill använder processdrama för att behandla skönlitteratur på ett övergripande plan, men 

andra forskare som David Booth och Karen S. Kelly har valt att fokusera på mer specifika 

delar. Booth plockar upp de teman och perspektiv som eleverna funnit i läsandet och 

diskuterande av skönlitterära verk och undersöker dem djupare genom vad han kallar story 

drama som använder intrigen som grund (Bolton 2007:55).  

Kelly undersöker vad elever kan lära sig genom att anta ett fast perspektiv utifrån en given 

karaktär i ett skönlitterärt verk. Hennes elever fick till exempel återberätta handlingen ur The 

Watsons Go to Birmingham (1963), men ur den lilla afrikanska flickan Joettas perspektiv och 

med densamma som huvudkaraktär. Tidigare former och användning av drama har visat sig 

gynnsamma för att få elever att uppmärksamma och till viss del uppleva perspektiv, men 

ingen av dem gör en sådan djupdykning i ett perspektiv som Kellys metod. Hon visar att 

genom att ge eleverna ett fast perspektiv kan de få en djupare förståelse. Eleverna fick 
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förhålla sig till intrigen, men fylla i de tomrum som uppstod själva, vilket visade sig falla 

naturligt och lätt för dem (Kelly 2006:71 ff.). 

 

Drama är, som detta avsnitt visat, ett brett område som har förändrats genom åren, där 

forskare och praktiska utövare har försökt hitta rätt balans mellan struktur och estetisk frihet 

samt undersökt hur både elever och lärare bör gå tillväga för att lära sig och lära ut. Kontentan 

verkar vara att det blir som bäst när fokus läggs på processen och inte på produkten, när 

läraren är väl förtrogen med det område som ska behandlas och drama som format, men också 

tar en decentraliserad roll under processen, samt när elever får agera till största delen fritt 

efter given karaktär, perspektiv och tema.  
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3.4 Spelet 
 

3.4.1 Spelifiering som undervisningsmetod 
Det finns en uppsjö av metoder och verktyg för användning av spelelement i andra 

sammanhang än spelande. Dessa metoder och verktyg ryms under samlingsbegreppet 

spelifiering. Spelifieringens kärna är att engagera deltagaren i sin strävan att nå ett mål med 

hjälp av motiverande element från spel (Palmquist 2018:16). Vilka dessa element är kan 

variera, då olika spel fungerar olika, men bland de vanligare spelementen återfinns 

berättelsen, beröm och utmaningar. Spel kan ha olika design och regelmotor, det vill säga en 

särskild uppsättning regler för ett specifikt spel. När dessa skillnader tas bort består dock fyra 

gemensamma drag hos samtliga spel. Dessa drag är målet, reglerna, återkopplingen och den 

frivilliga medverkan. Dessa fyra spelelement ses på grund av sin vanliga förekomst som de 

främsta (McGonigal 2011:21). När element av detta slag plockas in i undervisningen har 

klassrummet spelifierats. Detta innebär inte att spelifieringen ska tvingas in i undervisningen 

utan spelelementen ska på ett naturligt sätt integreras i det aktuella undervisningsområdet för 

att uppnå arbetsglädje och motivation, men riskerar ha motsatt effekt, att elevernas motivation 

minskar, om användningen av elementen blir för komplicerad och långsökt (Palmquist 

2018:159). 

 

Spelifiering strävar efter att uppnå en mer lustfylld och motiverande lärandemiljö och 

förespråkare undersöker därför vad som skapar motivation hos eleverna och hur detta faller 

inom ramen för spelifiering. I en rapport från Skolinspektionen framkommer det att många 

elever vill ha mer utmaningar i skolan och att elever som upplever lektionerna som tråkiga 

och utan mening söker sig till andra, ofta ordningsstörande, aktiviteter. Vissa elever sitter 

passiva under lektioner som inte kräver någon vidare ansträngning, men önskar att läraren 

satte press på dem och praktiserade en lustfylld undervisning (Skolinspektionen 2014). Dessa 

punkter kan bemötas med just spelifiering, som i sin strävan att göra undervisningen lustfylld 

bemöter elevernas krav. I en artikel i Skolvärlden (2014) menar Felix Gyllenstig Serrao att 

detta är just vad som måste göras. Dagens elever kräver motivation, och skolan kan inte 

bortse från detta utan måste tillgodose detta behov genom att möta eleverna på arenor de 

uppskattar för att skapa inre motivation.  

 

I samma artikel riktas dock kritik mot spelifiering som metod. Skribenten ställer frågan om 

spelifiering inte innebär att skolan anpassar sig till elevernas förströelser istället för att 



 

25 
 

fokusera på undervisning (Skolvärlden 2014). Detta yttrande går emot skolans grundläggande 

värden om en livslång lust att lära. Denna livslånga lust att lära bör betraktas som ett fall av 

inre motivation, något som möjliggörs först när undervisningen blir underhållande för 

eleverna.  

 

Att spelifiering per automatik gör skolarbetet lustfyllt och motiverande är dock en förenkling 

av metodens koncept, precis som att filmtittande utan uppföljning med lärandemål är svårt att 

legitimera; innehållet måste fortfarande vara meningsfullt och relevant för eleven (Palmquist 

2018:85).  

 

3.4.2 Spel som motivation 
Motivation som begrepp kan anses något problematiskt och svårdefinierat. Enligt Svenska 

Akademiens ordlista är motivation en drivkraft (SAOL). Under antiken formulerades den 

filosofiska tanken om motivation som en strävan efter välbehag i allt människan gör. Numer 

är motivation dock ett forskningsområde inom beteendevetenskapen. Neuroforskning har 

visat att det finns korrelation mellan intresse och nyfikenhet samt lärande (Palmquist 

2018:33). I Lgy11 förekommer inte begreppet motivation i sig, men i skolans grundläggande 

värden står det att skolan ska främja en livslång lust att lära (Skolverket 2011), en lust som 

brukar beskrivas som inre motivation. Det finns metoder som specifikt riktar in sig på att 

elever ska vilja medverka i skolmiljön och känna ett driv att påbörja, fortsätta och slutföra 

uppgifter. Dessa metoder är främst det spelbaserade lärande som McGonigal förespråkar, 

samt den spelifiering av klassrummet Palmquist eftersträvar. De båda menar att spel har visat 

sig ha en motiverande påverkan på unga elever, varför de rimligtvis borde få en plats i 

klassrummet. Nära det spelifierade klassrummet finner vi det spelbaserade lärandet. Till 

skillnad från spelifiering är det inte bara spelens element som används, utan det faktiska 

spelandet hamnar i centrum.  

 

Spelande gör oss glada och motiverade. McGonigal (2011:28) menar att spelande är att 

betrakta som hårt arbete och efter att ha utfört hårt arbete blir glädje vår belöning. Problemet 

ligger i att spelande inte ses som arbete utan som en lek (McGonigal 2011:28). Det är först 

när vi utfört vårt hårda arbete vi får leka, och istället för att ägna oss åt arbete någon annan 

kräver av oss får vi ägna oss åt den upplyftande aktivering som spelande innebär.   

Vidare menar McGonigal att den digitalt infödda generationen (personer födda 1990 och 

senare) har en närmre relation till spelande än tidigare generationer, just för att spel och 
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spelande blivit allt mer lättillgängligt. Denna generation har vuxit upp med det engagemang 

och aktiva deltagande spelande erbjuder och den positiva aktivering det innebär har ännu inte 

gjort entré i skolans lokaler (ibid. 127). Detta påminner om vad Svedjedal säger beträffande 

den kraftigt minskade läsningen bland unga; de nya medierna är lättillgängliga och den 

tryckta boken måste lära sig leva i symbios med dessa (Svedjedal 2006:26). Det är lärarens 

ansvar att se till att denna koppling görs, då eleverna själva har blivit allt mer ovana att läsa 

tryckta böcker på egen hand. Det är först när läraren arbetar med stöd och stimulans på ett 

dynamiskt sätt och med varierande uppgifter eleverna får möjlighet att nå sin fulla potential 

(Skolinspektionen 2014) och om detta kräver ett spelbaserat lärande kan metoden inte 

förbises.  

 

I den artikel från Skolvärlden som presenterats ovan uttrycker en lärare rädsla inför 

spelbaserat lärande; hen menar att reaktionen från elever som tvingas återgå från 

datorskärmen till den tryckta boken riskerar att bli negativ. Vidare i artikeln menar Jonas 

Linderoth, spelforskare, att det flyt och den framstegshets som präglar spelandet inte passar 

ihop med inlärningens krav på reflektion och eftertanke. Detta stämmer inte; tv- och datorspel 

erbjuder möjligheten att lära sig av sina misstag, och vid ett misslyckat försök ges ett 

obegränsat antal nya chanser att lyckas. Detta är en grundläggande komponent i spelen och 

om samma princip praktiserades i skolan skulle eleverna få möjlighet att fullända sina resultat 

grundat på tidigare lärdomar (Palmquist 2018:22). 

 

Även om McGonigal förespråkar spelbaserat lärande och Palmquist förespråkar spelifiering 

handlar båda metoderna i grunden om att ta till vara på spelandets aktiverande och 

motiverande natur och det ligger i varje lärares och skolas intresse att motivera eleverna i 

deras inlärning. 
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4 Diskussion och slutsats 
Det står klart att berättande har varit ett framgångsrikt sätt att sprida kunskap under en väldigt 

lång tid. Berättande har haft ett bildande syfte i tusentals år. Forskning från Gärdenfors, Roe 

och Langer visar hur berättelsen skapar ett samband för elever som gör det lättare för dem att 

tillgodogöra sig kunskap. Cherry vänder på det och menar att elever tar berättelsen till hjälp 

på eget bevåg för att uttrycka kunskap, samtidigt som Svedjedal och Beach drar kopplingar 

till spel och drama när de förespråkar övningar som påminner om rollspel. I Langers femte fas 

i byggandet av föreställningsvärldar skapar läsaren egna uttryck från det lästa, något som är 

vanligt förekommande i bordsrollspel. Många spelledare skapar äventyr med stoff från 

skönlitterära verk, likt vårt exempel med Rödluvan. Efter läsandet av en text har läsaren 

chansen att göra berättelsen till sin egen. Berättandet blir även en form av upplevelse i sig; när 

vi tar till oss narrativa berättelser aktiveras episodminnet samtidigt som det semantiska, och 

de multikognitiva inlärningsprocesser vi redogjort för blir ett faktum.  

 

Drama må vara ett nyare pedagogiskt tillvägagångssätt än berättande, men har ändå varit med 

de senaste hundra åren och med goda resultat. Prendergast och Saxton samt Augustsson och 

Johansson visar på dramats pedagogiska möjligheter när fokuset läggs på processen och inga 

krav ställs på scen, publik eller föreställning. Vidare redogör Bolton för processdramats 

utveckling och framväxt som pedagogisk form med exempel som Heathcotes mantle of the 

expert, där elevernas improviserade gestaltning av roller förespråkas. Schneider med flera 

bygger vidare på detta och presenterar mer moderna varianter och metoder som använder sig 

av berättande och rollspel kopplat till skönlitteratur. O’Neill har utvecklat lärarstödjande 

verktyg som använder skönlitteratur som grund för processdrama. Booth respektive Kelly 

visar att förhållandet är ömsesidigt och presenterar metoder som använder processdrama som 

grund för arbetet med skönlitteratur. 

 

Spelifiering är helt klart på uppgång inom skolan, och dess strävan att erbjuda en lustfylld 

undervisning går i linje med den rapport från Skolinspektionen vi tidigare presenterat, där 

elever uttryckligen önskar att läraren ska erbjuda rolig undervisning, samtidigt som 

uppgifterna utmanar eleverna. Spelifiering tar tillvara spelelement som är både roliga och 

utmanande, och metoden borde därför praktiseras. Spelbaserat lärande strävar mot samma mål 

men kräver mer resurser än spelifiering då det är regelrätta spel som ska spelas. De båda 

metodernas målsättning är, som framkommit, att använda spel som utgångspunkt för 
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motivation. Detta är vad vi vill använda bordsrollspel till, men inkluderingen av drama och 

det tydliga narrativet gör bordsrollspel till en egen metod. 

 

Vi har i detta arbete visat fördelar med berättande, spel och drama inom undervisning och hur 

dessa metoder använder sig av multikognitiva och interaktiva inlärningsprocesser som är 

gynnsamma för inlärning. Vi har visat hur dessa metoder är fördelaktiga på egen hand, men 

framförallt hur de samverkar och förstärker varandra i bordsrollspel. I och med detta är 

bordsrollspel en legitim pedagogisk metod inom litteraturundervisning. 

 

Bordsrollspel kan hjälpa eleverna i deras inlärning och få dem att uppfatta undervisningen 

som meningsfull. Elevers utveckling är rentav beroende av att eleverna är motiverade att nå 

kunskapsmålen (Skolverket 2018). Bordsrollspel lyckas med detta på ett lustfyllt sätt, men det 

verkar paradoxalt nog också vara grunden till den kritik som riktas mot metoden. Spelifiering 

och spelbaserat lärande ses av kritiker som hot mot den traditionella undervisningen, då de 

gör undervisningen roligare. Kritiker håller i de fallen fast vid en förlegad bild av att skolan 

ska vara slitsam och att allt som är roligt är lek och inte har någon roll i klassrummet 

(Skolvärlden, 2014). Att undervisning som eleverna tycker är rolig främjar deras livslånga 

lust att lära sig, en primär del av skolans syfte, verkar inte slagit dem. Dessutom verkar 

kritiken mot spelbaserat lärande främst fokusera på datorspel, vilket inte ger en representativ 

bild av spelbaserat lärande i allmänhet och bordsrollspel i synnerhet. Vad kritiker ser som 

motpol till datorspel är kreativa uppgifter och möten mellan elever och lärare, något som detta 

arbete tydligt visar att rollspel excellerar inom. Lärare kan därmed väcka elevers motivation 

samt skapa givande uppgifter och samtal med hjälp av bordsrollspel (ibid). Precis som 

Palmquist säger gällande spelifiering så innebär inte bordsrollspel som metod att alla elever 

blir motiverade när det används i klassrummet. Det är inte alla elever som är bekväma med att 

aktivt delta i den utsträckning som metoden kräver, och vad som är lustfyllt är subjektivt. 

Detta kan sägas om alla undervisningsmetoder och grunden är som alltid att innehållet är 

meningsfullt och relevant (Palmquist 2018:85).  

 

Faktum kvarstår att bordsrollspel inte är särskilt välanvänt i den svenska skolan. Vi har 

förvisso undersökt rollspelet Historiska äventyr i Göteborg med tillhörande lärarhandledning, 

men har inte lyckats finna några rapporter från hur spelet faktiskt har använts, inte ens i 

kontakt med lärare som använder sig av spelbaserat lärande. Svårigheten ligger i att 

bordsrollspel är en metod som många lärare inte känner till och de som känner till det tack 
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vare ett personligt intresse har troligen inte reflekterat över det som undervisningsmetod. Med 

rätta måste bordsrollspel anpassas när det används inom undervisning. Dessutom måste lärare 

förbereda momentet väl, annars riskerar metoden fallera helt. Bland annat måste läraren ha 

full kontroll för att kunna ge eleverna någorlunda fritt spelrum (Axelzon et al. 2007:26).   

 

Axelzon med flera presenterar två strategier för att arbeta med rollspel. Antingen före resten 

av arbetsprocessen som en introduktion eller efter resten av arbetsprocessen som en belöning. 

Vi anser att om bordsrollspel ska användas inom svenskundervisningen vid läsandet av ett 

skönlitterärt verk krävs det både förarbete och efterarbete. Wirdenäs resultat visar att eleverna 

måste få en grundläggande förståelse för vad de ska göra innan rollspelet börjar för att de ska 

kunna spela det. Samtidigt visar resultaten från O’Neills och Axelzons med fleras forskningar 

att den insikt och kunskap som inte kommer under rollspelets gång framförallt framkommer i 

en diskussion efteråt.  

 

Däremot kan bordsrollspelet genomföras både före och efter eleverna har läst ett skönlitterärt 

verk. Ett exempel som man kan tänka sig är att eleverna får spela rollen som barn på en öde ö 

innan de läser Flugornas herre (1954) och därefter diskutera skillnaderna mellan det egna 

rollspelet och det skrivna verket vad avser tema moral och psykologi. I ett annat exempel kan 

man tänka sig att eleverna först läser Fahrenheit 451 (1953) och därefter får eleverna 

rollspela brandmän och litteraturintresserade, vilket följs av en diskussion om litteraturens 

värde. Vissa skönlitterära verk kanske rentav passar sig bäst att koppla till bordsrollspel 

löpande under läsandets gång. Det centrala är lärarens förarbete och diskussionen efteråt, 

samt elevernas förförståelse och dragna lärdomar baserat på det skönlitterära verket och 

bordsrollspelet.  

 

Bordsrollspel har visat sig bära en stor potential som pedagogisk metod, men området är till 

största delen outforskat. Detta arbete har lagt en teoretisk grund, men det saknas ännu 

empirisk forskning och konkret stöd till lärare för att använda bordsrollspel inom 

undervisningen i praktiken. Det hoppas vi skrivs snart, annars får vi göra det. 
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