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Sammanfattning 
Rollspel som hobby är en vid det här laget drygt 30 år gammal 
företeelse. Inom den högre utbildningen är rollspel som metod både 
av betydligt yngre och äldre slag. Vad man med en vid definition 
skulle kunna kalla rollspel förekom i utbildningssammanhang redan i 
slutet av 1800-talet. I en mer modern tappning fick rollspel som 
undervisningsform en renässans under 1900-talets sista decennier. 
Fortfarande är dock rollspel som hobby och pedagogik i princip 
skilda världar.   
 
Denna artikel argumenterar för användbarheten av rollspel i 
pedagogiskt syfte och pläderar för en utvecklad diskussion om varför, 
hur och på vilka sätt rollspelen skall användas i undervisningen. 
Områden som lyfts fram i artikeln är var rollspel som metod 
traditionellt används inom högskolepedagogiken, för- och nackdelar 
med rollspel som undervisningsmetod samt förslag på hur rollspel 
kan användas, med utgångspunkt i historieundervisningen. Dessutom 
pläderar artikeln för att det finns beröringspunkter och 
utbytesmöjligheter mellan rollspel som hobby och som pedagogik.  
 
 
Inledning 
Rollspelshobbyn passerade 2004 gubbstrecket i och med att det då 
var 30 år sedan det första riktiga rollspelet Dungeons & Dragons 
lanserades (Schick 1991). Inom den högre utbildningen är rollspel 
som metod både av betydligt yngre och äldre slag. Vad man med en 
vid definition skulle kunna kalla rollspel förekom i 
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utbildningssammanhang redan i slutet av 1800-talet. Då framför allt 
på statliga ämbetsmannautbildningar, som inom juridiken, och på 
krigsskolorna. Där simulerades rättsfall och befälsföring i fält under 
mer eller mindre realistiska former, i vad som med moderna 
spelbutikstermer närmast kan liknas en blandning mellan konfliktspel 
och rollspel. I en mer modern tappning fick rollspel som 
undervisningsform något av en renässans under mitten och slutet av 
1980-talet.  Rollspelen som pedagogisk metod kom därför att få ett 
ökat genomslag och spridas till ämnen som inte tidigare tillämpat den 
(van Ments 1999).  
 
Dock finns det fortfarande aspekter kring rollspelet som pedagogisk 
metod som förtjänar att lyftas upp i ljuset. Detta gäller det sätt på hur 
man konkret använder sig av rollspelet i undervisningen samt i vilket 
syfte rollspel skall användas som pedagogiskt verktyg. Ett annat 
område som förtjänar att framhävas är vilka beröringspunkter som 
finns mellan rollspel som hobby och rollspel som 
högskolepedagogiskt verktyg. Detta är också denna artikels två 
övergripande utgångspunkter. Målet är att initiera en diskussion om 
såväl förtjänster som fallgropar med rollspelet inom 
högskolepedagogiken, och samtidigt peka på några tentativa exempel 
på praktisk tillämpning av rollspel i undervisningen.  
 
Artikeln är, vilket direkt skall erkännas, huvudsakligen av essäistisk 
karaktär. Det bör även poängteras att jag som författare är något av 
en part i målet då jag spelat rollspel sedan 1985, och fortfarande i 
skrivande stund tillhör de som aktivt bedriver hobbyn. Detta förklarar 
definitivt valet av ämne för studien, men möjligen också graden av 
entusiasm för rollspelsmetodikens användbarhet i högskole-
pedagogiken.  
 
En sak att ha i minnet är att begreppet rollspel inte är entydigt, utan i 
allra högsta grad avhängigt av i vilket sammanhang man använder 
begreppet. I detta sammanhang avser jag spel eller 
undervisningsformer inom vilken deltagarna sätter sig in i och lever ut 
roller andra än sig själva, och/eller agerar utifrån miljöer och 
förutsättningar som är annorlunda än där man vid tillfället befinner 
sig. Rollspel som hobby kan liknas vid interaktiv teater där spelarna 
utifrån givna regler skapar karaktärer med olika egenskaper och 
förmågor, givet den kontext man spelar inom (Fine 2002). I och med 
att deltagarna låtsas, eller simulerar, att de är en annan person, intar en 
annan roll och eller/intar hanterar en situation annan än den aktuella, 
är rollspelen med antropologen Roger Caillois term en form av lek 
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som går ut på mimicry (Caillois 2001). Det är också i förlängningen just 
elementet av mimicry som öppnar möjligheter för rollspelet som 
pedagogisk metod. Inom hobbyrollspelet leds spelet vanligen av en 
spelledare, vars funktion är annorlunda än övriga deltagare. 
Spelledaren hjälper spelarna att spela ut handlingen i ett scenario, 
vanligen kallat äventyr, som spelledaren men inte spelarna har 
information om. Spelet som sådant har ingen vinnare eller förlorare. I 
allmänhet spelar man med snarare än mot sina medspelare och fokus 
ligger på interaktivitet, samspel i gruppen och sällskap. Inom hobbyn 
finns två stora huvudinriktningar. Dels bordsrollspelen där spelarna 
inte fysiskt spelar ut de imaginära händelserna (Ungdomsstyrelsen 
1997). Dels levande rollspel, eller lajv. Det sistnämnda kan snarast 
betraktas som en korsning av en improviserad teateruppsättning och 
interaktivt berättande, där alla deltar och ingen är publik. (Käll 1998). 
Om detta är en överblick av hur hobbyn ser ut, återstår frågan vilken 
plats rollspelsmetodik har i högskoleundervisningen av idag. 
 
 
Rollspelens plats i högskoleundervisningen 
Redan inledningsvis konstaterades att de juridiska fakulteterna tidigt 
anammade en rollspelsmetodik, och så är i hög grad fortfarande fallet. 
Fallstudier är ett naturligt led i att inlemma de blivande juristerna i sin 
kommande arbetsvardag. Spel där studenterna simulerar agerandet en 
rättssal eller liknande utgör en stor del av undervisningen. Detta är ett 
typexempel på en situation där läraren förvandlas till spelledare. Även 
i andra samhällsvetenskapliga utbildningar, som exempelvis psykolog 
eller polisutbildningen, får studenterna simulera situationer inom det 
kommande yrkeslivet. Emellertid är det inte enbart i rena 
yrkesutbildningar som rollspel tillämpas. Det används även för att 
förmedla kunskap och färdigheter av mer abstrakt och teoretisk art. 
Inom studiet av internationell politik förekommer exempelvis ofta 
moment där rollspel används för att förstå internationella konflikters 
uppkomst och (brist på) lösning genom att simulera en 
fredskonferens, FN:s säkerhetsråd eller liknande genom att 
studenterna tar rollen av politiska ledare. Detta belyses även av att 
FN-förbundet under flera år anordnat FN-rollspel i samma syfte, då 
huvudsakligen riktat till skolungdomar (Hammar 1995). Även på 
handelshögskolorna förekommer inslag av rollspel, när studenter får 
ikläda sig rollerna av en företagsledning, för att sedan simulera 
företagens verksamhet. Amerikanska business schools är kända för 
detta, men metoden har även i varierande grad implementerats i 
Sverige (Barnes, Christensen & Hansen 1994; Gragg 1951). Även 
läkar- och andra vårdutbildningar av olika slag har en tradition av 
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caseundervisning med medicinska fall som till viss del innehåller 
rollspelsmoment. Detta även vara på väg att få ökat genomslag även i 
teknisk och naturvetenskaplig undervisning. Inom dessa 
ämnesområden finns både teoretiskt och praktiskt en rörelse att gå 
mot en mer problem- och casebaserad metodik (Herreid 1994 och 
1997).  
 
Naturligtvis är detta, inte ens utifrån min ganska smala 
upplevelsehorisont inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
fakulteterna vid Umeå universitet, inte en komplett bild av rollspelens 
användning inom högskolevärlden. Man kan samtidigt konstatera att 
rollspel i undervisningssyfte inte enbart är en företeelse inom 
universitet och högskolor, utan även förekommer utanför akademin 
(Nilsson & Waldemarson 1988). Rollspel används även i 
undervisningen inom grund- och gymnasieskolorna (Lindberg 1999; 
www.simulation.nu ). En generell iakttagelse utifrån den ovanstående 
redogörelsen kan dock göras. Rollspel som högskolepedagogisk 
metod sammanfaller i allmänhet med studerandeaktiva 
undervisningsformer. Casemetodiken smälter i många fall samman 
med rollspelsliknande element. Rollspel låter sig också förenas med 
PBL, genom att simulationer av situationer ofta används för att 
gestalta problem som studenterna åläggs att hantera på något sätt 
(Egidius 1999). I och med att rollspelsmetodik används i olika grad i 
ett stort antal olika ämnen i högskoleundervisningen, borde det 
indikera att det borde finnas få hinder för att sprida metodiken till fler 
områden. Samtidigt finns det ett behov av en diskussion om ett mer 
medvetet och konsekvent tillämpande av rollspel i undervisningen. 
Jag skall därför i nästa avsnitt diskutera styrkan och svagheterna med 
rollspel i högskolepedagogiken. 
 
 
För och nackdelar med rollspel som undervisnings-
metod 
I syfte att besvara frågan med om rollspelets lämplighet som 
pedagogisk metod måste man först göra klart vad målet med 
undervisningen är. Vill man att studenterna skall behärska en massiv 
informationsmängd är undervisningsformen uppenbarligen helt 
olämplig. Rollspel på en hel grundbok, som till exempel Mackay, Hill 
& Buckler History of World Societies på dryga 1200 sidor, låter sig 
näppeligen göras. Är man däremot ute efter att lyfta upp centrala 
element till en fördjupad belysning, samt tvinga fram ett självständigt 
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tänkande hos studenterna, kan man argumentera för att rollspel som 
pedagogisk metod i många sammanhang är användbar metod.  
 
Som jag ser det har rollspel som metod en rad fördelar i 
högskoleundervisningen. I och med att rollspelet innebär en 
simulation av en plats och aktörer i en annan kontext skapas ett 
naturligt utrymme för ett problembaserat lärande. Detta kommer 
naturligt av att man tvingar studenterna att sätta in sig i olika roller, 
som i sin tur förutsätter självständigt arbete med datainsamling och 
databearbetning. Rollspelen som form ger läraren möjligheten att 
indirekt leda genom att sätta en scen för de olika rollerna och 
presentera dem med situationer och dilemman att lösa, men där det är 
studenternas egen aktivitet och rollspelande som krävs för att lösa 
uppgiften. På så sätt ger man en möjlighet till en tillämpning av 
faktakunskaper, och öppnar för ett kunskapssökande vid sidan av, 
den ofta alltför dominerande, kurslitteraturen. Rollspelen blir också 
en god metod för att skapa förståelse för centrala moment i ett ämne 
på ett sätt som en torr lärobokstext sällan förmår att göra. Detta 
genom att studenterna själva tvingas ta ställning hur de skulle agera i 
en given situation, utifrån aktörernas förutsättningar egna uppfattning 
av läget. Rollspelsmetodiken är således också ett sätt att 
problematisera en deterministisk syn på samhället. Formen erbjuder 
möjligheten att pröva vad utfallet blir om man ändrar någon 
förutsättning och där studenterna/spelarna själva har möjlighet att 
påverka handlingen, vilket tydligt åskådliggör alternativa 
utvecklingslinjer.  
 
Sammantaget är väl genomförda rollspel en pedagogisk väg att ge 
studenterna djupare kunskaper och förståelse för ett ämne (van Ments 
1999). Rollspel är en naturlig form av gruppundervisning, vilket i sig 
kan vara en fördel  i en ofta individualiserad studiemiljö. Samtidigt 
kan man också argumentera för att väl genomförda rollspelsmoment 
också ger upphov till djupinlärning. Studerandeaktiv gruppinlärning, 
som också innehåller diskussioner och självständigt faktasökande, 
spänner visserligen över smalare områden, men ger troligen kunskap 
och förståelse som finns kvar längre. Dessutom kan rollspelen, 
snarare än att presentera rena fakta, vara ett sätt att förmedla metoder 
och attityder till kunskap och vetenskap. Detta kan man också 
förmoda i ökad utsträckning leder till en nyfikenhet att själv förkovra 
sig i ämnet och vara ett led mot det i lagar, förordningar och 
utvecklingsprogram efterfrågade kritiska tänkandet.  
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Sedan skall man inte glömma bort att de flesta, dock, skall man vara 
medveten om, inte alla, studenter tycker att metoden är ett roligt, 
annorlunda eller omväxlande inslag i undervisningen. Detta har flera 
fördelar. Det kan bidra till att skapa ett ökat engagemang och 
intressen för studierna bland studenterna, vilket kan bidra till ökad 
motivation för studierna och inverka positivt på graden av inlärning. 
Samtidigt finns det ett krasst ämnesegoistiskt perspektiv inbyggt i 
detta. En undervisning som engagerar studenterna framstår som mer 
attraktivt och fungerar som ett medel för studentrekrytering och ger 
klirr i institutionskassan i form av ökade studentpengar. 
 
Man skall dock inte krypa under stol med att det även finns en rad 
nackdelar med rollspel i högskolepedagogiken. Rollspel skall, lika lite 
som någon annan pedagogisk metod, ses universalpedagogik för 
högskolan. Det är, för att återkoppla till föregående stycke, 
exempelvis inte alls självklart att studenter uppskattar eller ser 
fördelen med rollspel i undervisningen. Många studenter föredrar 
"traditionella" undervisningsformer med föreläsningar och skriftlig 
salstentamen. Detta kopplas till en aversion mot undervisning som till 
synes saknar tydliga examinationsmål, direkt mätning av kunskaper 
eller där individuella prestationer blir svårbedömda. Kvalitet i 
undervisningen jämställs i vissa studentgrupper med föreläsningar och 
tydliga kunskapstest i form av tentamen, medan alternativa 
pedagogiska metoder uppfattas som flummiga eller irrelevanta. 
Samtidigt finns alltid risken att detta kolliderar med studenters 
studietaktiska beteende, där man vill maximera resultat, med minsta 
möjliga ansträngning. Studenters cue-seeking (Miller & Parlett 1974), 
eller sonderande efter vad läraren kommer att efterfråga och tycka 
vara viktigt på examinationen, kan potentiellt sett utgöra ett problem 
för de pedagogiska målsättningarna för en undervisningsform som 
rollspel. Och således i förlängningen ge färre, inte fler, studentpengar. 
 
Ett visst motstånd från studentgrupper mot metoden är möjligen i 
huvudsak ett problem av pedagogisk art, där mycket kan lösas med 
tydlighet om mål och syfte med övningen. Dock finns det flera 
problem med rollspel som pedagogiskt verktyg som kommer av 
metoden i sig. En av nackdelarna har redan berörts, nämligen att 
rollspel knappast kan användas för att snabbt lära eleverna en stor 
mängd fakta. Oavsett ämne föreskriver handböckerna i case-metodik 
att fallen skall vara så korta och koncisa som möjligt för att inte tjäna 
som ett hinder för studenterna att tänka sig in i fallet (Barnes, 
Christensen & Hansen 1994; Herreid 1998). Detsamma kan nog sägas 
gälla för rollspelsmetodiken, där det ställs ett krav på att scenario-, 
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roll- och bakgrundsbeskrivningar samtidigt måste vara både koncisa 
och heltäckande för att fungera (van Ments 1999). Sedan gör det 
faktum att man inte kan rollspela sig genom hela kursplanen, även om 
man skulle vilja göra det, att valet av rollspelsfall blir viktigt. Det 
centrala moment i ämnet man lyfter fram i rollspelets form, kommer 
att medföra att något annat tonas ned eller förbigås helt. Detta 
riskerar att skapa en skevhet i studenternas inlärning, samtidigt som 
man som lärare måste reflektera över grunderna till varför man väljer 
att rollspela det man gör. Det kan exempelvis finnas en risk att man 
koncentrerar sig på moment inte för att de är viktigast eller centrala i 
målbeskrivningen för kursen, utan för att de lämpar sig speciellt bra 
att rollspelas. Med rollspelsmoment i undervisningen, såväl som med 
alla former av undervisning, blir det således viktigt att ställa frågan 
vad det är man egentligen examinerar. Och ställa detta i relation till 
vad som faktiskt, enligt kursbeskrivningar och annat, skall examineras. 
 
Studenternas förkunskaper, eller snarare brist på sådana, kan även de 
vara en käpp i hjulet för rollspelsmetodiken. För att fungera som det 
är tänkt krävs det i allmänhet att studenterna faktiskt kan relatera 
rollspelet till den kontext till vilken den är satt.  Således fungerar 
kanske inte rollspelet som pedagogisk metod i studentgrupper som 
saknar nödvändiga baskunskaper inom ämnet. Något som gör det 
särskilt nödvändigt för läraren att stämma av vilken nivå 
studentgruppen ligger på i samband med övningen. Detta är 
förbundet med frågan om huruvida rollspelet rent praktiskt fungerar 
som det är tänkt. Är studenterna obekväma med rollspelsformen, eller 
inte är mogna för friheten under ansvar, kan hela upplägget fallera. 
Särskilt om läraren misslyckas att förmedla instruktioner och 
pedagogiska visioner på ett tydligt sätt. Vidare finns alltid risken att 
rollspelet i sig tar alldeles för stor plats, och kräver för mycket 
ansträngningar, och göra att formen för undervisningen får innehållet 
att komma i skymundan eller försvinna helt (Linderoth 2002a; 
Linderoth 2002b). Studerandeaktiva pedagogiska former kan även 
kräva en stor grad av tillvänjning bland studenterna för att få dem att 
fungera. På programutbildningar som har studenterna över flera år, 
kan man använda några terminer till att få studenterna vana vid 
arbetssättet. Detta är dock en lyx som andra institutioner, som kanske 
bara har studenterna en termin om ens det, kan unna sig.  
 
Sedan kommer man inte ifrån att rollspelsmetodiken kan krocka med 
den krassa ekonomiska verkligheten ute på institutionerna. Metoden 
kan förväntas vara mer tidskrävande, både vad gäller förberedelser 
och tid i sal. Eftersom tid, inte minst i prefekters och studierektorers 
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ögon, är liktydigt med pengar kan detta skapa ett motstånd mot att 
omorganisera undervisningen i riktning mot ökade inslag av rollspel. 
Detta framför allt eftersom uppstartskostnaderna kan förväntas vara 
högre än för andra former av undervisning.  
 
Slutligen är rollspelsmetodiken också beroende av att det finns 
personer tillgängliga på institutionen som är villiga, såväl som kapabla, 
att ta sig an uppgiften. Samt att dessa kan sprida dessa kunskaper till 
sina kolleger. Studerandeaktiv och problembaserad undervisning 
tenderar i många fall att drivas av entusiaster som dragit ett hårt lass. 
Detta skapar flera risker, exempelvis om eldsjälarna faller ifrån utan 
att det finns kolleger som står beredda att fylla i luckorna. Samtidigt 
kan en bristande integration med den övriga undervisningen skapa 
intryck av att rollspel är en udda fågel i det pedagogiska utbudet, och 
således inget studenterna behöver ta på allvar. Är läraren inte 
tillräckligt förberedd eller har insikter i hur man genomför en 
rollspelssession uppnår man heller inte de eftersträvade målen. Detta 
kan också bidra till att underminera studenternas förtroende för 
rollspelen som undervisningsmetod. Samtidigt är just fallgroparna 
med att använda rollspel i pedagogiskt syfte en av poängerna med att 
se på hur rollspel fungerar som hobby, vilket vi ska se på härnäst. 
 
 
Hobby är hobby, och pedagogik är pedagogik, och 
aldrig mötas de två?  
Finns det då något de som använder rollspel som pedagogisk metod 
kan lära sig av de som använder rollspel i hobbysyfte? Svaret där 
torde vara jakande. Jag vill hävda att det inom rollspelshobbyn finns 
diskussioner om metoder för att få rollspel att fungera som går låna 
över till det pedagogiska området. Det har ackumulerats en hel del 
erfarenheter på området under hobbyns i skrivande stund 30-åriga 
historia, som är användbara. För den som är novis på området kan 
denna information dock kännas svårtillgänglig. Inte minst vad rollspel 
som hobby går ut på (men se exempelvis Fine 2002). En inkörsport 
kan vara att det i de flesta tryckta rollspel eller spelledarguider finns, 
ofta ganska bra, tips till spelledaren som även kan användas i 
pedagogiskt syfte. Dessutom finns flera svenska och utländska 
rollspelsforum på Internet där material går att hitta. Bland dessa kan 
nämnas paraplyorganisationen Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 
(www.sverok.se). Det finns även ett flertal svenska (ex 
www.rollspel.nu) och utländska sidor (ex www.rpg.net) med i 
huvudsak användarproducerat material. 
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Vad kan då högskolepedagogiken mer konkret lära sig av 
rollspelshobbyn? Framför allt så tror jag att det finns mycket att lära 
angående spelledarens roll. Rollspel som hobby innehåller ett centralt 
element som går ut på att leda grupper och få dem att samverka mot 
gemensamma mål. Där finns det en hel del att ta inspiration även när 
det gäller att som lärare leda rollspel i en undervisningssituation. 
Spelledarens roll är i ett hobbyspel tämligen Wallenbergsk, i det att 
denne skall verka utan att egentligen synas. Spelledaren skapar 
förutsättningarna för spelarna att interagera med en fingerad värld, 
men skall inte själv diktera hur spelarna skall agera. Helst skall 
spelledaren skapa illusionen hos spelarna att de har en fullständig 
valfrihet att agera utifrån sina karaktärer, trots att spelledarens 
"manus", d v s  äventyret, i allmänhet är betydligt mer begränsat och 
målstyrt. I det praktiska spelledandet finns stora inslag av att genom 
improvisation och diskret styrning få spelarna i önskad riktning. Detta 
är användbart för att i undervisningssituationen med rollspel nå de 
kunskapsmål man önskar att studenterna skall ta till sig, utan att 
skriva dem på näsan på studenterna vilket kan motverka syftet med 
övningen. 
 
Hobbyn kan också erbjuda många insikter i dramaturgins betydelse 
för att skapa intresse. På samma sätt som man bygger ett äventyr kan 
man använda dramaturgiska knep för att skapa liv i sina fall. Detta 
kan bidra till att både skapa en känsla av realism och engagemang hos 
studenterna. Många av de trick som används för att göra spännande, 
livaktiga och minnesvärda äventyr kan också användas för att skapa 
dito fall att använda i utbildningen. I hobbyn finns också vägledning i 
hur man får ovilliga eller ovana aktörer, att med relativt enkla knep 
agera inom en roll. Detta är överförbart på att få studenter som är 
ovana med studerande aktiva metoder, eller skeptiska till de 
pedagogiska metoderna att agera i enlighet med rollspelets ramar. 
Något som ytterligare kan bidra till att få rollspelsmetodiken att 
fungera som det är tänkt.  
 
Många rollspelsäventyr är också vad man skulle kunna kalla 
allegoriska, d.v.s. de berättar till synes en fantasihistoria, men i själva 
verket är det en spegel av dagens verklighet. Detta är en användbar 
teknik även i undervisning. Många pedagogiska poänger kan göras 
genom att exempelvis ha ett rollspel om ett historiskt fall, som i själva 
verket bygger på aktörer och händelser i nuet, vilken förklaras för 
studenterna vid rollspelets avslutning. Detta inte minst därför att man 
undviker att studenterna agerar med historien eller sina nutida 
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värderingar som ett slags facit att anpassa sitt agerande efter, så att en 
poäng att undersöka alternativa utvecklingsvägar försvinner. För att 
ytterligare exemplifiera detta kan man gå in på en mer konkret 
diskussion kring hur man kan använda rollspel på ett specifikt område 
som jag känner relativt väl, historieundervisningen. 
 
 
Några anspråkslösa förslag  
Rollspel erbjuder enligt min mening en utmärkt möjlighet att ge 
studenterna djupare kunskaper i historia. Historien erbjuder en 
mängd olika skeenden som kan åskådliggöras i rollspelsform. 
Samtidigt kan rollspel vara en bidragande hjälp för att undvika en av 
de största problemen inom historieundervisningen, nämligen att 
studenterna tolkar historiska skeenden anakronistiskt utifrån våra 
nutida kunskaper, perspektiv och värderingar (Andersson, 2004). 
Metodiken öppnar samtidigt för ett kontrafaktiskt resonerande, d v s 
"vad hade hänt om"-resonemang, som i sig kan vara ett användbart 
pedagogiskt verktyg och en väg att dra paralleller framåt i historien till 
dagens förhållanden.  
 
Vilka moment i historieundervisningen lämpar sig att belysas med 
rollspelsmetodik? Självklart går det inte att ge ett fullödigt svar på den 
frågan, men jag vill peka på några exempel på historiska skeenden 
som åtminstone i mitt tycke förtjänar att behandlas i rollspelsform. 
Ett sådant är rollspel kring den svenska ståndsriksdagens sista dagar 
på 1850- och 1860-talet. Studenterna delas in i grupper utifrån 
riksdagens fyra stånd, varefter en rad lagförslag presenteras för dem. 
Dessa får studenterna först diskutera inom varje stånd för att sedan 
förhandla fram en lösning med de andra stånden. På så sätt skulle 
man både kunna åskådliggöra de liberala reformer och den 
modernisering som präglade Sverige på mitten på 1800-talet och 
samtidigt se drivkraften bakom att ståndsriksdagen kunde upplösa sig 
själv. På ett övergripande plan skulle detta belysa hur politisk och 
institutionell omvandling sker under tryck och hur olika aktörers 
sinsemellan oförenliga preferenser leder fram till kompromisser och 
delvis oväntade utfall. 
 
Över huvud taget är samhälleligt beslutsfattande under kris bra 
områden för rollspel i pedagogiskt syfte. Första världskrigets utbrott, 
vare sig man begränsar det till sommaren 1914, eller tar ett bredare 
grepp och ser på stormakternas maktkamp i ett längre tidsperspektiv, 
skulle förmodligen fungera utmärkt, med studenterna i rollen som 
olika statsledningar. Även ekonomiskt beslutsfattande under kris kan 



 55

åskådliggöras i rollspelsform. Möjligen skulle detta vara en större 
poäng, eftersom agerande och drivkrafter bakom ekonomiskt 
handlande ofta är både mindre kända och mindre uppenbara i 
studentgruppen. Ett tänkbart fall, om man vill studera processer på 
kort sikt är Depressionens utbrott och förlopp, där studenterna får 
ikläda sig rollen av ekonomiska beslutsfattare som får reagera på 
krisen. Vill man studera en utveckling på lång sikt kan man simulera 
den feodala ekonomins uppkomst och fall, där de olika 
samhällsgrupperna i det feodala samhället får agera utifrån olika 
former av yttre och inre tryck, som invasioner, digerdöden eller 
teknisk omvandling, i syfte att se på vilka dynamiska mekanismer som 
påverkar även relativt statiska samhällen. 
 
Samtidigt är den allegoriska berättarformen användbar för att skapa 
rollspel som till synes handlar om en sak, men egentligen har klara 
beröringspunkter med andra företeelser som man inte vill att 
studenterna skall förhålla sig till i sitt agerande. Jag vill här ge ett par 
tentativa exempel. Ett sådant scenario skulle kunna vara Kolkrisen 
1873. Det handlar till det yttre om hur makthavare i de 
industrialiserade ländernas i slutet av 1800-talet skulle hanterat en 
situation med dramatiskt minskade kolreserver, vilket före 
förbränningsmotorns genombrott var ekonomins livsnerv. Vad 
scenariot dock egentligen bygger på är kampen om oljan som resurs 
från 1973 och framåt. Ett annat tänkbart scenario är Ådalen 1989, 
som belyser ett i svensk kontext kontroversiellt ämne genom att lyfta 
ut den ur just den svenska kontexten. Genom att låta studenterna 
rollspela beslutsfattare och oppositionsgrupper kring en hypotetisk 
demonstration i Östeuropa i samband med murens fall 1989, men 
bygga förutsättningarna på händelserna som föregick skotten i Lunde 
1931, kan man skapa grunden till nytolkningar och ny förståelse utan 
att studenterna i för stor grad förblindas av den laddade förförståelse 
händelserna bär med sig. 
 
 
Låt rollspelen spela roll i undervisningen 
Den ovanstående genomgången har visat på att det finns en potential 
för rollspelsmetodik i undervisningen och då inte minst inom mitt 
eget fält, det historiska. Rollspelsmetodiken är visserligen inte utan 
sina nackdelar och utgör ingen universalmetod för undervisning inom 
akademin. Däremot är ett sätt bland andra att få en studerandeaktiv 
och engagerande undervisning som givet rätt omständigheter, och en 
intresserad lärare, kan fungera väl. Rollspel som metod i 
undervisningen har dock enligt min mening fler fördelar än nackdelar, 
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vilket på det hela taget gör det relevant att använda i olika former av 
undervisning, så länge man är på det klara med vad man vill ha det till 
och anpassar det till nivån och målen för undervisningen. 
Föreläsningar i all ära, men en metod som tillkom under en period 
när det enbart fanns en bok och det var lärarens roll att förmedla den 
tryckta kunskapen till sina adepter, kanske inte alltid är lika universell i 
en period med universitetsbibliotek, Projekt Gutenberg och print-on-
demand. Rollspel kan enligt min mening tjäna som ett medel för 
pedagogisk förnyelse, i en period där högre utbildning i allmänhet, 
och undervisningen inom humanvetenskaperna i synnerhet, är trängd 
både ekonomiskt och i konkurrensen om studenter.  
 
Men hur motiverar man en undervisningsform som, åtminstone till 
det yttre, är mer resurskrävande? Här kan invändas att det ökade 
behovet av personal och tid till stor del är illusoriskt. Visserligen kan 
uppstartskostnaderna bli höga, vilket dock är fallet rörande så gott 
som alla former av kursomläggning oavsett pedagogisk form. Men 
förhoppningsvis kan man efter en inledande investering i tid och 
personalresurser skapa en undervisningsinfrastruktur som kan 
återanvändas under flera terminer och av olika lärare. Troligen kan 
rollspelsmetodiken i viss mån göra studenterna med självgående så att 
de för sin inlärning inte behöver lärarresurser i samma utsträckning 
vid sidan av rollspelet. 
 
Samtidigt måste man göra rollspelsmetodiken entusiastoberoende mer 
än vad den är idag. Om det finns en infrastruktur där lärare, oavsett 
förkunskaper eller intresse för rollspel, kan använda sig av det i 
undervisningen skulle rollspelen bli både flitigare och mer effektivt 
använd. Ett led i detta vore att föra en mer kvalificerad pedagogisk 
diskussion kring rollspelens roll som pedagogisk metod. Ett annat led 
vore att bygga upp en lättillgänglig infrastruktur för idé- och 
erfarenhetsutbyte kring rollspel. Därmed undviker man att hjulet 
uppfinns parallellt på flera håll. Möjligen skulle det finnas en 
efterfrågan av en praktisk handbok för rollspel i pedagogiskt syfte. 
Eller varför inte en scenariobank på nätet där lärare som använder 
rollspel i sin undervisning presenterar sitt undervisningsmaterial. 
Dock kan man, möjligen något motsatsfullt, samtidigt även plädera 
för att rollspelsmetodiken skulle tjäna på att bli mer 
entusiastberoende. Rollspelshobbyns 30-åriga historia har bland 
mycket annat skapat en kader av rollspelare i lärarkåren. Där finns det 
en resurs att ta av för att få tillstånd den integration mellan rollspel 
som hobby och rollspel som pedagogik som jag tror skulle vara till 
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både nytta och nöje för lärare, studenter och kanske också 
institutionskassor. 
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