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Sammanfattning

Syftet med denna studie har främst varit att undersöka hur man kan anpassa bordsrollspel för 
att använda denna aktivitet som en pedagogisk metod i fritidshem. Studien har även tittat på 
hur spelarna själva kan uppleva bordsrollspel utifrån olika perspektiv. Det empiriska material 
som tagits fram i samband med studien är dels ljudinspelade rollspelssessioner där fritidsbarn 
varit med och spelat och dels strukturerade intervjuer med samma barn som spelats in efter att
rollspelsäventyret spelats klart. Litteratur som beskrivit hur liknande metoder har använts i 
pedagogiska syften har även använts för att dra slutsatser om hur metoden kan anpassas för 
fritidshemmet. Det studien kommit fram till är bland annat att det ur ett pedagogiskt 
perspektiv är viktigt att elever ges möjligheter att i grupp diskutera och reflektera över hur de 
agerat i spelet och hur konsekvenserna blev. Det är även av vikt att de får hjälp av pedagog att
överföra sina erfarenheter i spelet till lärdomar i sin vardag. Utifrån det eleverna själva 
berättat upplevde de bordsrollspel som både lärorikt och lustfyllt. En slutsats som dock dragits
utifrån det eleverna berättat och övrig empiri är att för stora spelgrupper kan förhindra att de 
pedagogiska ambitionerna med aktiviteten förverkligas. En annan slutsats är att spelledaren 
bör i stor uträckning ta på sig rollen av en karaktär i spelarnas följe för att på så sätt berätta 
historien utifrån spelarnas perspektiv snarare än som en sagoberättare. Detta har i alla fall i 
denna studie visat sig göra spelarna mer uppmärksamma på vad spelledaren och andra spelare
har att säga och därmed skapat en lugnare stämning.

Nyckelord: sociokulturell teori, drama, äventyr, roller, genus
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Inledning
Bordsrollspel spelas av en spelledare och ett antal spelare för att tillsammans skapa en 
historia, ha roligt och finna gemenskap. Spelledarens uppgift är att beskriva den miljö 
spelarnas fiktiva rollkaraktärer befinner sig i och de utmaningar och hinder som uppkommer 
under äventyrets gång. Spelarna, i sin tur, kontrollerar sina rollkaraktärer och bestämmer hur 
de ska hantera de dilemman som uppstår. Det äventyr som spelledaren i förväg tänkt igenom 
är egentligen bara en skiss på hur händelseutvecklingen kommer arta sig då både spelarna och
tärningsslag kan få handlingen att ta nya oväntade banor. 

I denna studie kommer jag titta närmare på hur bordsrollspel kan anpassas till att bli en 
pedagogisk metod i fritidshem. Rollspel som bredare begrepp har använts en hel del inom 
skolan, främst i högstadiet och gymnasiet bland annat i form av levande rollspel och 
simuleringar där deltagarna gestaltar sina roller, ibland i rollen som sig själva, i olika miljöer 
och situationer (Lindström, 2012). Däremot har just bordsrollspel med sitt unika format 
generellt betraktats som främst en kul och meningsfull fritidssysselsättning för äldre barn och 
unga vuxna (Ungdomsstyrelsen, 1997) men har sällan använts inom skolans eller 
fritidshemmets ramar. 

Mitt eget förhållande till bordsrollspel började då jag tillsammans med mina äldre kusiner fick
testa på att vara spelare i ett äventyr när jag gick i lågstadiet. Senare under mellanstadiet 
spenderade jag och jämnåriga skolkamrater många raster med att spela och efter en tid tog jag
själv på mig uppdraget att vara spelledare. Detta blev med tiden även ett fritidsintresse där jag
inte bara spelledde utan även utvecklade egna regler, spelsystem och världar. Redan tidigt 
under min lärarutbildning väcktes tanken om att testa äventyrsrollspel på fritidshem, främst i 
syfte att erbjuda eleverna en meningsfull aktivitet under sin fritidstid. När jag väl tog tag i 
saken insåg jag dock mer och mer vilken potential äventyrsrollspel har. Förutom att det tagits 
emot väl av både elever, skolpersonal och föräldrar finns stora möjligheter att behandla både 
skolämnen liksom värdegrundsfrågor i samband med spelandets gång men för att göra det är 
det av värde att titta över spelformatets upplägg och innehåll.

Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur bordsrollspel kan genomföras i fritidshem 
för att bli en pedagogisk metod som bidrar till meningsfullhet och elevers lärande. Detta syfte 
mynnar ut i följande forskningsfrågor:

1. Hur kan bordsrollspel anpassas för fritidshemmets verksamhet?
2. Hur upplever eleverna själva att spela bordsrollspel?
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Litteraturgenomgång

Forskningen kring bordsrollspel som finns tillgänglig är oerhört tunn. En av de mycket få 
omfattande studierna som gjorts i ämnet är den av Gary Alan Fine i Shared Fantasy från 
1983. I samband med underhållningsformens ökade popularitet här i Sverige under 90-talet 
skrev Ungdomsstyrelsen en rapport om bordsrollspel i upplysningssyfte. Ungefär samtidigt 
släppte Norstedts Förlag boken De övergivnas armé som utgavs 1997 som handlar om hur 
bordsrollspel kan påverka ungdomar utifrån olika perspektiv. Utöver dessa källor har jag även
tittat närmare på hur liknande metoder har använts i pedagogiska syften, både i och utanför 
skolan. Mot slutet av litteraturgenomgången redogör jag även för fritidshemmets uppdrag och 
det sociokulturella perspektivet på lärande, vilka båda är relevanta för denna studie.

Bordsrollspel

Bordsrollspel som fritidssysselsättning, även kallade fritidsrollspel och penna-och-papper-
rollspel, har sitt ursprung i konfliktspelen1 men är sedan 70-talet en helt fristående spelhobby 
som kom till Sverige på 80-talet från USA (Ungdomsstyrelsen, 1997). Regelsystemet 
Dungeons & Dragons släpptes 1974 av Tactical Studies Rules Inc och dess upplägg och form 
har inspirerat i princip alla bordsrollspel som släppts därefter (Fine, 1983). Jag beskrev i 
introduktionen i korthet hur bordsrollspel fungerar men för oinvigda att förstå vad denna 
studie handlar om behövs en mer ingående beskrivning. 

Bordsrollspel spelas av minst två deltagare. En är spelledare och resterande deltagare är 
spelare. Innan själva spelet börjar förbereder sig spelledaren vanligtvis med att skapa en 
historia eller äventyr som spelarna senare ska genomspela samt skapar sig en inre bild av hur 
världen ser ut och fungerar. Spelarna i sin tur förbereder sig genom att skapa rollkaraktärer 
efter de ramar spelledaren eller alla deltagare tillsammans i förväg kommit överens om. 
Spelarna skapar sina karaktärer oftast genom att använda sig av ett rollformulär, en typ av 
mall där spelarna fyller i sina rollkaraktärers namn, yrke, attribut, färdigheter, utrustning, 
pengar, bakgrund och personligheter med mera. Namn, bakgrund, personlighet och oftast yrke
brukar spelarna själva få välja för sina rollkaraktärer men i många regelsystem bestäms det 
mesta av tärningars utfall och ibland även utifrån spelledarens önskningar (Örnstedt & 
Sjöstedt, 1997; Fine, 1983).

Efter att spelledaren i förväg skapat en skiss för historien som spelarna ska genomspela och 
efter spelarna skapat sina rollkaraktärer sätter man igång med själva rollspelandet genom att 
spelledaren muntligt beskriver den miljö som spelarnas rollkaraktärer befinner sig i. Därefter 
formas historien i ett verbalt samspel mellan spelare och spelare och mellan spelare och 

1 Konfliktspel är en del av brädspelshobbyn där spelarna återskapar historiska händelser under spelandets 
gång. Spelen har oftast militär tyngdpunkt. http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfliktspel; 
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spelledare. I detta samspel förklarar spelarna hur deras rollkaraktärer försöker hantera de olika
situationer och utmaningar som spelledaren beskrivit för dem. (Örnstedt & Sjöstedt, 1997; 
Fine, 1983) Följande är ett fiktivt exempel på hur spelare och spelledare kan interagera med 
varandra för att föra berättelsen framåt2: 

SL: Ni sover i ett tält ute i skogen, då ni vaknar tidigt på morgonen av att det är ett väldigt 
liv längre bort i skogen. Någon ropar på hjälp!
Anna: Jag springer ut ur tältet och tittar efter vad som står på.
Björn: Jag också!
SL: När ni kommer ut från tältet ser ni hur en man ligger på marken och hytter med näven 
efter ett band med rövare som snabbt rider bort på sina hästar. När han får syn på er vinkar 
han er till sig.
Björn: Jag skyndar mig till honom.
Anna: Jag följer med. Jag ser efter så att det inte finns någon rövare kvar.
SL: Då får du slå en tiosidig tärning [...] Hur många punkter har du på Upptäcka?
Anna: Sju.
SL: Då ska du slå sju eller lägre för att se om du kan upptäcka någon.
Anna slår tärningen. Det bli åtta. MISSLYCKAT. [...]
SL: Du ser ingen rövare.
[...]

Exemplet ovan visar både hur spelare och spelledare kan interagera med varandra men också 
hur färdigheter och tärningsslag påverkar hur väl spelets rollkaraktärer lyckas med sina 
handlingar och intentioner. Beroende på hur lätt eller svår spelledaren bedömer att en 
handling är beror på situationen och får konsekvensen att spelledaren kan modifiera spelarens 
tärningskast. Ett exempel med regelsystemet Äventyr på hur detta fungerar i praktiken kan 
vara att spelare Gregers rollkaraktär Arya Ökensköld springer genom skogen med en björn 
hack i häl. Hon kommer fram till en bäck och Greger säger att hon kommer försöka hoppa 
över bäcken. Att hoppa över bäcken bedömer spelledaren inte vara speciellt svårt i sig men å 
andra sidan är Arya stressad på grund av att hon har björnen flåsande i nacken och hon har 
dessutom inte tid att hitta den bästa platsen att hoppa över bäcken. Spelledaren ger Arya en 
svårighetsmodifikation på -2 på grund av dessa faktorer och med ett färdighetsvärde på 6 för 
färdigheten Rörelse (vilket används bland annat vid hopp) behöver hon 4 eller mindre på en 
tiosidig tärning för att lyckas (6-2=4). Att avgöra hur lätt eller svår en handling är är alltså i 
detta fall en subjektiv bedömning från spelledarens sida. Många betydligt mer avancerade 
spelsystem än Äventyr har dock ofta väldigt detaljerade regler för alla möjliga situationer och 
händelser vilka ger spelledaren mindre makt. Även om spelledaren ibland betraktas av 
spelarna som en allsmäktig gud i spelvärlden på grund av sin unika roll och omfattande 
befogenheter händer det att spelarna genom att bläddra i regelböcker kan finna regler som 
ogiltigförklarar spelledarens beslut. I vanliga fall är det dock spelledaren som brukar ha det 
sista ordet. Varje spelsession, som kan pågå i många timmar, avslutas vanligen när äventyret 
eller uppdraget har slutförts eller deltagarna av olika anledningar avbryter spelandet. Det är 

2 Exemplet är taget ur regelboken för bordsrollspelet Äventyr av Daniel och Julia Lehto (2012, s 6). SL står för 
Spelledare och Björn och Anna kan i exemplet ses som två fiktiva rollkaraktärer spelade av två spelare.
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inte ovanligt att spelandet återupptas vid ett senare tillfälle med samma karaktärer (Fine, 
1983). 

Hur många det är idag som spelar bordsrollspel är oklart. Spelhobbyförbundet Sverok som är 
Sveriges största spelförbund har enligt C. Pettersson (personlig kommunikation, 6 mars 2015)
13197 medlemmar i sina föreningar som uppger att de spelar bordsrollspel bland andra 
aktiviteter och 166 medlemmar som enbart anger att de spelar bordsrollspel. 
Åldersfördelningen på de som spelar bordsrollspel på fritiden idag är än mer oklar men den 
stora majoriteten verkar vara i tonåren upp till 25 års ålder även om en del yngre och många 
som är äldre också spelar (Fine 1983). Även om det första kommersiella bordsrollspelet 
Dungeons & Dragons utspelade sig i en fantasivärld med alver, dvärgar, vättar och demoner 
finns det idag en uppsjö av genrer som bordsrollspelare kan uppleva. Det har skapats världar 
och regelsystem för skräck, science fiction, steampunk och cyberpunk samt för mer historiska 
miljöer som western eller andra världskriget om än fantasygenren fortfarande är den 
vanligaste (Ungdomsstyrelsen, 1997).

Varför spela bordsrollspel?

Många som spelar bordsrollspel, liksom de flesta som har en hobby, anger ofta att det är nöjet 
i fritidsintresset som är det som gör det värt att syssla med. Fine (1983) menar dock att folk 
som anger underhållningsvärdet som skälet till att syssla med något mest bara visar på att 
dessa individer inte reflekterat kring varför man egentligen gillar det. Istället listar Fine fyra 
andra vanliga skäl spelare angett till varför de sysslar med bordsrollspel på fritiden: 
utbildningsaspekten, flykten från vardagen, känslan av kontroll samt den sociala aspekten.

Att Fines (1983) informanter anger utbildningsaspekten är förstås högst intressant för den här 
studien. De berättar dels att det är viktigt att ha grundläggande kunskaper om hur 
fantasivärlden fungerar för att inte behöva dras med stora handikapp i spelet men även hur 
mycket de lär sig av varandra om den riktiga världen. Spelar man i en medeltidsinspirerad 
värld händer det att det uppkommer diskussioner om till exempel historiska skeenden, 
medeltida maktstrukturer eller hur mycket en plåtrustning väger. Fine anger även att 
bordsrollspel tränar spelarna i färdigheter som skådespeleri, beslutsfattande, ledarskap, och 
förstås även att rollspela. Förmågan att leda tränas dock inte bara av spelledaren utan även av 
spelarna när de ska fatta beslut eller lösa verkliga eller rollspelade konflikter.

Idén att bordsrollspel skulle vara en flykt från vardagen delar Fine (1983) in i två delar. Den 
första handlar om hur bordsrollspel gör att spelaren kan fly från sig själv. En intressant 
iakttagelse författaren gör är hur ovanligt det är att spelare diskuterar sina privata liv när man 
träffas för att spela. Att ta avstånd från den egna personen kan ses som ett sätt att koppla av 
men likväl vittnar många att de ibland är minst lika engagerade i sina rollkaraktärers öden 
som i sitt eget. Fine spekulerar i att rollspela kanske inte nödvändigtvis handlar om flykt utan 
kan för många handla om att transformera, vidareutveckla, sitt eget jag - om än tillfälligt. Ett 
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begrepp av betydelse i sammanhanget är immersion eller inlevelse som uppstår när spelarna 
lever sig in i sin rollkaraktärs situation och till exempel modifierar sin röst och sätt att tala 
utifrån sin rollkaraktärs personlighet. Inlevelsen i spelet bidrar till att spelarna distanserar sig 
mer från den egna personen och ökar dessutom nöjet med spelandet (Fine 1983).

Utöver detta uppger även spelare att bordsrollspel, liksom många andra spelformer, tillåter 
friare ramar kring vad man får eller inte får göra och på så sätt skapar en flykt från vardagens 
regler. Fantiserat våld är ett mycket vanligt förekommande element i bordsrollspel och även 
om långt ifrån alla utmaningar som uppkommer i rollspelsäventyr kräver blodsutgjutelse 
tenderar detta bli utgången rätt ofta. Om en rollkaraktärs våldsamma beteenden är ett sätt för 
spelaren att rensa bort eller förstärka inre aggressioner kan diskuteras men en vanlig 
föreställning hos spelarna själva är att bordsrollspel fungerar som en psykologisk ventil, att 
istället för att ta ut sin frustration på en verklig person gör man det på en fantiserad istället 
(Fine, 1983).

Att spelare känner att rollspelandet ger dem kontroll kan förstås utifrån den upplevelse väldigt
många människor har av att det finns så mycket i deras liv de inte har kontroll över. 
Rollspelandet ger inte bara en flykt från verklighetens press och förväntningar utan skapar 
dessutom en  känsla hos spelaren att kunna kontrollera och även omforma dessa. Dessutom 
känner många spelare att bordsrollspel är en flykt från den verkliga världens orättvisa 
spelregler men också ett sätt att bearbeta dessa. Ett vanligt återkommande tema som 
bordsrollspelare ofta låter sina rollkaraktärer genomleva är att i en högst orättvis värld skapa 
sig kontroll och makt genom att samla på sig skatter, magiska föremål, erfarenhet och status 
(Fine, 1983).

Den sista huvudsakliga anledningen till varför folk väljer att spendera sin fritid med att spela 
bordsrollspel är att umgås med andra människor och att vara med i och bilda en gemenskap. 
Detta är rimligtvis sant för de flesta fritidsintressen men för just bordsrollspelare är denna 
aspekt extra intressant menar Fine (1983). Även om undersökningen är gammal och även om 
det finns skäl att tro att det har jämnat ut sig en del under de senaste decennierna angav 73% 
av science fiction-fans att de trodde att den egna gruppen är, statistiskt sett, mer blyga och 
introverta än övriga befolkningen (Bainbridge, 1976). Detta stämmer även väl överens med 
den bild som Fines informanter ger. Genom att aktivt skapa och spela en rollkaraktär uppger 
flera blyga spelare att de kan överkomma sin blyghet, i alla fall så länge de spelar. Att leva sig
in i en roll som är skild från den egna gör att de ofta får en annorlunda social roll i 
spelgruppen än de brukar ha i andra sociala situationer och sammanhang. Genom att fantisera 
att de är vältaliga, utåtriktade, ser bra ut och är ridderligt uppfostrade agerar spelarna som att 
de är det och vinner därefter social status i spelgruppen. (Fine 1983).
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Rollspel som brett begrepp

De som började spela bordrollspel på 80-talet i Sverige kallade ofta sin hobby för rollspel och 
många kallar sin hobby för det än idag men rollspel som begrepp är egentligen betydligt 
bredare än så. Nilsson & Waldemarson (1988) definerar rollspel på följande sätt:

Rollspel definierar vi som en efterbildning av en verklig situation under kontrollerade 
former där olika personer tar olika roller och samspelar med varandra. Rollspelet ska ledas 
av en person som också har det pedagogiska och/eller terapeutiska ansvaret. En del av 
deltagarna kan vara observatörer och de ska så fall ha speciella uppgifter. Ett rollspel består 
normalt av tre delar eller faser: inledning, spel och efterdiskussion. (a.a., s11)

Utifrån denna definition kan man bilda undergrupper till rollspel där bordsrollspel bara är en 
av dessa. En närbesläktad undergrupp är levande rollspel, även kallade lajv, där bord, papper, 
penna, sudd och tärningar bytts ut mot rekvisita och innebär en mer teaterlik men ändå 
improviserad gestaltning av karaktärer och händelseförlopp. Andra undergrupper som är mer 
lika lajv i sin mer gestaltande, snarare än enbart beskrivande, form är psykodrama, 
forumteater, socioanalystisk behandlingsspel och pedagogiskt rollspel som samtliga dessutom
har syftet att befästa kunskaper eller utveckla deltagarna eller gruppen (Nilsson & 
Waldemarson, 1988; Ungdomsstyrelsen, 1997).

Definitionen ovan är dock problematisk utifrån vad denna studie kommer handla om då 
bordsrollspel sällan är en efterbildning av en verklig situation som Nilsson och Waldemarson 
tänker sig rollspel ska vara och att bordsrollspel som fritidssysselsättning traditionellt sett 
sällan har ett pedagogisk eller terapeutiskt syfte. Å andra sidan kommer denna studie att 
handla om hur bordsrollspel kan omformas och anpassas för att användas i pedagogiska 
syften i fritidshem. Utifrån detta perspektiv och det faktum att bordsrollspel ofta tar 
inspiration från historiska skeenden (verkliga situationer i det förgångna) blir definitionen 
åtminstone mer relevant.

Pedagogiska bordsrollspel

Nilsson & Waldemarson (1988) skriver att pedagogiska rollspel delas in i tre faser: inledning, 
spel och efterdiskussion och ser efterdiskussionen som den viktigaste av dessa ur ett 
pedagogiskt perspektiv. I den första delen av efterdiskussionen får deltagarna möjlighet att 
kommentera hur de upplevde rollspelet och även lyssna på de andra deltagarnas tankar. 
Därefter diskuterar deltagarna vad som hänt i spelet, vad konsekvenserna blev och hur man 
kunde handlat annorlunda. Den sista delen av efterdiskussionsfasen är generaliseringen där 
deltagarna muntligt reflekterar över hur de nya kunskaper och insikter man fått kan användas i
ens egen vardag. Denna avslutande fas, efterdiskussionen, är en viktig del av pedagogiska 
rollspel i vilka spelarna får gestalta sig själva eller någon annan i verklighetsnära situationer. 
Detta då det är i efterdiskussionen deltagarna ges störst möjlighet att befästa och fördjupa 
kunskaper och färdigheter och bearbeta värdegrundsfrågor. I bordsrollspel däremot, som 
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utvecklats som en underhållningsform, saknas ofta det pedagogiska perspektivet och att 
spelledare tar tid för efterdiskussioner är därför sällsynt (Fine, 1983; Nordström 2010).

Även om bordsrollspel inte har en tradition att vara pedagogiska och att de sällan används 
inom skolans väggar används de ändå pedagogiskt inom kyrkan (Ungdomsstyrelsen, 1997). 
Västerås stift har utvecklat bordsrollspelen Vägen och Que Vadis för att pedagogiskt använda 
dessa inom kyrkoverksamheten, bland annat i konfirmationsundervisningen. I dessa betonas 
särskilt vikten av efterdiskussionen där spelarna ges möjlighet att tillsammans med 
spelledaren bearbeta moraliska frågor och värderingar som har uppstått under spelandets gång
(Ungdomsstyrelsen, 1997).

Då fokus för denna studie är hur bordsrollspel kan anpassas för pedagogiska ändamål på 
fritidshem är det av betydelse att göra skillnad på bordsrollspel som fritidssysselsättning och 
som pedagogisk metod. Jag har valt att använda mig av följande definition av pedagogiska 
bordsrollspel som är en aningen modifierad version av Fines (1983) definition av fantasy 
role-playing games:

Ett pedagogiskt bordsrollspel är ett verbalt samspel som tillåter ett antal spelare att inta 
roller och att utifrån dessa handla med en grad av frihet i en fantiserad värld som en 
spelledare beskriver och utvecklar tillsammans med spelarna under spelets gång i syfte att 
bearbeta lärandestoff, värdefrågor och att utveckla gruppen i och utanför spelet. I 
pedagogiska bordsrollspel läggs extra vikt på en avslutande diskussionsfas för att reflektera
över och befästa de erfarenheter som gjorts under spelets gång.

Dramapedagogik

Att använda bordsrollspel som en pedagogisk metod är dock som sagt ovanligt, inte minst i 
skola och på fritidshem. Desto vanligare är det att använda dramapedagogik som olikt 
bordsrollspel har det kroppsliga handlandet i centrum för att på så sätt gestalta olika roller för 
att levandegöra undervisningen och bearbeta lärandestoff (Rasmusson & Erberth, 2008). I 
dramapedagogik ges, liksom i bordsrollspel, improvisation stor plats och metoden används 
även för att öva inlevelseförmåga och empati och andra färdigheter som att se orsaker och 
sammanhang, inte minst i det sociala samspelet människor emellan. En viktig skillnad mellan 
drama och teater som Rasmusson & Erberth påpekar är att i drama är alla deltagare lika 
viktiga. Man väljer inte ut de bästa aktörerna för att spela huvudroller då det är den 
pedagogiska aspekten som är i fokus, inte slutprodukten. Bortsett från detta är det att drama 
inte har någon publik (bortsett från deltagarna själva) som främst skiljer drama från teater.

Lundqvist (1992) som jobbar med dramapedagogik med utvecklingsstörda barn menar att det 
är viktigt att läraren styr dramaarbetet utifrån barnens behov och att läraren är flexibel. Detta 
för att skapa en aktivitet som är konstruktiv för eleverna. Hon poängterar vikten av att ha en 
planering men att förmågan att frångå denna planering är minst lika viktig. Likväl belyser hon
vikten av att se elevernas egenheter som resurser snarare än som problem i arbetet. Genom att 
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inte ta tillvara på elevernas personliga infall stannar den kreativa processen upp. Lundqvist 
poängterar vikten att från lärarens sida alltid ha en positiv attityd till det eleverna säger och 
gör, även till de mer provokativa yttrandena. Istället för att ta till disciplinära åtgärder och 
riskera att hämma kreativiteten och lusten för dramaarbetet bör läraren tillsammans med 
eleverna istället leka fram lösningar på problem som uppstår. Förståelsen att människan mår 
bäst när både känslan och intellektet är i balans och att den ena delen inte värderas högre eller 
lägre än den andre menar hon är en viktig insikt för dramapedagogen. 

Vygotskij (1995) skriver förvisso inte om begreppet drama specifikt men menar att det är 
viktigt att barn i så stor utsträckning som möjligt tillåts vara medskapare när de uttrycker sig 
teatraliskt och inte styrs så mycket av vuxnas förskrivna manus som ofta inte motsvarar 
barnets förståelse och känsla. En sådan styrande pedagogik menar Vygotskij hämmar barnens 
naturliga kreativitet och utveckling. Av denna anledning förespråkar han att barn i största 
möjliga mån bör vara medskapare av manus om de ska spela upp en pjäs eller åtminstone 
tillåtas improvisera under uppvisningen av densamma.

Fritidshemmets uppdrag

Då denna studie bland annat syftar till att undersöka hur bordsrollspel kan anpassas för  
fritidshemmet är det av betydelse att definiera vad fritidshemmet har för uppdrag. Dessa 
uppdrag har jag nedan kort sammanfattat i fyra punkter och det är främst punkterna 2-4 som 
är relevanta för denna studie. Dessa fyra punkter jag har själv formulerat utifrån lagtexter och 
andra styrdokument.

1. Barnomsorg. Fritidshemmet växte bland annat fram ur ett behov av att sörja för de 
barn vars föräldrar jobbade inom industrin (Andersson, 2013) och spelar än idag en 
viktig roll för att många barnfamiljers vardag ska gå ihop. 

2. Barns sociala utveckling. Fritidshemmet skall i samarbete med hemmet verka för att 
eleverna utvecklar goda sociala färdigheter och allsidiga kontakter med vuxna och 
andra barn. Fritidshemmet skall även främja utvecklingen av en social gemenskap i 
skolan och på fritids och arbeta mot värdegrunden som är beskriven i lagen (SFS 
2010:800).

3. Komplettera skolan. Att fritidshemmet ska komplettera skolan innebär bland annat 
att eleverna ska ges möjlighet att bearbeta och fördjupa det stoff de arbetat med i 
skolan (Skolverket, 2014). Att använda teoretiska kunskaper i praktiken eller i nya 
sammanhang underlättar den långsiktiga inlärningen och är ett vanligt arbetssätt på 
fritidshem.

4. Ge barn en meningsfull fritid. Elever som går på fritids ska kunna känna att deras tid
där känns meningsfull. Fritidspersonalen bör även hjälpa eleverna att vidga sina 
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intressesfärer genom att dels skapa en progression i arbetet och dels genom att 
intressera eleverna om det lokala föreningslivet för att underlätta att barnen får en 
aktiv och meningsfull fritid även när de slutat på fritids (Skolverket, 2014).

Sociokulturell teori

Den sociokulturella teorin vars upphovsman anses vara Lev Semjonovitj Vygotskij, en 
vitryskt pedagog och filosof, gör gällande att lärande sker i sociala sammanghang hela tiden 
där fokus ligger på vad människan lär sig snarare än om hon lär sig (Lindqvist, 1999). Teorin 
som fick stor spridning i väst på 1960-talet när Vygotskijs texter översatts till engelska lägger 
stor vikt vid elevens lust att lära. Vygotskij resonerar som så att då ingen människa i 
världshistorien skapat något nytt och unikt utan att kombinera minst två redan kända ting på 
ett nytt sätt är det inte rimligt att anta att barn kan skapa ny kunskap utan att utgå ifrån det 
denne redan är bekant med. Han resonerar vidare att det eleven redan är bekant med främst är 
det denne har ett intresse för. Vygotskij lägger stor vikt vid fantasins betydelse för inlärning 
då han menar att fantasin gör det möjligt för människan att kombinera tidigare intryck och 
kunskaper till nya tankar och lärdomar (Lindqvist, 1999). Den slutsats han drar av detta är att 
ju mer eleven sett, hört, känt och på andra sätt erfarit av världen tidigare, desto produktivare, 
effektivare och betydelsefullare blir hennes fantasi och i längden lärandet (Vygotskij, 1995). 
Utifrån hans tankar kring hur lärande går till och hur viktig fantasin och intresset är för 
densamma drar Vygotskij tre pedagogiska slutsatser (Lindqvist, 1999):

1. Ämnen bör ha tydliga samband med varandra för att öka sannolikheten att det som ska
läras har koppling till det eleven intresserar sig för. En elev som är intresserad av 
historia bildar sannolikt ett intresse för psykologi först när denne inser hur betydande 
det mänskliga psyket varit i hur historien utvecklat sig eller på annat sätt kopplar ihop 
psykologi med ett annat intresse. Intresse är som tidigare nämnts av stor vikt för att 
lärande ska ske.

2. Undervisningen ska inte innehålla repetition utan bör hela tiden vidgas och fördjupas 
då repetition gör innehållet ointressant och tråkigt.

3. Det behöver finnas ett samband mellan innehållet i skolan och livet utanför.

Det centrala i den sociokulturella teorin är att eleven är en aktiv varelse medan att se eleven 
som passiv och att utforma utbildningen efter denna föreställning menar Vygotskij är 
förödande för lärandet. Genom att göra läraren till den som enbart matar den inaktiva eleven 
med information hävdar Vygotskij att man hämmar lärandet då man inte tar tillvara på varken 
elevens intressen eller aktiva natur. Istället argumenterar Vygotskij för att utforma utbildning 
såsom leken är utformad. Vid en ytlig observation kan leken ses som ett kaotiskt virrvarr av 
uttryck och slumpmässiga infall men vid närmare granskning ser man att det i leken uppstår 
ramar och regler, både sociala och fysiska som lär det enskilda barnet vad konsekvenserna blir
av ett specifikt beteende eller experiment och ger denne möjlighet att testa nya sätt för att på 
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så sätt lära sig. Att utgå ifrån barnets egna intressen, som barnet gör i leken, och utifrån dessa 
skapa ramar som tvingar eleven att vara kreativ för att lösa problem både i tanke och handling
skapar man, menar Vygotskij, en pedagogik som tar tillvara snarare än undertrycker barnets 
naturliga resurser. Han framhäver alltså betydelsen av att både känslan och den intellektuella 
delen av människan måste tas tillvara i pedagogiken (Lindqvist, 1999).
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Metod

Syftet med studien är bland annat att nå kunskap om hur bordsrollspel kan anpassas som 
pedagogisk metod för fritidshemmets verksamhet. För att besvara forskningsfrågorna och nå 
syftet med studien kommer jag analysera det inspelade ljud-materialet från själva 
spelsessionerna i relation till den litteratur som finns presenterad i litteraturgenomgången. Jag 
har här inte valt någon specifik analysmetod för att dra slutsatser utifrån detta material utan 
tanken är att helt enkelt reflektera kring situationer som uppstått under spelandet. Dessa 
reflektioner skall i slutändan resultera i slutsatser kring hur spelledaren kan förändra 
spelupplägget för att på ett bättre sätt uppnå metodens uppsatta pedagogiska mål. 

För att kunna besvara forskningsfrågan om hur elever på fritidshem kan uppfatta bordsrollspel
har jag valt att intervjua eleverna efter att alla spelsessioner är genomförda. Att använda 
intervju som metod ger kunskaper om hur eleverna i efterhand upplevde aktiviteterna och 
dessa intervjuer är i denna studie rätt strukturerade till sin natur. Med strukturerade intervjuer 
menas i detta sammanhang att alla informanter i stor utsträckning blev ställda ungefär samma 
frågor och att svaren de gav inte bearbetades speciellt djupt (Johansson & Svedner, 2006). 
Följdfrågor ställdes förvisso till det informanterna berättade men dessa hade endast till syfte 
att förtydliga vad som sades. Detta upplägg valdes för att minimera risken att informanten 
skulle tröttna och vilja avbryta intervjun innan alla relevanta frågor besvarats.

Urval och begränsningar

Insamlingen av det empiriska underlaget skedde på en skola i Västerbotten och den empiriska 
insamlingsprocessen genomfördes under en vecka i samband med att bordsrollspel spelades 
med informanterna. Valet av skola gjordes av praktiska skäl då jag vid ett tidigare tillfälle 
spelat bordsrollspel med eleverna på skolan under en praktik. Informanterna är alltså elever på
skolan som de flesta spelat bordsrollspel tidigare och hade en veckan innan spelandet 
påbörjades blivit informerade om studien och dess syfte då jag själv besökte skolan. Eleverna 
gavs vid tillfället dessutom en kortare introduktion i vad bordsrollspel är. De som var 
intresserade att vara med gjorde därefter sina karaktärer och fick med sig hem ett följebrev 
som bland annat beskriver för vårdnadshavare vad studien går ut på (se bilaga 2). Eleverna 
blev därtill informerade om att de som inte fick sina föräldrars godkännande kommer inte få 
vara med och spela bordsrollspel då själva spelsessionerna skulle spelas in med en diktafon.

Under introduktionstillfället var det 17 elever som visade intresse att vara med och göra 
karaktärer. Då eleverna gjort sina rollkaraktärer genomfördes en pedagogisk diskussion i 
arbetslaget på det aktuella fritidshemmet för att kartlägga vilka förutsättningar och behov som
fanns bland de intresserade eleverna och hur urvalet av deltagande informanter skalle göras. 
Vid detta tillfälle kom vi inte fram till något beslut om ett sista urval utan detta gjordes när det
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stod klart att enbart 9 elever lämnat in sina vårdnadshavares godkännande i tid. Under 
perioden mellan introduktionen och första speldagen skrevs ett äventyr som dels passade 
gruppens förkunskaper, behov och mognad och dels kunde utvärderas utifrån syften som kan 
härledas till fritidshemmets uppdrag. Sammanlagt var det 10 elever som hade föräldrarnas 
godkännande då ytterligare en lämnade in sin lapp under tisdagen när vi hade satt igång med 
spelandet. Då bordsrollspel är en så pass ovanlig aktivitet på fritidshem beslutade jag att själv 
ta på mig rollen som spelledare då erfarna spelledare i personalgruppen saknades. Möjligheter
kan ha funnits att ta hjälp av någon erfaren spelledare från en lokal spelföreningar som kan 
hålla i spelsessionerna men av administrativa, ekonomiska och tidsmässiga skäl undersöktes 
inte saken närmare. 

Genomförande

Spelandet av bordsrollspel skedde under tre dagar - måndag, tisdag och onsdag. 
Spelsessionerna som spelas in på en diktafon ägde rum i två närliggande klassrum som är 
bortom höravstånd från fritidshemmets lokaler. Varför jag valde lokaler som var långt ifrån 
fritidshemmets lokaler var för att minimera risken för att bli störda och att andra elever skulle 
bli fångade på ljudband. Dessutom hade dessa lokaler fungerat bra tidigare.

Spelsessionerna drog igång direkt då eleverna slutat skolan kl 13.10 och fortlöpte fram till 
14.30 då eleverna åt mellanmål. Efter mellanmålet, kl 15.00, fortsatte spelandet till 16.30 eller
till dess alla elever farit hem. Detta pågick som sagt under tre dagar och innefattar alltså totalt 
sex sessioner. Efter varje session har spelledaren ett kortare utvärderingssamtal med 
deltagarna om hur de upplevde spelandet och hur de löste de problem som eventuellt uppstått.
Det regelsystem som använts under spelsessionerna är Daniel och Julia Lehtos bordsrollspel 
Äventyr (Letho, 2012). Detta regelsystem har dock expanderats en aning genom att öka antalet
färdigheter från fyra till sex samt utökat färdighetsvärdena till 1-20 istället för 1-10. Vi 
använder oss följaktligen av en 20-sidig tärning istället för en 10-sidig under spelandets gång. 
Utöver detta har jag även använt mig av en gammal bok från 1800-talet och en egengjord 
karta för att öka inlevelsen i spelet (se Bilaga 3).

När äventyret efter tre dagar var färdigspelat genomfördes enskilda intervjuer med eleverna i 
vilka det ställdes frågor för att kartlägga hur de upplevde att spela bordsrollspel utifrån 
perspektiven meningsfullhet, lärdomar, gruppen och svårigheter. Dessa intervjuer 
genomfördes till största delen i ett av klassrummen som spelandet ägde rum i och inför varje 
enskild intervju informerades informanten kortfattat om hur intervjun skulle gå till. För att 
mjuka upp påbörjades intervjuerna med att informanterna uppmanades berätta om sin karaktär
eller något som hände under spelsessionerna. En av informanterna som enbart var med och 
spelade under tisdagen önskade inte bli intervjuad efteråt och en annan intervju behövdes 
avbrytas mitt i på grund av att informanten behövde åka hem. I övrig blev alla som var med 
och spelade intervjuade efteråt.
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Sammanfattningsvis består det empiriska materialet av sex stycken inspelade spelsessioner 
där var och en av dessa är ungefär 90 minuter lång samt 9 stycken inspelade individuella 
intervjuer på ungefär 10-25 minuter vardera. 

Analysmetod

Det empiriska materialet består av en beskrivning om hur det gick till när eleverna gjorde sina
rollkaraktärer samt hur de efterföljande sex spelsessioner förlöpte. Beskrivningen av hur 
rollskapandet gick till grundar sig på mina egna minnen då detta tillfälle inte spelades in. 
Beskrivningen av de efterföljande spelsessionerna veckan efter grundar sig på det inspelade 
materialet från dessa tillfällen. Efter de första 30 minuterna på tisdagens första session insåg 
jag dock att jag glömt bort att sätta på diktafonen så uppgifter från denna halvtimme är även 
de tagna från minnet.

Analysen av de inspelade intervjuerna kommer att ske genom att jag delar in barnens tankar 
och reflektioner om bordsrollspel i fyra kategorier: meningsfullhet, lärdomar, gruppen och 
svårigheter. Dessa har jag systematiskt organiserat i en tabell för att underlätta 
resultatredovisningen. Då denna tabell innehåller barnens namn är den inte bifogad. Dessa 
tankar, i kombination med det inspelade materialet från spelsessionerna, kommer sedan i 
diskussionsavsnittet att användas för att utvärdera och diskutera möjligheterna att spela 
bordsrollspel på fritidshem och hur aktiviteten kan anpassas för att bli en pedagogisk metod. 

Forskningsetiska överväganden

Informanterna blev redan under första introduktionsmötet informerade om studiens 
undersökningsmetoder och att deras anonymitet skulle skyddas samt att det var frivilligt att 
delta. Då informanterna inte är myndiga behöver deras vårdnadshavare enligt vedertagen 
forskningsetik både informeras om och godkänna att deras barn får vara med i studien 
(Johansson & Svedner, 2006). Jag skickade därför efter första introduktionstillfället ett 
informationsbrev hem med barnen där jag beskrev studiens syfte och försäkrade att empirin 
skulle behandlas konfidentiellt (se Bilaga 1).

För att skydda enskilda elevers anonymitet lades fokus främst på gruppens behov och 
förutsättningar när aktivitetens mål sattes upp (se Bilaga 4). Jag använder även pronomen hen
i rapporten i de fall där informanternas uttalanden presenteras eller bearbetas för att minska 
risken att informanterna själva kan lista ut vem som sagt vad om informanterna skulle läsa 
denna studie i framtiden. Av samma anledning har jag valt att bortse från användbar empiri 
ifrån intervjuerna där jag bedömt att risken är stor att de andra informanterna kan lista ut vem 
som sagt det då de kan känna igen situationen som kommenteras.
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Resultat och analys

Studiens resultatdel börjar nedan med en beskrivning om vad som hände under dels 
rollskaparsessionen och dels under själva spelsessionerna. Efter detta presenteras en kort 
sammanfattning av vilka diskussionsfrågor som spelledaren ställde till eleverna efter 
respektive spelsession samt hur många spelare som var med och spelade vid de olika 
tillfällena. Efter detta redogörs för vad informanterna berättade under de enskilda intervjuerna
kring sina upplevelser av bordsrollspel. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning och 
analyseras utifrån den sociokulturella teorin.

Rollspelsprocessen

Varje spelsession, första sessionen undantagen, börjar med att eleverna sammanfattar vad som
hänt tidigare innan spelandet börjar. I samtliga nedanstående beskrivningar kommer jag 
referera till mig själv som spelledaren. Namnen på informanterna som används i denna studie 
är påhittade och är alltså varken informanternas riktiga namn eller deras rollkaraktärers. De 
som varit med och spelat är Kriss, Leni, Rikke, Robyn, Virn, Bini, Ter, Vari, Alai och Svami. 
För att presentationen av empirin från spelsessionerna ska bli lättare att förstå och hänga med 
i rekommenderas läsaren att först läsa den bifogade äventyrsplanen Önskningen (Bilaga 4). 

Rollskapandet

Efter introduktionen då 18 elever uttryckte en önskan om att vara med och spela bordsrollspel 
gick vi till ett klassrum för att göra rollkaraktärer. Sex av dessa intresserade elever har jag 
spelat bordsrollspel med tidigare så de visste redan hur man gjorde karaktärer. Till min hjälp 
hade jag under karaktärsskapandet en utbildad fritidslärare som varit med och hjälpt elever 
göra karaktärer vid ett tidigare tillfälle på samma fritidshem. 

Jag valde som jag tidigare gjort att låta eleverna skapa sina rollkaraktärer utifrån illustrationer 
på gamla Magic-kort3 som jag i förväg klippt ut (Bilaga 3). På detta sätt tänkte jag att det blir 
enklare för eleverna att komma igång och bli inspirerade när de fantiserar ihop en egen 
karaktär än om de helt fritt skulle skapa denna med fantasin vilket jag misstänkte kunde vara 
svårt för en del. En annan fördel med att eleverna grundar sina karaktärer på bilder jag i 

3 Magic The Gathering var det första samlarkortspelet i världen och utgavs av spelföretaget Wizards of the 
Coast år 1993. Ett samlarkortspel är till skillnad från andra kortspel där alla spelare har tillgång till alla kort 
ett spel där varje spelare samlar på kort och spelar (i vanliga fall) enbart med sina egna. En stor del av 
hobbyn är utöver att spela med korten även att samtala om och byta dessa med varandra. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Magic:_The_Gathering;  http://sv.wikipedia.org/wiki/Samlarkortspel; 
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förväg valt ut är att jag på detta sätt är med och skapar ramarna för rollskapandet vilket sedan 
kan underlätta äventyrsskrivandet efteråt.

När jag dock försökte förklara för de nya spelarna hur de ska göra rollkaraktärer 
uppmärksammade jag inte att en av de erfarna eleverna kommit över en hög av 
karaktärsbilder jag hade med mig. Senare, då de flesta elever valt sina karaktärsbilder, insåg 
jag att det var fel bunt med bilder som använts.  Detta resulterade i att de flesta rollkaraktärer 
som skapats var antingen varulvar, vampyrer, levande skelett eller liknande vilket inte var min
mening. Att efteråt hitta på och skriva ett äventyr med värdegrunden i fokus blev därmed lite 
av en utmaning då nämnda fantasivarelser oftast frodas på andra människors olycka. En av de 
18 elever som till en början följt med för att göra rollkaraktärer ångrade sig och gick till 
fritidshemmets lokaler innan denna börjat.

Spelsession 1

Rollkaraktärerna ger sig efter introduktionen av till Halgir, en av rollkaraktärernas bror som 
bor ute i skogen i en hydda som förhoppningsvis kan hjälpa dem hitta den plats de ska till. 
När Halgir senare under natten kommer hem berättar spelarnas rollkaraktärer för honom om 
liket som höll i boken de hittat:

Bini: Han är väldigt gammal.
Robyn: Och han var helt vit i fejan. Han var helt vit i fejset.
Ter: Han luktade illa.
Kriss: Den lagg i hand hand. Det var en brun bok eller bara gammal. Vissa klarade av läsa.
Bini: Någon hade huggt han i ryggen med nåt! Det satt fast en giftpil där. Tror jag...
Halgir: Hmm. Det låter ju konstigt om någon har mördat han. Varför tog de inte boken då?
Bini: Vet inte.
Halgir: Det är inte ni som hittat på något va?
Flera i kör: Nej!
Kriss: Vi hittade den här kartan.
Leni: De kanske fick bråttom.

Konversation mellan Halgir och spelarnas rollkaraktärer leder till att Halgir ger dem en 
vägbeskrivning. När sedan spelledaren berättar vad som händer resten av kvällen pratar 
många i mun på varandra. Kriss, Robyn och Bini är mest aktiva medan Virn och Svami hör 
man knappt alls under första sessionen som avslutas med en sammanfattning och 
efterdiskussion.

Spelsession 2

När spelledare och spelare pratat en liten stund om luftfuktighet och dagg bestämmer Kriss att
hen ska leda gruppen:

Kriss: Jag tar och leder.
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Leni: Varför får inte jag leda?
Kriss: Därför att du har mindre på Ledars... Krisma
Leni: Jag har 6.
Kriss: Jag har 10.
SL: Vill, vill ni...? Hur ska ni göra, ska ni välja en ledare eller ska ni...
Robyn: Ja vi väljer en ledare och det får vara Kriss!
Kriss: Jag har mest karisma.

Detta resulterade i att spelledaren bestämmer att spelarna får slå en tärning var och lägga till 
sin karaktärs karisma på slaget där den som får högst totalpoäng får bli gruppens ledare. Den 
som vann blev Kriss. När kvällen närmar sig börjar spelarna leta efter ved för lägerelden, 
förutom Bini som fortsätter gå mot sydost. Medan de andra spelkaraktärerna hittar en gammal
övergiven lägereld ramlar Bini ner i ett hål och ropar på hjälp. 

De andra spelarna hör honom och Robyn bestämmer sig för att hjälpa Bini. Genom att Robyn 
lånar Kriss rep, knöt fast ena ändan i ett träd och gjorde en knut i den andra för att sedan 
slänga ner den lösa änden till Bini får de upp honom ur gropen. Under tiden i lägret som Kriss
vaktade ensam dök det upp ett skogstroll som försökte få upp Kriss väska. Kriss gjorde sig av 
med trollet genom att kasta ett eldklot på det som olyckligt nog fick väskan i sig att börja 
brinna. När de andra karaktärerna kommit tillbaka till lägret undrar de varför Kriss ryggsäck 
är bränd men Kriss vägrar svara. Då hotar Robyn med att hen inte kommer ge tillbaka repet 
om inte Kriss berättar. Detta leder till sex minuter av förhandlingar som resulterar i en 
överenskommelse att Robyn ger tillbaka repet omedelbart i utbyte mot att Kriss ska ha 
berättat vad som hänt med väskan innan äventyret är slut. Det är värt att notera i 
sammanhanget att de andra spelarna, inklusive Robyn, satt vid bordet och lyssnade när Kriss 
fick besök av trollet.

Nästa dag hittar de en liten hydda ute i skogen som är bebott av ett litet skogstroll. När Leni 
tar upp trollet börjar vederbörande göra ifrån sig missnöjda läten och för att trösta trollet letar 
de andra spelarna efter växter det ska få att äta. Efter ett flertal misslyckade färdighetstest i 
uppmärksamhet kommer de tillbaka tomhänta och trollet har nu börjat skrika. En kort tid efter
detta blir Leni stucken i ryggen med ett spjut av en av trollets förmodade föräldrar medan den 
andra blåser i ett horn. Rollkaraktärerna blir rädda och springer därifrån. Spelsessionen 
avslutas därefter med att spelarna sammanfattar vad som hänt och med en efterföljande 
efterdiskussion.

Spelsession 3

De första trettio minuterna av den tredje sessionen blev inte inspelade på diktafon då 
spelledaren glömde sätta igång den. Det som spelledaren kom ihåg från denna session före 
inspelningen sattes igång var att Robyn tog fram ett par kartor hen hade gjort tidigare samma 
dag eller på kvällen dagen före. Dessa kartor var kopior av den karta de hittat i boken som 
Robyn ritat ur minnet. Det var många spelare som pratade i mun på varandra.
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Till en början är de två nya karaktärerna Rikke och Svami inte med i sällskapet. Rikke har 
spelat tidigare i ett annat äventyr medan Svami aldrig spelat tidigare. De andra karaktärerna 
stöter på ett stor varelse i natten som de tror är ett elakt jättetroll och en strid uppstår när Kriss
anfaller främlingen. Denna strid håller på länge och under denna period blir främlingen 
skadad innan Leni och Robyn inser att denna jätte är deras storvuxne vän cyklopet Rikke. 
Dessa har dock svårigheter att kommunicera denna insikt till Kriss rollkaraktär. Efter att 
spelledaren satt på inspelningen utspelar sig följande konversation:

SL: Hur ska ni reda upp det här då?
Kriss: Jag blåser hornet så min grupp samlas.
SL: Har du ett horn med dig? Ne...
Kriss: Det är det där hornet man kan ha med sig.
SL: Ne ni har inget horn. Ingen har med sig något horn.

Efter detta ritar Kriss ett horn på sitt rollformulär. När spelarna efter ytterligare tio minuter 
inte själva rett upp missförståndet med den stora främlingen konstaterar spelledaren att hela 
processen tar för lång tid och bestämmer å spelarnas vägar att de slutar slåss. Efter detta 
uppstår en maktstrid mellan spelarna om vem som ska vara den nya ledaren. Spelledaren 
bestämmer att tvisten ska lösas på samma sätt som under gårdagen, att spelarna slår en tärning
och lägger på sin karisma och den som får högst summa blir ledare. Efter detta uppstår 
följande dialog:

SL: Så då är det Svami då som övertalat er andra att bli ledare.
Leni: Jag hatar det där.
SL: Varför det?
Leni: För att Rikke ska vara ledare tycker jag.
Robyn: Och då jag gör och Rikke en egen grupp.

Rikke säger ingenting under den diskussion som uppstår ur detta och som resulterar i att 
Svami avsäger sig ledarskapet så att Rikke ska få det. Under hela sessionen är det väldigt 
många spelare som pratar i mun på varandra och spelledaren verkar ha problem att få ordning 
på gruppen. Utöver det som ovan nämnts hinner spelarna inte med så mycket mer innan det är
tid för mellanmål. Någon efterdiskussion blir inte av.

Spelsession 4

Efter att Robyn sammanfattat vad som hände före mellanmålet berättar spelledaren att de hör 
någon som pratar en bit bort i skogen. Rollkaraktärerna bestämmer sig för att smyga fram och 
undersöka saken närmare. Kriss misslyckas emellertid med finmotoriktestet och blir upptäckt.

Zacharias: Kom hit! Kom hit!
SL: Den som pratar är en äldre man... som har väldigt risiga kläder. Han har väldigt ovårdat
skägg. Han står på... vid sin brasa och pillrar i den när han får syn på dig.
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Zacharias: Åh Kom hit! Kom hit!
Kriss: Vet du att han kommer kvävas ju.
(Någon skrattar)
SL: Asså du luktar inte SÅ illa. Det gör du inte.
Kriss: Jo för jag har aldrig, jag badar aldrig.
Robyn: Men Kriss sluta säga att du är 29 000 år och att du aldrig badar och att du luktar 
illa.
SL: Vi lämnar det. Du luktar illa men du luktar inte så illa att man dör om man är i närheten
av dig. Då hade de här [de andra spelarnas karaktärer] dött för länge sen eller hur? 

Mannen de träffat på lever ute i skogen tillsammans med sin vän - mosstrollet Toar. Han är 
vänlig och bjuder sällskapet på mat. Under följande konversation mellan Zacharias och 
spelarnas rollkaraktärer är det nästan ingen som pratar i mun på varandra:

Vari: Vill du följa med oss?
Zacharias: Får jag följa med er?
Robyn: Ja du kan få jättemycket vapen och grejer.
Vari: Och jättemånga pengar.
Zacharias: V-v-v-vad är det för något?
Robyn: Pengar det är sånt man får kläder och mat (blir avbruten av andra spelare som ger 
andra exempel på saker man kan köpa för pengar)
Zacharias: Pengar? Kan du visa mig pengar?
Robyn: Ja vänta. Jag tar fram en peng och visar. Här är ett silvermynt.
Zacharias: Få se! Få se!
[Zacharias får låna ett mynt av Vari]
Zacharias: Vad säger du? Kan man göra mat av den här?
Robyn: Man byter.
(Zacharias biter på myntet.)
Zacharias: Aj!! Vad gör du! Du sa man kunde bita i det, att det var mat.
(Spelarna skrattar)
Robyn: BYTER mot mat!
Zacharias: Man måste vara dum i huvudet om man byter den här mot mat.
(Vari skrattar)
[…]
Kriss: [Spelledare], han har 100 guldmynt.
Spelledare: (Bestämt tonfall) Vars är suddet? […] Ni får inte skriva saker [på era 
rollformulär] om inte jag ger er tillåtelse!
Zacharias: Asså jag förstår mig inte på det här. Varför ska man byta det här mot mat och 
pengar, ehmm... kläder. Det är ju helt värdelöst. Man kan ju inte ens äta det.
Kriss: Man byter, man ger det till någon annan också får man mat tillbaka.
Virn: Och man betalar med det när man får pengar.

Spelarnas försök till att få Zacharias att förstå vad pengar är pågår en stund till och Robyn 
förklarar att pengar är bra för då kan man göra roligare saker än att leta mat. Zacharias, som 
anser sig ha allt han behöver och vill ha, är svår att övertala om pengars förträfflighet. Efter en
stund kommer Toar släpandes på ett ungt träd som han tänkt äta upp och släpper ner det nära 
brasan.
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Kriss: Jag börjar äta på trädet.
SL: Går du fram och äter på trädet?
Kriss: Mm
(Flera barn skrattar)
[…]
SL: Du börjar gå fram och titta på det och när han ser dig... då ser ni att han blir...
Ter: Då blir han blyg.
SL: Han blir lite blyg minst sagt. Han backar undan. 
Zacharias: Karkaruinja?
Toar: Mollo Karinoma. Karinoma.
SL: Och så gömmer han sig bakom ett träd och ni ser att han blundar. Men i och med att 
han är två meter bred […] och trädet är ungefär så brett (visar) så är han inte så bra på att 
gömma sig.
(Vari skrattar)

Det visar sig snart att Toar är samma mosstroll som Kriss och Lenis karaktärer på grund av ett
missförstånd nästan misshandlade till döds i ett tidigare äventyr. Vari och Robyn blir i 
slutändan vän med Toar och får varsin vänskapsgåva. Vari får en ring och Robyn en ädelsten 
och både Toar och Zacharias slår följe med gruppen som fortsätter vandra mot det fallna 
tornet som kartan märkt ut. Sessionen avslutas med att den sammanfattas och 
sammanfattningen följs av en efterdiskussion.

Spelsession 5

När de vandrat en tid bestämmer sig Leni för att be trollet om ursäkt för hur de behandlat 
honom tidigare och ropar: FÖRLÅT! Toar blir rädd och springer iväg och Vari, som Toar 
håller i sin famn, flyger iväg och landar i en näraliggande tjärn och upptäcker att han kan 
andras under vatten. Vederbörande drar slutsatsen att ringen han fick av Toar är magisk och 
att det är den som gör att han kan andas under vatten. Toar fortsätter springa bort från gruppen
och Zacharias följer efter. Spelarna försöker också följa efter men ingen lyckas förutom 
Svami.

Svami: Jag har tio och jag fick ett. Jag har tio och jag fick ett.
SL: Fuskar du nu?
Svami: Nej.
SL: Fuskar du nu? Titta mig i ögonen. Fuskar du nu?
Svami: Ne... (börjar le när denne tittar SL i ögonen, SLs minne av situationen)
SL: Jag gillar inte att du fuskar.

Toar och Zacharias har nu lämnat gruppen och senare på kvällen uppstår det en diskussion 
kring vilka som ska sätta upp tältet och vilka som ska hugga ved:

Flicka: Tjejerna her upp tältet. Alla killar hugger ved och alla tjejer her upp tältet! Det 
passar ju bra. 
Flera i kör: Jaaaaaa! 
SL: Varför passar det bra? 
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Flicka: Killar är mycket starkare. 
Pojke: (pipig tillgjord röst) Menar du att vi är starkare än er ni är jättesvaga?
SL: Är killarna starkare? Få se. 
Flicka: Ja det tycker jag. De ser starkare ut. 
Pojke 2: (Pojke 3) ser iaf starkare ut. 
SL kollar runt bland karaktärsbladen. 
SL: Det verkar vara så att... Hur tror ni att det kommer sig att alla karaktärer som är killar är
starkare?
Flicka: För att killarna vill vara starka och tjejerna vill vara bättre på andra saker. 
Pojke 4: Jag vill vara bättre på kunskap. 
Flicka 2: När ska vi få användning av finmotorik? 
Pojke: Ja vi vill vara starka. 
Pojke 2: Jag är inge stark. 

Senare när de somnat blir de anfallna av en björn med människoansikte och en strid uppstår. 
Robyn frågar mitt i striden om det här är en dröm. Spelledaren ber vederbörande slå ett 
psyktest och detta lyckas vilket resulterar i att Robyns karaktär mycket riktigt vaknar upp ur 
drömmen. Kriss uttrycker en stark ovilja att bli väckt då denne vill besegra monstret vilket 
denne till slut lyckas med på egen hand. Under efterdiskussionen berättar Robyn att hon har 
skrivit upp allt och därför minns Toars namn vilket de andra spelarna hade glömt.

Session 6

Den sjätte sessionen börjar med en sammanfattning men spelarna ges också möjlighet att 
berätta vad de tycker om att spela bordsrollspel. Samtliga som var närvarande berättade att de 
tyckte att det var kul. Därefter ställer spelledaren följande följdfråga:

SL: Vad är det ni tycker är roligt?
Kriss: Typ att man gör saker.
SL: Att man gör vadå för saker?
(Kriss pillrar nu med Magic-korten som spelledaren har med sig i sin väska som ligger på 
en näraliggande soffa)
SL: Kriss! Nu sätter du dig här. Vi ska inte leka med de här nu. De lägger vi tillbaka... Vad 
sa du Kriss?
Kriss: Det är roligt att leka med det. Att köra det här med de här gubbarna.
SL: Mm... Leni?
Leni: Jag börjar gå framåt nu.
Kriss: Det var ju natt nu.
[...]
Vari: Det roligaste i spelet är när vi träffar människor. När kommer vi träffa Toar igen?
(Konversation övergår sedan till att handla om drömmar) 
[…]
Bini: Ska vi börja nu?

När äventyret en stund senare fortsätter träffar de snart Zacharias som letar efter Toar. 
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Bini: Jag tror du kan sluta söka för vad är det som är (mummel) ett träd och kommer från 
det hållet och låter som ett troll?
Vari: Ja det...
Zacharias: Jag hör ingenting.
Bini: Kolla där! Där fallet ett träd.
Zacharias: Nej.
SL: Ni vet att rollspelsledaren bestämmer vad som händer. Ni bestämmer vad era karaktärer
gör. Zacharias springer iväg.
Kriss: Jag tar ledarskapet.

Spelledaren frågar därefter hur de ska avgöra vem som ska vara ledare. En föreslår att de ska 
slå om saken som de tidigare gjort. En annan att ingen ska vara ledare. Spelledaren försöker 
därefter övertala spelarna att det är bättre att inte ha någon ledare då maktstrider uppstår och 
att nya spelare går och tillkommer hela tiden komplicerar saken ytterligare. Leni håller med 
om detta och ingen protesterar. 

Senare på kvällen kommer de fram till tornet och Leni hittar där ett klot som hon plockar upp 
och då hon gör det kommer mardrömsmonstret upp ur klotet. En strid uppstår och Kriss hittar 
på att han ska kasta klotet på monstret. På detta sätt lyckas de till sist döda monstret men 
Varis karaktär, som misslyckades med sitt psyk-test och sprang från monstret, hade vid det 
här laget förlorat nästan alla sina liv. En riktig avslutning på äventyret hanns inte riktigt med.

Efterdiskussioner och deltagarantal

Tabellen nedan beskriver i korthet de frågeställningar spelledaren ställde till deltagarna efter 
varje spelsession samt redogör för hur många spelare som var med och spelade under 
respektive spelsession.

Tabell 1. Frågeställningar ställda efter respektive spelsession

Session Spelledarens frågor: Antal 
spelare

1 Vad skulle ni önska om ni fick önska er vad som helst? 8

2 Hur upplevde trollet det hela tror ni? Varför [tror ni] inte [att trollet upplevde det bra]? 
Varför letade ni efter växter?

4

3 - 8

4 Är Toar Zacharias husdjur? Är troll djur? Vad är det för skillnad mellan människor och 
djur? Varför tror ni trollet är rädd för Kriss?

5

5 Varför trodde du [Robyn] att det var en dröm? Varför anföll mardrömsmonstret just Vari? 8

6 - 4
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Elevernas upplevelse av bordsrollspel

Nedan presenteras de tankar som informanterna gav uttryck för under de enskilda intervjuerna
och som har relevans för studiens syfte och forskningsfrågor, alltså kring hur informanterna 
upplevde att spela bordsrollspel. Dessa resultat är indelade i fyra kategorier: meningsfullhet, 
lärdomar, gruppen och svårigheter.

Perspektiv: Meningsfullhet

Två informanter uttryckte inte några direkta tankar kring hur de upplevde bordsrollspel under 
de enskilda intervjuerna. Detta berodde på att den ena inte önskade bli intervjuad alls och den 
andra var tvungen att fara hem innan de relevanta frågorna besvarats. Resterande informanter,
närmare bestämt 8 stycken, verkade då rätt eniga om att de upplevde bordsrollspel som något 
roligt och något de vill spela igen. En av dessa uppgav förvisso att denne inte ville spela 
bordsrollspel igen men då jag förklarat att man spelar olika äventyr varje gång ändrade 
vederbörande uppfattning i frågan. Det var dock en som var osäker om denne ville vara med 
igen.

En del informanter hade lite svårt att förklara varför de upplevde att bordsrollspel var roligt 
eller gav anledningar som inte hade med rollspelandet i sig att göra.

A: Hur upplevde du att spela bordsrollspel? ... Hur tyckte du att det va?
I: (Lång betänketid) Hmm... Jag tyckte det var roligt.
A: Roligt? Vad var det du, vad är det som gör att du tycker det är roligt?
I: Jag tyckte att det var det.
A: Men du tycker inte det längre?
I: JO!
A: Jaha...Vad är det i rollspel som du tror är roligt, som gör det roligt?
I: (frustrerat tonfall) Jag kan inte säga det! Jag vet inte. Fast det var roligt!

Bland de som uppgav konkreta anledningar till varför de gillade aktiviteten var det 
rollspelandet i sig som var en av förklaringarna:

A: Men du, hur upplevde du då att spela bordsrollspel?
I: Det var kul.
A: Vad var det som var kul då?
I: Man fick spela en roll och liksom... det tyckte jag var kul.
A: Men att spela en roll, vad är det som är kul med det egentligen?
I: Att man får spela den, att det inte är någon annan som spelar den. Att man har en egen 
typ.

Att dels kunna vara någon annan än sig själv för en stund och dels att kunna göra saker man 
normalt inte kan eller får göra som att andas under vatten med en magisk ring, träffa troll, 
prata med eremiten Zacharias eller ”slå alla i pungen” var konkreta saker som framkom som 
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roliga. Ett par informanter uppgav även att det var roligt att skapa, rita och fantisera i 
samband med spelandet.

Friheten i att kunna göra vad som helst i bordsrollspel uppges av en informant som viktigt för 
att bordsrollspel upplevdes som roligt som samtidigt poängterar att friheten inte ska brukas för
att vara dum och skada andra karaktärer i spelet (varken kontrollerade av spelledare eller 
spelare). Vederbörande berättar att det då kan gå illa för den egna karaktären även om det är 
en annan karaktär i gruppen som beter sig illa och att karaktärer kan dö.

Perspektiv: Lärdomar

Informanterna hade lite olika tankar kring vad man kan lära sig när man spelar bordsrollspel.  
En tredjedel av informanterna pekade på vikten av att behöva sitta stilla när man spelar och att
detta är något man får träna på. Att inte prata rakt ut utan istället räcka upp handen och sedan 
prata när man väl fått ordet uppgav också en informant är något man får träna på när man 
spelar bordsrollspel.

Det var flera av barnen som dessutom berättade om lärdomar som uppkom inom äventyrets 
egna ramar. Sådana lärdomar var att mardrömsmonster lever på rädsla, att man får träna på att
räkna när ens rollkaraktär gör färdighetstest eller att man blir bekant med nya ord:

A: Kan man lära sig någonting när man spelar bordsrollspel?
I: Mm...
A: Vadå för något?
I: Man kan lära sig nya ord. Säg massa... botanik, medicin och sånt också.

En ganska stor kategori lärdomar som informanterna berörde är vad man kan lära sig på det 
sociala planet när man spelar bordsrollspel. Utöver redan nämnda ordningsregler som att sitta 
still och räcka upp handen poängterade en informant att man får träna på att få lösa problem i 
grupp: 

(fortsättning från tidigare konversation ovan)
A: Alltså orden vad de betyder (blir avbruten)
I: Och verklighet alltså saker som händer i verkligheten också.
A: Som vadå?
I: Som ungefär. Det är ett lag som går runt och då är de som ett team och då gör de olika 
uppgifter. Det kan ju hända i verkligheten också. Många av de sakerna som vi har gjort i 
rollspelet kan ju hända i verkligheten också. 

Samma informant uppgav även att man tränar sig på att se saker ur andras perspektiv och en 
annan att man kan lära sig att man inte ska döda alla på en gång då det är trist om karaktärer 
dör. Utöver detta uppgavs även att man kan träna på att låtsas vara någon annan än den man 
normalt är och därmed öva på att använda sin fantasi. En informant berättade att hen hade lärt 
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sig att man inte behöver byta kläder för att låtsas vara någon annan. Att som spelare kan lära 
sig att själv att spelleda bordsrollspel kan man också göra enligt en informant:

A: Tror du man kan lära sig någonting när man spelar bordsrollspel? ... Lärde du dig 
någonting?
I: Ja. Sen när man bli vuxen vet man hur man gör.
A: När man blir vuxen så vet man hur man gör... Göra vadå?
I: Det.
A: Att spelleda?
I: Ja.

Perspektiv: Gruppen

Den generella uppfattning hos informanterna var att spelgruppen fungerade bra. Det var en 
som inte uttryckte denna uppfattning som istället hävdade att vissa barn inte bör sitta bredvid 
varandra då ett fåtal hade svårt att låta bli att peta och ta i grannen. På frågan om det 
fungerade bättre att spela före mellanmålet (när de var ca åtta spelare) eller efter mellanmålet 
(när antalet spelare reducerats till hälften eller färre, se Tabell 1) uppgav två informanter att 
de föredrog det lägre antalet spelare, detta då det blev lugnare då. En fastslog att sex spelare 
var nog ganska lagom. Resterande informanter som blev tillfrågade tyckte att det funkade lika
bra före och efter mellanmålet. En tyckte att det störde spelet att rollkaraktärer kom och gick 
hela tiden och hen uppgav även att vederbörande själv blev stressad av detta.

Två uttalade sig om att det kändes konstigt att spela med barn man normalt inte leker med. 
Den ena uppfattade att de var tystlåtna och den andra att det bara var ovant. Utifrån de frågor 
som ställdes var det en som uttryckte förnöjsamhet över hur bra gruppmedlemmarna 
samarbetade. En annan tyckte å andra sidan att att det var besvärligt att ett par spelare i 
gruppen bara ville mörda alla under en session.

Perspektiv: Svårigheter
Ett vanligt tema som uppkom när informanterna berättade om svårigheter var att övervinna 
utmaningar och hinder som uppkom under själva äventyret:

A: Var det någonting du tyckte var svårt?
I: Ja. Att besegra den där björnen. Björnen i drömmen. Och vi vet inte ens om det var ett 
troll. Därför den hade människoansikte och den var en björn. Så då borde det vara ett troll.

En annan sak som eleverna fann utmanande i de hinder som uppstod i äventyret var att lyckas 
med diverse färdighetstest, alltså att få tärningen att slå det man vill:

A: Var det något du tyckte var svårt då?
I: … Ibland när man slog såna där tärningarna var det svårt att få rätt nummer. För det fanns
ju så många som var över det.
A: Mm... att få rätt nummer, alltså att få... om du skulle behöva ha 11 eller mindre så råkar 
du slå högre. Är det det du menar?
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I: Typ att jag fick 16.
A: Ja precis.
I: Ibland var det lite svårt. Man får inte välja vad man får. Man kan inte bara... Ja! Jag fick 
de! Det kan man inte göra. Ibland har man tur och man får det.

Andra händelser som uppstod som informanterna fann olustiga eller svåra hade med de andra 
spelarnas beteende att göra som två informanter berättade om på följande vis:

A: Ehmm... Var det något som kändes mindre bra när ni spelade?
I: Ibland busade [en annan spelare] och de skrattade en massor.

A: Hur upplevde du att spela bordsrollspel nu när vi har gjort det?
I: Ehm. Jag tyckte det var ganska bra men jag tycker inte att det är så bra att nästan alltid 
ska vara någon som slamsar.
A: Du vill att det ska vara mer ordning och reda?
I: Mm...

Ovanstående två exempel handlar främst om hur spelarna beter sig mot varandra men en 
annan stor kategori beteenden som informanterna själva uppger som problematiskt eller 
mindre önskvärt är när spelarnas rollkaraktärer beter sig illa eller olämpligt mot andra 
rollkaraktärer i spelet. Detta kunde vara när Leni höll fast trollungen som tjöt eller när Ter 
hotade att döda mosstrollet Toar utan uppenbar anledning.

Flera elever upplevde även tidsaspekten som problematisk. Mer specifikt handlade detta om 
att de inte hann med det de önskade göra innan de blev hämtade av sina föräldrar. Detta 
illustreras väl med följande utdrag ur en av intervjuerna:

A: Kom du på något?
I: Va? Vad sa du?
A: Något som kändes extra bra eller något som kändes lite mindre bra medans vi spela?
I: Jag gillade inte sista gången när [förälder] hämtade mig!
A: Jaha.
I: Därför det var så roooligt!

Två andra uttryckte liknande missnöje att mitt i spelsessionen behöva bryta och en av dessa 
informanter menade att detta är något som ofta händer när denna är på fritidhem:

A: Hände det någon gång att du behövde fara hem mitt under session.
I: Ja.
A: Hur kändes det då?
I: Dåligt.
A: Hade du hellre velat vara på fritids längre för att få spela klart?
I: Mm
A: Hur länge dårå?
I: En halvtimme eller något... Varje gång vi ska göra en syssla eller någonting här på fritids 
då måste jag hem.
A: Är det ofta så?
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I: Mm... Mitt i en film eller någonting så måste jag hem. Mitt när vi har rollspel så måste 
jag hem. När vi är ute och fikar måste jag hem...

Ett par informanter uppgav även att sammanfattningarna i början av varje spelsession hjälpte 
dessa att hänga med i äventyret om de missat tidigare sessioner.

Sammanfattning och analys av empiri

Bortsett från att äventyret inte riktigt blev helt avslutat följde händelseutvecklingen under 
spelsessionerna i stort planeringen för äventyret. Under äventyrets gång hanterade spelarna de
situationer som uppstod genom list, omtänksamhet, aggressioner, frågvishet och på andra sätt.
Några av spelarna försökte under spelsessionerna på flera olika sätt ta större kontroll över 
spelandet än vad spelledaren ansåg att de fick. Detta kan man till exempel se när en av 
spelarna tar på sig spelledarens roll och bestämmer att den bortsprungne Toar kommer 
tillbaka. Att spelarna ritar till föremål på sina rollformulär allteftersom de behöver dessa i 
äventyret eller påstår att de slog något på tärningen de inte gjorde är två andra exempel på 
detta. Allt eftersom äventyret fortskred uppstod det en hel del diskussioner. Dessa handlade 
bland annat om vem som ska leda gruppen eller huruvida Kriss karaktär luktar så illa så man 
dör eller inte. Många diskussioner kretsade kring hur de ska klara av uppdraget.

De åsikter som kom fram om bordsrollspel både under spelandets gång och i de 
efterkommande intervjuerna var att spelarna uppfattade detta som både kul och i varierande 
mån lärorikt. Det informanterna uppgav att man får träna på när man spelar bordsrollspel var 
bland andra att räkna, lösa problem och lära sig nya ord men även att träna på sociala 
färdigheter. Att det ibland var hög volym, att spelarna pratade i mun på varandra och att det 
hände att vissa spelare betedde sig i antisocialt mot de karaktärer de stötte på under äventyret 
gjorde dock spelandet mindre lustfyllt än det hade kunnat varit menade vissa. Flera uppgav att
spelandet fungerade bättre när spelgruppen var mindre, alltså under spelsessionen efter 
mellanmålet. Att behöva avbryta spelandet för att åka hem uppskattades inte heller av de 
flesta av dem som behövde göra detta. 

Vygotskij skriver om hur viktigt det är att nyttja och inte undertrycka barns naturliga resurser 
och att inte med förbud få barn att handla som man vill då detta tenderar bara få dem att bryta 
förbudet (Lindqvist, 1999). Detta kan man jämföra med det en av informanterna berättar om 
hur denne gillar att man i egenskap av sin rollkaraktär får göra vad man vill i spelet men att 
denne ändå inte vill bete sig hur som helst. Informanten menar dock att det är viktigt att 
möjligheterna finns. Samma informant hävdar att en del i nöjet i spelet ligger i att man får 
göra saker man normalt inte kan eller får göra i verkligheten. Att spelledaren hade en hög 
tolerans kring hur spelarna fick agera i spelet och inte styrde händelseutvecklingen utifrån 
förbud kan man tydligt se utifrån empirin. Istället fick spelarna själva ta konsekvenserna av 
sitt handlande såsom Vygotskij menar att undervisning bör utformas (Lindqvist, 1999). Hur 
spelarnas fria ramar under spelets gång påverkat deras beteende under och i samband med 
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spelandet i jämförelse med hur de hade agerat om ramarna hade varit mer strikta och 
förbudsorienterade kan man dock utifrån denna studie inte ge svar på. 

Utifrån det inspelade materialet från spelsessionerna kan man se att spelarna agerade 
annorlunda när spelledaren i egenskap av sig själv förklarade och beskrev 
händelseutvecklingen i jämförelse med när spelledaren själv rollspelade olika karaktärer. När 
spelledaren enbart agerade utifrån rollen som spelledare var det vanligt att spelarna pratade 
rakt ut och i mun på varandra. När spelledaren å andra sidan tog på sig rollen som Zacharias 
eller hans ludne vän mosstrollet Toar uppstod en situation där spelarna istället tystnade och 
oftast bara tog till orda när en annans karaktär pratat klart. Samma effekt kunde man se när 
spelarna interagerade med trollgubben Halgir om än inte i lika stor utsträckning. Att 
åtminstone några av spelarna uppskattade att interagera med Zacharias och Toar kan man 
tydligt se i både de enskilda intervjuerna och i det inspelade materialet från spelsessionerna 
där de uttryckligen beskriver dessa interaktioner som roliga. Detta kan man koppla till det 
Fine (1983) skriver om inlevelse, att genom att gestalta spelkaraktärer med inlevelse gör att 
spelandet uppfattas som mer lustfyllt än om de medverkande interagerar som sig själva. 

Att kommentera, diskutera och slutligen generalisera erfarenheterna i spelet för att dra nytta 
av dessa i sin vardag menar Nilsson och Waldemarson (1988) är av stor betydelse för att 
rollspelande ska vara pedagogiskt. Tittar man emellertid på de samtalsfrågor som spelledaren 
ställer till eleverna (se Tabell 1) är det ingen som direkt uppmuntrar spelarna att generalisera 
sina upplevelser utan erfarenheterna spelarna uppmanas berätta om är för det mesta knutna till
äventyret i sig. Man kan även se att flera spelare under pågående diskussion kan bli otåliga 
och vill fortsätta spela om diskussionen äger rum i början eller i mitten av spelsessionen. 
Bortsett från att någon enstaka spelare ställde sig upp när spelledaren antydde att 
spelsessionen snart är slut kan man inte se detta mönster under de diskussioner som ägde rum 
i slutet av spelsessionen.
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Diskussion och slutsatser

I denna avslutande del dras slutsatser utifrån det empiriska materialet och den analys som 
gjorts med stöd av sociokulturell teori och den forskning som presenterats i 
litteraturgenomgången. I föregående avsnitt under Sammanfattning och analys av empiri 
presenterades i stort svaren på den andra forskningsfrågan om hur elever på fritidshem kan 
uppleva att spela bordsrollspel så i detta avsnitt kommer främst frågan om hur bordsrollspel 
kan anpassas för fritidshemmets verksamhet diskuteras. I slutet av detta avsnitt diskuteras 
studiens reliabilitet samt att jag ger några avslutande reflektioner. Men inledningsvis 
diskuteras Vikten av samtal, Könsnormer och Att som spelledare rollspela.

Vikten av samtal

I litteraturgenomgången redovisades hur man i pedagogiska rollspel använder sig av 
efterdiskussioner för att bearbeta de erfarenheter man gjort under spelets gång. Denna metod 
har i denna studie även använts som en metod i bordsrollspel, både före och efter spelandet. 
Ett av syftena med att ha efterdiskussioner i samband med rollspelande menar Nilsson och 
Waldemarson (1988) är för att deltagarna ska använda sig av de lärdomar de får under spelets 
gång och implementera dessa i sin vardag. Att dessa improviserade diskussionsfrågor i denna 
studie för det mesta bara berörde själva äventyret och inte hur eleverna kan koppla vad de har 
upplevt och lärt sig i spelet till sin vardag kan ses som en komponent i pedagogiska 
bordsrollspel som kan tittas närmare på. Såhär i efterhand kan man se öppningar i det eleverna
säger som spelledaren kunde ha använt i just detta syfte. Under den femte spelsessionens 
efterdiskussioner nämner en av spelarna att denne gör anteckningar kring vad som hänt och 
vad de olika karaktärerna heter. Spelledaren kunde vid detta tillfälle frågat eleven varför 
denne gjorde anteckningar och om denne brukar göra det i skolan också. Detta samtal hade 
kunnat inspirera någon eller några av eleverna att föra anteckningar även utanför spelet.

Att improvisera denna typer av diskussionsfrågor är förstås en träningssak men då 
efterdiskussioner kan vara en väldigt viktig del av elevernas lärande i pedagogiska rollspel 
(Nilsson & Waldemarson, 1988) är det rimligtvis av värde att i förväg ha förberett ett antal 
centrala frågor som kan dyka upp under spelandets gång även när man spelar pedagogiska 
bordsrollspel. Alltså att spelledaren inte bara förlitar sig på sin improvisationsförmåga. Att 
eleverna blev mer otåliga under dessa samtal om de ägde rum i början eller mitt i sessionerna 
än om de genomfördes i slutet av dessa gör att jag tänker att det kan vara av vikt att 
spelledaren under spelandets gång gör anteckningar vad som händer. Detta för att i slutet av 
spelsessionen ta upp dessa till diskussion istället för att diskutera dessa frågor under 
spelandets gång när spelarna är för fokuserade på spelandet i sig. Dessa diskussionsfrågor bör 
i sin tur ha det primära syftet att eleverna ska omvandla sina upplevelser under speläventyret 
till lärdomar i vardagen, inte minst i skolan eller i andra sociala sammanhang (Lindqvist, 
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1999). Att låta spelsessionerna börja med att att låta eleverna sammanfatta vad som hänt 
under föregående session har enligt flera elever hjälpt dem att hänga med i handlingen när de 
missat en session. Av denna anledning drar jag slutsatsen att även om diskussioner och 
generaliseringar kring vad spelarna upplevt under spelandets gång bör tas i slutet av 
spelsessionen bör sammanfattningarna vara kvar i början av dessa. Även om inga närvarande 
spelare missat föregående session ger sammanfattningen en möjlighet för spelarna att få träna 
på att återberätta och prata inför andra människor. Dessa situationer öppnar även upp för 
möjligheten att mer tystlåtna elever får träna på detta.

Könsnormer

Även om denna studie inte tittar på könsnormer specifikt är det skolans uppdrag och därmed 
också fritidshemmets uppgift att ”motverka traditionella könsmönster” (Skolverket 2011, s8). 
Ur detta perspektiv är situationen då informanternas karaktärer skulle sätta upp läger under 
den femte spelsessionen rätt intressant. Flickan som föreslog att killarna skulle hugga ved och 
tjejerna sätta upp tältet resonerade att detta passade bäst för att killarna var starkare. 
Spelledaren kollar därefter runt bland spelarnas rollformulär för att försöka motbevisa att så är
fallet. Även om det använda regelsystemet inte har styrka som attribut är grovmotorik den 
färdigheter det närmaste man kan komma fysisk styrka. Till spelledarens besvikelse visar det 
sig att alla killarnas karaktärer mycket riktigt har högre grovmotorik än alla tjejernas. På 
frågan om varför de tror att spelarna valt detta svarar samma flicka att det beror på att killar 
vill vara starka medan tjejer vill vara bra på andra saker. En kille kommenterar detta med att 
han vill vara bra på kunskap. Därefter inflikar en annan tjej frågan när de ska få användning 
av finmotorik.

Denna fråga om finmotorik är helt klart intressant med tanke på att två av de fyra flickor som 
medverkade som spelare hade valt denna färdighet som sin karaktärs främsta styrka (15 i 
färdighetsvärde). Vid närmare analys av det inspelade materialet från spelsessionerna kan 
man se att finmotorik mycket riktigt nästan aldrig använts under äventyrets gång. Frågan 
flickan ställde kan här ses som en protest till varför deras karaktärers styrka (finmotorik) inte 
användes, och därmed inte värderades, lika mycket som killarnas (grovmotorik). Denna 
händelse kommer här diskuteras utifrån två perspektiv. Dels hur man som spelledare kan 
aktivt motarbeta snäva könsnormer och dels hur man kan utforma äventyret på olika sätt för 
att alla spelare ska känna att deras karaktärers styrkor ska komma till användning och att 
spelarna därmed i större utsträckning känner sig sedda, behövda och uppskattade. 

Det bör förtydligas att problemet naturligtvis inte är att spelare väljer karaktärer med samma 
kön som en själv eller att deras karaktärer ges könsstereotypa färdigheter. Problemet uppstår 
då eleverna känner att de tvingas anpassa sig efter de könsnormer som finns i den kultur de 
befinner sig i eller att de helt enkelt inte tänker utanför dessa strama ramar. Dessa könsnormer
kan man i empirin se upprätthålls av eleverna själva när de i kör visar sitt stöd till flickans 
förslag att pojkarna ska ut i skogen för att hugga ved medan tjejerna sätter upp tältet i lägret. 
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Det som är av betydelse ur ett pedagogiskt perspektiv i situationer som dessa är att dessa 
normer inte slinker igenom oemotsagda. Även om spelledaren indirekt ifrågasätter elevernas 
uppfattningar genom att ställa frågor kring varför de tänker som de gör finns det risk att dessa 
samtal förstärker snarare än förminskar könsnormerna i elevgruppen. Det är därför av vikt att 
lyfta åsikter bland eleverna som har en avvikande syn. En av killarna hävdar till exempel att 
kunskap är viktigt för honom men denna åsikt tar inte spelledaren vara på i samtalet. Inte 
heller ställer spelledaren frågor kring varför spelarna väljer att vara till exempel varulvar, 
vilket de inte är i verkligheten, men inte väljer att vara en karaktär av motsatt kön som en 
själv.

En iakttagelse av betydelse i frågan om att spela som en karaktär av samma eller motsatt kön 
är att alla karaktärer spelarna stöter på i spelet, alltså alla karaktärer spelledaren själv spelar, 
är män eller varelser av okänt kön. Detta var inte meningen utan ursprungligen var häxgubben
Halgir häxan Helga men för att undvika sago-steriotyper fick trollpackan i stugan ute i skogen
bli en man. Jag tänker att genom att spelledaren själv spelar rollkaraktärer av olika kön hjälper
denne eleverna att bryta och förändra sina tankemönster kring vem man kan vara i spelet men 
också vem man kan vara när man leker utanför spelet. Det är också av betydelse att ha samtal 
kring vad det innebär att rollspela redan innan spelarna skapar sina karaktärer. Utöver detta 
bör man utforma äventyret så att alla spelarnas rollkaraktärers styrkor kommer till användning
eller göra spelarna uppmärksamma på fler sätt dessa kan användas. Just färdigheten 
finmotorik hade rimligtvis använts oftare om spelarna gjorts medvetna om att denna används 
när rollkaraktärer använder projektilvapen.

Att som rollspelsledare rollspela

Utifrån den analys som gjorts kan man se att spelarna agerar annorlunda när de interagerar 
med spelledarens rollkaraktärer än hur de agerar när spelledaren i egenskap av sig själv 
beskriver vad som händer i äventyret. Att spelarna i denna studie visar mer hänsyn när de 
interagerar med spelledarens karaktärer än med spelledaren själv i egenskap av berättare och 
att några av dem uttryckligen beskrev dessa situationer som extra lustfyllda väcker en del 
tankar hos mig. Målen med aktiviteten (bilaga 4) är bland andra att eleverna ska känna att 
aktiviteten är meningsfull, att den ska komplettera skolan och att eleverna ska lära sig ett 
respektfullt förhållningssätt till andra (Skolverket, 2011). Detta får mig att fundera på om det 
kan vara av didaktisk betydelse att i större utsträckning berätta historien utifrån spelledarens 
rollkaraktärers perspektiv än genom att beskriva och berätta vad som händer. Med detta 
menar jag att genom att låta en karaktär, till exempel en sån som Zacharias, hela tiden följa 
med följet ges spelarna en förebild att både lära och läras av. 

Att som spelledare själv agera som en karaktär i spelet kan man se gör det enklare för spelarna
att hänga med i det som händer. Denna slutsats drar jag utifrån iakttagelsen att de vid dessa 
tillfällen i mindre utsträckning pratade i mun på varandra och att deras koncentration därav 
verkade öka. Detta kan man förklara utifrån det Vygotskij (1995) skriver om att när elever 

31



görs till medskapare snarare än till passiva mottagare av information ökar deras förståelse. 
När spelledaren förmedlar historien genom dialoger ges eleverna en naturlig möjlighet att 
påverka händelseutvecklingen genom att prata tillbaka eller genom andra interaktioner. Detta 
bör ses i kontrast till då spelledaren beskriver vad som händer för att sedan ganska ofta 
tvingas fråga spelarna frågan ”Så vad gör ni nu?” för att få de att reagera på det som sagts. 
Min slutsats är alltså att när elever i större utsträckning tillåts påverka händelseutvecklingen 
blir de mer aktiva medskapare vilket i sin tur gör innehållet mer begripligt och därmed ökar 
koncentrationen. 

Genom att i större utsträckning berätta historien ur en icke spelarstyrd rollkaraktärs perspektiv
tänker jag att spelledaren ges större möjligheter att demonstrera för spelarna, snarare än 
instruera, hur de kan använda sig av tonfall och gester när de rollspelar för att öka inlevelsen. 
Vidare kan dessa spelledarstyrda karaktärer utmana elevernas tänkande genom att presentera 
och argumentera för andra sätt att se på världen (Vygotskij, 1995), stödja dem i deras 
problemlösande, hjälpa dem att se konsekvenserna av sitt handlande eller se andra samband 
(Lindqvist, 1999). Ovannämnda funktioner hade förvisso Zacharias och Toar i äventyret som 
spelades i samband med denna studie men genom att i större utsträckning beskriva 
händelseförloppet genom dessa och andra karaktärer blir det regel snarare än undantag att 
använda spelledarens rollkaraktärer som lärare. Omvänt kan man även låta spelarna agera 
lärare till spelledarens rollkaraktärer genom att denne är nyfiken och vill lära sig det spelarna 
vet. Det kan vara att lösa matematiska problem, läsa eller något annat spelarna lärt sig i 
skolan. Genom att eleven görs till aktiv förmedlare av sin kunskap befästs den (Lindqvist, 
1999).

Pedagogiska slutsatser

En av de slutsatser jag dragit i samband med denna studie är att för att bordsrollspel ska bli 
pedagogiska är det av stor vikt att ha samtal med spelarna om vad de erfarit under 
spelsessionen. Att å andra sidan bara låta de berätta vad som hänt och att sedan diskutera detta
inom äventyrets egna ramar är dessvärre ingen garanti för att de tar med sig och använder sina
insikter i andra sammanhang. Av denna anledning är det av vikt att även medvetet ge eleverna
möjlighet att generalisera sina lärdomar i slutet av efterdiskussionen enligt Nilsson och 
Waldemarsons (1988) modell. Mer exakt hur dessa generaliseringar kan läggas upp i 
praktiken har jag dessvärre inte själv fått något bra grepp om då jag egentligen inte testat 
generaliseringar varken i denna studie eller tidigare. Att låta spelarna kommentera, diskutera 
och generalisera det de erfarit bör såsom Nilsson och Waldemarson föreslår genomföras i 
slutet av varje session. Det denna studie visat är att spelarna snabbt blir otåliga, och rimligtvis 
lyssnar sämre, om man genomför dessa samtal mitt i spelsessionen. Däremot har det visat sig 
att det är av värde att i början av varje spelsession låta spelarna återberätta vad som hänt under
tidigare spelsessioner. Här ges även möjlighet för spelledaren att ge rum till spelare som 
vanligtvis inte tar så mycket plats i spelgruppen.
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När man leder bordsrollspel är det av vikt att vara medveten om att väldigt många olika 
situationer kan dyka upp under spelandets gång. Dessa situationer kan både spelledare och 
spelare koppla till väldigt mycket i och utanför spelet, till exempel saker spelarna lärt sig i 
skolan eller erfarenheter i vardagen vilket spelledaren senare under efterdiskussionen kan ta 
tillvara på. Det kan även handla om att spelarna löser uppkomna problem på oväntade sätt. 
Dessa situationer i spelet kan även vara av typer som spelledaren finner obehagliga, till 
exempel att spelare använder våld mot oskyldiga eller på annat sätt beter sig anti-socialt mot 
andra karaktärer i spelet. Utifrån det informanterna sagt, utifrån spelsessionerna jag analyserat
samt utifrån vad Vygotskij skrivit (Lindqvist, 1996) drar jag dock slutsatsen att det är av 
pedagogisk värde att tillåta spelarna handla i spelet som de vill och att vara öppen till 
alternativa lösningar. Det mest pedagogiska man som spelledare kan göra i dessa situationer 
är sannolikt att se till att spelarna får ta konsekvenserna av dessa handlingar eller i fallet med 
kreativa lösningar, belönas för dessa. Vissa barn kan förvisso ha svårt att se samband mellan 
handling och konsekvens av olika anledningar och här blir diskussionsfasen av extra stor vikt.
Spelledaren bör dock som tidigare nämnts inte diskutera detta omedelbart, även om spelarna i 
många fall gör detta självmant om de tycker att en spelare beter sig oklokt. Om det finns ett 
intresse i gruppen att diskutera det på plats kan man göra det men oavsett kan det vara av 
värde att återkomma till detta senare. Av denna anledning bör spelledaren göra anteckningar 
om vad som senare kan diskuteras så att detta inte glöms bort.

En utmaning med att använda sig av bordsrollspel på fritidshem är att barngrupperna 
rimligtvis inte kan vara speciellt stora. Kanske är det möjligt att spela med 12 elever men 
mycket av det pedagogiska syftet med aktiviteten riskerar då att gå förlorad då redan vid 8 
spelare upplevde flera informanter att det blev för mycket oväsen. Att som pedagog kunna 
spelleda större grupper är förvisso rimligtvis en färdighet som kan tränas men å andra sidan 
behöver det finnas rum och möbler som gör det möjligt för fler att spela. Att storleken på 
spelgruppen är begränsad blir ett ekonomisk och organisatoriskt hinder för att överhuvudtaget
kunna erbjuda fritidsbarn bordsrollspel som aktivitet. Detta då spelledaren behöver vara rätt 
koncentrerad på spelet för att det ska bli bra och kan därför inte hålla koll på andra barn. 

En metod som i studien visat sig användbar för att skapa lugnare spelgrupper är att 
spelledaren intar sig rollen som en eller flera karaktärer i spelet. Den slutsats jag dragit är att 
spelarna är mer villiga att lyssna till spelledaren och andra om de tillåts prata tillbaka och på 
så sätt är medskapare till berättandet. Detta ska då jämföras med då spelledaren berättar vad 
som händer i spelet som om han läser ur en bok och då spelarna förväntas vara tysta. Ur detta 
väcktes tanken hos mig att händelseutvecklingen i äventyret främst bör beskrivas ur 
spelledarstyrda karaktärers perspektiv. Istället för att spelledaren berättar att spelarna vaknar 
upp en morgon och upptäcker att det regnat under natten tar denne istället på sig rollen som en
karaktär som vaknat och beklagar sig att dennes utrusning blivit blöt. Desto starkare känslor 
spelledarens karaktärer visar, desto mer tycks spelarna uppskatta dessa karaktärer.

33



Reliabilitet

När jag sammanförde resultatet av empirin från intervjuerna skrev jag först stödord av det 
eleverna sagt i en tabell utifrån de fyra perspektiven meningsfullhet, lärdomar, gruppen och 
svårigheter. När alla inspelade intervjuer bearbetats på detta sätt använde jag mig av de 
stödord jag skrivit ner på detta sätt och använde dessa för att skriva ner resultatet i 
resultatdelen. Konsekvensen av detta blev att jag både behövde tolka det eleverna själva sade 
och vad jag själv menade med mina egna stödord. Det visade sig att mina tolkningar av mina 
stödord i flera fall inte alls stämde överens med det eleverna faktiskt hade sagt. När jag 
upptäckte detta lyssnade jag igenom alla inspelade intervjuer en gång till för att försäkra mig 
om att  jag inte påstod något jag inte hade fog för. I denna process fick jag lov att ändra och ta
bort en del. Hade jag istället valt ut relevanta sektioner ur empirin från början och 
transkriberat dessa istället, som jag i alla fall fick göra i slutändan, hade jag bara behövt göra 
en tolkning och därmed minskat risken för feltolkningar under processens gång.

När jag i början av denna studie beskriver vad bordsrollspel är och redogör för hobbyns 
historia använder jag mig av väldigt gamla källor. Shared Fantasy av Gary Alan Fine från 
1983 som jag främst använder är trots allt över 30 år gammal. Anledningen till detta är som 
jag redan nämnt att det inte har funnits speciellt mycket forskningslitteratur att tillgå som är 
nyare än så, i alla fall som jag hittat. Den huvudsakliga risken med detta är som jag ser det att 
läsaren riskerar få en förlegad bild av vad bordsrollspel är för något. Denna risk bedömer jag 
dock som liten. Jag spelar förvisso själv inte rollspel så ofta på fritiden men då jag jobbar i en 
spelbutik som säljer rollspel av detta slag har jag träffat många som gör det. Då jag har ett 
genuint intresse för hobbyn har jag deltagit i många samtal och diskussioner om rollspel med 
både vänner och kunder. Jag har dessutom själv spelat i flera olika typer av spelgrupper de 
senaste åren och det är inget i det Fine skriver som jag inte känner igen. Min uppfattning av 
vad som förändrats i hobbyn är främst att nya regelsystem och världar getts ut från nya och 
gamla företag samt att det möjligtvis är idag vanligare att tjejer spelar. Inget av detta har dock 
någon påverkan på studiens resultat och slutsatser.

Jag har i denna studie av flera olika skäl valt att observera mig själv när jag i rollen som 
spelledare spelade bordsrollspel med eleverna. Risken med att forska på sig själv på detta sätt 
tänker jag är att forskaren riskerar att medvetet eller omedvetet bortse från empiri som inte 
stämmer överens med den egna självbilden. Detta hot mot reliabiliteten var jag medveten om 
redan från början och därför har jag efter det spelsessionerna genomförts tänkt på spelledaren 
ur tredje person. Att i empirin benämna mig själv som spelledaren är ett sätt att hjälpa mig att 
distansera mig från honom. Att granska sig själv har dock visat sig ha sina fördelar också. Då 
jag granskat mina egna handlingar har jag inte behövt hålla tillbaka kritik i rädsla för att den 
granskade spelledaren ska känna sig sårad när denne senare läser studien.

De slutsatser jag dragit i studien har jag dels dragit utifrån vad andra skrivit som har mer 
erfarenhet med denna typ av pedagogik än vad jag har men också utifrån den empiri jag 
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samlat in. Problemet med att grunda mina slutsatser på enbart min egen empiri som jag gjort i 
vissa frågor gör att slutsatserna kan vara rätt missvisande för pedagoger som vill testa denna 
metod i andra spelgrupper. I en annan grupp kan det till exempel ha gått hur bra som helst att 
spela med 10 spelare medan andra elever i andra grupper kanske har svårt att koncentrera sig 
om det är fler än 3 deltagare. Dessutom bör man komma ihåg att informanterna i denna studie 
är 7-8 år gamla. Åldern spelar rimligtvis stor roll för hur lätt eller svår gruppen är att hantera. 
Flera av de slutsatser jag dragit bör av denna anledning ses som utvärderingsreflektioner av en
enskild aktivitet snarare än allmän kunskap om hur man bör bedriva bordsrollspel på 
fritidshem.

Avslutande reflektioner

Man kan se vid flera tillfällen under spelsessionerna att spelarna tar på sig spelledarens 
uppgift genom att beskriva händelseutvecklingen efter hur de själva vill att den ska fortskrida.
Detta är förstås inget konstigt då det är vad barn gör hela tiden när de leker själva och vad de 
är vana vid (Lindqvist, 1999). Detta visar dock att de har en grundläggande förmåga att 
spelleda själva vilket öppnar upp för en del möjligheter. Ett av problemen med bordsrollspel 
som under rubriken pedagogiska slutsatser ytligt berördes är hur man överhuvud taget ska få 
möjlighet att i vardagsverksamheten på fritidshem erbjuda bordsrollspel som aktivitet om man
som pedagog inte kan spelleda stora grupper. Detta tänker jag kan riskera att skapa extra stor 
arbetsbörda på övrig personal förutsatt att det är en ordinarie anställt som håller i 
rollspelandet. 

En möjlighet att på sikt komma tillrätta med denna problematik tänker jag är att lära elever att
själva spelleda. På detta sätt behöver inte pedagogen vara med hela tiden och kan på så sätt 
bistå de andra fritidspedagogerna i deras arbete. Detta gör aktiviteten dessutom rimligtvis än 
mer lärorik för den elev som tar på sig rollen som spelledare då denne får träna på både 
ledarskap och berättande. Hur detta fungerar i praktiken vet jag förstås inte men en nackdel är 
att en del viktiga pedagogiska delar, som till exempel efterdiskussioner, riskerar att utebli. 
Som jag nämnde i inledningen var det i mellanstadiet jag själv för första gången var 
spelledare och jag är ganska övertygad om att åldern har rätt stor betydelse för hur väl man 
klarar av uppgiften. Av denna anledning tänker jag att det vore lämpligast att det är de äldsta 
fritidseleverna som i första hand bör erbjudas rollen som spelledare. Ett problem med detta är 
dock att de äldsta eleverna ofta har betydligt längre skoldagar än de yngre vilket lämnar lite 
tid till spelandet i sig under fritidstiden. Å andra sidan är bordsrollspel en aktivitet som passar 
bra att erbjuda under skolloven då alla elever oavsett ålder är på fritidshem i stort sett hela 
dagen. 

En avslutande tanke som får sätta punkt för den här studien är att bordsrollspel kan vara ett 
sätt för vissa äldre elever att känna att deras tid på fritidshem blir mer meningsfull. Denna 
tanke ska ses i  ljuset av att många fritidshem främst riktar sin verksamhet till de yngre 
eleverna och att de äldre ofta ”bjuds in med armbågarna” (Skolinspektionen, 2010, s8). 
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Skolinspektionen menar att den understimulering som följer av detta har gjort att de flesta 
fritidselever slutar på fritidshem innan de börjar årskurs 4. Min tanke är att genom att öppna 
upp möjligheter för äldre elever att ta på sig ansvaret att spelleda bordsrollspel är ett sätt att 
utmana dem på en nivå som passar deras ålder och mognad och för vissa elever tror jag detta 
skulle passa ypperligt.
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Bilagor

Bilaga 1 - Följebrev

Hej.

Jag heter Anton Sjöstedt och går tredje året på Fritidslärarprogrammet på Umeå Universitet. 
Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete och har valt att titta närmare på hur 
bordsrollspel kan användas som en pedagogisk metod på fritidshem. Jag har tidigare testat 
metoden på ett par fritidshem och vill nu titta än närmare på hur metoden kan användas för att
uppnå fritidshemmets uppdrag och hur eleverna själva upplever den.

För att göra detta behöver jag dels frivilliga elever och dels deras vårdnadshavares 
godkännande och underskrift. Har du fått detta brev innebär det att ditt barn uttryckt en 
önskan att vara med och spela bordsrollspel och vara med i undersökningen. Då detta är en 
vetenskaplig undersökning är jag förpliktigad att följa vetenskaplig etik, vilket bland annat 
innebär anonymitet för informanter och att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt. 
Detta material består dels av ljudinspelningar från själva spelsessionerna och dels från de 
individuella intervjuerna jag sedan kommer genomföra med barnen.

Har ni frågor om undersökningen eller kring forskningsämnet, hör av er till mig! 

Handledare för examensarbetet: Katarina Kärnebro

mvh Anton Sjöstedt

Underskrift:

Härmed godkänner jag att mitt barn får vara med i undersökningen som beskrivits ovan.

Mitt barns namn:_________________________________________
Mitt namn:______________________________________________
Min underskrift:__________________________________________

Vill du ta del av examensarbetet när det är färdigskrivet? Skriv i sådana fall in din e-
postadress nedan:



Bilaga 2: Intervjufrågor
Gruppsamtal:

Be barnen sammanfatta äventyret

Kunde man gjort andra val än ni gjorde? Vad hade det fått för konsekvenser?

Diskutera annat som hände under äventyrets gång.

Intervjufrågor

Vad handlade äventyret om?

Berätta om din rollkaraktär!

Vad tycker du om din rollkaraktär? Är din karaktär någon du skulle vilja bli vän med på riktigt om 
denne fanns?

Vad får barnen ut av att spela bordsrollspel?

Hur upplevde du att spela bordsrollspel? 

Har du provat något liknande tidigare?

Vad gillade du/tyckte du inte om? Vad tror du det var som gjorde att du upplevde det så?

Hur tyckte du att det gick att klara uppdraget?

Om du skulle vara med och spela ett liknande äventyr i framtiden, hade din rollkaraktär agerat 
annorlunda då?

Kan man lära sig något när man spelar bordsrollspel? Vad isf?

Spelade du med något annat barn nu som du normalt inte brukar leka med?

Hur tyckte du att det funkade?

Svårigheter

Minns du hur många ni var när du var med och spelade? Fungerade det bättre när ni var många eller 
färre? 

Hur upplevde du att det fungerade att spelare kom och gick hela tiden?

Hur tyckte du spelgruppen fungerade?

Var det något som du tyckte var svårt?

Berätta, var det något som kändes mindre bra under spelandet? Vad isf?

Hur tycker du att de andra spelarna betedde sig mot varandra och dig?



Bilaga 3: Rollformulär och karta

Ovan visas det rollformulär och (exempel på) de magic-bilder som informanterna använt för 
att skapa sina rollkaraktärer.

Bilderna ovan föreställer fram- och baksidan av den karta som informanterna använt för att ta 
sig till det fallna tornet (där de tror att det finns en skatt).



Bilaga 4: Äventyret Önskningen

Mål

Barns sociala utveckling. Eleverna ska känna att de trivs i spelgruppen och inte känner sig 
exkluderade. Eleverna skall även få möjlighet att reflektera över etiska frågor bl a kring 
värdegrunden som den svenska skolan vilar på. Eleverna skall även ges möjlighet att 
reflektera kring handlingar och deras konsekvenser på kort och lång sikt.

Komplettera skolan. Eleverna ska använda sig av enklare matematiska räknesätt, och andra 
färdigheter de lärt sig i skolan, i ett nytt sammanhang. Äventyret syftar även till att 
introducera nya ord och begrepp för eleverna. 

Ge barn en meningsfull fritid. Elever ska i största möjliga mån utifrån den egna personen 
känna att spela bordsrollspel är meningsfullt för dem och helst känna att det är något de vill 
prova igen i framtiden.

Bakgrundshistoria:

Under en jakt för flera år sedan kom följet över en mystisk bok med titeln ”Ödets konst”. I denna 
fann de besvärjelser hur man ska få önskningar att gå i uppfyllelse. En del önskade bli bättre 
människor, andra att få evigt liv, bli superstarka eller få makt över döden. De som valde att kunna 
hjälpa andra människor fick magins läkande förmåga (jordmagi) medan de som önskade leva för 
alltid blev vampyrer eller levande skelett, de som önskade superstyrka blev varulvar och han som 
önskade kunna kontrollera döden blev nekromantiker (magiker med förmåga att tillfälligt kunna 
uppväcka de döda).

Till en början var alla nöjda över sina nya superkrafter men lyckan skulle inte vara länge. De nyblivna 
varulvarna, vampyrerna, skeletten och nekromantikern led av fruktansvärda mardrömmar var natt 
som bara blev värre och värre. Deras nya förmågor tvingade dem dessutom att leva i vildmarken då 
deras krafter alltid fruktats av andra människor och livet i städer och byar skulle bli allt för farligt.

Äventyret:

I ett hemligt fack i boken hittar en av rollkaraktärerna flera år senare en karta. Spelarna undersöker 
kartan för att förstå vad den kan betyda. På kartan finns ett kryss där kartan säger att spelarna 
kommer finna det de söker.

Delmål 1: Träffa häxen Halgir för att få vägbeskrivningar och råd.

Delmål 2: Träffa eremiten Zacharias och hans vän mosstrollet Toar (7m lång). Om de lyckas bli vän 
med Toar (som bara kan tala mosstunga och är rädd för människor pga traumatiska 
barndomsminnen) får de en bonusbelöning. 



Delmål 3: Drömma om mardrömsmonstret som plågat vampyrernas drömmar (även icke-vampyrer 
drömmer om detta). Besegrar de monstret vaknar de upp.

Slutmål: Finna det fallna tornet som kartan märkt ut. I tornet stöter de på det monster som plågat 
deras drömmar. När de besegrat monstret kan de i sin nästa dröm finna en skatt. De får även en 
möjlighet att önska sig något annat men önskar de sig något själviskt (igen) kommer detta på samma 
sätt som tidigare drabba dem på något sätt (t ex önskar de sig pengar blir de sedan rånade, önskar de
sig berömmelse blir de oskyldigt anklagade för kungamord etc).

Karaktär Liv Kunskap Uppmärksamhet Finmotorik Grovmotorik Psyke Karisma

Häxen Halgir 3 17 12 16 8 12 8

Eremiten 
Zacharias

3 16 12 8 12 14 13

Mosstrollet 
Toar

6 7 11 11 12 10 12

Mardröms-
monstret

7 12 9 8 13 16 3

Skogstroll 1 6 13 11 10 14 4

Bandit 2 6 10 10 12 9 10

Vanligt folk 2 6 10 9 8 9 10

Kaelifi 3 15 13 13 13 13 16

Övriga anteckningar:


