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Abstract

This study seeks to show how tabletop role-playing games can help fulfill the goals outlined in Lpf 94 

- the  Curriculum for the Non-Compulsory School System. It is grounded in previous research made 

regarding tabletop role-playing games as well as pedagogical role-playing. In order to analyze how 

role-playing games can affect players, the terms Immersion, Interactivity and Transformation are used, 

as described by Janet Murray in her research regarding interactive narratives.

The study itself is a hermeneutic text analysis, first analyzing Lpf 94 in order to narrow down which 

goals as outlined that role-playing games can help fulfill, and then analyzing four role-playing games – 

two larger games and two indie games – to see how well these games enable the fulfillment of said 

goals. Role-playing games are compared to linear narratives, in order to see how well they fare in com-

parison to more established forms of media. 

The analysis of Lpf 94 show that role-playing games can help fulfilling goals which can be divided 

into  two  categories:  meeting,  understanding  and  respecting  a  foreign  culture,  and  making  ethical 

judgments  and being confronted with the consequences  of one's  actions.  The analysis  of the role-

playing games show that both of these categories of goals can mostly be connected to interactivity. 

Interactivity  is  especially  desired when the players  are  confronted with a  foreign culture.  Role-

playing games are hardly ideal for learning about a foreign culture, but they can be a good way of 

internalizing  previous  knowledge.  In  order  to  accommodate  this,  players  should  have  as  much 

interactivity as possible, and the game should ideally be constructed in such a way that it encourages 

exploration as a form of gameplay.

As  for  making  ethical  judgments,  the  players  should  have  a  lesser  (but  consistent)  amount  of 

interactivity, and the game master more. This enables the game master to control the story with a set 

moral in mind, and show the players the consequences of their characters' actions. 

Nyckelord: rollspel, interaktiva berättelser, pedagogik, drama, värdegrunder, läroplaner
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Förord

Rollspel är allt annat är en enskild syssla, och det är huvudsakligen 

det sociala umgänget som har fått mig att återvända till  fantasins 

världar. Att spela över nätet är någonting som jag aldrig riktigt har 

fastnat för, då det saknar mycket av det jag älskar i rollspel: att sätta 

sig med en grupp vänner och skämta, fälla citat, dela med sig av 

Wikipedia-faktoider, äta stora mängder onyttigheter och,  om man 

har tur och folk så är lagda, kanske spela lite rollspel också. 

Att tacka några verkliga vänner skulle kunna gå dem åt huvudet, 

och därför är den här uppsatsen hellre skriven för alla som jag i en 

annan  verklighet  har  kunnat  kalla  för  "vän":  Det  västra  gardet, 

UNATCOPAD, Prins Liu Feixue och hennes hov, Heaven's Hitmen, 

1. Thandaraslegionen, NOTORIOUS' possé, Factio Funestus,  hus 

Bertoni,  Sökarna,  Morðwen  Tahnjasdóttir &  Vretvarr,  Ilario 

Ciarenni & Alexander Nix, Mom, Black & Mr. Crowley, Stinkin' 

Tom & Fader O'Brian, Stor-Kaxe & Granithårde, Agaton "Sex" Sax 

&  bredabiseps@stockholmatlet.se,  Hans  excellens  kardinal 

Stoltenheim Reinbach III & Hans nåd greve generalmajor Eugenio 

Cletus  Abdullah  Sanguinius  af  Arizona,  Kylliki  Iulaina,  Bobcat 

Ranger,  och  alla  andra  runners,  kindred,  jedi,  zensufister, 

skolflickor  och övriga antisociala  seriemördare (läs:  rollpersoner) 

som jag har haft nöjet att äventyra med.

... och, naturligtvis, alla fa/tg/uys och ca/tg/irls, for the lulz.
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1. Introduktion

Lev Vygotskij påstod att dramat är den form av kreativt skapande som ligger närmast leken, såväl som 

det som gör det enklast för elever att internalisera de intryck de får under arbetet. Forskningen inom 

området pedagogiskt drama menar att det har en god potential att aktivera elever, då det kräver att 

elever är aktivt deltagande i lektionsformen. 

Den  här  uppsatsens  upphovsperson  är  en  inbiten  bordsrollspelare  sedan  många  år.  Jag  skriver 

berättelser och spel på min fritid, deltar i diskussioner på diverse nätforum och försöker fara på så 

många spelkonvent (tänk en festival, fast med spel och kaffe istället för musik och fylla) som jag bara 

kan, för att få spela med främmande människor. Under min tid som lärarstudent har jag reflekterat över 

att det finns klara likheter mellan bordsrollspelandets roller och klassrummets roller, och har upplevt att 

man i många didaktiska läroböcker skulle kunna tro att det handlar om bordsrollspel om man bytte ut 

termerna ”lärare” mot ”spelledare” och ”elev” mot ”spelare”. Då jag, som många andra rollspelare, 

upplever att bordsrollspelande har hjälpt min personliga utveckling blev jag intresserad att se om det 

fanns någonting forskat kring rollspel. Det ledde till att jag började läsa om pedagogiskt drama, och 

senare till interaktiva berättelser.

Vad som upptäcktes var dock en avsaknad av direkt forskning kring bordsrollspel, både ur ett peda-

gogiskt och ett allmänt perspektiv. Interaktivt berättande intresserar sig mer för olika sorters digitala 

berättelser, och det pedagogiska dramat har en väldigt annorlunda syn på vad rollspel innebär. Det finns 

heller inget skrivet om rollspel och någon eventuell koppling till den svenska skolan, vilket var förvå-

nande, då Sverige under 80- och 90-talen ändå hade en relativt stark rollspelskultur, med inhemska 

företag i spetsen.

Jag hoppas att  med denna uppsats  kunna fylla igen en liten bit av det tomrummet. Målet är att 

analysera en serie bordsrollspel, för att se om, och i sådana fall hur, de kan hjälpa till att uppfylla målen 

som ställs upp i den svenska skolans läroplan. Uppsatsen avgränsas dock endast till det fokuset – några 

andra diskussioner, som huruvida det ska införlivas i klassrummet, och i sådana fall hur, lämnas åt 

någon annan att föra.

1.1 Syfte

Syftet med den här undersökningen se på vilken potential bordsrollspel har för att hjälpa uppfyllelse av 

de mål som beskrivs i skolans styrdokument.

5



2. Bakgrund

Den här uppsatsen utgår från forskning kring bordsrollspel, pedagogiskt drama och interaktivt berätt-

ande – tre olika områden som har vissa gemensamma nämnare, och som alla är av intresse för uppsats-

ens syfte. 

Bordsrollspel är det som är i fokus för uppsatsen. Det finns väldigt lite forskning kring dessa, och 

den beskrivning som ges nedan utgår från Gary Alan Fines Shared fantasy (1983), en av de böcker som 

finns skrivna kring ämnet.

Pedagogiskt drama är en bred term som innefattar allt pedagogiskt arbete med drama. En inriktning 

inom pedagogiskt drama är just rollspel, och det är huvudsakligen den delen som tas upp nedan. 

Interaktivt berättande är ett relativt modernt fält, som undersöker icke-linjära och interaktiva berätt-

elser. Forskningsområdet intresserar sig mer för datorspel är rollspel, men det finns klara paralleller 

mellan de olika spelformerna.

2.1 Rollspel

Rollspel är en hobby som delas av många personer. Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok) är 

ett av landets största ungdomsförbund, med 95 000 medlemmar1. Då Sverok organiserar betydligt fler 

spel än bara rollspel (bl.a. kortspel, figurspel och datorspel) finns det inga siffror från Sverok på hur 

många rollspelare som finns i Sverige. I undersökningen Rollspel som fritidssysselsättning (1997), upp-

skattade Ungdomsstyrelsen att ungefär 21 000 ungdomar intresserade sig för rollspel 1997 (s. 4). Den 

siffran verkar  dock vara samma som Sveroks dåvarande medlemsantal,  och innefattade alltså även 

personer  som  höll  på  med  lajv  (levande  rollspel),  figurspel,  brädspel  och  diverse  kortspel.  I  en 

undersökning bland ungdomar som utfördes av Per Nilsson och Bengt Larsson vid Lärarhögskolan i 

Stockholm 1995,  som omnämns  av  Ungdomsstyrelsen,  uppgav  16% av ungdomarna  att  de  spelat 

rollspel  någon  gång  under  de  senaste  12  månaderna.  Om  det  svaret  är  allmängiltigt  för  hela 

åldersgruppen skulle de ha inneburit att mer än 200 000 ungdomar hade spelat rollspel (s. 8). Att utgå 

från Sveroks medlemsantal är, som diskuterats ovan, problematiskt, då man kan anta att majoriteten av 

dess 95 000 medlemmar inte spelar rollspel. Samtidigt kan man anta att det finns ett stort antal rollspel-

are som inte är organiserade. Det finns tyvärr inga nyliga undersökningar i ämnet, och det är svårt att 

säga hur många aktiva rollspelare som finns i Sverige idag.

Bordsrollspel är en relativt modern hobby. Det första bordsrollspelet var Dungeons & Dragons, som 

1 http://www.sverok.se/forbundet
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publicerades 19742. Spelet är än idag världens största rollspel, och utkom i sin fjärde utgåva 2008. Idag, 

trettiosex år senare, finns det otaliga rollspel, allt ifrån regelsystem till spelmiljöer har experimenterats 

med, och det finns rollspel i alla tänkbara genrer – från fantasy, science fiction, western och skräck till 

socialrealism och relationsberättelser. De svenska rollspelen hade sin guldålder under 80-talet, men det 

finns ännu en levande kultur, trots att hobbyn nu är betydligt mindre.

Dungeons & Dragons hade en form som praktiskt taget alla senare rollspel antingen har tagit efter. 

Det krävs minst två personer för att spela, där en person är spelledare och de andra är spelare. Spelarna 

spelar allt som oftast varsin rollperson. Rollpersonerna är berättelsens huvudpersoner, och varje spelare 

styr sin rollperson genom berättelsen. Spelledarens uppgift är att styra allt det andra i berättelsen: hen3 

konstruerar världen och dess invånare, och spelar sedan alla roller som inte är rollpersonen. Spelledaren 

beskriver hur omgivningen ser ut och sätter scenen som rollpersonerna agerar på, och styr berättelsen. 

Man kan säga att spelledarens roll liknar regissörens i en film. Alla bordsrollspel styrs också till viss del 

av regler, som klargör vad deltagarna kan och inte kan göra, och avgör vad som händer i fiktionen. 

Vanligtvis  säger  en  spelare  vad  hen  vill  göra,  slår  tärningar,  och  avgör  sedan utifrån  tärningarnas 

resultat och rollpersonens förmågor om rollpersonen lyckas eller ej.

En berättelse i ett rollspel går ofta till så att spelledaren ger rollpersonerna ett uppdrag eller försätter 

dem i en situation som de sedan ska lösa på något sätt. Vad rollpersonerna gör är inte bestämt från 

början – de är fria att göra vad de än kan hitta på, förutsatt att det är logiskt inom berättelsens ramar och 

efter hur de är beskrivna. Exakt hur rollpersonerna beskrivs skiljer mellan olika spel, men vanligt är att 

de ges namn, utseende och bakgrund, samt värden som beskriver hur starka, snabba, intelligenta, osv. 

de är, och hur bra de är på olika saker. För vidare information om rollspel, läs på ex. Sveroks4 eller 

Riotminds5 hemsidor.

2.1.1 Konstruerad verklighet

Shared fantasy: role-playing games as social worlds (1983) är en sociologisk studie gjord av Gary Alan 

Fine, om rollspel och kulturen kring dem, och är än idag en av få akademiska studier som har utförts 

kring bordsrollspel. Fine har undersökt rollspel såväl som deras spelare, ger en beskrivning av alla del-

ar av hobbyn, och konstaterar att rollspelare i USA 1983 uppfyllde kriterierna för att kunna räknas som 

2 Om man ska vara petig föddes Dungeons & Dragons i form av spelet Chainmail 1971, som var ett detaljerat regelsystem
för figurspel. Chainmail ändrades kraftigt och utvecklades till D&D.

3 Hen är ett könsneutralt pronomen, ett alternativ till han och hon. Det används genomgående i den här uppsatsen för att 
undvika att genom språket markera normerande kön. 

4 http://www.sverok.se/spelhobbyn/rollspel/
5 En av Sveriges största rollspelstillverkare: http://www.riotminds.se/rollspelen

7



en subkultur (s. 38). Han beskriver rollspel som en kraftigt manligt dominerad hobby (s. 40f), och att 

berättelserna ofta innehåller stora mängder våld (s. 42ff). Den här beskrivningen av kulturen bör dock 

tas  med  en  ordentlig  nypa  salt,  då  undersökningen  är  gjord  i  USA för  över  tjugofem  år  sedan. 

Rollspelen har utvecklats till  sitt innehåll såpass mycket att den ensidiga beskrivningen av manliga 

våldsfantasier inte längre kan ses som representativ för hobbyn. Ungdomsstyrelsen (1997) menar att det 

i Sverige huvudsakligen är unga män som intresserar sig för rollspel, men att rollspel bör ses som ”...en 

konstruktiv  fritidssysselsättning;  som  något  som  framför  allt  ger  många  ungdomar  möjlighet  till 

tidsfördriv och att ha roligt under sociala former.” (s. 13) Då den här uppsatsen intresserar sig för 

rollspelen i sig, och inte kulturen kring dem, ska den inte dröja vid den sociologiska biten någon längre 

tid.

Det som är av intresse är varför personer spelar rollspel. Fine tar upp fyra stycken anledningar som 

rollspelare ofta har uppgett: 

[...] the educational components of gaming; gaming as an escape from social pressure; games as 
aids in increasing one's sense of personal control or efficacy; and games as aids in dealing with 
people. (s. 53)

Han presenterar inte dessa som sanningar, utan som förklaringar personer ger till varför de spelar. De är 

trots det intressanta att ta upp, då såväl han som andra diskuterar dem.

De undervisande delarna i rollspel menar han är biprodukter av spelet; genom att spela en berättelse 

som utspelar sig under medeltiden fördjupar spelarna sina kunskaper om hur det var att leva under den 

tiden:  ”A succesful  gamer  must  learn  about  the  situation  being  simulated,”  (s.  54).  Vidare  menar 

informanter att rollspel stärker kreativiteten, vilket Fine menar att det kan finnas stöd för (s. 42).

Rollspelet  fungerar  också  som en  sorts  eskapism,  då  det  låter  deltagarna  fly  från  den  verkliga 

världen, sina verkliga liv och konventionellt beteende. De får en frihet att göra vad de vill, och behöver 

vara aktiva för att driva berättelsen. (s. 55ff) Fine vänder sig dock senare mot påståendet att det finns en 

sådan eskapism då det handlar om rollpersoner, och menar att rollpersonerna alltid är reflektioner av 

dess spelare, då ”... even for players who attempt to cauterize their real selves so that they don't affect 

their characters, the best they can hope for is a transformation of their nonfantasy selves into their 

character  selves”  (s.  208).  Denna  närvaro  av  jaget  blir  ett  sätt  att  underlätta  identifikation  med 

rollpersonen, vilket är en nödvändighet:

Players must identify with their characters in order for the game to be a success. Put differently, 
players must invest their characters with meaning. [...] For identification, the character must 
have attributes that permit a player to esteem that persona. (s. 215)

8



Fine reflekterar över att spelarna är mer benägna att leva sig in i och rollspela sin rollperson när den har 

drag som påminner om ens egna, och är sämre på saker som spelaren tycker är oviktigt och bra på så-

dana saker som spelaren kan hantera genom rollspelande eller beskrivningar. När spelaren delar drag 

med sin rollperson är det lätt att gestalta den, när spelaren också har blivit bekant med fiktionens miljö 

(s. 209).  Intressant är Fines åsikt att spelare som lever in sig i sina rollpersoner blir påverkade på ett 

personligt plan av det som sker i fiktionen. Det kan man bl.a. se i att spelare kan känna ånger utanför 

spelet för saker som deras rollperson har gjort och att många spelare blir ledsna, arga eller irriterade när 

deras rollperson dör eller blir allvarligt skadad (s. 218ff). 

Den tredje anledningen är att spelare känner att de har kontroll, att ”... gaming is said to provide not 

only an escape from wordly pressure, but a feeling of control or efficacy over an enviroment” (s. 57) 

och att ”... gaming give participants confidence in their personal powers by testing these powers in 

'dangerous,' 'adventurous' situations” (s. 58). Fine menar att det i denna syn på rollspel finns dolt en 

uppfattning att rollspelare i vardagen känner sig utsatta för krafter bortom vad de själva kan påverka. 

Med hans teorier om rollidentifikation i åtanke kan man alltså tänka sig att rollspel blir ett sätt för spel-

are att uppleva att de har kontroll över sin livssituation och makten att förändra världen runt sig.

Slutligen konstaterar Fine att många spelar rollspel för att träffa vänner och personer med liknande 

intressen som en själv. Den här aspekten är tämligen ointressant för den här studien.

2.2 Pedagogiska rollspel

Pedagogiskt drama är en samlingsterm för alla sätt att arbeta med drama i undervisningssammanhang. 

För att få en insikt i hur skolans värld ser på drama i allmänhet och rollspel i synnerhet tas pedagogiska 

rollspel upp nedan, då det är fruktbart att kunna se eventuella likheter och skillnader med bordsrollspel.

Pedagogiskt drama är vår tids sätt att arbeta med drama i undervisningen. Grundläggande för 
modern  dramapedagogik är  att  fokus ligger  på  elevernas  sociala  och kreativa  utveckling.  I 
arbetet med dramaövningar,  improvisationer, rollspel6 och teater utvecklar eleverna dels sin 
fantasi  och  förmåga  att  uttrycka  sig,  dels  sin  förmåga  att  kommunicera,  ta  ställning  och 
samarbeta eftersom allt arbete försiggår i grupp. (s. 9)

Så beskrivs pedagogiskt drama i inledningen till Viveka Rasmusson och Bodil Erbeths  Undervisa i  

pedagogiskt drama (2008), en bok som utkommit i sin tredje utgåva och vars syfte är att ”fylla det 

behov som finns av en mera heltäckande lärobok i drama och dramapedagogik” (s.11). Inledningen 

förklarar direkt att det inte är ett smalt ämne, då det innefattar alla former av dramatiskt skapande. De 

ger en god överblick över det pedagogiska dramats historia och vilka idéer som har hjälpt till att forma 

6 Betoning min
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det, såväl som metodiska råd för hur man arbetar med det i skolan.

De definierar rollspel som ”en improvisation som avbildar en situation ur den sociala omvärlden”, 

och menar att det finns ett krav på realism och verklighetsanknytning, samt att rollspelets syfte är att 

”deltagarna skall utforska den sociala verkligheten som finns runt omkring oss” för att få ”inlevelse och 

förståelse för både sitt eget och andras sätt att tänka och handla” (s. 147). De pekar på rollspelet som ett 

sätt för att arbeta med konfliktlösning och för att reflektera över värderingar och attityder. 

Då Erberth & Rasmusson inte ger rollspel något större utrymme används Nilsson & Waldemarssons 

Rollspel i teori och praktik (1988) för att ge bättre beskrivning av pedagogiska rollspel. Trots sin ålder 

är  denna  bok  ännu  den  mest  kompletta  svenska  boken  inriktat  på  ämnet,  och  ger  en  fylligare 

beskrivning:

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 i så fall ha speciella uppgifter. Ett rollspel består normalt av tre 
delar eller faser: inledning, spel och efterdiskussion. (s. 11)

Pedagogiska rollspel är, menar Nilsson & Waldemarsson, ett arbetssätt som använder sig av drama för 

att låta deltagarna leva sig in i situationer, genom att ta rollen som och identifiera sig med karaktärer 

som befinner sig i sådana situationer. Nilsson & Waldemarssons definition är bredare än Erberth & 

Rasmussons och inrymmer de senare nämndas definitioner av både rollspel och improvisationsdrama. 

Trots  vissa strukturella likheter med bordsrollspel finns det skillnader – mest uppenbart  åsikten att 

rollspel ska avbilda en verklig situation. 

Nilsson  &  Waldemarsson  menar  att  ett  rollspel  består  av  tre  faser:  inledning,  spel  och  efter-

diskussion, som alla är lika viktiga för det slutgiltiga resultatet. I inledningen bygger man upp spelets 

förutsättningar – vad spelet ska handla om, vilka roller som ska vara med och vilka som ska spela dem.

Den andra fasen är själva spelfasen. Här spelar deltagarna sina tilldelade roller och improviserar 

utifrån de händelser som sker i fiktionen, utifrån sina förkunskaper och förväntningar. Det viktigaste i 

denna fas är identifikationen med sin roll, vilket uppstår genom att man iscensätter den och lägger in 

egna erfarenheter i den. Denna identifikation med sin egen och med andra deltagares roller skapar en 

gemensam verklighet, utifrån vilken deltagarna kan agera och diskutera. Det finns en klar likhet med 

Fine här, som menar att det är genom rollpersoner som spelarna kan få en anknytning till spelet.

Efterdiskussionen  menar  Nilsson  och  Waldemarsson  är  den  viktigaste  delen  av  rollspelet,  då 

deltagarna där tillsammans reflekterar över spelets innehåll och vad de kan ta med sig därifrån.  Disku-
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ssionsfasen består även den av tre delar: kommentering, diskussion och generalisering. Först får alla 

deltagare en möjlighet att prata av sig och dela med sig av sina reflektioner och upplevelser. Därefter 

diskuteras vad som hände i spelet, vilka konsekvenser det fick och om det hade kunnat ske på något 

annat sätt. När diskussionen är färdig följer generaliseringen, där man tar upp vad deltagarna har lärt 

sig av spelet och hur det kan appliceras på deras vardag (s. 18ff). Diskussionsfasen är där pedagogiska 

rollspel  mest  skiljer  sig  från  bordsrollspel,  som helt  saknar  sådana  diskussioner.  Även om många 

bordsrollspel  rekommenderar att  deltagarna för metadiskussioner,  ska inte  dessa ske med målet  att 

generalisera kunskap på sättet som Nilsson & Waldemarsson menar.

Nilsson & Waldemarsson kan framstå som överdrivet positiva vad gäller den pedagogiska potential 

hos rollspel, men de är samtidigt tydliga med att rollspel inte alltid är ett bra arbetssätt, och bör ses som 

ett komplement till annan undervisning (s. 26). Rollspel är enligt dem ett sätt att sätta tidigare kunskap i 

användning, och således skapa en djupare förståelse.

När  Fine  beskriver  olika  sorters  spel  diskuterar  han  skillnader  mellan  pedagogiska  rollspel  och 

bordsrollspel. Han menar att de två olika sorternas rollspelande skiljer sig från varandra på tre sätt: 1) 

pedagogiska rollspel har ett klart didaktiskt syfte (jmf. Nilsson & Waldemarsson), 2) rollerna är ofta 

mer definierade av sin position än av sin person, och 3) att pedagogiska rollspel är mer strukturerade 

och inte erbjuder en lika stor beslutsfrihet åt deltagaren. Den mest intressanta punkten är den andra, att 

rollerna definieras på annorlunda sätt. Han beskriver det som följer:

While FRP [fantasy role-play] gamers take great pleasure in determining their physique, hair 
color,  and  physical  attractiveness,  these  personal  characteristics  are  ignored  in  educational 
games. The lack of attributes,  coupled with their irrelevance to the game action, leads to a 
minimalization of identification with the person, and a focus on the role. (s. 11)

Fines kritik av pedagogiska rollspel består av att de är för inriktade på ett didaktiskt resultat; de är mer 

inriktade på att simulera en situation, som sedan kan diskuteras utifrån, än på att skapa drama utifrån 

deltagarnas inlevelse i sina roller.  Erberth & Rasmusson visar tendenser på detta då de diskuterar roller 

inom improvisationsdrama:

Beroende av improvisationens art kan man gå mer eller mindre djupt in i sin roll. Ibland kanske 
man föreställer en viss typ av människa, en tant, en polis eller en servitör. Ibland, som när det 
handlar om rollspel, måste man tränga djupare in i personligheten hos den aktuella rollfiguren. 
(s. 129)

Efter detta tar de upp att ”... det hör till improvisationens art, att man inte förbereder sin roll så mycket, 

utan provar sig fram. Verklig rollanalys och mer djupgående förberedelser hör till teatern. När det gäller 
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rollspel kan man dock komma ganska långt i sin roll, eftersom de i regel bygger på egen erfarenhet” 

(s.129). Även fast Nilsson & Waldemarsson menar att identifikationen med sin roll är viktigt, menar de 

att man spelar rollspel för att undersöka någonting genom sitt agerande, inte för att gestalta en roll: 

”Rollspelets syfte blir i första hand pedagogiskt, inte uttryckande (teatralt).” (s.40)

Vad gäller dramats pedagogiska potential är Lev Vygotskij en tidig forskare. I sin nu klassiska bok 

Fantasi och kreativitet i barndomen (1995), ursprungligen utgiven 1931, diskuterar han kreativitet och 

den skapande fantasins mekanismer, och berör drama specifikt.  Många av Vygotskijs observationer 

återkommer i den senare forskningen. Vad gäller drama betonar Vygotskij att allt skapande bör utgå 

från barnens situation och livsvillkor, och framför allt låta dem vara aktiva i varje del av skapandet. Det 

viktigaste är att barns dramatiska skapande utgår från dem och deras upplevelser:

Att lära in andras ord såsom de professionella skådespelarna gör, ord som inte alltid motsvarar 
barnets förståelse och känsla, är något som bromsar barnets skapande och förvandlar barnet till 
en av texten bunden förmedlare av andras ord. Det är därför pjäser som skrivits  av barnen 
själva, eller som hittats på och improviserats fram av dem själva under skapandets gång, ligger 
mycket närmare barnens förståelse. (s. 83)

En sista sak som Vygotskij poängterar som viktigt för dramat är att det ska ha ett tydligt syfte som det 

strävar efter:

Precis  som barnen  för  att  skriva  ett  litterärt  verk  måste  förstå  varför  de  skriver  och  vara 
medvetna om syftet med detta skrivande, måste också barnens teateruppsättning vara begriplig 
för dem genom att ha ett bestämt syfte.  (s. 85)

Varje sorts drama har alltså ett speciellt syfte som det ska uppfylla och formas efter – han tar som 

exempel att pionjärteatern ska handla om någon viktig revolutionär händelse, och att varje pionjärteater 

måste uppfylla detta propagandistiska syfte. Denna åsikt att drama ska ha ett syfte är samma som hos 

Nilsson & Waldemarsson, som menar att en grund i det pedagogiska rollspelet är att läraren har klart 

för sig vad de vill uppnå med rollspelet – ett ämne som de vill ta upp och diskutera, som är relevant för 

elevernas utbildning.

2.2.1 Lärarens roll 

Inom forskningen för pedagogiskt drama finns ett konsensus att läraren ska inta positionen ”lärare i 

roll”, ett koncept som lanserades av forskarna Dorothy Heathcote och Gavin Bolton (de stora pionjär-

erna inom pedagogiskt drama) på 70-talet.  Erberth  & Rasmusson definierar ”lärare  i  roll” som att 

läraren tar en aktiv del i dramat för att kunna påverka elevernas engagemang (s. 30). Även Nilsson och 
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Waldemarsson är noggranna med att understryka att rollspelet ”...ska ledas av en person som också har 

det pedagogiska och/eller terapeutiska ansvaret” (s.11). Läraren ska delta i rollspelet på något sätt, vil-

ket kan ske genom att problematisera berättelsen, styra den åt ett önskat håll, anta en passande roll för 

att kunna delta där det behövs, etc. Läraren ska alltså se till att kunna stimulera rollspelet och se till att 

det håller sig på en önskad nivå. Det finns intressanta likheter med hur spelledarens roll i bordsrollspel 

ofta beskrivs.

2.3 Interaktivt berättande

Interaktivt berättande är ett relativt modernt forskningsfält som har vuxit fram under 1990-talet och har 

en sin grund i narratologi. Forskningen är mer inriktad på datorspel och andra former av interaktiva 

berättelser är bordsrollspel, men såväl de som de närliggande spelformerna lajv (levande rollspel) och 

MUD7 berörs i forskningen. 

Janet Murrays Hamlet on the holodeck: the future of narrative in Cyberspace (1999) är något av en 

klassiker inom fältet. Hon tar upp olika former av interaktiva berättelser och diskuterar tre koncept som 

beskriver sådana: Immersion, Agency och Transformation. Den senare analysen kommer att utgå ifrån 

dessa begrepp, och det är därför värt att presentera dem. De presenteras nedan inte bara ur Murrays 

synvinkel,  utan även utifrån deras  relation till  pedagogiska-  och bordsrollspel.  Istället  för  Murrays 

termer används svenska översättningar: immersion, interaktivitet och transformation.

2.3.1 Immersion

Immersion is a metaphorical term derived from the physical experience of being submerged in 
water. We seek the same feeling from a psychologically immersive experience that we do from 
a plunge into the ocean or swimming pool: the sensation of being surrounded by a completely 
other reality, as different as water is from air, that takes over all of our attention, our whole 
perceptual apparatus. (Murray 1999, s. 98)

Murray  menar  att  immersion  är  en  aspekt  som  finns  i  alla  berättelser,  oavsett  medium,  men  att 

interaktiva medier erbjuder möjligheter till en djupare immersion än linjära medier (s. 97ff). Hon vän-

der sig mot föreställningen om att läsning av linjära texter skulle vara en passiv syssla, då det kräver att 

läsaren anstränger sig för att uppleva immersion i texten; även den som läser en bok måste ”... actively 

create belief” (s. 110). Hon menar dock att interaktiva medier har större möjligheter att skapa denna 

immersion, genom digitala verktyg: att interagera med en digital telefon ger en större känsla av immer-

sion än att läsa om den (s. 110f).

7  Multi-User Dungeon – ett tidigt, textbaserat onlinerollspel som är ganska likt bordsrollspel.
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Fine menar att immersion är en nödvändighet för att rollspel ska fungera väl,  då det är det som 

skapar det roliga i spelet (s. 4). Immersionen ger en personlig anknytning till fiktionen, och här finns en 

koppling till hans åsikt att spelare måste kunna identifiera sig med sina rollpersoner. Det är genom sin 

rollperson som spelaren upplever världen, så immersion uppstår indirekt genom en inlevelse i rollper-

sonen. Synen på roller skiljer sig här från det pedagogiska dramats syn, som ju föredrar att låta rollerna 

vara vagt beskrivna, och förlita sig mer på elevernas faktiska åsikter och erfarenheter än rollens. 

En likhet mellan bordsrollspel och interaktiva berättelser är att de rakt ut säger att ett metaperspektiv 

är en del av mediet. Fine menar å ena sidan att spelare behöver ”lose themselves to the game”, men å 

andra sidan poängterar att det inte bör ske konstant eller fullkomligt (Fine 1983, s.4). Fine tar även upp 

att  det  ingår  i  bordsrollspelandet  att  bryta  immersionen för  att  fälla  metakommentarer.  Vad gäller 

metakommentarer diskuterar  Murray angående MUD att  möjligheten att  bryta  immersion och fälla 

metakommentarer är en viktig del av spelets form – utan den möjligheten är det svårt att improvisera 

fram en berättelse med andra personer (Murray 1999 s. 116). Här skiljer sig delvis pedagogiska roll-

spel. Nilsson & Waldemarsson menar att man i största möjliga utsträckning ska hålla sig till sina roller 

under spelets gång, och lämna metareflektioner till efterdiskussionen. 

Förenklat kan man säga att bordsrollspel är väldigt intresserade av immersion, medan det perspek-

tivet är svagare inom det pedagogiska dramat, som är mer inriktat på berättelsens lösning.

2.3.2 Interaktivitet

Här är utgångspunkten Murrays begrepp Agency, som hon definierar snävare än ”Interactivity”:

The more realized the immersive environment, the more active we want to be within it. When 
the  things  we do  bring tangible  results,  we experience  the  second characteristic  delight  of 
electronic  environments  –  the  sense  of  agency.  Agency  is  the  satisfying  power  to  take 
meaningful action and see the results of our decisions and choices. (s. 126)

Medan Interactivity innebär att spelaren påverkar fiktionen – såsom att klicka med en mus - syftar 

Agency specifikt på när spelarens vilja och handlingar tar sig direkt uttryck i berättelsen. I Fia med 

knuff finns det ”interactivity”, men spelarna har ett väldigt litet inflytande på hur spelet går (agency), 

då deras interaktion består av att slå en tärning. Schack, däremot, ger spelarna en stark agency, då de är 

helt fria att välja rörelser inom spelets regler, och deras val helt driver spelet (s. 128f). Även om den här 

uppsatsen använder  sig av den svenska termen interaktivitet,  används det för att  beskriva det som 

Murray beskriver som agency: spelarens förmåga att påverka berättelsens innehåll.

Ett begrepp som Murray använder för att ge exempel på en stark interaktivitet i digitala världar är 
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Navigation – möjligheten att kunna utforska spelets värld (s. 129). Hon liknar det vid orientering, och 

menar att möjligheten att röra sig fritt i världen ger en väldigt stark känsla av interaktivitet. Murray 

menar att en klar känsla av interaktivitet kan underlätta immersion, vilket kan vara både positivt och 

negativt för rollspel (s. 146). Å ena sidan kan rollspel erbjuda en väldigt stark interaktivitet, och ge stort 

utrymme för Navigation, vilket kan fördjupa immersion, men å andra sidan menar Murray att abstrak-

tion kan försvåra immersion. Ett exempel som hon tar upp är att hon upplevde det som mycket enklare 

att  spela  ett  arkadspel  när  hon  fick  använda  en  plastpistol  för  att  sikta  och  skjuta,  hellre  än  en 

spelkontroll. Den taktila kopplingen till spelets innehåll underlättade kraftigt hennes immersion. Bords-

rollspel  saknar  till  sin  form ofta  objekt  som är  direkt  kopplade  till  fiktionen -  vanligtvis  används 

tärningar eller någon annan sorts slumpgenerator för att avgöra om en rollperson lyckas med det som 

den vill göra. Att man för det mesta sitter ner och beskriver vad man gör, hellre än att fysiskt agera ut 

det, kan också försvåra immersion. Det är dock relativt vanligt att använda sig av saker som kartor, 

handskrivna brev eller spelfigurer som representerar rollpersonerna för att hjälpa immersion. Till sin 

form kan man alltså säga att bordsrollspel inte underlättar immersion, men att det är vanligt att hjälp-

medel används. 

Interaktivitet  i  sig  skapar  inte  immersion,  men  den  kan  förstärka  den.  Det  räcker  inte  med  att 

spelarna har möjligheten att påverka världen för att de ska bry sig om berättelsen; de måste också ha en 

personlig koppling till den genom sin rollperson (Fine 1983, s. 220). Det här gör Fines tankar om att 

det är genom rollpersonerna som spelarna upplever immersion mer relevanta, då interaktiviteten i roll-

spel sker genom att spelarna påverkar fiktionen genom sin rollpersons agerande.

2.3.3 Transformation

Det tredje kriteriet som Murray tar upp är transformation, möjligheten för spelare att förändra berättel-

sens innehåll, att påverka berättelsens struktur och att förändras av berättelsen. Man kan utläsa att hon 

menar att immersion och interaktivitet leder fram till transformation, och att en berättelses transformati-

onspotential är beroende av hur väl den uppfyller dessa andra två kriterier. Här kan man finna ett probl-

em inom de pedagogiska rollspelen. Deras vaga beskrivningar kan försvåra immersion, och berättelsens 

begränsningar gör att de inte erbjuder dess deltagare en speciellt stark interaktivitet. De är mer intresse-

rade av att skapa transformation genom efterdiskussionen, hellre än att låta det växa fram under be-

rättelsens gång. Det synsättet passar inte enkelt in i Murrays modell.

Murray tar upp ett antal exempel på hur transformation kan manifestera sig praktiskt. Det mest intre-

ssanta är hennes redogörelse för syskonen Brontës gemensamma fantasistad Verdopolis, som de skapa-
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de under sin uppväxt. De fyra överlevande Brontë-syskonen (Charlotte, Branwell, Emily och Anne) hi-

ttade tillsammans på staden, och samtliga skrev berättelser om dess platser och invånare. Syskonens 

aktivitet är praktiskt taget identisk med nutidens fanfiction-företeelse, och påminner om bordsrollspel i 

den fria strukturen och gemensamma skapandet. Murray diskuterar Charlotte närmare, då hon mest av 

alla upplevde transformation. Hon ändrade sina berättelsers innehåll allt eftersom hon växte upp, och 

Murray menar att hon använde sina kvinnliga huvudpersoner som ett sätt för att öva på sin roll som 

kvinna inför vuxenlivet (s. 162ff):

Projection of a highly personal (but universally felt) emotional content onto the figures of the 
formulaic story moves the content into a field where it is safe to think about it. It is putting your 
most dangerous fantasies in a dungeon to which you hold the keys. Because the fantasy has be-
en externalized, it can be manipulated. (s. 169)

Denna syn är intressant  att  koppla till  hennes tidigare diskussion kring att  alla  spel  är  symboliska 

dramer, och att deras innehåll är metaforer för vår existens:

In games, therefore, we have a chance to enact out most basic relationship to the world – our 
desire to prevail over adversity, to survive our inevitable defeats, to shape our environment, to 
master complexity, and to make our lives fit together like the pieces of a jigsaw puzzle.  (s. 143)

Det är samma grundtanke som finns hos såväl Fine som inom pedagogiskt drama: att de fiktionella 

händelserna får en verklig effekt, på grund av immersionen och interaktiviteten. Det liknar vidare en av 

Fines  anledningar  till  att  folk  spelar  bordsrollspel:  för  att  få  uppleva  att  de  har  kontroll  över  sin 

livssituation. Det kan också utläsas en likhet mellan Murray och Fine, då de bägge menar att det är på 

rollpersonerna som läsaren måste projicera sig själv. 

Någonting annat som Murray tar upp angående syskonen Brontë är deras tendenser att upprepade 

gånger skriva arketypiska berättelser. Alla syskonen hade huvudsakligen en karaktär som representera-

de dem själva i Verdopolis, och dessa upprepade ofta liknande äventyr (s 164ff). Murray kopplar detta 

till s.k. ”saturation” i barns lekar, där barn upprepar samma lekar tills dess att de har internaliserat dem, 

och först då lämnar dem bakom sig. En likhet kan ses i det bredare samhället, där vi blir överväldigade 

av vissa skrämmande eller lustfyllda memer, för att vi som kultur ännu inte har internaliserat dem (s. 

169f). Det här liknar Vygotskijs tankar kring barns dramatiska skapande, då han betonar att målet med 

skapandet inte är slutprodukten, utan processen:

Man får inte glömma att grundregeln för barns skapande består däri att man måste se dess värde 
inte i resultatet, inte i skapandets produkt, utan i själva processen. Det viktiga är inte att barnen 
skapar något, det viktiga är att de sysslar med skapande, bygger och över den skapande fantasin 
och dess förverkligande. (s. 84)
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Det gör alltså inte någonting att de litterära kvaliteterna inte kommer att hålla samma nivå som en pjäs 

skriven av en vuxen författare (Vygotiskij 1995, s. 83), då de inblandade lär sig av processen. Den 

repetition som Fine diskuterar i spelens innehåll behöver alltså inte nödvändigtvis ses som en brist på 

fantasi, utan snarare som en mekanism för att njuta av ett sådant innehåll som deltagarna ännu inte har 

internaliserat.

Slutligen är det intressant att ta upp att Murray menar att interaktiva berättelser har en större potenti-

al  för transformation än traditionella  berättelser,  på grund av interaktiviteten,  och då i  förlängning 

också den högre immersionen (s. 170ff). Nyckeln här är ”enactment”:

Enacted events  have  a transformative power that  exceeds  both narrated and  conventionally 
dramatized events because we assimilate them as personal experiences. The emotional impact 
of enactment within an immersive environment is so strong that virtual reality installations have 
been found to be effective for psychotherapy. (s. 170)

Murrays tankar här är, som tidigare diskuterats, i linje med såväl Fine som det pedagogiska dramat. 

Speciellt Vygotskij ekar i hennes ord, då det är i dramat som han menar att fantasins skapande mekanis-

mer ges utrymme, eftersom att ”... här gestaltas och förverkligas den bild som skapats av element ur 

verkligheten, och blir åter verklighet, även om det är en villkorlig sådan. Den önskan till handling, till 

att gestalta och förverkliga, som ingår i själva fantasiprocessen, kan här tillfullo uppfyllas”. Det beror 

på  att  ”...  dramatiseringen,  som  grundar  sig  på  en  handling  utförd  av  barnet  självt,  på  det  mest 

näraliggande,  påtagliga  och  omedelbara  vis  binder  samman  det  konstnärliga  skapandet  med  den 

personliga upplevelsen” (Vygotskij 1995, s. 81).

Forskningen är enig i sin åsikt: den gemensamt konstruerade fantasin blir verklig för en kort stund, 

och kan påverka deltagarna som om den vore det. Murray ger exempel på personer som har använt sig 

av MUD för att öva på sociala färdigheter eller för att återfå självförtroendet i sin sexualitet efter en 

amputation, genom att spela en rollperson med ett liknande handikapp. Hon menar att det kan gå att 

öva på sådana färdigheter om de är ”embedded in interactive narrative that is fictionalized just enough 

to be compelling but not threatening” (Murray 1999, s. 172), alltså att problemet måste externaliseras 

innan  det  kan  tas  upp i  spel.  Murray  menar  att  det  krävs  en  något  komplex  miljö  för  att  uppnå 

någonting djupare med spel:

The more fully constructivist the story environment, the more opportunities it will offer to move 
beyond the enactment of destructive patterns. The goal of mature fictional environments should 
not be to exclude antisocial material but to include it in a form in which it can be engaged, 
remodeled, and  worked through. Therefore, an environment in which we can only kill dragons, 
no matter how many different ways we can transform their appearance, is less desirable than 
one  in  which  we  can  also  domesticate  them,  worship  them,  ally  with  them against  other 
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monsters, or perhaps take them for a ride in a multistory atrium elevator.  (Murray 1999, s. 173)

Murray är samtidigt försiktig i sin analys, och menar att denna möjlighet att påverka inte nödvändigtvis 

behöver vara positiv (s. 172f). Hon funderar ex. på huruvida interaktiva berättelser kan leda till att 

någon drar sig tillbaka till  en säker fantasivärld eller  om våldsamma spel kan öka eller  minska en 

våldsam persons benägenhet att skada någon annan. Fine tar upp liknande observationer, där rollspelare 

har fått det svårt att upprätthålla en distans mellan sin rollperson och sig själv (Fine 1983, s. 217ff). 

Han menar att det inte är riktigt hälsosamt, och att ett mått av rolldistans krävs för rollspel – nog för att 

förstå att ens rollpersons tillkortakommanden inte är ens egna (s. 222). 

Avslutningsvis  kan  man  alltså  säga  att  den  starka  transformationspotentialen  som  finns  inom 

interaktiva berättelser (och således också rollspel) inte nödvändigtvis är positiv eller negativ, utan att 

det är beroende på hur väl det berättelsen tar till vara på den potentialen och hur berättelsens miljö ser 

ut. Erberth & Rasmusson diskuterar detta: 

Att skapa förståelse för de kreativa människorna och bredda kreativitetens möjligheter, att verka 
för en pedagogik som tar tillvara den skaparkraft som finns inneboende om än slumrande hos 
alla människor är dramalärarens uppgift. Men vi har ansvar för det  vi skapar och hur detta 
påverkar andra. Vi kan hjälpas åt att förnya och skapa en skola och ett samhälle som värnar om 
de mänskliga rättigheterna, demokratins och humanismens ideal. Ett sådant arbete kräver att vi 
tar tillvara elevernas eget självständiga tänkande och egna möjligheter att lösa problem. (s. 50)

I  formuleringen  ”de  mänskliga  rättigheterna,  demokratins  och  humanismens  ideal”  finns  en  direkt 

referens till skolans värdegrund. Citatet är i övrigt passande, då det diskuterar vilket ansvar som finns. 

Då  immersion  och  interaktivitet  skapar  transformation  blir  det  relevant  att  se  på  rollspel  utifrån 

värdegrunden, för att undersöka om det är sådana världar som Murray efterlyser som presenteras i 

rollspel. Detta ägnas senare utrymme i analyserna.
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3. Metod

Den här undersökningens struktur och metod är baserat på de beskrivningar som Judith Bell, professor 

vid Nottingham University, ger i sin bok Introduktion till forskningsmetodik (2006). Den här boken har 

valts för att den ger en god översikt av hur en undersökning ska läggas upp och hur varje del av den bör 

hanteras. Den är vidare intressant för denna undersökning, då den är avsedd för pedagogiska och sam-

hällsvetenskapliga undersökningar (s. 10).

Utöver Bell har även Runa Patel & Bo Davidssons Forskningsmetodikens grunder (1994) tagits som 

hjälp.  Den  har  stora  likheter  med  Bell,  och  anger  även  den  första  upplagan  av  Introduktion  till  

forskningsmetodik (1993) i sin litteraturlista. Den har valts som ett supplement till Bell för att ge ett 

svenskt perspektiv på metodbeskrivningen.

3.1 Val av metod

På grund av ämnena som analyseras samt undersökningens karaktär utgår den här undersökningen från 

en hermeneutisk kunskapssyn. Då rollspel är  en sådan företeelse som är ett  subjektivt  uttryck och 

skiljer sig från person till person ses det som mer intressant att försöka skapa en förståelse för texternas 

innebörd, hellre än att ordna dem i en teori. I studien är det tänkt att både se de analyserade texterna i 

stora drag, såväl som att detaljanalysera de delar som är viktiga, för att kunna få en god helhetsbild.

 Studien är till sin form både deduktiv och induktiv. Det är en deduktiv studie i det att den utgår från 

tidigare  beskrivningar  av  bordsrollspel  och  teorier  kring  pedagogiska  rollspel,  men  den  är  även 

induktiv,  då den försöker bilda en egen uppfattning om bordsrollspels  relation till  styrdokumenten. 

Istället  för  att  forma  hypoteser  som  testas  innan  analysens  början,  vilket  vore  ett  deduktivt 

tillvägagångssätt, har det valts att söka svar på de syftesfrågor som uppsatsen utgår ifrån.

Undersökningen består av en kvalitativ textanalys av fyra kommersiellt utgivna rollspel. Dessa har 

analyserats utifrån forskning kring interaktiva berättelser för att undersöka deras didaktiska potential. 

För att kunna avgöra huruvida de kan bidra till måluppfyllelse har även styrdokument analyserats, och 

dessa analyser har ställts mot varandra. 

Utöver en ren textanalys har även samtliga spel som analyserats spelats och/eller spelletts minst en 

gång. Detta har varit ett sätt att närma sig texten, och skapa en förståelse för dess helhetsinnebörd. De-

ssa speltillfällen har inte dokumenterats, och ingen diskussion förs utifrån dem, men de är likväl värda 

att nämna. Ur ett positivistiskt synsätt kan detta val eventuellt kritiseras, genom att upplevelsen av spel-

en formas av mina tidigare erfarenheter kring rollspel, och uppfattningen kan komma att formas av 
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saker som ligger utanför den analyserande texten. Realistiskt sett håller dock inte den invändningen – 

en person som ska analysera en skönlitterär bok förväntas vara bekant med skönlitteratur. Kritiken blir 

heller inte relevant, då analysen utgår från den skrivna texten, och inte uppfattningen som framkommit 

under spelets gång.

Samtliga rollspel har gåtts igenom och analyserats, med ett specifikt fokus på rena beskrivningar av 

vad rollspel är, saker som bör tänkas på vid spel och hur spel går till. Texter som har lästs extra noga är 

introduktionsdelar riktade mot nybörjare och instruktioner till spelare och spelledare. Dessa kan ses 

som metakommentarer kring hur rollspel är tänkt att ske. Spelens olika regelsystem formar även hur 

spel går till, och därför har även de ägnats intresse.

3.1.1 Motiv för val av metod

En textanalys upplevdes som den mest passande metoden för den här undersökningen, då den vänder 

sig till rollspelen själva och ser hur de är tänkta att spelas. Det är svårt att finna någon källa som är mer 

primär  i  hur  ett  spel  ska  spelas  än  beskrivningen som det  själv  ger  sig.  Spelen  i  sig  blir  en  mer 

fokuserad källa för hur de är tänkta att spelas än andrahandsuppgifter hämtade från personer som har 

spelat spelen, som beskriver hur de har upplevt dem. 

Att denna metod har valts är för att göra uppsatsen fokuserad på en enda sorts analys, vilket ger 

utrymme för en bredare analys. Att endast använda sig av en textanalys ger utrymme för att analysera 

ett större antal spel, för att kunna dra bredare slutsatser.

3.1.2 Alternativa metoder

Fine  baserade  sin  studie  huvudsakligen  på  observationer  och  intervjuer,  och  de  är  andra  tänkbara 

metoder. Att intervjua spelare för att få reda på hur de upplevde de relevanta spelen kan vara intressant 

för att  få en uppfattning om deras upplevelser.  På samma sätt  skulle det  kunna vara intressant  att 

observera en grupp som spelar, för att se hur spelen omsätts i praktiken. 

Att uppsatsen har hållit sig till en enda metod, en ren textanalys av skrivet material, är för att kunna 

analysera en större mängd spel. Intervjuer och observationer är av intresse för att se hur rollspelsbokens 

innehåll översätts till spel, men de skulle vara väldigt tidskrävande. Då spelstil skiljer sig från grupp till 

grupp skulle det dessutom behövas ett  underlag på flera olika spelgrupper för att  kunna dra några 

slutsatser. 

Ett problem med intervjuer och observationer är att inte alla som spelar nödvändigtvis har läst boken 

där spelet presenterats, och istället får det presenterat i andra hand. I sådana fall är det rimligt att anta 
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att spelupplevelsen kommer att färgas av erfarenheter och förväntningar från andra spel.

Då en sådan undersökning vore väldigt tidskrävande skulle det i praktiken kräva att uppsatsen skulle 

fokusera på ett enda rollspel och hur just det spelet relaterade till styrdokumenten. Det upplevdes vara 

mer intressant att göra en bredare undersökning, för att kunna föra en mer allmängiltig diskussion kring 

rollspel och deras relation till styrdokumenten.

3.1.3 Kritisk granskning av metoden

Det finns vissa problem med den här metoden. Ett är att en ren textanalys inte gör rollspel rättvisa. Fine 

analyserade i Shared fantasy inte bara spelböcker, utan observerade även spel och kulturen som omgav 

rollspelarna. För att kunna göra en så djupgående undersökning hade det dock, som diskuterats direkt 

ovan, behövts en betydligt större uppsats. Då rollspel i grund och botten går ut på att skapa någonting 

utifrån de parametrar som spelet beskriver bör det dock gå att dra slutsatser utifrån endast böckerna i 

sig. 

Ett problem är att Murrays begreppsapparat inte är perfekt anpassad för bordsrollspel. Många saker 

som är naturliga för rollspel diskuteras inte av henne; det mest uppenbara fallet är spelledaren, som 

orsakar en problematik som tas upp i diskussionen. Murrays begreppsapparat fungerar, men inte utan 

problem, och det vore, som alltid, önskvärt att kunna stödja eventuella slutsatser med intervjuer eller 

observationer. 

En annan risk är såklart mina personliga erfarenheter. Jag har naturligtvis försökt att hålla mig så 

objektiv som möjligt, men medger att mina personliga uppfattning och erfarenheter av spel naturligtvis 

kan påverka vad jag utläser ur spelens texter. Som har nämnts ovan har alla spel spelats, vilket kan 

färga uppfattningen om reglerna. För att försöka motverka en subjektiv uppfattning av hur spelen är 

tänkta att spelas har även recensioner och diskussioner om de olika spelen på diverse nätforum lästs 

igenom.

3.2 Urval

Undersökningens primärkällor är som ovan nämnt fyra stycken rollspel. Dessa är tänkta att till viss del 

representera hur rollspel ser ut i dagsläget. Då det nu finns ett väldigt brett utbud är det på plats att 

motivera urvalet av just dessa spel. Samtliga rollspel som har valts att analyseras är i skrivande stund 

mindre än sex år gamla (alltså utgivna tidigast 2004). Att just dessa spel har valts ut är för att de till en 

viss del ska kunna demonstrera den bredd på olika sorters spel som finns inom hobbyn i dagsläget. 

Därför har det valts ut spel både av större företag, såväl som så kallade ”indie”-spel – spel utgivna på 
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egna bolag, som i regel har ett smalare fokus på vad man kan spela med dem, och ofta är mer ex-

perimentella rent regelmässigt. Det har dessutom eftersökts att visa på både svenska och engelska spel. 

Förhoppningen är att  detta ska kunna visa på skillnader såväl som likheter som finns mellan olika 

sorters rollspel.

Läsaren som är bekant med hobbyn kan fråga sig varför just dessa spel, som i vissa fall är ganska 

obskyra, har valts, hellre än större, mer kända spel, som t.ex. Dungeons & Dragons. Detta är av flera 

anledningar. Som har nämnts ovan var tanken att dessa spel skulle kunna ge en god överblick av olika 

sorters spel. Indie-spelen har huvudsakligen valts för att visa mer på annorlunda strukturer. Det finns, 

vad gäller de här analyserade elementen, en såpass liten skillnad i struktur mellan olika ”traditionella” 

spel att det hade varit svårt att finna några större skillnader som hade varit av intresse för studien.

Det ligger naturligtvis också delvis ett personligt intresse som grund för urvalet av dessa specifika 

spel. De har delvis valts då jag är bekant med dem, och har upplevt dem som att de komplementerar 

varandra och kan visa på skillnaden i spelstil som uppkommer när spelare  får olika stark interaktivitet.

Slutligen har det varit ett medvetet val att söka att representera både svensk- och engelskspråkiga 

spel i analysen. Det kan tyckas vara onödigt att analysera svenska spel, då de flesta svenska rollspelare 

även spelar  engelska spel,  men de upplevdes  vara av intresse,  då det  är  mot  den svenska skolans 

styrdokument som spelen ska diskuteras. Det grundar sig alltså i ett antagande, som förvisso inte är 

undersökt, att svenska spel är annorlunda än icke-svenska. Det är kanske inte ett självklart antagande, 

men en viss påverkan från den svenska kulturen, som de är skapade i och för, tycker jag bör gå att 

vänta sig.  Anledningen att  Dungeons & Dragons,  världens största rollspel,  inte analyserats,  är  helt 

enkelt för att Drakar och Demoner Trudvang tog platsen som ett spel med den karaktären.

World of Darkness valdes delvis för att det är ett av världens största rollspel, och delvis för att det 

har ett större fokus på berättelsen än Drakar och Demoner Trudvang, även fast det är väldigt likt i form 

och regler. 

Dread har valts delvis för att det är intressant i sin egen rätt, som ett fokuserat indie-spel, och delvis 

för dess likheter med World of Darkness. Precis som World of Darkness är det ett skräckspel utan en 

väl beskriven miljö. Spelarnas relativt svaga interaktivitet gör att det skiljer sig från många andra spel.

Panty Explosion är även det ett indie-spel, och är intressant huvudsakligen för att det ger spelarna en 

väldigt stark interaktivitet, och därför skiljer sig från övriga spel. Dessutom upplevdes spelets premiss 

vara av speciellt intresse, då spelet går ut på att man spelar en grupp japanska gymnasietjejer.
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3.3 Bearbetning och analys

Analysen har genomförts på två olika nivåer: delvis genom att se hur spelen förhåller sig till Murrays 

begrepp immersion, interaktivitet och transformation och delvis genom att se hur spelets miljö förhåller 

sig till den svenska skolans läroplan.

Det är på sin plats att förklara varför Murrays begreppsapparat används för den här analysen, då 

hennes syn på interaktiva berättelser är allt annat än normativ för rollspel. Det finns delvis en direkt 

relevans för rollspel, då de är en sorts interaktiv berättelse, vilket är vad Murray forskar kring. Att hon 

tar upp lajv och MUD i sin forskning skapar även en större direkt anknytning. I och med att rollspel har 

en plats inom Murrays begreppsapparat blir den relevant för den här analysen. 

Analysen söker att undersöka hur rollspel kan hjälpa till med måluppfyllelse, och då Murray tar upp 

hur en förändring hos de inblandade kan uppstå genom en interaktiv berättelse är det en relevant metod 

att använda. Den har genomförts i två steg: först har en analys av läroplanen gjorts, för att kunna fastslå 

vilka mål som rollspel skulle kunna tänkas hjälpa till att uppfylla, och därefter en analys av rollspelen, 

för att se hur väl de kan uppfylla målen som läroplanen ställer upp.

Läroplansanalysen har gjorts genom att applicera den tidigare forskningen på målen, för att se vilka 

mål som är formulerade på ett sådant sätt att rollspelens interaktivitet kan vara en användbar metod för 

att uppfylla dem. Utöver en analys ur Murrays perspektiv diskuteras även vad den svenska skolans 

värdegrund innebär för ett arbete med rollspel, detta för att senare kunna se hur värderingarna i de 

miljöer som spelen utspelar sig i förhåller sig till den svenska skolans värdegrund.

Analysen av rollspelen har ägnats betydligt mer utrymme än läroplanen. När Murrays begrepp har 

varit analysens poäng har den huvudsakligen utgått från metatexter om rollspelande som har funnits i 

böckerna. Med detta menas sådana avsnitt där spelet tar upp och diskuterar vad rollspel innebär, och 

saker som deltagarna ska hålla i åtanke när de spelar, skapar rollpersoner eller berättelser, och så vidare. 

Även hur spelet beskriver de olika deltagarnas uppgifter och roller har tagits upp, då det där finns en 

koppling till interaktivitets-begreppet, som är intressant i sammanhanget. Transformation är kanske det 

svåraste att analysera utifrån en text om rollspel, och därför diskuteras den aspekten delvis utifrån hur 

spelet beskriver transformation hos både spelare och rollpersoner. Därefter diskuteras, utifrån tidigare 

analys kring immersion och interaktivitet, vilken möjlighet att skapa transformation som spelet har.

3.4 Undersökningens reliabilitet

Studiens reliabilitet bör ses som god. Den består av en relevant analys, och kan genom att ta upp olika 
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spel peka på vanligt förekommande saker i rollspel och utifrån dem dra relevanta slutsatser.

Trots att två av de analyserade spelen (Dread och Panty Explosion) är indie-spel med en smal sprid-

ning och spelbas är fortfarande slutsatserna som kan dras utifrån dem relevanta för hobbyn i stort. Detta 

eftersom de  konstant  ställs  mot  mer  spridda  spel  (Drakar  och  Demoner  Trudvang  och  World  of  

Darkness), och eftersom att deras egenheter i mångt och mycket handlar om interaktivitet. För att få en 

mer allmängiltig överblick över utgivna spel och deras möjligheter räcker det alltså med att läsa bort de 

skillnader som finns från de mer spridda spelen. De är dock relevanta för en mer teoretisk diskussion 

kring vilka aspekter av rollspel som bör ses som relevanta för att de ska kunna fungera som ett sätt för 

att arbeta kring läroplanens mål. 

3.5 Redovisning av resultat

Resultaten redovisas nedan, och det sker en löpande diskussion genom analyserna. Under rubriken 4. 

Styrdokument redovisas analysen av styrdokument,  som görs för att  kunna bedöma vilka mål som 

rollspel kan hjälpa till att uppfylla. Därefter redovisas rollspelen var för sig under rubriken 5. Rollspel. 

Sist följer en slutdiskussion där allmänna slutsatser diskuteras och uppsatsens syfte besvaras.
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4. Styrdokument

Då analysen av rollspel utgår från skolans läroplan är det på plats att först undersöka vilka mål som 

rollspel  kan  hjälpa  till  att  uppfylla,  enligt  den  tidigare  forskningen.  Därför  görs  här  först  en 

läroplansanalys, för att se hur Murrays begrepp kan appliceras på målen som den ställer upp. Då jag 

studerar mot att bli gymnasielärare, intresserar sig uppsatsen huvudsakligen för innehållet i Lpf 94. Då 

Lpo 94 nämns är det i relation till Lpf 94.

Lpf 94 säger till lärare att de ska engagera elever och låta dem göra sina egna ställningstaganden och 

applicera sina egna kunskaper. I de stycken som behandlar arbete kring skolans värdegrund läggs ett 

fokus på att eleverna ska kunna identifiera sig med andra människor, leva sig in i deras situation och 

göra egna etiska ställningstaganden. Lpf 94 börjar som följer:

Grundläggande värden

Det  offentliga  skolväsendet  vilar  på  demokratins  grund.  Skollagen (1985:1100)  slår  fast  att 
verksamheten i  skolan skall  utformas i  överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje män-
niskas  egenvärde  och  respekten  för  vår  gemensamma  miljö  (1  kap.  2  §).
Skolan  har  en  viktig  uppgift  när  det  gäller  att  förmedla  och  hos  eleverna  förankra  de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.

Människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet  och  integritet,  alla  människors  lika  värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla. (s. 3)

Det är direkt klart att skolan vilar på en värdegrund, som den också har som uppgift att ”gestalta och 

förmedla”. Kennert Orlenius försöker att i sin bok Värdegrunden – finns den? (2001) att definiera vad 

skolans värdegrund består av och vad den innebär för skolgången. 

Han  menar  att  det  som  ligger  som  bas  för  skolans  värdegrund  är  ett  modernt,  västerländskt 

demokratiperspektiv. De viktigaste grundstenarna i skolans värdegrund är just de fem sätt som läropla-

nen menar att skolan ska gestalta och förmedla (”människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta”) (s.  28). Han menar att dessa fem värderingar ska ses som självklara värderingar som 

skrivs  in  i  demokratibegreppet,  som  det  är  definierat  av  värdegrunden.  Då  ”...  det  offentliga 

skolväsendet vilar på demokratins grund” (Lpf 94, s.3) kan man se dessa fem värderingar som de som 

ska hålla ihop alla delar av skolans verksamhet och skapa en god miljö (Orlenius 2001, s. 27). Att detta 
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demokratibegrepp ligger som grund för värdegrunden är en åsikt som även Zackari & Modigh framför i 

Värdegrundsboken (2000). Boken är ett resultat av Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt, där 

de inblandade har sökt att stimulera värdegrundsarbetet i  skolorna och hjälpa till  att omsätta den i 

praktisk handling. De betonar starkt att värdegrunden är någonting som ska genomsyra varje del av 

skolans arbete.

Mål att sträva mot
...
• kan använda sina kunskaper som redskap för att
• formulera och pröva antaganden och lösa problem
  – reflektera över erfarenheter
  – kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden
[...]
• ökar sin förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk kunskap 
och kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska överväganden, (s. 9)

Då skolans värdegrund formuleras i samma läroplan är den rimligaste slutsatsen att de ”etiska överväg-

anden” som diskuteras är sådana som reflekteras i värdegrunden. Här är alltså läroplanen explicit i att 

elever ska formulera och ta ställning till demokratifrågor, för att använda Zackari & Modighs begrepp. 

Detta ligger nära begreppet interaktivitet, då kärnan i just det är att möjligheten att påverka den gemen-

samma fantasin. Att ”reflektera över erfarenheter” och ”kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden” är någonting som interaktiviteten möjliggör på andra sätt än en linjär berättelse.

Mål att uppnå 
[...]
• kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och 
vardagslivet och för fortsatta studier,
• kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, 
självinsikt och glädje, (s. 10)
[...]
• har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna 
diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor (s. 11)

Man kan här utläsa att elever ska söka sig till texter8 som en ”källa till kunskap, självinsikt och glädje” 

och att de ska ha förmåga att ”kritiskt granska och bedöma det elever ser, hör och läser.” En direkt 

koppling mellan dessa två perspektiv är inte svår att tänka sig. Å ena sidan ska texter läsas för nöje, 

men samtidigt betonas vikten av att eleven ska vara en kritisk läsare. Det är vidare viktigt att eleven 

kan uttrycka sig nog väl för att kunna uttrycka denna granskning och åsikter.

Den ”...kunskap, självinsikt och glädje” som tas upp blir intressant när man ser den ur synvinkeln 

8 Menat utifrån det vidgade textbegreppet. Text används här, och i resten av uppsatsen, som synonymt med läroplanens 
definition av ”litteratur och övrigt kulturutbud”.
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transformation – texterna ska alltså bl.a. frambringa en förståelse hos eleven. Som har diskuterats i 

bakgrunden kommer transformation som ett resultat av immersion och interaktivitet.  Som togs upp 

direkt ovan förstärks möjligheten att kunna ”... diskutera och ta ställning” av den interaktiva faktorn, 

och ytterligare av immersionen. Då rollspel dessutom är beroende av att deltagare ska kunna uttrycka 

sig språkligt torde man kunna se rollspel som ett sätt att sammanföra dessa tre saker. 

• kan hämta stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser.  (s. 11)

”Estetiskt skapande” är en bred beskrivning, som lämnar sig öppen för tolkning. Att läsa in en uppma-

ning till att använda drama kräver inte mycket fantasi, speciellt inte då Lpo 94 explicit säger att ”... 

drama,  rytmik,  dans,  musicerande  och  skapande  i  bild,  text  och  form skall  vara  inslag  i  skolans 

verksamhet” (s. 7, Lpo 94).

Huruvida det finns en såpass uttalad tolkning eller  ej  är  den här skrivningen likväl relevant för 

rollspel, då ”... estetiskt skapande och kulturella upplevelser” beskriver vad rollspel är. Den gemensam-

ma fantasi som spelet utspelar sig i är en estetisk skapelse, i vilken kulturella upplevelser utspelar sig.

2.2 NORMER OCH VÄRDEN
Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. (s. 12)

”... att omfatta samhällets värderingar” har en klar koppling till immersion och ”... låta dessa komma 

till uttryck” i handling kan ses som en funktion av interaktiviteten. Då immersion och interaktivitet 

gemensamt kan leda till transformation finns det här en möjlighet att rollspel kan fungera som ett sätt 

att hjälpa ungdomar att internalisera det svenska samhällets värderingar. Då det som sker i den gemen-

samma fantasin upplevs som verkligt, kan det också påverka spelarna som om det vore verkligt. En 

rollperson som omsätter  det  svenska  samhällets  värderingar  i  sitt  handlande  kan  alltså  komma att 

påverka spelaren själv att också göra det. 

Mål att sträva mot
Skolan skall sträva mot att varje elev
• vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper och personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde och integritet,
• inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar 
till att bistå människor,
• förstår och respekterar andra folk och kulturer,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 
med deras bästa för ögonen och...  (s. 12)
[...]
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Läraren ska
• klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter 
mellan dessa värden och faktisk verklighet,
• öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och 
problemställningar samt konsekvenserna av dessa, (s. 13)

Lpf 94 säger att eleverna ska få en förståelse för främmande kulturer och livsvillkor och även ska ku-

nna omsätta  sin kunskap i  praktik.  Detta  ska ske genom att  de får  leva sig in  i  andra människors 

situationer  för  att  kunna göra etiska ställningstaganden och analysera andra kulturer  och se dem i 

relation till den svenska.  Zackari & Modigh ser möten mellan elever av olika sociala och kulturella 

grupper  som en av  skolans  viktigaste  funktioner.  Även om de mest  fokuserar  på  etniska  grupper, 

fungerar deras resonemang även kring andra sociala grupperingar, som exempelvis samhällsklasser. De 

menar att dessa möten kan hjälpa till att utveckla en känsla för demokrati och en förståelse för andra 

människors egenheter och olikheter, och att elever som har lärt sig att respektera andra kulturer och 

ifrågasätta  ojämlika  strukturer  har  en  möjlighet  att  vidga  sina  perspektiv  och  utveckla  en  ökad 

förståelse för andra människor. 

I dessa formuleringar finns det många saker som är intressanta i relation till rollspel. I formuleringar 

som ”... förstår och respekterar andra folk och kulturer” och ”... kan leva sig in i och förstå” finns en 

koppling till immersion. Att ta rollen som en  person från en främmande kultur är att identifiera sig med 

en medlem av den, och skapar en förståelse kulturens livsvillkor. En annan möjlighet är att möta en 

främmande kultur i berättelsen, och på så sätt bekanta sig med den. Immersionen bidrar, som diskuteras 

i bakgrunden, till att få det fiktiva att verka riktigt.

Att läraren ska ”...klargöra det svenska samhällets grundläggande värden” är också värt att koppla 

till Zackari & Modigh. De menar att skolan proaktivt ska lyfta fram de värderingar som är önskvärda, 

hellre än att gå in och arbeta med redan existerande problem. Skolan ska skapa en miljö där den klär sig 

i de värderingar som beskrivs i värdegrunden:

Det  viktiga  är  inte  vad  skolan  säger  retoriskt  på  skolavslutningar  utan  skolans  vardagliga 
handlande.  Hur  skolan fungerar  är  demokratisk fostran  i  praktiken.  Skolans  trovärdighet  är 
beroende av att och hur förskolan och skolan diskuterar och hanterar frågor om demokrati och 
lika värde mellan människor. (s. 97)

Att det viktiga inte är vad som sägs, utan vad som görs, är ingen radikal åsikt, men det är intressant för 

arbete kring rollspel. Genom immersion och interaktivitet ges deltagarna en möjlighet att just omfatta 

värderingar genom handling.
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5. Rollspel

För att se hur väl dagens rollspel kan bidra till att uppfylla läroplanens mål, analyseras fyra rollspel, 

som alla är av olika karaktär. Dessa är Drakar och Demoner Trudvang, World of Darkness, Dread och 

Panty Explosion. Spelen presenteras nedan i samma ordning som här. 

Det är värt att klargöra att analysen grundar sig i spelares upplevelser, och inte spelledarens. När det 

diskuteras huruvida deltagare kan bli påverkade av händelserna i fiktionen handlar det om hur spelare 

blir påverkade av sina upplevelser. Detta är för att Murrays perspektiv utgår från spelaren och ute-

lämnar spelledaren. Spelledarens roll jämförs i analyserna med lärarens roll, som den ser ut i pedagog-

iskt dramat. Det kan därför vara lätt att tänka sig att analysen utgår från att spelledaren ska vara en 

lärare, vilket inte är tanken. För att vara realistisk får man utgå från att spelledaren inte kommer att vara 

en lärare, utan en spelarnas ”jämlike”. Problematiken kring spelledaren återvänds till i diskussionen, 

men det är värt att hålla dessa klargöranden i åtanke då man läser analysen.

5.1 Drakar och Demoner Trudvang

Drakar och Demoner är Sveriges äldsta, mest sålda och mest kända rollspel. Det är i mångt och mycket 

svenska rollspels flaggskepp, och har valts för att representera ”traditionella” fantasyrollspel; spel som 

följer den roll- och regelstruktur som Fine beskriver i Shared fantasy.

Den första utgåvan släpptes 1982 av företaget Äventyrsspel, som släppte ytterligare fem utgåvor. 

Efter att Äventyrsspel lades ner tog företaget Riotminds över namnet  Drakar och Demoner, och har 

gett ut tre egna utgåvor. Den utgåva som här analyseras är den nionde och senaste versionen av Drakar 

och Demoner, som utkom 2006 och kallas för Drakar och Demoner Trudvang. Rollspelet kommer i en 

box som innehåller tre texter som har analyserats: Trudvangs hjältar och Trudvangs stigar är två tjocka 

böcker,  som beskriver  värld,  regler  och  ger  råd  för  hur  man  ska  spela.  Utöver  dessa  två  böcker 

medföljer  ett  litet  häfte,  Trolltagen,  som innehåller  ett  färdigskriven  intrig  som är  tänkt  att  hjälpa 

grupper att komma igång med spelet. Dess innehåll upplevdes dock inte av intresse för analysen, och 

har därför utelämnats.

Undertiteln Trudvang är en referens till den beskrivna spelvärlden, som är en fantasyvärld kraftigt 

influerad av nordisk mytologi och folktro. Spelets fokus är det hos ett traditionellt fantasyrollspel, där 

spelarna tar rollen som äventyrare, som ger sig ut för att jaga skatter, rädda de svaga och besegra troll, 

drakar och annat oknytt.
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5.1.1 Spelvärlden

Drakar och Demoner Trudvang är ett fantasyspel som utspelar sig i världen Trudvang. Den kan enkelt 

beskrivas som en medeltida värld där den nordiska folktron stämde – vikingar och riddare ger sig ut för 

att kämpa mot troll och drakar i mörka barrskogar. I råden till spelledare beskrivs Trudvang som en bla-

ndning av nordiska sagor, sagor från den nordiska mytologin och isländska sagor (Trudvangs stigar, s. 

98ff).

Som kan väntas av en medeltida värld finns inte demokrati enligt dagens definition. Av beskriv-

ningen som ges av kulturerna nämns demokrati bara bland en av de större kulturerna (tre mänskliga, 

två alfiska och tre dvärgiska), i form av en referens till röster vid tinget (Trudvangs stigar, s. 157). 

Baserat på den övriga beskrivningen av kulturen i fråga kan man dock anta att det handlar om ting av 

samma form som de på medeltida Island, och alltså inte en modern demokrati.

De fem värderingar som Zackari & Modigh sätter som grund för värdegrundens demokratibegrepp 

saknas för det mesta i Trudvang. Världen beskrivs som hård och karg, och det handlar mycket om den 

starkes rätt. På många ställen är trälar vanliga, svaghet ses ned på, motsättningar finns mellan olika 

kulturer och religioner, och främlingar misstänks. Endast alferna ser mord som ett oförlåtligt brott, och 

i en av de mänskliga kulturerna – Stormländerna - förekommer människooffer. 

Det finns dock värderingar som är mer i linje med värdegrunden. Vastermark, en av de mänskliga 

kulturerna, följer nidendomen – en religion som har stora likheter med katolicismen. Den enda guden, 

Gave, säger åt sina följare att vara ärliga, flitiga, givmilda, eftertänksamma, barmhärtiga och förlåtande 

(Trudvangs hjältar, s. 217ff). Religionen betonar dessutom att kunskap är att föredra över förmågan att 

strida.  Även  om  vissa  delar  av  värdegrundens  demokratibegrepp  inte  följs,  och  vissa  lämnas 

obesvarade  (det  finns  ingenting  diskuterat  om  könsroller  i  boken  alls,  som  exempel)  går  det  i 

nidendomen att finna likheter med värdegrunden.

5.1.2 Immersion 

Böckerna har för sin storlek förvånansvärt lite skrivet om metaaspekten av rollspel, men det går att fin-

na en liknande syn på immersion som den som Fine beskriver.  Trudvangs hjältar, boken för spelare, 

säger att ”... en rollperson är först och främst en gestalt som spelaren brinner för, som han tycker känns 

trovärdig  och  spännande,  inte  siffror  på  ett  papper”  och  att  spelare  ska  försöka  ”...  leva  dig  in  i 

situationen som spelledaren beskriver” (s. 291). Den menar att man inte ska tänka på sin rollperson som 

en serie värden som beskriver hur skicklig den är, utan som en person. I spelledarboken  Trudvangs 

stigar, informeras även spelledare att berättelser ska anpassas efter rollpersonerna specifikt, då det är 
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ett sätt att se till att alla har roligt (s. 102).

I kapitlet som beskriver hur man skapar sin rollperson, tar boken upp vikten av att man beskriver sin 

rollpersons bakgrund, familj, släkt, utseende och personlighet:

Bakgrundshistorien är  viktig för  varje  rollperson,  då det  gäller  särskilda situationer  i  själva 
rollspelet, men också för att den hjälper till att höja stämningen i spelsällskapet. Spelar alla sina 
rollpersoner efter hur de växt upp och efter deras tidigare erfarenheter kommer spelandet inte 
bara att bli mycket mer personligt och verkligt – utan framför allt roligare. (s.  37)

Utöver att man ska välja färdigheter och liknande till sin rollperson ska man även välja minst ett positi-

vt och ett negativt karaktärsdrag till sin rollperson. Dessa har inga regelmässiga effekter, och ska alltså 

endast ge färg till rollpersonen. Denna beskrivning av rollpersonerna ska fungera som ett sätt att skapa 

identifikation med den, och därigenom förbättra spelet. Detta är nästan exakt ett exempel på det Fine 

talar om när han menar att bordsrollspelare gärna beskriver sina rollpersoner ner till minsta detalj (Fine 

1983, s. 11), och stämmer överens med Murrays syn på immersion. 

En annan av Fines reflektioner som ekas av Riotminds är problemen med om en rollperson skulle dö 

(Fine 1983, s. 219ff):

För en spelare som lagt  ner mycket energi  och tid på att skapa en rolig rollperson kan det 
kännas jobbigt och vemodigt när det händer. Ibland är det inte lätt för en spelare att ladda om 
och skapa en ny rollperson trots att det är nödvändigt om spelaren vill fortsätta att vara med och 
spela. (Trudvangs stigar, Riotminds 2006, s. 93)

Vemodet menar Fine är ett resultat av immersionen i sin rollperson – en spelare som inte bryr sig om 

sin  rollperson  kommer  inte  att  bry  sig  om utifall  att  den  dör.  Utöver  att  det  finns  böner  för  att 

återuppliva döda rollpersoner har även alla rollpersoner ett antal speciella poäng – Raud – som de kan 

spendera för att undvika döden. De diskuteras närmare under Interaktivitet, nedan.

5.1.3 Interaktivitet 

Spelarna har ungefär samma nivå av interaktivitet som den som Fine beskriver i de rollspel han spelade 

för tjugofem år sedan, vilket än idag är något av standardnivån i rollspel. Spelarna bestämmer vad de 

vill  att  deras  rollpersoner  ska  göra,  men det  är  spelledaren  som skapar  intrigen,  och spelarna  ska 

förhålla sig efter spelledarens ord (Trudvangs hjältar, s. 291). När spelare vill göra någonting sker det 

oftast  genom att  de  använder  en  färdighet  och berättar  om de lyckas  eller  ej,  varefter  spelledaren 

arbetar in det i berättelsen. 

Det här betyder dock inte att spelarna har lite makt – regler bestämmer vad såväl de som spelledaren 

kan göra, och spelarna är fria att göra sina val i spelets värld. Denna frihet skapar möjligheter för det 
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Murray kallar Navigation att dyka upp, som ju är ett sätt att använda interaktivitet för att fördjupa 

immersionen.

En sak som ger spelarna mer interaktivitet är de ovan nämnda Raud, ödespoäng. Varje rollperson 

börjar med ett antal Raud 9, och kan när som helst spendera ett poäng för att vid ett tillfälle undvika att 

dö, få någonting ogjort eller lyckas med någonting som de har misslyckats med (Trudvangs hjältar, s. 

288). Spelaren får ungefär samma interaktivitet som spelledaren, fast bara för att beskriva en handling. 

Även fast denna möjlighet endast kan användas ett bestämt antal gånger är det relevant att nämna, då 

den ger spelarna ett antal möjligheter att påverka berättelsen i den riktning som de vill att den ska 

fortsätta – en stark interaktivitet som kan användas ett fåtal gånger.

5.1.4 Transformation 

Boken diskuterar inte transformation på ett metaplan – då spelaren utvecklas – men har ett visst stöd 

för  att  tillåta  transformation  hos  rollpersonerna.  Detta  sker  genom  den  bland  rollspel  vanliga 

regelmekaniken erfarenhetspoäng10. Det är relevant att ta upp transformation hos rollpersonerna, då det 

är spelaren som väljer hur den utvecklas. Då spelaren fortfarande ska identifiera sig med sin rollperson 

kan man se dessa möjligheter för transformation hos rollpersoner som ett sätt för spelaren att välja vilka 

aspekter av sin rollperson som hen mest identifierar sig med.

Erfarenhetspoäng är en sorts belöning, där spelledaren ger rollpersonerna ett antal poäng baserat på 

vad de gjorde i berättelsen. Dessa poäng kan sedan spenderas för att förbättra rollpersonens förmågor, 

exempelvis genom att bli bättre på strid eller geografi, eller genom att lära sig en ny besvärjelse. Utöver 

att det låter spelarna utveckla sina rollpersoner är det ett sätt för spelledaren att belöna gott spel, vilket 

är intressant att koppla till lärarens roll. En spelledare som medvetet försöker gestalta värdegrunden har 

alltså möjlighet att uppmana spelarna att följa den genom att erbjuda erfarenhetspoäng som en morot.

Den transformation som reglerna kan erbjuda är dock relativt ytlig, och tar inte upp ändringar i 

uppfattning eller personlighet hos rollpersonen. Sådant lämnas till varje spelare att själv bestämma.

 Det finns en viss potential för måluppfyllelse i Drakar och Demoner Trudvang. Spelet betonar im-

mersion, och ger en viss interaktivitet till spelarna, och det är möjligt att framkalla transformation. Mer 

intressant är dock huruvida spelet kan hjälpa till med måluppfyllelse. Att träffa på och försöka förstå 

främmande kulturer är ett måste i spelet, då alla kulturer ändå till viss del är främmande för oss idag. 

Trots att xenofobi är utspritt i världen finns goda möjligheter att  Drakar och Demoner Trudvang kan 

9 En rollperson kan börja med 0-10 Raud, men har vanligtvis bara 2-3.
10 De kallas äventyrspoäng specifikt i  Drakar och Demoner Trudvang, och är allmänt kända som experience points på 

engelska. För enkelhetens skull används den svenska termen erfarenhetspoäng genomgående.
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hjälpa till att låta elever möta och förstå andra kulturer än sina egna.

Som har diskuterats ovan finns ett kristet perspektiv representerat, i form av nidendomen. Även om 

de andra kulturerna som beskrivs inte har några större likheter med värdegrunden finns det i alla fall 

där en möjlighet för ungdomar att ta upp etiska frågor ur ett perspektiv som liknar den svenska skolans. 

5.2 World of Darkness

World of Darkness (2004), utgivet av White Wolf Game Studios, är ett av världens största rollspel. Det 

är  ett  skräckspel  som  låter  varje  grupp  spela  ungefär  vad  de  vill.  Boken  som  här  analyseras  är 

grundreglerna, som beskriver hur man spelar människor i en värld fylld av övernaturliga fenomen, och 

ger råd på hur man konstruerar berättelser. 

5.2.1 Spelvärlden

Världen som spelet utspelar sig i – the world of darkness – är vår egen värld, fast en aning mörkare: 

polisen är mer korrupt, langarna är fler  och det finns fler tokiga sekter,  statliga konspirationer och 

omänskliga varelser i skuggorna. (s. 17f). Världen är löst beskriven för att låta varje grupp själva välja 

vad de vill att deras nutida skräckberättelse ska handla om. Det finns tilläggsböcker som beskriver olika 

övernaturliga varelsers11 samhällen i detalj, men i den här boken ges ingen närmare beskrivning av hur 

världen är beskaffad – den är helt enkelt vår egen, fast  konstigare.

I och med att en beskrivning av världen saknas lämnas dess innehåll upp till varje grupp att be-

stämma. För att hjälpa detta diskuterar boken tema och stämning. Världens överhängande tema beskr-

ivs som ”dark mystery” och dess stämning som ”dread”. Spelet handlar om att utforska de mörka hem-

ligheter som människan inte förstår, och därför blir rädd för (s. 22f). 

Intressant  kring  tema  och  stämning  är  att  spelledare  uppmanas  att  använda  dem för  att  bygga 

berättelser (s. 190). Temat – t.ex. ”brott lönar sig inte” - löper genom hela berättelsen och fungerar 

ungefär som en sensmoral. Stämningen ska fungera som ett sätt att hålla ihop berättelsen (s. 190f). 

Dessa är intressanta att se på ur läroplanens perspektiv. Spelledaren ges verktyg för att kunna belysa 

specifika frågor med berättelsen, någonting som kan likna lärarens uppgift att klargöra värdegrunden 

för eleverna. Det blir ett sätt för spelledaren att kunna fokusera berättelsen dit hen vill ha den, och 

förbereda etiska frågor att ställa rollpersonerna inför.

5.2.2 Immersion 

Förvånande  nog  innehåller  boken  inga  relevanta  råd  för  spelare.  Spelledarens  roll  och  hur  hen 

11 Bland annat vampyrer, varulvar, magiker, älvor och konstgjorda människor.
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konstruerar berättelser diskuteras, men inte spelarnas. Även om det inte finns någon direkt diskussion 

kan man utläsa att spelet har ett större fokus på immersion och ett mindre fokus på interaktivitet, utifrån 

hur spelarnas och spelledarens roller beskrivs, samt delvis också av reglernas utformning.

Reglerna är i grund och botten väldigt lika de i Drakar och Demoner Trudvang. Spelet uppmuntrar 

en, likt  Drakar och Demoner Trudvang, att beskriva vad rollpersonen hade för sysselsättning innan 

spelets början, och tipsar om att man kan spela en ”prelude”:

An intense Storytelling method is to roleplay mortal characters  before they become initiated 
into the supernatural  world.  That  way, their introduction to the terrible  truths hiding in the 
shadows has more meaning and can be especially traumatic, tragic or even triumphant. (s. 34)

Tanken är att skapa en närmare identifikation med rollpersonen, för att upptäckandet av det övernaturli-

ga blir mer personligt kännbart. Samma tanke återfinns hos både Fine och Murray. 

Den regelmässiga skillnaden från  Drakar och Demoner Trudvang är intressant, då den består av 

regler som styr rollpersoners beteende. Man väljer vilken av de sju dygderna och vilken av de sju 

dödssynderna som ligger rollpersonen närmast, och blir belönad när man spelar sin rollperson efter de 

dragen.  Vidare  mäts  varje  rollpersons  moral  efter  en  skala,  som  ”reflects  a  character's  sense  of 

compassion for his fellow human beings and basic respect or the rule of law” (s. 91). Att göra någonti-

ng som inte är tillåtet i samhället gör att man riskerar att falla längre ner på stegen och bry sig mindre 

om annat än sig själv. Det gör också att man kan utveckla fobier eller andra egenheter, som man blir be-

lönad om man spelar efter. Här finns en möjlighet att kunna arbeta med värdegrunden, då spelaren kan 

se hur långt ifrån samhällets värderingar rollpersonen är, och det beskrivs som dåligt att falla på skalan.

Någonting som är intressant är att det senare i boken tas upp hur man kan använda sig av musik och 

fysiska hjälpmedel  för  att  förhöja  stämningen (s.  193).  De fysiska hjälpmedlen  liknar  sådana  som 

Murray beskriver ökade hennes känsla av immersion i ett TV-spel. World of Darkness tar upp exempel 

från någonting enkelt som att spela i ett mörkt rum med tända ljus, till att ha fysiska föremål för att 

representera föremål i fiktionen:

If the characters strive to find a rare artifact such as a sword, having a replica of it might give 
weight to the quests.

This can even be taken to truly theatrical extremes in which players wear clothing suitable for 
their characters. The player with the surly punk character wears a torn-up t-shirt and a beat up 
leather jacker. The guy playing the antiquated aristocrat wears an Edwardian suit, or even a 
medieval cloak. (s. 193)

Det här är ett exempel på det som togs upp i bakgrunden, att fysiska föremål även förekommer inom 
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bordsrollspel, som ett sätt för att förhöja immersion.

Sammantaget kan det alltså sägas att World of Darkness har ett fokus på immersion. Texten har dock 

ett större fokus på berättelsen än rollpersonerna i sig, men spelet är noggrant med att poängtera att 

berättelsen i  så  stor  utsträckning som möjligt  ska utgå ifrån rollpersonerna,  då det  ”interests  them 

immediately” och  ”... gives them a voice in your story” (s. 194).

5.2.3 Interaktivitet

World of Darkness har, likt Drakar och Demoner Trudvang, fast definierade roller, där spelledaren har 

en  stark  interaktivitet,  medan  spelarna  har  en  svagare.  Rent  regelmässigt  är  den  enda  nämnvärda 

skillnaden från Drakar och Demoner Trudvang att det inte finns motsvarighet till Raud, som kan ge 

spelarna en större interaktivitet. 

Den intressanta skillnaden finns i råden till spelledaren. Även om spelet ger spelledaren en betydligt 

större  interaktivitet  än  spelarna,  är  texten  tydlig  med  att  spelledaren  så  ofta  som möjligt  ska  ”... 

incorporate  [players']  ideas  and  backgrounds  into  your  city  and  chronicles”  (s.  194),  och  rekom-

menderar att spelarna och spelledaren diskuterar rollpersonerna mellan spelpass, för att kunna knyta 

dem bättre till berättelsen (s.194). Det här kan ses som att spelarna får en indirekt interaktivitet, genom 

att spelledaren blir påverkad av vad de vill uppleva i berättelsen. 

5.2.4 Transformation 

World of Darkness har flera inbyggda system för transformation hos rollpersoner, men bygger i grund 

och  botten  på  två:  erfarenhetspoäng,  som beskrivet  hos  Drakar  och  Demoner  Trudvang,  och  den 

tidigare nämnda skalan som mäter rollpersonens moral.

Erfarenhetspoäng fungerar som i Drakar och Demoner Trudvang. En nämnbar skillnad är dock att 

boken mer explicit uppmanar spelledaren att dela ut erfarenhetspoäng för gott rollspel, och för att föra 

handlingen framåt.

Skalan som mäter moral är kanske mer intressant, då rollpersonernas handlingar alltid ställs mot 

den, för att se om de blir mindre empatiska eller ångrar sina handlingar. Kopplat till denna skala är även 

möjligheten att utveckla, förvärra eller bota fobier och andra problem. Om spelaren agerar ut dessa pro-

blem belönas hen med erfarenhetspoäng. För att göra spelare mer benägna att identifiera sig med sin 

transformerade rollpersonen belönas alltså immersionen i de nya dragen med erfarenhetspoäng.

Någonting i  World of Darkness  som är intressant att koppla till läroplanen är uppmaningarna till 

spelledaren att varje berättelse ska ha ett tema, som ska löpa genom den. Det liknar det pedagogiska 
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dramats åsikt att rollspel ska ha ett syfte som det handlar om, och som det ska sträva efter att uppnå. Då 

det är upp till spelledaren att konstruera både var berättelsen ska utspela sig, såväl som dess tema, 

finns klara möjligheter för spelledaren att simulera sådana situationer som hen vill ta upp med sina 

spelare. En lärare som har antagit spelledarens roll skulle alltså medvetet kunna arbeta kring en värde-

grundsfråga. Om man däremot utgår från att det inte är en lärare som spelleder, vilket är troligt, får man 

se på saken lite mer kritiskt. Den löst beskrivna världen lämnar som sagt öppet för all sorts moral, och 

den moraliska skalan beskriver en ganska allmän västerländsk moral. Huruvida spelet tar upp etiska 

frågor kopplade till värdegrunden är alltså beroende på spelgrupp.

5.3 Dread

Dread (2005), skrivet av Epidiah Ravachol och utgivet av The Impossible Dream, är ett skräckspel. Det 

vann en Gold ENnie Award, ett av rollspelsvärldens mest prestigefyllda pris, för mest innovativa roll-

spel 200612.  Dread fokuserar på korta, dödliga berättelser som skrämmer spelarna, och har ett starkt 

fokus på immersion för att uppnå det.

5.3.1 Spelvärlden

Dread kommer helt utan någon spelvärld, och tanken är att spelledaren ska skapa en passande miljö för 

varje berättelse. Det lämnas upp till varje spelledare att bestämma vilka teman som ska vara del av 

berättelsen ännu mer än i World of Darkness. De flesta beskrivningarna, stämningstexterna och två av 

de tre färdiga intrigerna som presenteras i boken är dock förlagda till det nutida Jorden (den tredje in-

trigen utspelar sig på ett rymdskepp i framtiden).

Likt World of Darkness menar även Dread att spelledaren ska använda sig av teman för att bygga 

berättelser.  Två  teman – isolation  och  deception  – är  närvarande  i  alla  berättelser,  då  de ses  som 

integrala för skräckgenren. Utöver det ger boken exempel på teman som spelledaren kan använda för 

att spela olika sorters skräck: Suspense, Supernatural, Mad, Moral, Mysterious och Gory. Av dessa är 

den moraliska berättelsen mest intressant att jämföra med läroplanen.  Dread  säger att ”...  the social 

mores of a culture are often blatantly reflected in the horror they tell, and this makes them excellent 

tools for the [spelledare]” (s. 103). Det representeras bland annat genom att det oftast är de själviska 

och otrevliga som först dör i skräckberättelser. Två olika sorters moraliska berättelser tas upp – den 

allegoriska  berättelsen,  och  dilemmat.  Den  allegoriska  berättelsen  är  upplagd  så  att  spelledaren 

bestämmer  en  sensmoral,  och  sedan bygger  berättelsen  efter  den.  De  rollpersoner  som inte  följer 

12 http://www.ennie-awards.com/history/2006.asp
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sensmoralen träffar på mer motstånd och får det svårare att klara sig. Det moraliska dilemmat handlar 

om gråzoner, och att rollpersonerna ska ställas inför svåra val, där deras moral ställs på prov. (s. 104ff) 

Resonemanget som fördes kring teman i World of Darkness är relevant även här,  men på grund av 

skillnader  i  spelets  struktur  har  inte  Dread riktigt  samma  förutsättningar.  Den  här  diskussionen 

återupptas nedan, under rubriken 5.3.4 Transformation.

5.3.2 Immersion 

Dread har ett starkt fokus på immersion. Boken gör det väldigt klart att spelare inte ska bryta sin inle-

velse, och diskuterar olika metoder som spelledare kan använda för att bygga upp stämningen och 

hjälpa immersion. Spelarna uppmanas att ”... stay as true to your character as possible” och menar att 

”... everyone is more likely to enjoy the game if they are in character” (s. 44). Som ett sätt att bibehålla 

inlevelse föreslås att man spelar med regeln att allt som sägs av spelaren också sägs av rollpersonen, en 

regel som förhindrar spelare från att lämna fiktionen (s. 45). Det här är ett starkare fokus på immersion 

än vad Fine tar upp, som ändå menar att det är nödvändigt att lämna rollen lite då och då. Synen i 

Dread påminner mer om den hos Nilsson & Waldemarsson, som menar att man till så stor grad som 

möjligt ska undvika att lämna ens roll.

Till  skillnad från andra spel definieras inte rollpersonerna av regler,  och saknar värden som be-

skriver hur bra de är på olika saker. Innan varje berättelse skapar spelledaren ett frågeformulär åt varje 

rollperson, som spelaren sedan fyller i, och de svaren är det enda som beskriver rollpersonen. Frågorna 

är mindre intresserade av rollpersonens kunskaper eller fysiska attribut, och mer fokuserade på deras 

rädslor, hemligheter och personlighet, för att spelledaren ska kunna utnyttja dem för att bygga en mer 

personlig berättelse. Att spelarna fyller i ett frågeformulär istället för att få färdiga rollpersoner har att 

göra med att spelarna ska få skapa en roll att identifiera sig med:

The players need questions  that they can sink their teeth into, which lead to interesting answers 
and inspire them to breathe life into their characters. These create characters the players can 
invest  themselves  in  –  characters  worth  caring  about.  Without  this  investment,  the  players 
simply won't care if they lose their characters.  (s. 28)

Likheten med Fine blir bara starkare när boken forsätter med att konstaterar att rollpersoner mest av allt 

“...need a reason for hope, or they won't care if they are lost to a tumbling tower” (s.29). 

För att förklara ”the tower” som nämns är det värt att slutligen ta upp spelets största egenhet: dess 

sätt att avgöra om rollpersoner lyckas eller ej. Istället för tärningar, som de flesta spel, använder sig 

Dread  av ett Jenga-torn. Varje gång en rollperson vill göra någonting som den kan misslyckas med 
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drar spelaren en kloss. Om spelaren lyckas klarar rollpersonen det den försökte sig på, men om tornet 

rasar dör den. Att ett Jenga-torn har valts är troligt för att det ska hjälpa till att skapa immersion:

When the tower is rickety, it stops the action and demands everyone's attention. It may sound 
counter intuitive, but it slows things down in order to speed things up. The tension rises with 
each pull. Breath is held during the pull. Once it is over, all that pent up energy rushes back into 
the story. So any time the game hits a lull, you can give it a kick start by requiring a pull. (s. 53)

Dread beskrivs som ”... a game of horror and hope”, och tornet är tänkt att fungera som en metafor för 

förhållandet mellan dem (s. 11). Att tornet blir allt ostadigare ska representera att rollpersonernas hopp 

blir svagare, och att döden närmar sig:

Towards the endgame, each pull will have a lot more riding on it. That is when the players start 
risking failures and partial successes, just to limp along and keep as far away from the tower as 
possible. (s. 53)

Tornet fungerar alltså som en representation av rollpersonernas chanser att överleva, och hur farlig situ-

ationen är. Då det är spelarens förmåga att dra klossar ur tornet som avgör om rollpersonen misslyckas 

eller ej skapas även en mer direkt relation till fiktionen. Tanken bakom tornet liknar Murrays tankar 

kring användandet av fysiska hjälpmedel för att hjälpa immersion. Det är inte lika direkt kopplat till 

fiktionen som pistol-kontrollen hon använder som exempel, men det blir samtidigt en närmare koppling 

än den som slumpen hos ett tärningsslag ger.

5.3.3 Interaktivitet 

Spelarna har en svag interaktivitet  i  Dread,  och spelledaren har en väldigt stark. Till  skillnad från 

Drakar och Demoner Trudvang och World of Darkness är Dread relativt styrt i sin struktur. Spelet gör 

det väldigt klart att skräcken i spelet kommer från att rollpersonerna ska vara utsatta och isolerade,  och 

deras liv i fara i alla berättelser. Spelarna får en relativt liten möjlighet att påverka berättelsen, jämfört 

med tidigare analyserade spel, och texten själv säger att spelarna kommer att bli allt mindre proaktiva 

allt eftersom att spelet går och tornet blir allt ostadigare. Om man håller i åtanke hur tornet är menat att 

skapa skräck kan man se det som att skräcken i spelet till viss del skapas genom att spelarna tappar 

interaktivitet.

Spelarnas roll beskrivs huvudsakligen som reaktiv, och i regel är det spelledaren som ber spelare dra 

klossar för att lyckas med sakerna som de vill göra. Spelarna har valet att vara proaktiva, genom att dra 

en kloss utan att spelledaren har bett om det, men handlingen får en annan innebörd i Dread än i andra 

spel.  Medan spelarna i  andra spel alltid kan testa sina färdigheter utan att  oroa sig, kommer varje 
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handling i Dread att föra rollpersonerna närmare döden.

Spelare har dock en möjlighet att få en stark interaktivitet, men bara för en begränsad tid. En spelare 

kan offra sig, genom att medvetet välta tornet, och får då beskriva hur den aktuella situationen löser sig. 

Problemet är att rollpersonen dör, i och med att tornet rasar. Det ger ungefär samma interaktivitet som 

Raud i Drakar och Demoner Trudvang, fast mot ett större offer.

Dread ger inte känslan av att spelarna är en aktiv del av berättelsen på samma sätt som Drakar och 

Demoner Trudvang eller World of Darkness, utan snarare att de är offer som är utelämnade berättelsen. 

Interaktiviteten är sällan i fokus, utan blir enbart ett redskap för att fördjupa immersionen.

5.3.4 Transformation 

Regelmässigt finns det inte en större transformation hos rollpersonerna i Dread. Spelare uppmanas att 

kontinuerligt anteckna vad rollpersonen upplever och hur det påverkar den, och efter varje avslutad be-

rättelse ska spelledaren ställa några nya frågor för att ”...find out how the characters have been changed 

by their story and how they have changed since it was resolved” (s. 47). Den här förändringen skiljer 

sig från erfarenhetspoäng, då det är mer fokuserat på berättelsens innehåll. Spelledaren kan alltså heller 

inte använda dem för att belöna rollpersoner som agerar efter sensmoralen, på samma sätt som i World 

of Darkness.

Det skulle verka som att spelledaren har stora möjligheter att arbeta arbeta kring värdegrunden, mest 

uppenbart genom den moraliska berättelsen. Spelarnas svaga interaktivitet gör att spelledaren i större 

utsträckning kan planera en berättelse i förväg, och kan använda detta för att ställa spelarna inför såda-

na val eller moraliska dilemman som värdegrunden tar upp. Om man följer Murrays resonemang borde 

dock inte  Dread  vara ett speciellt bra spel för att frambringa transformation, och när man utgår från 

läroplanen blir spelet än mindre intressant. Problemet i bägge fallen är spelarnas svaga interaktivitet. I 

och med att spelet medvetet gör rollpersonerna isolerade befinner de sig inte i någon position för att 

möta en annan kultur i lugn och ro och förstå sig på den. I och med att deras interaktivitet kontinuerligt 

minskar saknar de också möjligheten att kunna formulera etiska ställningstaganden och kunna lösa 

problem som de vill. 

Det finns en transformationspotential i Dread, men den är svagare än i andra spel, och spelet är inte 

det bästa för att hjälpa till med måluppfyllelse. En spelledare har förvisso väldigt mycket att arbeta 

med, men spelarna saknar en nog god möjlighet att förhålla sig till berättelsen för att Dread ska vara in-

tressant för läroplanens syften.
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5.4 Panty Explosion

Panty Explosion13 (2006) är ”a psychic schoolgirl adventure game” skrivet av Jake Richmond & Matt 

Schlotte. Det är ett rollspel där man spelar ett kompisgäng med japanska gymnasietjejer, som är väldigt 

fokuserat på interaktivitet. Det utspelar sig i ett dagens Japan, där det finns unga flickor med mentala 

krafter  och  demoner  som  är  ute  efter  att  göra  livet  surt  för  Japans  befolkning.  Utöver  dessa 

övernaturliga hot måste rollpersonerna handskas med hot av mer mundana slag, som stränga föräldrar, 

prov, utegångsförbud, mobbning och tafsande gubbar. Det är ett spel där man spelar gymnasietjejer 

som försöker klara sig igenom en vardag som försvåras av yttre hot.

5.4.1 Spelvärlden

Som sagts ovan utspelar sig  Panty Explosion  i  dagens Japan, fast med undantaget att  det  existerar 

skolflickor med mentala krafter, demoner och liknande otyg. Beskrivningen som ges av moderna Japan 

är god, och beskriver samhället i stort, familjens och religionens roll i livet, och problem som gymna-

sietjejer har. Den är koncis och tar upp sådana saker som vore relevanta för en japansk gymnasietjej att 

känna till, och tar huvudsakligen upp sådan ämnen där Japan skiljer sig från väst. I beskrivningen av 

vad som väntas av en japansk gymnasietjej kan man se likheter med vad som väntas av svenska, men 

även här  klargörs  skillnaderna  och landets  egenheter  på  ett  bra  sätt.  Möjligheten  för  elever  att  få 

bekanta sig med en faktisk främmande kultur är alltså någonting som finns inbyggt i Panty Explosion. 

Intressant  är  att  såväl  japansk  folktro  som  populärkultur  får  utrymme  i  beskrivningen  av  det 

övernaturliga: de mentala krafterna är presenterade på ett sätt som är väldigt likt hur de brukar se ut i 

japansk populärkultur och en stor uppsättning monster hämtade ur japansk folktro presenteras för att 

kunna användas som antagonister i berättelser (s. 58ff).

Den största behållningen med beskrivningen är att även Japans mindre positiva aspekter tas upp, 

med ett fokus på gymnasietjejers situation. De stora förväntningarna på eleverna, skolans stora arbets-

mängd och allt extraarbete som förväntas av eleverna diskuteras ingående (s. 70ff). Någonting som 

också tas upp är landets massiva problem med mobbning, elever som skadar sig själva, självmord bland 

elever, såväl som de sexuella trakasserier mot kvinnor och flickor som är vanliga i tågvagnar och i 

klassrum (s. 75ff). Boken gör det klart att samhället inte är jämställt mellan kvinnor och män och att 

13 Det kan vara värt att reda ut eventuella funderingar som namnet kan framkalla. Trots möjliga konnotationer har spelet 
inte  något  sexuellt  fokus.  Statistik  angående  ungdomars  sexualitet  nämns  i  förbigående,  och  sex  diskuteras 
huvudsakligen i form av de ganska vanliga trakasserier som kvinnliga elever utsätts för. Kort sagt är beskrivningen av 
sex precis som resten av beskrivningen av Japan: faktuell och problematiserad. Vad gäller namnet kan man anta att det 
har valts för att ironisera kring populärkulturella föreställningar av Japan.
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mäns privilegierade ställning accepteras som en självklar del av den japanska kulturen, exempelvis 

genom att de sexuella trakasserierna inte ses som allvarliga brott. Flickor förväntas att hjälpa till att 

uppfostra sina yngre syskon och att det är ovanligt att kvinnor arbetar heltid, samt att gifta kvinnor ar-

betar över huvud taget. (s.66ff)

Japan presenteras  kort  och  koncist,  och  i  relation till  väst.  Även om många av elementen  som 

presenteras inte stämmer överens med den svenska skolans värdegrund, problematiseras de och fram-

ställs i regel som negativa. Det är en god beskrivning, och att spelet baserar sig i en annan faktisk 

kultur gör att den är av speciellt intresse.

5.4.2 Immersion 

Panty  Explosion har  ett  förhållandevis  litet  direkt  fokus  på  immersion,  och  är  mer  inriktat  på 

interaktivitet (vilket diskuteras nedan). Även fast det tidigt sägs att ”... part of the fun of playing Panty 

Explosion is fully taking on the role of your Student and interacting with Students” (s. 7), tas det 

knappt alls upp hur spelare ska bete sig och förhålla sig till sin rollperson.

Spelet  arbetar  dock för att  ge djup åt  rollpersonerna genom att  låta  beskrivningen av dem vara 

närmare knuten till spelets premiss än andra spel. Istället för allmängiltiga färdigheter som i  Drakar 

och Demoner Trudvang och World of Darkness väljer spelaren hur stark rollpersonen är i vart och ett av 

de fem japanska elementen. En rollperson börjar dessutom med fem Traits – speciella egenskaper som 

den  är  bättre  på  –  som  även  dessa  är  knutna  till  japanska  traditioner  (s.  18ff).  Att  formulera 

rollpersonens förmågor på det här sättet blir ett sätt att minska abstraktionen och knyta beskrivningen 

närmare fiktionen, för att hjälpa immersion.

Premissen är som sagt att man spelar ett kompisgäng. Alla är dock inte lika bra vänner med alla, och 

spelet har regler för att gestalta gruppdynamiken. Varje rollperson har en bästa vän och en rival inom 

gruppen – de rollpersoner som man kommer bäst respektive sämst överens med (s. 21). Vidare styrs 

gruppdynamiken av att spelarna (inte rollpersonerna!) röstar om vem av rollpersonerna som är mest 

respektive minst populär inom gruppen. En rollpersons popularitet påverkar hennes chans att lyckas 

med saker den vill  göra på en kännbar nivå (s. 38ff),  och simulerar grupptryck.  Rollpersoner med 

mentala krafter beskrivs som konstiga och obehagliga, och deras avvikande drag representeras av att de 

aldrig kan bli mest populära. Effekten blir att de flickor som agerar på ett sätt som gruppen godkänner 

belönas och att de som agerar på ett sätt som gruppen inte godkänner straffas. Röstningen sker förvisso 

på ett metaplan, men på grund av immersionen är det inte svårt att tänka sig att spelare åtminstone till 

viss del röstar efter vad deras rollperson tycker. Dessa omröstningar är förvisso ett interaktivt moment, 
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men då de huvudsakligen är till för att öka immersionen genom att synliggöra gruppdynamiken tas de 

upp här.

5.4.3 Interaktivitet 

I Panty Explosion har spelarna en väldigt stark interaktivitet, betydligt mer än i övriga analyserade spel. 

Spelgruppen är uppdelad på samma sätt, med en spelledare och resten som spelare. Rollerna är dock 

inte lika fast definierade som i övriga spel, då Panty Explosion till sin struktur luckrar upp dem genom 

att ge spelarna en större interaktivitet. 

Panty Explosion  är mer styrt i  sin struktur än  Dread,  men till  skillnad från  Dread  stärker detta 

spelarnas interaktivitet. Varje berättelse är upplagd så att spelledaren bestämmer en Demon och varje 

spelare minst en Agenda åt  sin rollperson. Spelledarens demon är en antagonist  som flickorna ska 

besegra i slutet av berättelsen, och kan vara allt från en faktisk demon, till en jobbig förälder eller lärare 

eller en elev som sprider rykten. Rollpersonernas Agendas är mål som de ska uppfylla under berättel-

sens gång, och de flesta av exemplen som boken ger är ganska alldagliga saker, som ”Wants to reveal 

her  crush  on  her  best  friend”,  ”Wants  to  quash  the  rumours  that  she  is  a  slut”  och  ”Wants  help 

controlling her psychic powers” (s. 23ff). Allt eftersom flickorna uppfyller sina Agendas blir demonen 

svagare, och till slut konfronteras den i berättelsens klimax.

Alla berättelser handlar alltså om att spelarna väljer mål för sina rollpersoner och arbetar för att upp-

nå dem, vilket är väldigt annorlunda mot övriga analyserade spel, där det är spelledaren som skapar 

intrigen. Här bestämmer spelarna vad berättelsen ska handla om, och spelledaren skapar motståndet. 

Genom att spelarna skapar berättelsen kring sina rollpersoner får de en närmare personlig anknytning. 

Ett problem för läroplanens diskussion är att spelledaren inte kan förbereda ett tema för berättelsen på 

samma sätt i World of Darkness och Dread. 

Panty Explosions mest uppenbara sätt att spelarna en stark interaktivitet är dock genom att det delar 

ut beskrivanderätten till alla deltagare. Övriga analyserade spel gör det klart att det är spelledaren som 

beskriver fiktionen, medan alla blir inblandade här. När en ny scen inleds får varje deltagare – spelare 

som spelledare – rätt att beskriva en aspekt av scenen (s. 44ff), och när man innan spelet har börjat be-

skriver skolan som berättelsen utspelar sig på, säger spelet att spelledaren gärna bör göra det tillsa-

mmans med spelarna (s. 49). Det gemensamma skapandet bär en likhet med Vygotskijs tanke att invol-

vera barn i varje del av dramat. Som spelet beskrivs är det svårt för spelledaren att skapa en förtänkt ha-

ndling, då den uppkommer under spelets gång. 

Effekten av att man gemensamt sätter scener, tillsammans med att handlingen bestäms av rollper-
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sonernas Agendas, blir att berättelsen blir väldigt driven av spelarna. Det är intressant att koppla detta 

till Murrays koncept Navigation. Spelarna har en stor möjlighet att föra berättelsen dit de vill, och det 

är spelledarens uppgift att följa med när de utforskar den gemensamma fantasin. I råden till spelledaren 

utmålas spelledarrollen mer som en roll där hen hjälper spelarna skapa en bra berättelse (s. 43).

Den här starka interaktiviteten kan, utifrån Murrays resonemang, vara både positiv och negativ för 

immersion. Alla spelets immersiva moment förstärks av interaktiva diton, men det delade berättandet är 

svårt att direkt knyta till immersionen. Det ger en stark möjlighet för Navigation, vilket Murray menar 

kan  fördjupa  immersion,  men  beskrivningen  sker  alltid  utanför  den  egna  rollpersonen.  Ur  den 

synvinkeln kan alltså det uppdelande berättandet ha en hämmande effekt på immersion, då det kräver 

att spelaren lämnar sin egna roll mer än till den grad som Fine diskuterar.

5.4.4 Transformation 

Transformation för rollpersonerna ges ett visst stöd i det här spelet, men inte lika mycket som i World 

of Darkness. Likt Dread finns det i Panty Explosion inga erfarenhetspoäng, och rollpersonerna lär sig 

av sina upplevelser under berättelsen. När en rollperson uppfyller en Agenda får spelaren välja en ny 

Trait, som måste vara kopplad till den uppfyllda Agendan. I och med att berättelsen drivs av Agendas 

blir  effekten  att  rollpersonerna  utvecklas  genom  att  de  uppfyller  personliga  mål,  som  spelaren 

bestämmer i förtid. Det här kan ses som en uppmaning för spelare att reflektera över sina handlingar 

och deras konsekvenser, men bör inte tillskrivas för mycket vikt,  då det räcker att det finns en lös 

koppling mellan en Agenda och en ny Trait.

Spelet tar upp transformation på ett sätt till, då omröstningarna om popularitet är ett transfomativt 

såväl som interaktivt moment. En ny omröstning hålls i början av varje spelpass och skoldag, samt när-

helst någonting som kan ändra rollpersonerna uppfattningar om varandra har skett (s. 38). Som diskute-

rats ovan blir det ett sorts grupptryck som spelarna utövar mot varandra, och är ett exempel på hur Pa-

nty Explosions interaktivitet skapar problem vad gäller att uppfylla läroplanens mål. I övriga spel, hu-

vudsakligen  World of Darkness, har spelledaren en möjlighet att belöna de som agerar efter värde-

grunden och vice versa. Här blir det tvärtom, då det är gruppen som helhet som premierar vissa bete-

enden. Det går här inte längre att likställa spelledarens roll med den som läraren har, för att kunna 

gestalta och hålla upp skolans värderingar. Här är det snarare beroende av grupptryck på ett annat sätt, 

och som allt grupptryck kan det verka antingen positivt eller negativt.

Det är dock värt att påpeka att Panty Explosion fortfarande har en potential för etiska frågeställning-

ar, och texten ger många exempel på realistiska situationer där eleverna måste göra etiska ställningsta-
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ganden. Spelledaren är fortfarande ansvarig för att skapa motstånd som rollpersonerna ska övervinna, 

och har möjligheter att kunna skapa sådana situationer. Problemet är att spelledaren inte kan markera 

vad som är acceptabelt på samma sätt som i andra spel, och blir reaktiv till spelarnas handlingar. Detta 

kräver  att  alla  är  bekanta  med värdegrunden,  för  att  spelets  etiska  frågor  ska  kunna framkalla  en 

transformation inom läroplanens ramar. 

Panty Explosions interaktivitet har dock också en positiv innebörd för läroplanen. Spelarnas starka 

interaktivitet gör att spelet uppmanar spelarna att utforska dess miljö på ett annat sätt än de andra spel-

en, och gör att spelet nog har den största potentialen för att låta elever möta en främmande kultur. Den 

goda beskrivningen av dagens Japan får ses som positiv, då det innebär att deltagarna får möjligheten 

att möta en annan faktisk kultur. I och med att spelet även tar upp vissa problematiska sidor av landet 

ges en god möjlighet att se kulturen i relation till den svenska, vilket läroplanen förespråkar. Den goda 

helhetsbilden av vad det innebär att vara en gymnasietjej i Japan gör att deltagarna får kött på benen 

och kan utnyttja den starka möjligheten till navigation. 
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6. Diskussion

Analysen har använts sig av Janet Murrays begrepp för att förklara hur en interaktiv berättelse kan på-

verka de inblandade: immersion (inlevelse i rollen) och interaktivitet (möjlighet att påverka berättelsen) 

kan tillsammans frambringa transformation (förändring)  hos läsaren. Detta sker eftersom att immer-

sionen i berättelsen låter läsaren – spelaren, i rollspel – uppleva händelserna i den gemensamma fanta-

sin som om de vore på riktigt. Interaktiviteten låter läsaren påverka det fiktionella, och förstärker därför 

immersionen. Transformation kommer av att deltagaren uppfattar sina handlingar som verkliga,  och 

därför också påverkas av dem som om de vore verkliga.

Som togs upp under analysen av läroplanen bör rollspel huvudsakligen kunna hjälpa till med att 

uppfylla mål som anknyter till värdegrunden. De mål som diskuterades ovan kan i stora drag delas in i 

två kategorier: att låta eleverna möta och bekanta sig med främmande kulturer, och att ställa dem inför 

problem, gärna kopplade till värdegrunden, där eleverna även får se konsekvenserna av sina beslut. Det 

av Murrays begrepp som är närmast anknutet till de diskuterade målen är interaktivitet, då det tillåter 

läsaren att själv välja hur de ska uppleva det främmande. Rollspel är beroende av att alla deltagare, 

speciellt spelarna, har en interaktivitet för att spelet ska kunna hjälpa till måluppfyllelse. Det är inte 

speciellt givande att diskutera rollspel helt för sig själva, och då interaktivitet är det intressanta för dis-

kussionen är det värt att föra den utifrån hur rollspels möjligheter står i relation till linjära berättelsers. 

De enskilda spelen har diskuterats relativt ingående under sina respektive analyser, och endast de delar 

som är relevanta för diskussionen kommer att tas upp.

För att extrapolera några slutsatser kring rollspel i allmänhet får Drakar och Demoner Trudvang och 

World  of  Darkness ses  som  representanter  för  den  stora  majoriteten  av  rollspel,  och  man  bör 

huvudsakligen hålla diskussionen kring dem i åtanke. De är bägge välkända och välspelade, medan 

Dread och Panty Explosion är mindre indie-spel. 

6.1 Möten med andra kulturer

I läroplanens formuleringar beskrivs lärarens roll på ett sätt som påminner om spelledarens roll, i det att 

bägge beskriver världens beskaffande.  Medan spelledaren beskriver det som händer i  fiktionen ska 

läraren  ”...  klargöra  det  svenska  samhällets  grundläggande  värden  och  med  eleverna  diskutera 

konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet” (Lpf 94, s. 13). Det ska leda till att eleverna ”... 

respekterar andra människors egenvärde och integritet”, ”... förstår och respekterar andra folk och kul-

turer” och ”... kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
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också med deras bästa för ögonen” (s. 12). Läraren ska vidare ”... öppet redovisa och tillsammans med 

eleverna analysera olika värderingar,  uppfattningar och problemställningar  samt konsekvenserna av 

dessa” (s. 13). Sett Genom Murrays begrepp innebär detta att eleverna genom immersion ska uppnå 

transformation till att förstå och respektera andra kulturer som om de vore ens egna, men också ifråga-

sätta odemokratiska förhållanden. 

När det gäller att möta en främmande kultur är inte rollspel speciellt praktiska. I och med att det 

konstant sker en improvisation är det inte rimligt att vänta sig en lika väl utvecklad eller presenterad 

upplevelse som från en linjär berättelse. För att rollspel ska kunna möjliggöra ett sådant möte måste 

åtminstone spelledaren redan vara bekant med kulturen i fråga, och ha möjligheten att gestalta den. För 

att endast lära sig om en kultur är det betydligt mer effektivt att läsa om den i facklitteratur, och man 

bör inte se på rollspel som ett sätt för att direkt lära sig om främmande kulturer. Nilsson & Walde-

marsson är intressanta här, då de menar att rollspel ”... ibland är en utmärkt metod, ibland passar det 

inte alls. Men det mest positiva med detta arbetssätt är att det kan användas som ett  komplement till 

övrig undervisning eller verksamhet” (s. 26). Sett ur den synvinkeln blir det intressant att tala om det 

Murray kallar för Navigation – möjligheten att utforska fiktionen – i relation till Enactment. 

Panty Explosion är det av de analyserade spelen som allra mest uppmanar navigation, och bygger 

också mycket på spelarnas vilja att beskriva och utforska Japan ur en gymnasietjejs ögon. Rollspel är 

inte ett tidseffektivt sätt att lära sig om Japan, men det är däremot, utifrån Murrays resonemang kring 

Enactment, ett gott sätt att internalisera dem. Nilsson & Waldemarsson har en liknande syn, som menar 

att ”... i rollspelet  gör man saker, annars är man ju normalt ganska passiv då man lyssnar eller läser; 

genom handlingen tvingas man ta ställning till kunskapen” (s. 26). Panty Explosion är också intressant 

då det problematiserar Japan, genom att ta upp landets mörkare sidor. Värderingar som strider mot den 

svenska värdegrunden presenteras,  och underlättar  att  ”...  analysera olika värderingar,  uppfattningar 

och problemställningar samt konsekvenserna av dessa” (Lpf 94, s. 13). I och med att de problem som 

presenteras huvudsakligen handlar om mobbning och trakasserier mot kvinnor ges det uppslag att ta 

upp jämlikhet, och ge deltagarna en möjlighet att visa att de ”.. inte accepterar att människor utsätts för 

förtryck och kränkande behandling” (s. 12). Möjligheten att få möta en annan kultur är alltså stark, men 

det mest intressanta är att spelet genom Agendas gör att det är spelarna som bestämmer vad de vill 

utforska i kulturen, hellre än spelledaren. Istället för att navigation sker inom ramen för spelledarens 

planerade berättelse skapas berättelsen utifrån vad spelarna vill göra i den, och kan därför helt handla 

om deras navigation.
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Dread kan i det här fallet nästan ses som antitesen till  Panty Explosion. Dread erbjuder spelarna 

minst interaktivitet av de analyserade spelen, då skräcken i spelet i stor del bygger på att neka dem 

interaktiviteten. Spelarna ges inte någon större möjlighet till navigation, och blir nästan bestraffade för 

det, då rollpersonerna hela tiden kommer allt närmare döden genom sina handlingar. Dread är inte av 

intresse för den här diskussionen, då spelarna saknar den interaktivitet som krävs för att de ska kunna 

känna sig proaktiva i berättelsen, och utforska en annan kultur.14

Mer intressanta i den här diskussionen är Drakar och Demoner Trudvang och World of Darkness, 

som faller någonstans mellan Dread och Panty Explosion. Det är en såpass liten skillnad mellan dem 

att det går att dra ungefär samma slutsatser kring bägge. I dessa spel har spelledaren en ganska mycket 

större interaktivitet än spelarna, men spelarna har fortfarande en nämnvärd. Spelarnas aningen större 

interaktivitet i Drakar och Demoner Trudvang tar inte form på något sätt som påverkar just den här dis-

kussionen. 

I  bägge  spelen  uppmanas  spelarna  till  viss  del  att  utforska  spelets  miljö,  och  har  också 

interaktiviteten för att kunna göra det i lugn och ro, till skillnad från i  Dread. Det är dock inte lika 

centralt  som i  Panty  Explosion,  då  spelet  inte  drivs  av  spelarnas  navigation,  utan  av  spelledarens 

förberedda intrig. Det förminskar spelarnas möjlighet till navigation, men möjliggör för spelledaren att 

ta upp specifika ämnen i en mer planerad berättelse på ett sätt som är svårt i Panty Explosion. Det ger 

spelledaren en roll som påminner mer om lärarens, och möjliggör att spela berättelser med ett visst 

fokus på kulturen i fråga. Detta kan ses som onödigt, då rollspel ju inte bör användas som ett sätt för att 

undervisa om en kultur. Samtidigt är det relevant, då det gör spelledarrollen aningen mer lik lärarrollen, 

och tillåter en spelledare som är bekant med värdegrunden att medvetet arbeta efter den på ett sätt som 

är svårt i Panty Explosion.

Skillnaden mellan  World of Darkness  och Panty Explosion är intressant, men utifrån diskussionen 

bör Panty Explosion ses som det spelet som bäst möjliggör för att möta en annan kultur. World of Dark-

ness ger förvisso spelledaren större möjligheter att styra berättelsen, men då rollspel är bättre för att in-

ternalisera kunskap hellre än att lära sig ny sådan, upplevs Panty Explosion som mer intressant, då det 

på ett  annat sätt  kräver en navigation.  Då rollspel  helst  bör användas för att  låta tidigare kunskap 

komma till användning bör det inte ses som ett problem att samtliga deltagare bör vara bekanta med 

Japan sedan tidigare. 

14 Det går att psykologisera kring skräck och se skräckelementen som metaforer för saker främmande för protagonisterna, 
och att Dread därigenom möjliggör ett möte med en främmande kultur. Det utelämnas dock här, då det skulle kräva en 
diskussion kring skräck som genre, och skulle riskera att göra uppsatsen för bred och ofokuserad. För att behålla fokus 
görs en avgränsning, och diskussionen förs på en allmän nivå, frånkopplad genrer.

47



En annan sak som gör Panty Explosion mer intressant är att läroplanen menar att kulturer och deras 

värderingar ska ställas i relation till svenska diton. Såväl Fine som Erberth & Rasmusson resonerar att 

det  blir  en naturlig  följd  av  rollspel,  då  rollpersonen blir  en reflektion  av  spelaren,  och  spelarens 

värderingar påverkar den. En person som är uppväxt i det svenska samhället kommer alltså till viss del 

att  jämföra  händelserna  i  fiktionen  mot  det  svenska  samhällets  värderingar.  Om man  sätter  det  i 

perspektiv mot en linjär berättelse är det dock rimligt att anta att den högre immersionen gör att spelare 

är  mindre  kritiska  än  läsare.  Alla  texter  läses  utifrån  sin  personliga  referensram,  men  då  rollspel 

möjliggör en högre immersion kan man anta att spelare är mer benägna att se saker ur sin rollpersons 

synvinkel och inte ur sin egna. För att möta en främmande kultur eller arbeta kring värdegrunden krävs 

det alltså att deltagarna redan har relevanta kunskaper, för att kunna ifrågasätta det som sker. World of  

Darkness har ingen färdig värld, och är beroende av spelledarens kreationer. Det försvårar för spelare 

att skaffa relevant kunskap, och kräver att spelledaren är medveten i sitt arbete kring värdegrunden. I 

ett spel som är beroende av vissa förkunskaper är det mer troligt att man arbetar för att internalisera 

kunskap, och att Panty Explosion problematiserar sin spelvärld på ett sätt som andra böcker inte gör är 

väldigt positivt.

För att presentera en annan kultur bör alltså rollspel ses som underlägset en linjär text, då en sådan 

kan ge en bättre sammanhängande och mer tidseffektiv presentation är rollspel. Rollspel har däremot 

potential att kunna omsätta befintlig kunskap i handling, och forskningen menar att rollspel ger en mer 

personlig upplevelse och har en större möjlighet att påverka individen. Rollspel kan vara ett bra sätt att 

internalisera tidigare kunskap om en kultur eller miljö, och det är då att föredra ett spel där spelarna har 

en stark interaktivitet och uppmanas till navigation. Panty Explosion ter sig bäst lämpat av de spel som 

här beskrivs, följt av World of Darkness och Drakar och Demoner Trudvang, medan Dread visar att ett 

spel där spelarna har en svag interaktivitet inte passar för att hjälpa måluppfyllelse.

6.2 Etiska ställningstaganden

Interaktivitet är här ännu mer intressant, i och med att den är nödvändig för att göra ”... etiska ställning-

staganden”,  ”...motverka  förtryck  och  kränkande  behandling”  och  handla  ”...  med  deras  bästa  för 

ögonen” (Lpf 94, s. 12). Det är intressant att göra en koppling till Zackari & Modighs åsikt att det är 

viktigt att skolan låter värdegrunden komma till uttryck i praktiska handlingar. Det är vidare relevant 

att koppla till Erberth & Rasmusson uppfattning att improviserat drama oftare innebär att deltagare age-

rar efter sina egna värderingar, hellre än rollens. Det skulle innebära att det finns en möjlighet att eleve-

rna får se ”... konsekvenserna av” sina personliga värderingar och, då de på något sätt kommer att utgå 
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från  svenska  värderingar,  även  ”...  konflikter  mellan  dessa  värden och  faktisk  verklighet”  (s.  13). 

Erberth  &  Rasmusson  förespråkar  förvisso  en  betydligt  mindre  rolldistans  än  Fine,  men  deras 

resonemang är likväl värda att hålla i åtanke.

Det finns här en markant skillnad mellan linjära berättelser och rollspel. En linjär berättelse kan be-

skriva hur ett beslut tas och vad det får för konsekvenser, men läsaren kan aldrig påverka berättelsens 

gång,  eller  bli  ansvarig för att  ”...formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk kunskap och 

kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska överväganden” (Lpf 94, s, 9). En linjär berättelse kan 

endast påverka läsaren genom immersion, och även om den involverar läsaren genom att diskutera 

beslutet, får inte läsaren interaktivitet i Murrays mening Agency – berättelsen är en och densamma, 

oavsett hur läsaren läser texten. Linjära berättelser saknar i det här fallet många egenskaper som deras 

interaktiva motsvarigheter har, och bör inte anses ha samma potential. Även om rollspel är bättre läm-

pade är det dock relevant att diskutera spelen i sig, för att se vilka egenskaper som är eftersökta för att 

låta deltagare utveckla ”... sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kun-

skaper och personliga erfarenheter” (s. 12).

Som tidigare tagits upp är det här beroende av interaktivitet, och utifrån det är Dread även i detta fall 

det spelet som är minst lämpat för att arbeta kring dessa frågor. Spelarna börjar varje spelmöte med en 

liten interaktivitet som dessutom minskar under spelets gång. Det innebär att rollpersonerna ibland 

kommer  att  sakna  möjligheten  att  kunna  agera  efter  sitt  samvete  i  en  situation.  Det  hjälper 

immersionen, men möjligheten att göra medvetna etiska ställningstaganden, vilket läroplanen efterlys-

er, blir lidande, även om man håller i åtanke det som står skrivet kring den moraliska berättelsen. 

Mer interaktivitet är dock inte nödvändigtvis alltid positivt i det här fallet. I den andra änden av 

skalan finns Panty Explosion, där spelarna får en stor interaktivitet och spelledaren till betydligt större 

del måste anpassa sig efter dem. Det finns möjligheter att låta spelarna göra etiska antaganden, då spel-

ledaren fortfarande skapar motståndet som rollpersonerna måste övervinna för att uppnå sina mål. Den 

stora friheten som finns är dock tveeggad, då  Panty Explosion till  en större del är beroende av att 

spelarna reflekterar kring sina handlingar. Det gör spelledarens roll mer blir att reagera på och spela på 

de komplikationer som uppstår av rollpersonernas agerande.

Det som ligger närmast den syn som finns hos läroplanen är den som återfinns hos de mer traditio-

nella rollspelen Drakar och Demoner Trudvang och World of Darkness. Läroplanen förespråkar förvi-

sso att elever ska ”...självständigt formulera ståndpunkter” (s. 9), men också att läraren ska presentera 

värdegrunden för dem. Relationen mellan spelare och spelledare som finns här påminner om det peda-
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gogiska dramats koncept ”lärare i roll” (mer nedan), och möjliggör för spelledaren att vara proaktiv och 

ställa rollpersonerna inför välplanerade dilemman. Det är speciellt intressant i World of Darkness, som 

diskuterar hur spelledaren ska använda sig av teman för att skapa intressanta berättelser. Denna starka 

spelledarroll och diskussionen kring teman förekommer ännu mer i Dread, men bristen på spelares in-

teraktivitet skiljer spelen åt. I World of Darkness har spelarna alltid samma interaktivitet, och har möj-

ligheten att bemöta varje dilemma med samma förutsättningar. 

Det finns en skillnad från den tidigare diskussionen kring att möta främmande kulturer. I det fallet 

var det viktigt för spelare att ha en stark interaktivitet för att kunna utforska spelvärlden, medan det här 

är viktigare att spelledaren har en viss interaktivitet. Läroplanen förespråkar delvis att elever omsätter 

värderingar i handling, men också att de får se konsekvenserna av sina handlingar. Det är för det här se-

nare kriteriet som det är intressant att ha en spelledare med en större interaktivitet, som då kan planera 

dessa situationer sedan tidigare och arbeta kring vilken effekt som spelarnas handlingar har i den större 

berättelsen. Spelet blir mindre improviserat i och med det, men en god spelledare kan använda sin hög-

re interaktivitet för att göra berättelsen mer känslomässigt slående.

Utifrån dessa kriterier kan World of Darkness ses som det bästa alternativet för att jobba med etiska 

frågor. World of Darkness är beroende av en spelledare som är bekant med värdegrunden och är beredd 

att skapa tematiska berättelser och motstånd, men en sådan spelledare har ett bra stöd från spelet. Drak-

ar och Demoner Trudvang har en nästan identisk struktur med World of Darkness, men i och med att 

regelboken inte har någon reflektioner kring tematiska berättelser, etiska bekymmer eller orättvisa för-

hållanden är det inte orimligt att tro att sådana frågor får en mindre representation där. Panty Explosion 

skiljer sig, och har en stark, men annorlunda potential. Som diskuterats ovan är det gott för att internali-

sera tidigare kunskaper, och det skulle kunna fungera väl i en grupp där alla redan har förkunskaper och 

är villiga att aktivt använda den under spel. Potentialen som tas upp ovan går att applicera även i det 

här fallet, men Panty Explosion skapar inte en lika medveten berättelse som World of Darkness.

6.3 Spelledaren

Analysen och den ovanstående diskussionen har uteslutande utgått ifrån spelarnas perspektiv och hur 

de påverkas av spelandet. Detta är eftersom Murray utgår från spelare i sin forskning, och då hon inte 

direkt forskar om rollspel finns heller ingen spelledare med i hennes analys. Den rollen fylls istället av 

bland annat datorprogram, och då hon diskuterar lajv nämner hon bara spelledaren i förbigående och 

fokuserar  på  spelarna.  Om man utgår  från Murrays  syn  har  alltså  rollspel  ett  problem i  och  med 

spelledaren. I samtliga spel som har analyserats tar en av deltagarna rollen som spelledare, och det är 
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också normen för de absolut flesta rollspel.15 

Spelledarens roll har stora likheter med begreppet ”lärare i roll” som finns inom det pedagogiska 

dramat. Precis som läraren har spelledaren ingen fast roll som hen ska leva sig in i, utan har alltid ett 

visst metaperspektiv för att alltid kunna beskriva miljöer och ta nödvändiga roller. Spelledaren är även i 

de flesta av de analyserade spelen den som beskriver resultatet av rollpersonernas agerande. Översatt 

till  Murrays termer blir spelledarens uppgift att möjliggöra för spelarna att uppleva immersion, och 

tillhandahålla en berättelse för dem att interagera med. Spelledaren själv upplever inte immersion på 

samma sätt som spelarna, och då hen inte har någon fast roll att agera är det oftast inte genom en roll 

som spelledaren utövar sin interaktivitet. Det finns teoretiskt sett en möjlighet för spelledaren att få en 

liknande upplevelse som spelarna då hen antar en roll som rollpersonerna interagerar med, men då 

spelledaren enligt Fine inte bör ha samma anknytning som en spelare till en rollperson (Fine 1983, s. 

224ff), bör spelledaren ha en låg möjlighet till direkt transformation. 

Efterdiskussionen som Nilsson & Waldemarsson förespråkar borde kunna fungera som ett sätt för att 

se till att även spelledaren får ta del av det som spelarna har lärt sig under spelets gång. En sådan efter-

diskussion borde vara positiv för alla deltagare, då målet med diskussionen just är att dela med sig av 

och konkretisera det som de har lärt sig under spelets gång, för att alla ska lära sig av varandra. Det är 

dessvärre inget av spelen som tar upp några tankar kring en sådan efterdiskussion. Ett problem med alla 

fyra spel som de är skrivna är alltså att en av deltagarna inte kommer att få uppleva samma möjlighet 

till måluppfyllelse som de andra. 

Att spelledarens roll liknar ”lärare i roll” är såklart också problematiskt. ”Lärare i roll” utgår från att 

rollspelet leds av en utbildad lärare som är medveten om syftet med rollspelet. Då man får utgå från att 

den överhängande majoriteten av spelledare inte är lärare finns där en viss problematik. Ett stort ansvar 

läggs på spelledaren för att ett arbete kring måluppfyllelse ska fungera, och det är viktigt att spelledaren 

har kunskap om det som tas upp i fiktionen. Det kan antas att många spelledare inte har den kunskap 

som läroplanen efterlyser, och att berättelserna därför inte kommer att arbeta kring läroplanens mål på 

ett  tillfredsställande  sätt;  oavsett  spelets  konstruktion  är  det  till  viss  del  beroende  av  en  kunnig 

spelledare.

6.4 Slutsatser

Vilket svar kan då ges till uppsatsens syfte? Utifrån tidigare resonemang ter det sig som att rollspel kan 

15 Det finns spel utan spelledare, men de är uteslutande små indie-spel. De skiljer sig såpass mycket i form från de här 
analyserade spelen att det är problematiskt att dra några slutsatser kring dem utan att först göra en egen analys. Att 
generalisera kring dem utifrån vad som här skrivs om andra spel är alltså ingenting som rekommenderas.
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bidra till måluppfyllelse på andra sätt än linjära berättelser. De kan huvudsakligen hjälpa till att upp-

fylla mål som är kopplade till värdegrunden eller att möta andra kulturer. För att ett rollspel ska kunna 

hjälpa en måluppfyllelse är det dock viktigt att spelarna har interaktivitet nog för att kunna göra egna 

beslut i och utforska den gemensamma fantasin. Då den gemensamma fantasin upplevs som verklig 

kan också spelarna uppleva handlingarna i fantasin, och bemöta deras konsekvenser som om de vore 

verkliga. Ett möjligt resultat av att immersionen och interaktiviteten möts på det här sättet är transfor-

mation, att spelarna förändras av det som händer i den gemensamma fantasin. Däri ligger möjligheterna 

till måluppfyllelse, och utifrån resonemanget bör alla fyra analyserade spel kunna hjälpa till med det, 

även om endast tre ses som goda för det syftet. I och med att två av de spel som ses som goda för syftet 

representerar den stora majoriteten av rollspel kan man alltså till viss del påstå att rollspel kan bidra till 

måluppfyllelse på sätt som linjära berättelser inte kan. Ett problem är dessvärre att en av deltagarna – 

spelledaren – inte kommer att uppleva samma möjligheter till måluppfyllelse som övriga spelare.

6.5 Metareflektioner

Den här studien är långt ifrån perfekt, men man kan ändå säga att den uppfyller sitt syfte väl. Dess syfte 

var att undersöka rollspel specifikt, och har ställt dem mot linjära berättelser. För att diskutera rollspel 

fungerar studien väl, men den går inte att ses som allmängiltig för förhållandet mellan interaktiva och 

linjära berättelser, då den utgår från synen på de två som helt skiljda koncept, hellre än en dynamisk 

skala.  Det  synsättet  utelämnar  de  gråzoner  som  finns  däremellan,  som  exempelvis  datorspel. 

Datorrollspel bör ses som någonting mellan linjära berättelser och bordsrollspel,  då de är  inte lika 

planerade som linjära berättelser, men inte har samma interaktivitet som bordsrollspel. I många sådana 

spel är berättelsen styrd, men man ställs inför etiska frågor, och ens svar påverkar berättelsen inom 

förbestämda ramar.  Ofta  handlar det bara om huruvida ens rollperson är ”god” eller  ”ond”,  men i 

många fall kan det även påverka spelupplevelsen och vad som sker i berättelsen16. Det vore relevant att 

diskutera  rollspel  och  linjära  berättelser  i  relation  till  datorrollspel  och  undersöka  förhållandet 

däremellan, men det skulle behöva vara en studie för sig.

En bieffekt av analysens resultat är att det går att konstatera att Dungeons & Dragons inte borde ha 

utelämnats. Detta gjordes för att det upplevdes av intresse att representera även svenska rollspel, i form 

av Drakar och Demoner Trudvang. Utifrån Murrays begrepp och läroplanens relevanta mål har dock 

inga nämnvärda skillnader från det engelska World of Darkness framkommit under analysen. Som en 

16 Praktiskt taget alla spel som Bioware har tillverkat är bra exempel på detta, exempelvis Baldur's Gate- och Star Wars:  
Knights of the Old Republic-spelen.
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bieffekt kan det konstatera att det inte finns någonting unikt svenskt i Drakar och Demoner Trudvang, 

en reflektion som eventuellt kan vara av intresse för eventuella framtida studier. 

För framtida studier finns det annars många intressanta uppslag. Som diskuterades under rubriken 

3.1.2 i  metoddelen vore det  intressant  att  göra en studie  som istället  fokuserade på intervjuer  och 

observationer. Denna skulle kunna undersöka huruvida man kan observera att läroplanens mål arbetas 

med under spel och hur deltagarna uppfattar spelet. Det vore även intressant att göra en studie som 

liknande denna, fast kring annan litteratur. Det vore bland annat intressant att analysera ett spelledarlöst 

spel, för att se hur ett sådant hanterar immersion och interaktivitet och för att se om det löser eller 

förvärrar problemet som finns i och med att spelledaren inte får en roll som leder till transformation, 

genom att sprida ut spelledaransvaret till alla spelare. Det vore också intressant att ta upp texter som 

handlar om rollspel, men som inte är rollspel i sig, som till exempel den klassiska Robin's laws of good 

game mastering, av den kände speldesignern Robin Laws.
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