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Abstrakt 
 

Detta examensarbete behandlar rollspel som undervisningsmetod inom historia på gymnasiet. 

Syftet var att undersöka hur denna undervisningsmetod stämmer in på pedagogiska teorier, 

samt vilket utrymme den har inom styrdokumenten Lpf 94 och kursplanen. De teorier som 

analyserades är de som representeras av Dewey, Piaget och Vygotskij. Läroplanen och 

kursplanen för historia A analyserades med hjälp av Blooms kunskapstaxonomi. Resultatet 

visar att rollspel i vissa delar passar in i pedagogiska teorier. Ingen av de för denna 

undersökning aktuella teorierna stämde helt in på rollspel som undervisningsmetod. Dock 

finns det element i teorierna som gör det. Rollspel kan skilja sig åt till form och innehåll. 

Därav presenteras inga generella resultat. De för denna uppsats aktuella rollspelen syftar i 

första hand till stegen knowedge, comprehension och application i Blooms taxonomi. Stegen 

högre upp kan eftersträvas beroende på hur spelet är utformat. 
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1. Inledning 

För att elever ska kunna relatera till historieämnet och känna förtrogenhet med det krävs att 

det ”levandegörs”, då det ofta kan kännas långt ifrån elevernas verklighet. Detta är i många 

fall en utmaning för läraren. Som blivande gymnasielärare i historia har jag många gånger 

funderat på hur man bäst undervisar i historia för att det ska kännas angeläget och ”verkligt” 

för eleverna. Jag känner själv att historia för min egen del ofta berör mest om det är fysiskt 

närvarande i form av ett faktiskt föremål (en artefakt), ett möte med en person eller vid ett 

besök på en historisk plats. Historia behöver beröra. Under mina VFU-perioder1 har jag därför 

funderat över hur jag ska lägga upp min undervisning för att undvika att den blir ”platt” och 

ointressant för eleverna, då målet är att de ska ta till sig den – de ska nå förståelse och 

förtrogenhet. Detta har visat sig vara mycket svårt, och det är lätt att falla tillbaka på 

läroböckerna, vilket i sig inte nödvändigtvis behöver vara en nackdel. Dock behövs variation i 

undervisningen samt även något inslag som kan beröra för att eleverna ska nå nämnda 

förståelse och förtrogenhet.  

 

Det finns undervisningsmetoder som tar eleverna bortom traditionella läroböckers, i många 

fall torra texter. Dessa metoder låter eleverna aktivt ta en stor del i sina egna lärandeprocesser. 

Jag syftar här på elevaktiva metoder såsom rollspel, och andra typer av simulering. Jag har 

själv deltagit i några pedagogiska rollspel av typen FN-rollspel, och varje gång förundrats 

över vad det gör med oss deltagare. Vi får vara någon annan person för en tid, vi blir 

engagerade för det aktuella ämnet och lär oss samtidigt mycket. Nya sidor av sin person kan 

upptäckas eller utvecklas. Med dessa positiva erfarenheter i åtanke kan jag tycka att det borde 

vara en idealisk undervisningsmetod i skolan. Dock kräver denna typ av rollspel stora insatser 

i form av förberedelser och aktivitet av deltagare och ledare. För att undersöka om dessa 

metoder är fördelaktiga i skolan kommer jag nu att analysera vad dessa elevaktiva metoder 

har för för - och nackdelar enligt teorier om lärande. Jag vill också undersöka vilket utrymme 

det finns för upplevelsebaserade undervisningsmetoder inom historia enligt läroplanen och 

kursplanen. Genom denna studie kommer jag att få svar på min fundering om rollspel kan 

vara en bra metod för undervisning i strävan att få eleverna att nå de fyra f:en: fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Resultatet kommer att tjäna som en teoretisk 

                                                            
1 anm. VFU = verksamhetsförlagd utbildning 
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diskussion till inspiration för blivande och verksamma lärare som funderar över hur elever lär 

sig och vilka undervisningsmetoder som kan vara lämpliga i undervisningen. 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur s.k. upplevelsebaserade undervisningsmetoder 

inom historieämnet såsom rollspel och simuleringar stämmer med teorier om lärande, samt att 

undersöka hur dessa metoder passar in i läroplanen (Lpf 94) och kursplanen för historia A på 

gymnasiet.  

 

Min examen kommer att ge behörighet till både grundskolans senare del och gymnasiet. 

Därför är båda dessa stadier av intresse för mig. Jag har dock en känsla av att om dessa 

metoder används, så är det främst på grundskolan där det finns ett visst utrymme för 

temaarbeten och schemaändringar, medan metoderna får ge vika för mer ”traditionella” 

undervisningsmetoder på gymnasienivå, där schemat i många fall är mer stelt. Därför faller 

mitt val av undersökningsområde på gymnasiets Historia A och Lpf 94. Studien syftar till att 

vara en undersökning om metodernas möjligheter eller omöjligheter på gymnasiet. 

Frågeställningarna sammanfaller med syftet, och är således:  

• Hur stämmer rollspel och simuleringar som undervisningsmetoder inom historieämnet 

med teorier om lärande? 

• Hur passar dessa metoder in i läroplanen (Lpf 94) och kursplanen för historia A på 

gymnasiet? 

1.2. Metod 
Då det tidigt stod klart för mig att det var rollspel och simuleringar som undervisningsmetoder 

som jag ville undersöka närmare, fanns länge funderingar på att göra en kvalitativ 

intervjustudie med verksamma gymnasielärare. Detta för att undersöka hur dessa metoder 

tillämpas i realiteten, och vilka attityder lärare har till dem. Dock skulle en sådan form av 

studie kännas något förutsägbar, då det är lätt att föreställa sig att lärarna oavsett attityder till 

metoderna, skulle kunna hänvisa till bristande resurser för att kunna tillämpa metoderna i 

undervisningen. Således förkastades planerna på en intervjustudie och inriktningen ändrades 

något. Fokus ligger därmed inte på hur elever eller lärare uppfattar metoderna, då det är högst 

individuellt präglat, och det inte ligger inom arbetets möjligheter att genomföra en så pass stor 

studie som hade krävts för att komma fram till ett generellt resultat. 
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Denna undersökning är en kvalitativ studie och metoden kommer att bli en kvalitativ analys 

av så kallade upplevelsebaserade undervisningsmetoder – i detta fall rollspel och simuleringar 

– utifrån ett antal teorier om lärande, samt hur väl dessa metoder stämmer in på läroplanen 

Lpf 94 och kursplanen i Historia A. De pedagogiska teorierna är John Deweys progressivism, 

Jean Piagets konstruktivism och Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Dessa 

teorier är utvalda enbart på grund av att de anses utgöra de tre stora pedagogiska 

huvudinriktningarna från 1900-talets början och framåt, samt att de alla har påverkat den 

svenska skolan i stor utsträckning.  De är i olika mån aktuella i dagens skola. Det betonas att 

de således inte är valda för att speciellt passa in på, eller inte passa in på den aktuella 

undervisningsmetoden. Styrdokumenten Lpf 94 och kursplanen för historia A analyseras med 

hjälp av Blooms kunskapstaxonomi vilken presenteras nedan. 

 

Det som kommer att styra hur rollspel som undervisningsmetod och de aktuella dokumenten 

analyseras, grundas på olika uppfattningar om kunskapsbegreppet. Detta begrepp kräver en 

närmare genomgång, vilken följer nedan. Läroplanen Lpf 94 påpekar att kunskap är ett 

komplext begrepp:  
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller andra kunskapsformen.2  

 
Läroplanen utvecklar dock inte vidare begreppen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, 

även kallat de fyra F:en, och det ges således ingen definiering av dem. Detta är den 

benämning på vilka olika sorters kunskap som bör ingå i undervisningen som nämns i 

läroplanen. En mer utförlig förklaring eller definition av begreppen hade dock varit lämplig, 

eftersom det är fyra relativt abstrakta begrepp som lämnar utrymme för mycket individuella 

tolkningar. För att nu se till detta mer praktiskt används Blooms taxonomi för kunskap, vilken 

jämförs med Ingrid Carlgrens definition av de fyra F:en. Detta presenteras nedan. Carlgrens 

definition av de fyra F:en är högst relevant, då hon är en av författarna till 

Läroplanskommitténs betänkande, som föregick formuleringen av Lpf 94 där de fyra F:en 

presenteras. Bloom används för att definiera vilken sorts kunskap som åsyftas i de kommande 

analyserna.  

 

                                                            
2 Lpf 94 s, 6.   
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1.2.1. Blooms taxonomi 
Den amerikanske psykologen Benjamin Bloom (1913-1999) utvecklade i samarbete med ett 

antal kolleger från olika universitet i USA under början på 1950-talet, en taxonomi för olika 

typer av komponenter till lärande, som tar hänsyn till hur abstrakt kunskapen är. Dessa liknas 

vid olika steg i en pyramid bestående av sex kategorier eller steg. De är beroende av varandra 

och förutsätter att det första steget tillgodogjorts innan nästa steg är aktuellt. Det första steget 

kallar Bloom ”knowledge” där rena faktakunskaper hamnar, såsom årtal och namn och andra 

baskunskaper. Nästa steg är ”comprehension” som handlar om att förstå faktakunskaperna 

och att kunna göra enkla jämförelser och diskutera. Blooms tredje steg ”application” handlar 

om elevernas tillämpning av sin kunskap. Här kan eleverna använda kunskapen och 

begreppen de lärt sig i nya situationer och andra sammanhang än de som de först lärt sig dem 

i. Det är således en högre form av kunskap än förståelse, eftersom det ställer större krav på 

förmågan att använda kunskapen. Steget därefter kallas ”analysis” vilket således innebär 

förmåga till att analysera och se mönster. ”Synthesis” har Bloom döpt följande steg till. Här 

ska eleven kunna generalisera, dra slutsatser och relatera sin kunskap till annat. Det handlar 

om att koppla ihop olika delar och bilda ett annat sammanhang, eller en ny helhet. Det sista 

steget i taxonomin, ”evaluation” innebär att kunna utvärdera eller värdera sin kunskap.  Det 

kräver att eleven kan kombinera alla sex stegen i taxonomin och nå en egen uppfattning. Här 

kan eleven jämföra, summera och välja mellan olika teorier eller förklaringar. Eleven gör en 

bedömning utifrån resonemang och inte utifrån inblandade känslor.3 

 

 

                                                            
3 Bloom, B. S. 1984. 
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Modell 1. Blooms taxonomi4 

 

Med hjälp av Blooms kunskapstaxonomi kommer jag att analysera vilken sorts kunskap som 

rollspel kan resultera i, samt vilken sorts kunskap som eftersträvas i styrdokumenten. 

Kunskapstaxonomin synliggör begreppen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet på ett 

handfast vis. 

 

1.2.2. Carlgrens definition 
Då Lpf 94 inte utvecklar de fyra F:en i sin kategorisering av kunskap, är det av stort intresse 

att se hur tankarna bakom denna formulering var. Ingrid Carlgren utvecklar dock begreppen i 

ett särtryck från Läroplanskommitténs betänkande som föregick formuleringen av Lpf 94. Här 

finns således en mer utredande text om begreppen än den som senare blev Lpf 94. Carlgren 

menar att syftet med kategoriseringen av dessa begrepp av kunskap är att ”utvidga 

kunskapsbegreppet och att motverka en ensidig betoning av den ena eller andra 

kunskapsformen framför den andra.”5 Dessa kunskapsformer finns i olika grad hos olika 

individer, och de är inte isolerade från varandra. Carlgren fortsätter att utveckla dessa 

begrepp. Det första begreppet fakta definieras som ”kunskap som information, regler och 

konventioner”.6 Denna definition stämmer överens med Blooms första kategori ”knowledge”. 

Förståelse definierar Carlgren med ”Att förstå är att begripa, att uppfatta meningen eller 

innebörden i ett fenomen. /…/ Till skillnad från faktakunskapernas kvantitativa karaktär, kan 

förståelsekunskap sägas främst karakteriseras som en kvalitativ dimension.”7 Carlgren menar 

också att dessa två begrepp är starkt beroende av varandra, då vi behöver förståelse för att få 

ut någon mening av fakta, samtidigt som fakta är grunden till förståelse. Definitionen av 

förståelse stämmer således också in på Blooms taxonomi, i det andra steget ”comprehension”. 

 

Läroplanens tredje f, färdighet, betonar Carlgren som en praktisk kunskap: ”När kunskap är 

en färdighet vet vi hur något skall göras och kan utföra det.”8 Färdigheter finns i motorisk och 

intellektuell form, d.v.s. i kroppslig form som att kunna cykla på en cykel och i mental form 

som att kunna räkna med division. Carlgren menar även att gränsen mellan dessa former av 

                                                            
4 Atherton, J. S. 2005: Learning and Teaching:  Bloom's taxonomy 
http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm  080518  
5 Carlgren, I. 1992 s. 31 
6 Carlgren, I. 1992 s. 32 
7 Carlgren, I. 1992 s. 32 
8 Carlgren, I. 1992 s. 32 
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färdigheter i vissa fall kan vara hårfin, det kan vara svårt att avgöra vilken form av färdighet 

det rör sig om, exempelvis gällande läs- och skrivkunskap. Färdighet enligt denna förklaring 

stämmer således någorlunda in på Blooms ”application”, vilken också är inriktad på praktisk 

kunskap i betydelsen av att kunna tillämpa de teoretiska kunskaperna.  

 

Det sista f:et i läroplanen, förtrogenhet, förklarar Carlgren som en slags tyst kunskap. Den är 

inte lika direkt synlig som de tre föregående:  
Medan fakta, färdigheter och förståelse är kunskapsformer som utgör kunskapsbergets 
synliga topp är förtrogenhetskunskap den kunskapsform, som närmast svarar mot den 
osynliga delen, vad som ovan kallats bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension. 
Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga upplevelser. Vi ser, luktar, känner 
och ’vet’, när något är på gång eller något skall avbrytas eller påbörjas. 
Förtrogenhetskunskapen kommer till uttryck i t.ex. bedömningar. Genom att delta i 
praktiska verksamheter lär vi oss reglerna i dessa verksamheter. Förtrogenhetskunskap 
innebär att man kan tillämpa dessa regler (för t.ex. hur begrepp kan användas) på olika sätt 
beroende på det unika i situationen. Genom erfarenhet av många unika situationer lär vi oss 
att se likheter i olikheterna, liksom att vara uppmärksam på olikheter. Med utgångspunkt 
från en repertoar av exempel, kan vi använda tidigare erfarenheter i nya situationer.9  

 

Detta långa citat täcker hela den definition på förtrogenhet som ges i särtrycket ur S.O.U. 

1992:94. Carlgrens definition stämmer således inte överens med mina kopplingar till Blooms 

taxonomi i vidare stor utsträckning. Blooms sista steg ”analysis, synthesis och evaluation” 

innefattar visserligen kunskap som kan vara svår att synliggöra då det rör sig om en djupare 

insikt, eller förståelse, och att kunna använda sina kunskaper till att skapa nya sammanhang 

och kunskap, såsom även Carlgrens formulering innefattar. Dock är Carlgrens definition mer 

abstrakt och opreciserad i sin formulering. Carlgren menar också att de olika 

kunskapsformerna hänger ihop, medan Bloom har utformat en taxonomi i pyramidform där 

varje kunskapsform representerar ett steg i pyramiden. Varje steg förutsätter att det tidigare 

steget har uppnåtts. I den fortsatta analysen av kunskapsbegreppet kommer Blooms taxonomi 

att tillämpas, då den är något mer överskådlig än Carlgrens kunskapsbegrepp. 

 

1.3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras olika texter som behandlar historieundervisning och/eller rollspel. De berör 

uppsatsens ämne på olika sätt. Det finns inte särskilt mycket akademisk forskning som berör 

rollspel som undervisningsmetod. Den litteratur som presentera nedan har alla bidragit till 

värdefulla insikter och poänger till denna uppsats. 

 
                                                            
9 Carlgren, I. 1992 s. 33 
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Kristina Boréus skrev år 1994 rapporten Rollspel i undervisningen. Den beskriver Boréus 

erfarenheter av sina försök i att använda rollspel som metod i undervisningen i grundkursen i 

statsvetenskap på Stockholms universitet. Boréus använde metoden i flera omgångar och med 

olika inriktning som ett komplement till sedvanlig seminarieform. Hon ställer sig positiv till 

metoden då hon anser att försöket föll väl ut. Studenterna var positiva överlag och deras 

engagemang ökade med metoden. 

 

Björn Nilsson, psykolog och lärare vid sociologiska institutionen på Göteborgs universitet, 

och Anna-Karin Waldemarson, dramapedagog vid Ljungskile folkhögskola är författare till 

Rollspel i teori och praktik, från år 1988 och i nytryck år 2006. Denna bok kan betraktas som 

en introduktion i pedagogiska rollspel. Den behandlar som titeln avslöjar, rollspel i teori och 

praktik. Bland annat diskuterar den rollspel i förhållande till identitet och pedagogisk teori. 

 

Boken Simuleringar – för lärande och insikt från år 2004 är författad av Yngve Hansson, 

lärare på både gymnasiet och högskola. Hansson har under ett antal år använt sig av 

simuleringar i sitt arbete i skolans värld. Hansson är inspirerad av Ken Jones. övertygad om 

att det är en god pedagogisk metod, och presenterar metoden teoretiskt och med praktiska 

exempel.  

 

So you want to use role-play? A new approach in how to plan från år 1999 är skriven av 

Gavin Bolton och Dorothy Heathcote. Författarna har stor erfarenhet från att arbeta med 

rollspel, och de presenterar i sin bok en mängd uppslag till olika spel samtidigt som de ger 

praktiska tips till alla som är intresserade av att pröva på metoden själva. De menar att rollspel 

går att genomföra i de flesta sammanhang och i de flesta grupper. För denna uppsats ger 

boken värdefull information om rollspel och vad en rollspelsledare bör tänka på. 

 

Rollspel Vad sker inom en individ när han spelar rollspel? Författad av Per Söderberg och 

Wivan Westin år 1984, är ett psykologexamensarbete från psykologiska institutionen på 

Stockholms universitet. Uppsatsen behandlade psykologiska processer på individnivå under 

ett rollspel, utifrån psykoanalytisk teori. Författarna genomförde en studie med ett eget 

rollspel och analyserade det med hjälp av intervjuer med deltagarna. Resultatet visade att 

deltagarna kan agera utöver sina normala mönster inom ett rollspel. Slutsatsen understryker 

betydelsen av ledarens kompetens inom rollspelets område, då rollspel kan väcka starka 
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känslor hos deltagarna. Studien ger värdefulla poänger om de psykologiska processer som 

rollspel kan ge upphov till, även om dessa inte står i särskilt fokus i den här uppsatsen. 

 

Åsa Karlsson, lärarstudent på Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping, 

skriver i Tärningen är kastad En kritisk granskning av historiska spel i undervisningen på 

högstadiet, jämte undersökning av attityder och forskningsläge från 2005, om en 

undersökning om rollspel som undervisningsmetod i historia genomförd i fyra niondeklasser. 

I dessa klasser genomfördes ett rollspel i anslutning till undervisning om första världskriget. 

Resultatet visar att de flesta av eleverna tyckte om arbetsformen, att det var givande och att 

det gav dem lust att lära. En av de fyra klasserna visade dock en helt annan attityd mot 

metoden. I den klassen var eleverna överlag mer negativa till metoden, än i de andra tre 

klasserna. Detta visar enligt Karlsson att rollspel kan vara en metod som lämpar sig väl i vissa 

undervisningssammanhang och elevsammansättningar, dock bör pedagogen vara medveten 

om att det inte alltid uppskattas av alla elever. Karlsson frågar sig hur deltagarna ska bedömas 

då resultaten av metoden mycket svårligen låter sig värderas. Karlssons studie är av särskild 

betydelse för denna uppsats, då samma sorts spel analyseras.  

  

1.4. Disposition 
De aktuella teorierna om lärande sammanfattas först i en kortfattad presentation för att ge en 

god orientering om dem. Det ges ej utrymme för djupare presentationer av teorierna. För 

sådana hänvisas till referenserna. Centrala begrepp är rollspel och simuleringar. Dessa 

behandlas i ett eget avsnitt, vilket sedan följs av en presentation av tre olika rollspel 

utformade för skolundervisning. Därefter analyseras läroplanen Lpf 94 och kursplanen 

Historia A utifrån dessa teorier. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Rollspel som undervisningsmetod i historia kommer att analyseras utifrån tre pedagogiska 

teorier. Nedan följer en kort presentation av dessa.  
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2.1. Deweys progressivism 
Den amerikanske filosofen John Dewey (1859-1952) kom att leda den pedagogiska riktningen 

kallad progressivism. Dewey anser att lärande sker genom praktisk handling och de 

erfarenheter som eleven drar från denna handling. Deweys betoning av värdet av praktiska 

undervisningsmetoder sammanfattas i hans numera klassiska slagord ”learning by doing”, 

lärande genom aktivitet. Denna aktivitet ska inte vara oorganiserad, utan vara frukten av 

planering och ett uttalat syfte.10 Istället för att som under rådande uppfattning under slutet av 

1800-talet, anse att det är läraren som är den som sitter inne med all kunskap som eleven 

skulle lära sig genom lärarledda föreläsningar och elevens memorering, menar Dewey att 

läraren ska fungera mer som en handledare då det enligt honom är eleven som ska vara den 

aktiva. Det är genom elevens aktivitet och tänkande som inlärning sker.11 Inlärningen startar 

med något känt och konkret begrepp, för att efter studier av det resultera i ett abstrakt sådant. 

Detta kan innebära att eleven laborerar med en uppgift och samtidigt formulerar en fråga eller 

ett problem som utkristalliserar sig ur laborationen, ”någon svårighet ger sig tillkänna”12. 

Därefter arbetar eleven med att lösa frågan vilket utmynnar i abstrakt kunskap.13 
 

Eleven motiveras av fyra behov: ”1 ett socialt behov av gemenskap, 2 en nyfikenhet att 

utforska, 3 en lust att skapa och tillverka, och 4 ett estetiskt intresse”.14 Eleverna bör arbeta 

med problemlösning genom aktivt utforskande. Problemen som utforskas måste sättas in i ett 

sammanhang för att eleverna ska kunna relatera till det, om det inte ska bli meningslöst. På så 

vis ville Dewey att elevernas sinnesintryck skulle involveras. Deweys betoning på 

problemlösning presenteras i Kroksmarks bok ”– En genuin situation för erfarenhet måste 

skapas. – I denna situation måste ett engagerande problem utvecklas. – Eleverna måste samla 

sådan information som gör det möjligt att angripa problemet på ett fruktbart sätt. – De 

lösningsförslag som eleverna föreslår/tänker ut, skall de pröva på ett ansvarsfullt sätt. – De 

skall ges möjligheten att pröva hypotesen och själv undersöka om den håller.”15 Enligt Dewey 

bör arbetsmetoden för denna problemlösning vara kollektiv, ske i grupp. På så vis är det en 

demokratisk skolning, och genom att arbeta i grupp får eleverna lära sig att samarbeta. De lär 

sig av varandra samtidigt som de utför en form av granskning av varandras arbetssätt.16 Enligt 

                                                            
10 Kroksmark, T. 2003. s. 374 
11 Falkenberg, C & Håkonsson, E. 2004 
12 Stensmo, C. 1994. s. 186 
13 Stensmo, C. 1994. s. 186 
14 Stensmo, C. 1994. s. 186. 
15 Kroksmark, T. 2003. s. 376 
16 Stensmo, C. 1994. s. 186. 
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Dewey går det inte att skilja mellan vad vi lär och hur vi lär. Dessa delar hör ihop och är lika 

viktiga.17 

 

Dewey presenterade en egen läroplan där betoningen på aktivitet betonades i kombination 

med teori. Avseende ämnena historia och geografi menar han att dessa ska ”studeras med 

avseende på människans livsvillkor i rum och tid. För att förstå sin egen situation måste den 

lärande förstå dess fysiska villkor och historia. Studiegången går från det näraliggande – i rum 

och tid – till det avlägsna.”18 Dessa tankar synes idag inte särskilt anmärkningsvärda då den 

nu rådande synen på dessa ämnen liknar denna. Dock var samhället och undervisningen i 

början av 1900-talet helt annorlunda än idag. Sett i sitt sammanhang är därför Deweys syn på 

dessa ämnen en föregångare till nutida tankegångar. 

 

Dewey anser att samhället bör vara närvarande i skolan eftersom skolan ska utveckla barnet 

till att delta i samhället. Barnet ska bli en god samhällsmedborgare. Det är därför viktigt att 

skolan handlar om positiva sidor i samhället. Då eleven ser att skolan innehåller liknande 

element till innehåll och arbetsmetoder som samhället i stort, kan den känna att skolan är 

meningsfull, och det är mycket viktigt att eleven upplever att skolan är meningsfull för att den 

ska känna motivation. Detta är den bästa formen av motivation. För att eleverna ska känna 

motivation krävs dessutom att de kan se målen med undervisningen på ett kortsiktigt plan. Det 

är inte tillräckligt att ha långsiktiga mål då de inte är motiverande nog för eleverna. Därför bör 

alla undervisningsmoment ha uttalade mål. Deweys pedagogiska teori har inverkat stort på 

den svenska pedagogiska debatten och på ett praktiskt plan i skolan genom påverkan i 

arbetssätt i olika skolor.19 

 

David A. Kolb, professor i ”organizational behaviour”, har utvecklat en teori och modell för 

erfarenhetsbaserat lärande, på engelska kallat ”experiential learning”. Denna teori har hämtat 

element från ovan nämnda Deweys progressivism, den nedan presenterade Piagets 

konstruktivism, och Kurt Lewins gestaltpsykologi. Kolb menar att lärande sker genom 

erfarenheter och upplevelser. Upplevelsen måste bearbetas för att lärande ska åstadkommas, 

då både upplevelse och reflektion måste innefattas i en lärprocess.20 Kolb är ofta refererad i 

                                                            
17 Kroksmark, T. 2003. s. 374-375 
18 Stensmo, C. 1994. s. 185 
19 Kroksmark, T. 2003. s. 372-377 
20 Kolb, D A. 1984. 
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litteratur om rollspel och simuleringar då hans modell och teori förespråkar det 

upplevelsebaserade lärandet. Detta faktum samt att teorin har drag från både Dewey och 

Piaget, motiverar denna korta presentation av Kolbs teori. Dock kommer Kolb inte att beröras 

närmre i den här uppsatsen. 

 

2.2. Piagets konstruktivism 
Den schweiziske biologen och psykologen Jean Piaget (1896-1980) har även han haft ett 

mycket stort inflytande på den västerländska, och i och med det även den svenska skolan. 

Piaget intresserar sig för barnets kognitiva utveckling, vilken enligt honom är biologiskt 

betingad och litar sig till en individs arv mer än miljö. Det som Piaget är mest känd för är 

hans stadieteori, där han menar att barnet enligt ett mönster passerar genom olika stadier i sin 

utveckling. Innan barnet har utvecklats och tillgodogjort sig nivån inom det aktuella stadiet 

kan det inte nå nästföljande stadium. Stadierna är avgränsade från varandra. Piaget delade in 

dessa stadier enligt följande: Det sensomotoriska stadiet från 0-2 år. Här blir barnet alltmer 

medvetet genom att använda sina sinnen och sin motorik. Därefter följer det preoperationella 

stadiet. Detta stadium varar från två år till sexårsåldern. Barnet är här mycket egocentriskt och 

kan inte tänka från någon annans synvinkel. Det har svårt att tänka sig icke närvarande 

personer eller saker. Denna förmåga är här under utveckling. Barnet har även svårt att förstå 

mängd och rymd i olika former. Nästa utvecklingsstadium är de konkreta operationernas 

mellan 7-11 år. Under denna period utvecklar barnet sitt matematiska sinne i och med att det 

förstår mängd och rymd i olika former. Det har ett visst logiskt tänkande, då i konkret form. 

När barnet når 12 års ålder bör det ha nått de abstrakta operationernas stadium. Här förstår 

barnet alltfler abstrakta problem med mer komplexa resonemang, och vid 16 års ålder bör 

barnet ha nått en nivå där det kan resonera likt en vuxen vid logiska och matematiska 

problem.21  

 

Piagets stadieteori är indelad efter att utvecklingen sker i takt med stigande ålder. Kognitiv 

utveckling är en biologisk följd av processer i hjärnan. Detta har givit upphov till viss kritik 

mot teorin. Många forskare anser att barn utvecklas i olika takt, och inte i en universell 

förutsedd ordning.22 Dock kan Piagets stadieteori vara enkel att acceptera för många som har 

barn i sin närvaro eftersom den är relativt enkel att applicera på verkligheten, då barn 

synbarligen utvecklas i takt med att deras ålder stiger.  
                                                            
21 Kroksmark, T. 2003. s. 420-430 
22 Maltén, A.1997 s. 123 



  15 

 

Även om Piaget inte berör den emotionella utvecklingen i vidare stor utsträckning, intresserar 

han sig ändå för den. Dock är det just den intellektuella utvecklingen, hur barn begriper sin 

omvärld, som är hans fokus. Piaget menar att barn resonerar på ett annat sätt än vuxna. Detta 

gör de även på olika sätt sinsemellan. Därför måste läraren se det enskilda barnets behov, och 

hjälpa det att hitta sin egen kunskap. Läraren bör således differentiera sin undervisning: 

”Uppgiften blir alltså att anpassa skolan till barnet, som sedan utifrån sin mognadsnivå 

erövrar kunskapen genom elevaktivt arbete.”23 Detta resonemang medför en undervisning 

anpassat efter varje elevs behov. 

 

Piaget menade att lärande sker genom ett växelverk mellan två processer kallade assimilation 

och ackommodation. En persons samlade erfarenheter och kunskap bildar kognitiva mönster, 

även kallat mentala scheman. När nya erfarenheter läggs till de gamla, bearbetas de nya 

upplevelserna för att kunna läggas till i det kognitiva mönstret. Piaget kallar denna process för 

assimilation. Det kognitiva mönstret förändras sedan och utvecklas i och med detta, och en 

ackommodation sker då personen har lärt sig något nytt.24 Ackommodation innebär således att 

de kognitiva mönstren ändras för att passa den nya kunskapen. Illeris förklarar det på följande 

vis: ”I ett lärosammanhang handlar det om att omstrukturera etablerade kunskapsstrukturer, 

förståelsesätt, rörelsemönster eller handlingspotentialer så att de överensstämmer med den nya 

påverkan.”25 

 

Piaget har påverkat det svenska skolsystemet till dess tidigare indelning i olika stadier. Numer 

gäller som bekant inte indelningen förskola, låg-, mellan-, och högstadium, utan förskola, 

grundskola och gymnasium. Således lever ändå den tidigare stadieindelningen kvar till viss 

del.26  

 

2.3. Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) anses vara en av de mest betydelsefulla 

teoretikerna inom 1900-talets pedagogikforskning. Han intresserade sig särskilt för lärande i 

ett socialt och kulturellt sammanhang - det som idag kallas för det sociokulturella, eller 

                                                            
23 Maltén, A. 1997. s. 124 
24 Falkenberg, C & Håkonsson, E. 2004. s. 79 
25 Illeris, K. 2007 s. 55 
26 Kroksmark, T. 2003. s. 420-430 
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kulturhistoriska perspektivet på lärande. Lärande ses här som en social och kulturell process, 

och språket är mycket viktigt för lärandeprocessen.27 Det är följaktligen viktigt för eleverna 

att arbeta med andra för att på så vis lära av varandra och sporra en utveckling, enligt 

Vygotskij.  

 

Vygotskij menade att människans psyke består av högre och lägre ”psykologiska processer”, 

där de lägre processerna är medfödda grundläggande ”former av minne och uppmärksamhet” 

medan de högre processerna är mer förfinade och icke medfödda. Till de högre processerna 

hör ”för det första kulturella och kognitiva redskap som språk, skrivande, berättande och 

teckning; för det andra traditionella kognitiva processer som logiskt minne, selektiv 

uppmärksamhet och begreppsbildning.”28 Dessa processer är följder av social aktivitet. Därför 

förespråkade Vygotskij lärande i sociala sammanhang. Barn utvecklar de psykologiska 

processerna i samband med andra genom den sociala aktiviteten, för att sedan tillgodogöra sig 

dem individuellt i sina egna sammanhang.29  

 

Skolan är den viktigaste institutionen för att främja barnens högre psykologiska processer, 

eftersom dess verksamhet är ett socialt sammanhang utformat med syfte att utveckla just 

elevernas tankeförmåga. I undervisningen intresserar Vygotskij sig särskilt för lärarens och 

elevens samspel. Vygotskij införde begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”, även kallat 

den ”proximala utvecklingszonen”. Begreppet handlar om vad ett barn klarar av på egen hand 

och vad det klarar med hjälp av en annan person. I skolans värld representeras denna andra 

person ofta av läraren, dock inte nödvändigtvis. Teorin inbegriper tanken att ett barn lär sig 

genom att dess redan utvecklade kognitiva nivå utmanas av någon som ligger före i 

utvecklingen. Genom att undervisningen ligger på en lite högre nivå än barnets redan 

uppnådda kognitiva förmåga, lyfter barnet sig från sin nivå och utvecklar på så vis sina högre 

psykologiska processer.30 En lärare måste därför enligt Vygotskij utreda gränserna för 

elevernas individuella utvecklingszoner för att kunna utforma undervisningen enligt deras 

potential. Eftersom eleverna är olika individer har de nått olika hög utveckling.31 Läraren 

måste således se varje elevs individuella behov.  Maltén formulerar detta: ”Uppgiften är att 

locka fram elevens redan existerande erfarenheter och ur dessa vaska fram de kritiska 

                                                            
27 Bråten, S. 1998. 
28 Bråten, S. 1998. s. 14 
29 Bråten, S. 1998. s. 15 
30 Bråten, S. 1998. s. 23 
31 Stensmo, C. 1994. s. 164-165 
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frågeställningarna, dvs. ’problematisera’ inlärningen. Den vuxne måste utmana barnets 

förmåga till fantasi och kreativitet.”32 

Det har riktats kritik mot Vygotskijs teori för att den är orienterad mot det kommunistiska 

samhället, långt ifrån det kapitalistiska samhälle som är vår verklighet idag. Att teorins 

samhällssyn är tydligt formad av det kommunistiska samhället där det inte finns utrymme för 

andra perspektiv, rimmar illa i vårt ”västliga” samhälle.33 En annan aspekt i Vygotskijs teori 

som också har kritiserats, är att då det är läraren som ska utreda elevernas utvecklingszoner 

kan detta leda till en alltför stor koncentration kring läraren och att denna styr lektionerna för 

mycket. Det kan vara bekvämt att tolka det som att elevernas uppnådda kunskapsnivåer i 

deras utvecklingszoner får tillräcklig näring genom att följa gången i en lärobok.34 Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv är ändå på många sätt mycket aktuell i dagens pedagogiska debatt, 

och det har haft stort inflytande på den svenska skolan. 

 

3. Rollspel 
Simuleringar och rollspel går under begreppet ”upplevelsebaserat lärande”. Detta är en bred 

rubrik som innefattar alla sorters lärandesituationer vilka låter deltagarna, eller eleverna, vara 

aktiva i någon form av uppgift genom diskussion och resonemang utifrån en upplevelse. 

Dessa uppgifter behandlar ofta konkreta händelser i en föreställd miljö.35  

 

3.1. Centrala begrepp 
Gränserna tycks vara något flytande gällande simuleringar och rollspel. Det är två metoder 

som på många vis liknar varandra. Dock finns det en skillnad i själva betydelsen av begreppet 

roll. Gränserna mellan rollspel och simuleringar utreds nedan. 

 

Nilsson och Waldemarson formulerar sin syn på rollspel på följande vis: ”I ett rollspel ber 

man människor att inta olika positioner eller roller i vissa simulerade eller spelade 

situationer.”36 Det liknar på så vis ett skådespel där deltagarna inte är utbildade eller tränade. 

Att deltaga i rollspel handlar om att spela en roll, och att träda in i en annan identitet och 

                                                            
32 Maltén, A. 1997. s. 130 
33 Illeris, K. 2007. s. 134 
34 Illeris, K. 2007. S. 80 
35 http://www.grul.se/e107_plugins/content/content.php?content.9 080418 
36 Nilsson, B & Waldermarson, A-K. 1988. s. 10 
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ställning under en begränsad tid. Söderberg och Westin menar att en del av poängen är just att 

spela en roll och vara någon annan än sig själv. Denna möjlighet kan ge en trygghet då rollen 

inte är deltagarens ansvar i realiteten, på samma vis som om det hade varit en verklig situation 

och rollen deltagarens verkliga karaktär.37  

 

Med rollspel erbjuds deltagarna ett alternativ till att nå kunskap än vid undervisningsmetoder 

som enbart tilltalar den kognitiva utvecklingen. Rollspel syftar även till att utveckla 

deltagarna genom deras emotionella sidor. Undervisningen får på så vis en annan mening 

enligt Bolton och Heathcote: 
Not unlike any other teacher/student modus operandum one would think, but requiring your 
students to role-play is uniquely challenging, for the ’embracing of knowledge’ is not a 
matter of instruction or absorption: it is to be achieved by entering the fiction in a way that 
makes the required knowledge their own. When your class engage in role-play they are not 
receiving knowledge or acquiring knowledge but making it – and they realise that they are 
doing so. When they leave your session they do so recognising what they now know. This 
shift from the ’normal’ passing on of knowledge to the ’making’ of it calls on ones 
humanness in a way not normally associated with an instructional context. It is both 
challenging and exposing.38 

  

Yngve Hansson har under ett antal år använt sig av simuleringar i sitt arbete i skolans värld. 

Simuleringar är precis som rollspel en form av informellt drama, dock med den skillnaden att 

i simuleringar tilldelas deltagarna inga specifika roller med beskrivningar om rollernas 

egenskaper och förutsättningar. Meningen med simuleringar är att deltagarna ska agera utifrån 

sina egna förkunskaper och uppfattningar. ”Rollerna i simuleringar handlar om funktioner, 

medan rollerna i informella dramer rör personer, deras egenskaper och känslor./…/ 

Deltagarna är sig själva, men med olika funktioner.”39 För övrigt är metoden liknande 

rollspelets: det är en föreställd situation som deltagarna ska agera i under givna former. 

Således bör enligt Hansson, spel med icke detaljerade roller räknas som simuleringar. Min 

uppfattning är att det existerar en relativt klar skillnad mellan dessa två begrepp, men att det i 

praktiken lätt kan uppstå gränsfall mellan dem. En simulering kan mer likna ett rollspel om 

ledaren tilldelat deltagarna roller med vissa detaljer, eller om deltagarna själva träder in i 

roller under simuleringens gång. På samma vis kan ett rollspel anta formerna av en simulering 

om deltagarna inte tilldelats eller själva skapar detaljerade roller, men handlar under spelets 

förutsättningar. Denna uppsats behandlar både rollspel och simuleringar som pedagogisk 

                                                            
37 Söderberg, P. & Westin, W. 1984. s. 45 
38 Bolton, G & Heathcote, D. 1999 s. 57-58 
39 Hansson, Y. 2004. s. 15 
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metod. Då de har så pass liknande former kommer båda begreppen hädanefter att endast 

benämnas ”rollspel” för att motverka förvirring och för att underlätta läsningen. 

 

Rollspel finns i en mängd olika varianter och med olika syften. Det finns de som syftar till ren 

underhållning i brädspelsform. Sådana spel kan spelas i hemmet med några medspelare och 

kräver ingen utrustning mer än själva spelet med pjäser och regler. En annan form är de 

populära ”lajv-spelen” vilka kräver betydligt mer rekvisita än de klassiska brädspelen. Dessa 

spel föregås av minutiösa förberedelser där deltagarna förutom att de skapar sina roller också 

skapar sin rekvisita i form av kläder och ev. masker och smink. Dessa spel genomförs sedan 

som en form av improviserat drama i verkligheten under en bestämd tid. Dessa 

underhållningsspel har inget uttalat pedagogiskt syfte, och behandlas därför inte närmare här. 

Dock nämns de för att undvika missförstånd. 

 

3.2. Rollspel i undervisningssammanhang  

Denna uppsats behandlar pedagogiska rollspel som har ett pedagogiskt syfte till att utveckla 

individerna som deltar. Det är således en undervisningsmetod och den kan användas ”. . . för 

att underlätta inlärning av visst stoff, konkretisera kursavsnitt, ge handlingsberedskap inför 

vissa situationer, bearbeta problem m.m.”40 Det finns även inom denna gren av rollspel olika 

typer av spel indelat efter syftet med dem. Exempel på dessa typer och tänkbara syften med 

dem är: kunskapsspel för att fördjupa kunskaper, konfliktspel för att diskutera och bearbeta 

konflikt, kommunikationsspel för att öva upp kommunikationsförmåga, handlingsspel som 

förberedelse för svåra situationer och attitydspel för att bemöta och eventuellt förändra olika 

attityder.41 Beroende på vilka regler som spelet har, kan det delas in i ytterligare tre 

kategorier: bundet, ramlagt och fritt. Ett bundet spel har fasta roller och repliker och fasta 

ramar kring tid och rum. Ett ramlagt spel har en fast ram kring tid och rum, men lämnar 

utrymme för deltagarna till att göra egna ställningstaganden och repliker. Ett fritt spel har som 

namnet antyder, lösa ramar där spelet kan ta olika former från ett gemensamt utgångsläge. Tid 

och rum är här inte fast utan kan ändras under spelets gång. 42  

 

                                                            
40 Nilsson, B & Waldermarson, A-K. 1988. s. 12 
41 Nilsson, B & Waldermarson, A-K. 1988. s. 13-14 
42 Hermansson Adler, M. 2004. s. 197 
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Boréus som har erfarenhet av att använda rollspel som metod inom undervisning i 

statsvetenskap, ställer sig positiv till metoden. Samtidigt varnar hon för två negativa effekter 

som metoden kan medföra. Dessa är att vissa deltagare kan bli nervösa och ställa sig negativa 

till metoden, vilket dock kan ske i alla undervisningsformer då det är svårt att alltid 

tillmötesgå allas krav och önskemål. Därför menar Boréus att spelen måste kunna erbjuda 

möjlighet för deltagarna att välja en passiv roll om de så önskar. På så vis kan deltagaren välja 

hur pass aktiv insats den vill göra. Den andra effekten kan vara att det inom spelet blir ett 

starkt inslag av lekkänsla. Det kan vara roligt för de inblandade, men samtidigt dra fokus från 

det centrala i spelet. Därför bör spelen vara konstruerade så att syftet med dem är i fokus 

under hela spelets gång. Boréus menar dock att hon i sina försök aldrig har upplevt att en 

sådan eventuell lekkänsla har medfört att spelets syfte gått förlorat.43 Åsa Karlsson fann i sin 

studie över spelet Diplomati att relativt många deltagare ansåg att det var stor lekkänsla i 

spelet. Hon kunde dock inte avgöra om det hade en positiv eller negativ betydelse.44 En 

slutsats av detta är således att ledaren bör vara vaksam över hur deltagarna uppfattar spelet, 

samt se till att det finns utrymme för alla sorters personer inom spelet. 

 

De positiva effekter av rollspel som Boréus har märkt är att deltagarna får en chans att 

använda sina kunskaper istället för att enbart återge dem, de flesta deltagarna anser att det är 

en rolig undervisningsform vilket leder till ett ökat engagemang från deras sida. Dessutom ger 

rollspelet en mycket annorlunda form för deltagarna att uttrycka sig, vilket inte minst märks 

genom att studenter som i gemensamma diskussioner oftast är mycket tillbakadragna, i många 

fall agerar mycket aktivt i spelet. Boréus poängterar härmed att det är viktigt att blanda olika 

undervisningsmetoder för att kunna bemöta alla studenters eller elevers behov.45      

 

Rollspelet styrs alltid av en ledare, i skolsammanhang utav läraren eller annan vuxen personal. 

Det är ledaren som har ansvaret för övningen, och han/hon bör vara väl insatt i spelet så att 

deltagarna får tillräcklig information i inledningen. De råder skilda uppfattningar om hur pass 

aktiv ledaren ska hålla sig under spelets gång. Enligt Hansson menar Ken Jones som skrivit 

många böcker om simuleringar, att ledaren ska hålla sig helt utanför spelet under dess gång 

och inte visa några känslor alls, medan andra menar att ledaren ska vara där som ett stöd mer 

                                                            
43 Boréus, K. 1994 s. 5 
44 Karlsson, Å. 2005  
45 Boréus, K. 1994 s. 4 
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liknande en mentor och komma med uppmuntran och ibland tips till deltagarna.46 Oavsett 

vilket är det ledaren som har det pedagogiska ansvaret och resultatet av spelet är i mångt och 

mycket beroende av ledarens förmåga. Det är ledaren som håller i den avslutande 

diskussionen, vilken är oerhört viktig för att resultatet ska bli så givande som önskvärt. 

Hansson varnar för att spelets pedagogiska poänger t.o.m. riskerar att gå förlorade utan en bra 

uppföljning.47 Ledaren bör således kunna följa upp spelet på ett bra vis med ventilering och 

utvärdering bland deltagarna. Ett rollspel kan ibland sätta igång oväntade känslor, därför 

påpekar även Söderberg och Westin att uppföljningen är viktig: ”Det som upplevs jobbigt för 

deltagarna är att känslorna under spelet är verkliga både i spelet och efteråt.”48 Även om de 

flesta rollspel inte ger upphov till svåra emotionella upplevelser hos deltagarna, bör ledaren ha 

kunskap om att det ändå kan inträffa, och låta deltagarna få gå igenom dessa känslor i 

avslutningen av spelet. GRUL – Göteborgs Regionen Utbildning Upplevelsebaserat Lärande – 

har i flera år arbetat med bland annat att informera om och utveckla rollspel och simuleringar. 

De varnar också för eventuella effekter av oförberedda ledare då de pedagogiska intentionerna 

med arbetsformen kan gå förlorade. Ledaren bör således vara väl förberedd och ha ett uttalat 

syfte med övningen och vara kompetent till att hålla en god uppföljning.49   

 

När ett rollspel ska påbörjas är det viktigt att deltagarna är mentalt närvarande. Hansson 

påpekar vikten av att få deltagarna på rätt startpunkt. En grupp människor som samlas till en 

aktivitet är mentalt splittrad, eftersom deltagarna alltid tar med sig skilda erfarenheter till 

aktiviteten och tankarna kan vara upptagna på annat håll. I exempelvis en skolsituation kan 

eleverna vara upptagna med samtal och händelser som utspelats mellan två lektioner. Detta tar 

de med sig till sessionen med rollspelet. För att samla gruppens medvetande förespråkar 

Hansson s.k. ”isbrytare”.50 Det är övningar som ska skapa en god stämning i gruppen och 

rikta deltagarnas fokus på här och nu. Dessa övningar kan vara relativt okomplicerade. Ett 

exempel kan vara att låta deltagarna ordna sig på ett led utifrån deras längd eller 

bokstavsordning i förnamnet.  

 

En annan poäng med isbrytare är att skapa trygghet i gruppen. I skolsammanhang känner 

deltagarna oftast varandra. Dock är det ingen garanti för att det ska råda en god stämning 

                                                            
46 Hansson, Y. 2004. s. 50-52 
47 Hansson, Y. 2004. s. 25-26 
48 Söderberg, P. & Westin, W. 1984. s. 59 
49 http://www.grul.se/e107_plugins/content/content.php?content.10 080418 
50 Hansson, Y. 2004. s. 46-47 
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emellan dem. Tvärtom är det ingen hemlighet att det i skolklasser som i andra större grupper 

av människor finns olika grupperingar. Ett försök till att bryta dessa grupperingar åtminstone 

tillfälligt, kan då vara att använda isbrytare. Som lärare är det också viktigt att känna sina 

elever vid rollspel, då det som redan nämnt kan stimulera många känslor och ibland ge 

upphov till oväntade situationer. En viss insikt om grupperingar i klassen kan i sådana fall 

vara värdefull. Bolton och Heathcote menar att det även är bra att känna sin klass bra för att 

kunna hantera personer som inte vill deltaga eller som är nervösa för spelet.51 Nilsson och 

Waldemarson anser att alla kan deltaga i ett rollspel, eftersom det inte handlar om att spela 

teater, men att det underlättar mycket om deltagarna känner varandra och vet vad ett rollspel 

innebär innan de påbörjar spelet.52 

 

3.3. Tre exempel på rollspel 
Nedan följer ett avsnitt med tre exempel på olika rollspel. De är hämtade från olika 

pedagogiska sammanhang, och visar tydligt den bredd som finns inom ämnet.  

 

Gymnasieläraren Carina Torstensson har skrivit rollspelet Svensk stormaktstid. Det är avsett 

för historieundervisning på gymnasienivå, och finns tillgängligt på internetsidan Lektion.se, 

där lärare kan lägga ut sina lektionsplaneringar till inspiration för andra. Spelet går ut på att 

eleverna delas in i fem grupper utefter fem olika samhällsklasser (kung, adel, präst, borgare 

och bonde), där varje grupp först ska genomföra forskning om sitt tilldelade stånd. Till hjälp 

har de frågor som exempel på vad som kan vara bra att ta reda på, till exempel ”Vilka 

rättigheter respektive skyldigheter har kungen?”. Efter gruppernas studie av sina tilldelade 

stånd, genomförs så ett rollspel där deltagarna representerar människor tillhörande de olika 

stånden. Själva spelet utspelar sig på ett riksdagsmöte, och deltagarna ska diskutera utökad 

makt för stånden, genom att argumentera för sitt eget stånd. Spelet avslutas med en 

återkoppling och diskussion om bland annat demokrati idag och hur stormaktstidens 

maktstruktur såg ut, likheter och skillnader mellan dem.53  

 

Svensk stormaktstid är ett exempel på ett rollspel författat av en förmodad lekman inom 

metoden. Nivån på spelet är relativt enkel, liksom instruktionerna. Den text som är tillgänglig 

på Internet är en kopia av författarens instruktioner till eleverna. Därför finns det anledning att 
                                                            
51 Bolton, G & Heathcote, D. 1999. s. 60-62 
52 Nilsson, B & Waldemarson, D 1988. s. 23-24 
53 Torstensson, Carina. 2005. Lektion.se 
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tro att författaren har fler tankar och diskussionsfrågor planerade än de som är utskrivna, då 

deltagarna inte bör få exakt all information i förväg. Det är således upp till den som tar efter 

och vill leda detta rollspel att lägga sin egen prägel på det och tillägga lämpliga 

diskussionsfrågor. Spelet syftar till diskussion och fördjupning. Utefter informationen som 

ges i instruktionerna tolkas att det inte eftersträvas några emotionella effekter.  

 

Spelet Diplomati av Per-Arne Karlsson handlar om den politiska situationen i Europa före 

första världskrigets utbrott. Deltagarna delas in i sex mindre grupper, som tilldelas varsitt land 

att representera. Därefter får grupperna information om sina militära förutsättningar, innan de 

söker mer information om landets politiska läge. Länderna ska sedan genom att skicka 

telegram sinsemellan, försöka att bilda allianser med andra länder för att förbättra sitt eget 

läge. Ledaren har här en aktiv funktion som förmedlare av dessa telegram. Spelet delas in i 

två omgångar, där den första avslutas med en diskussion om utfallet av spelet. Omgång två 

introduceras med en text om skotten i Sarajevo. På detta vis informeras deltagarna om det nya 

politiska läget. Länderna samlas därefter för att ta ställning till situationen, och besluta om hur 

de ska gå vidare. Även under denna spelomgång spelar telegrammen stor roll, då det är de 

som utgör diplomatin och avgör utfallet. Omgången avslutas med en ny diskussion om vad 

som hänt. Ledaren har här en ny roll i att vara den som bedömer vilket land som klarat sig 

bäst, även i fall av krig avgör ledaren utgången. Eventuellt kan detta göras med en tärning.54 

 

Lärarstudenten Åsa Karlsson genomförde i sitt examensarbete en studie på det aktuella spelet 

Diplomati. I fyra omgångar ledde hon en niondeklass i spelet. Den första omgången spelades i 

repetitionssyfte det vill säga efter att klassen hade läst om första världskriget. Karlsson tog av 

tidsskäl bort den första delen där eleverna ska fördjupa sig i sina respektive länder. Eleverna 

försågs istället med samlad information om ländernas olika förhållanden. Därefter 

genomfördes spelet enligt instruktionerna. Karlsson förkastade författarens förslag om att 

använda tärning för att avgöra utfallet av spelet, då det inte fyllde någon god funktion. 

Eleverna var i majoritet positiva till spelet. Därefter genomfördes således ytterligare tre 

spelgenomgångar. Karlsson ändrade vissa delar i spelet och lät det fortsättningsvis bygga på 

Wallquists Alliansspel. Eleverna fick inte kännedom om vilka specifika länder de 

representerade, utan de benämndes endast med bokstäver. Detta gjorde att eleverna inte hade 

den verkliga utgången klar för sig på förhand och deras handlande styrdes inte på samma vis. 

                                                            
54 Karlsson, Per-Arne. 1999 s. 56-60 
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Karlsson menar att detta gjorde att spelet fick en högre nivå, då elevernas förmåga till att 

analysera och skapa sammanhang involverades i processen på ett djupare plan. De olika 

spelomgångarna gav skilda resultat. De hade skilda förutsättningar i lektionstid och antal 

elever. En av omgångarna gav mer negativ respons än de övriga. Detta har Karlsson svårt att 

förklara, men menar att tänkbara anledningar är tidsbrist under genomförandet, 

samarbetssvårigheter i grupperna eller en på förhand negativ attityd mot rollspel. Karlssons 

resultat av undersökningen visar att spelet med fördel kan användas som en introduktion till 

ämnesområdet, då eleverna inte har kunskap om hur alliansbildningarna såg ut. Hon påpekar 

också att den omgång som fick mest negativ respons vittnar om att metoden kanske inte 

passar alla elever.55 

 

Diplomati är avsedd för grundskolan. Spelet skulle dock även kunna passa för gymnasiet som 

en ingång till diskussion om det världspolitiska läget under 1900-talets första decennier. Åsa 

Karlssons undersökning visar att det finns många moment i spelet som med fördel kan 

modifieras, och detta kan inbjuda till experimenterande på egen hand. På detta vis skulle 

spelet kunna anpassas till gymnasienivå och efter elevernas förutsättningar. Diplomati och 

Svensk stormaktstid är två exempel på relativt okomplicerade rollspel som den enskilda 

läraren kan genomföra i sitt klassrum vid intresse. Följande rollspel är ett exempel på ett 

mycket mer komplicerat spel. 

 

Eklund, Danielsson och Westergren beskriver ett rollspel som utarbetades av Kalmar museum 

i ett projekt kallat Historiska rollspel med tonåringar. Projektet vände sig till högstadie- och 

gymnasieskolor, med syfte att:  
ge även tonåringar möjlighet att under skoltid få vara med och levandegöra sin lokala 
historia genom ett rollspel där moraliska frågeställningar, aktuella både i dåtid och i nutid 
vävs in i handlingen. Livsfrågor tolkade i historisk miljö! /…/ De skulle få möjlighet att 
leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som funnits för människans liv och 
verksamhet. Detta skulle kunna ge ett ökat historiemedvetande och ett historiskt perspektiv 
på tillvaron. Elevernas kunskaper och upplevelser av det förflutna kan på det sättet bidra till 
en bättre förståelse av nutiden.56  

 

Detta rollspel har karaktären av så kallat lajv där deltagarna deltar fysiskt genom att byta 

kläder och praktiskt utföra sina handlingar. Spelet utspelar sig alldeles i slutet av 1800-talet, 

och deltagarna går hundra år tillbaka i tiden för att se och uppleva hur en dag kunde te sig för 

bruksarbetare på Södra Bruket i Degerhamn. På så vis får historien en lokal förankring. 

                                                            
55 Karlsson, Åsa. 2005  
56 Eklund, H. & Danielsson, P. & Westergren, E. 2001 s. 13 
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Elevgruppen delas efter kön. Detta motiveras med att det ska illustrera den starka 

könsskillnaden som rådde under den aktuella tiden. Spelet strävar efter att efterlikna 1800-

talets situation så realistiskt som möjligt. Därför kläs deltagarna i tidstypiska kläder och 

uppmanas att ”tänka bort” moderniteter som eventuella lyktstolpar och trafikljud, samtidigt 

som klockor och mobiltelefoner plockas bort. Spelet kan efter en kort introduktion påbörjas. 

Museipersonalen agerar med i spelet, och det är de som för handlingen framåt genom att spela 

vissa roller. Spelet har ingen speciell uppgift som ska lösas av deltagarna utan det är själva 

spelets gång som är i fokus. Under det aktuella spelet sysselsätts flickorna med tidstypiskt 

”kvinnogöra” såsom matlagning och städning, medan pojkarna ägnar sig åt smide eller 

träarbete. Under spelets gång kan det komma oväntat besök av personer som kan ändra 

handlingen genom sitt agerande. I spelet ingår en gemensam måltid där alla samlas och 

dryftar olika livsfrågor. Efter måltiden inträffar något som ger en dramatisk avslutning, och 

sedan avrundas spelet med en gemensam aktivitet.57 

 

Författarna redogör för hela arbetsgången med detta rollspel, och för- och efterarbetet är minst 

lika viktigt som själva spelet. Projektet förutsätter ett relativt nära samarbete mellan museet 

och den specifika skolan. Lärarna får förbereda sig väl inför spelet genom att delta i 

fortbildningsdagar där de får fördjupa sig i tiden för spelet. De delger sedan eleverna vad de 

lärt sig och eleverna får undersöka tidsperioden, utefter egna intressen och funderingar. De 

ska också skapa sina egna roller med beskrivning av identiteter och historia. Detta gäller även 

läraren. Alla ska ha egna roller i spelet, sedan är det upp till den enskilda deltagaren att avgöra 

hur pass aktivt som den vill agera i sin roll. Efter noggranna förberedelser är det dags för 

spelet som genomförs på en hel- eller halvdag. Författarna menar att eleverna i början kan 

vara lite skeptiska till idén, men att de flesta snart är med i spelet. Efter spelet är avslutat hålls 

en diskussion där dagen summeras. Det är dock inte slut där. När eleverna är tillbaka i sin 

skolvardag fortsätter projektet med diskussion och reflektion. På vilket sätt detta genomförs är 

upp till läraren.58 

 

Detta mycket ambitiösa projekt skiljer sig på många vis från de föregående två exemplen på 

rollspel. Det kräver mycket resurser bland annat i form av pengar, tid och personal. Utan 

ekonomiskt bidrag och ”eldsjälar” som kan engagera sig i att ta fram rekvisita och ramarna för 

                                                            
57 Eklund, H. & Danielsson, P. & Westergren, E. 2001 
58 Eklund, H. & Danielsson, P. & Westergren, E. 2001 
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spelet blir ett spel av dylik omfattning mycket svårt att genomföra. Detta exempel är 

intressant att ha med som kontrast mot de tidigare mer ”klassrumsbundna” spelen.  

 

Alla tre spelen kan klassas som ramlagda rollspel och är utformade för att användas inom 

historieundervisning. Svensk stormaktstid motsvarar ett kunskapsspel och eventuellt även ett 

kommunikationsspel. Diplomati är ett konflikt-, kommunikations-, och eventuellt 

kunskapsspel beroende på när i undervisningen det genomförs, om det är som en introduktion 

eller repetition av avsnittet. Historiska rollspel med tonåringar är ett kunskapsspel, men även 

kommunikationsspel då det spelas i grupp med delvis syfte till att diskutera livsfrågor. 

 

3.4. Rollspel enligt pedagogiska teorier 
Dewey menar att lärande sker genom att arbeta praktiskt, och att sedan dra erfarenheter från 

det arbetet.59 Rollspel kan i mångt och mycket svara mot Deweys teori om lärande. Ett 

rollspel innebär att eleven får medverka i en praktisk uppgift, långt ifrån att endast läsa en text 

eller att lyssna på en lärare som håller genomgång. Det är inte heller uppgifter där eleven ska 

svara på frågor eller fördjupa sig inom ett område. Vissa rollspel kan innehålla element av 

detta, men de tillhör inte själva poängen med spelet, vilket är att få nya perspektiv och 

erfarenheter genom känslomässigt eller fysiskt deltagande. Dewey menar att elevens sinnen 

ska involveras i lärandeprocessen genom att ta sin utgångspunkt i en konkret händelse eller 

upplevelse för att sedan kunna omvandlas till ett abstrakt begrepp.60 De ovan nämnda 

exemplen på rollspel innehåller alla vissa förberedelser innan själva spelfasen börjar. Således 

ger de ingen konkret upplevelse direkt, utan det kommer senare i processen. På så vis skjuts 

upplevelsen upp för att eleverna ska kunna sätta sig in i sammanhanget innan själva spelet 

påbörjas. Dock innehåller spelet sedan en konkret upplevelse det vill säga själva spelfasen, 

som deltagarna efteråt bearbetar i diskussion och eventuell ytterligare uppföljning. Det är 

meningen att de i uppföljningen ska lära sig av sina erfarenheter i spelet och nå nya insikter.  

 

Dewey menar vidare att problemlösning bör ske i grupp.61 Både Svensk stormaktstid och 

Diplomati uppfyller denna önskan i det att deltagarna arbetar i grupp när de försöker lösa sina 

dilemman. Historiska rollspel med tonåringar gör det inte i riktigt samma mån genom att 

varje deltagare gestaltar sin egen skapade roll och de agerar helt utifrån sig själva, även om de 
                                                            
59 Kroksmark, T. 2003. s. 374 
60 Stensmo, C. 1994. s. 186 
61 Stensmo, C. 1994. s. 186 
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gör det inom en större grupp. De utför vissa praktiska sysslor i gruppen till exempel tar 

flickorna hand om tvätten vilket de kan samarbeta kring, men de tar sina beslut helt på egen 

hand. Deweys teori passar i många delar väldigt bra in på laborationer och exkursioner som 

undervisningsmetod. Dock visas det här att den även stöder rollspelet på många punkter.  

 

Vygotskijs teori berör lärandet som en social process. Han menar som Dewey, att lärande är 

socialt och bör ske i grupp. Detta för att deltagarna ska kunna sporra varandras utveckling 

genom den proximala utvecklingszonen.62 När Dewey betonar det praktiska arbetssättet 

understryker Vygotskij snarare värdet av att arbeta i sociala sammanhang. Rollspelet är som 

tidigare nämnts, just ett socialt sammanhang där deltagarna möts och hanterar en situation 

tillsammans. Dock är det inte lika lätt att se den proximala utvecklingszonens plats i 

rollspelet. I den hjälper individer i en grupp varandra genom att de har olika kunskaper och 

insikter i ämnet. De lyfter varandra till en högre intellektuell nivå. Rollspel syftar också till att 

beröra både den emotionella och intellektuella utvecklingen hos deltagarna. Det behöver inte 

motsvaras av en utvecklingszon där någon har mer kunskap inom området än någon annan. 

Vygotskij åsyftar främst läraren som den som lockar eleven genom utvecklingszonen. Det kan 

dock tänkas att det i heterogena elevgrupper finns någon som har större kunskap än de andra 

och på så vis kan ta lärarens funktion i utvecklingszonen. Inte genom att undervisa sina 

klasskompisar i gruppen, men genom att de diskuterar sinsemellan. I Svensk stormaktstid och 

Diplomati är målet med övningen främst att utveckla elevernas intellektuella kunskapsnivå 

genom diskussioner och försök till att hantera situationen genom problemlösning i grupp. De 

är inte lika inriktade mot emotionell utveckling som Historiska rollspel med tonåringar är. 

Således stämmer de två första spelen mer in mot Vygotskijs teori än vad det senare gör.  

 

Piaget delar in barnets utveckling i olika stadier. De säger vad ett barn borde kunna vid vissa 

åldrar. När barnet börjar gymnasiet är det i 16-årsåldern, och benämns ofta som ungdom. Det 

närmar sig vuxenåldern, och vid den åldern borde barnet vara så pass utvecklat att det kan 

begripa problem och resonemang av mer abstrakt och komplex karaktär än tidigare.63 Även 

om barns utveckling till synes många gånger verka följa ett visst mönster, får det inte 

förglömmas att det inte är alla som följer detta mönster. Piagets stadieindelning har fått kritik 

för detta. I ett gymnasiesammanhang kanske inte alla elever har nått samma intellektuella 

nivå, trots att de är i samma ålder och går samma sorts utbildning. Om så är fallet är 
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63 Kroksmark, T. 2003. s. 420-430 
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Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen idealisk vid grupparbete, då eleverna 

kan lyfta varandra till högre nivåer.  

 

Både Vygotskij och Piaget menar att läraren måste se elevens individuella behov och utforma 

undervisningen efter det. En stor skillnad är dock att Vygotskij ser till miljön genom sociala 

och kulturella sammanhang, medan Piaget ser till arvet som avgörande för en persons 

utvecklingsmöjligheter. Vilket av perspektiven som åberopas kan det ändå hävdas att rollspel 

i många fall kan vara anpassat till individens förutsättningar och behov. Detta gäller främst 

Historiska rollspel med tonåringar, då det ger utrymme för deltagaren att själv bestämma hur 

aktiv den vill vara. Om deltagaren så önskar så kan den välja en mycket tillbakadragen roll 

utan att någon funktion i spelet påverkas. Spelet bygger inte på gruppsamarbete i samma mån 

som Svensk stormaktstid och Diplomati gör, då deltagarna i dessa spel ska resonera sig fram 

till en lösning tillsammans. Dock kan det vara en annan sak om rollspelet syftar till att 

fördjupa intellektuell kunskap, då det kan bli svårt att anpassa spelet till varje enskild elevs 

behov enligt deras proximala utvecklingszoner. I sådana fall måste läraren utforma 

individuella roller med speciella egenskaper och utmaningar för varje elev.  

 

Eftersom Dewey menar att det är viktigt att eleverna ser målen med all undervisning64 bör de 

vara klart uttalade i rollspel. I de exempel som är med i denna studie har inget av dem ett 

preciserat mål riktat speciellt till eleverna, utan målen är mer outtalade och de som finns är 

riktade till läraren eller ledaren. Svensk stormaktstid syftar till att eleverna ska lära sig mer om 

stormaktstidens samhälle, främst ståndens maktpositioner och möjligheter kopplat till 

diskussioner om dagens samhälle och olika maktpositioner inom det. Målet med Diplomati är 

att fördjupa, befästa eller introducera kunskap och insikt om det politiska läget i Europa före 

och under första världskriget. Målet med Historiska rollspel med tonåringar är dock något 

mer explicit genom att det finns en syfteformulering med hela projektet. Hur dessa mål 

formulerades för eleverna inför de enskilda spelen framgår inte. För att målen ska kunna nå 

fram till dem krävs att de är relevanta för elevernas egen värld. Således är det upp till läraren 

hur den formulerar målen för övningen för sina elever, även om det kanske inte är uttalat i 

instruktionerna. Att tillgängliga rollspel är så pass anpassningsbara till olika sammanhang kan 

vara både en styrka och en svaghet, då de i vissa fall kräver en hel del justeringar för att 

stämma in på elevgruppers skilda behov.  

                                                            
64 Kroksmark, T. 2003 s. 372-377 



  29 

 

De ovan nämnda exemplen på rollspel kan ge olika sorters kunskap. Svensk stormaktstid 

syftar till att eleverna ska nå de första tre stegen i Blooms taxonomi, det vill säga knowledge, 

comprehension och application. Detta genom att faktakunskaperna måste vara med som en 

grund för själva spelet, och eleverna själva samlar in fakta innan spelfasen påbörjas. 

Comprehension och application är med då faktakunskaperna måste förstås och tillämpas för 

att spelet ska fungera. Stegen analysis, synthesis, och evaluation är inte aktuella i spelet i 

samma mån. Spelet är en fördjupning där faktakunskaperna ska befästas och elevernas 

uppfattning vidgas. Genom den avslutande diskussionen eftersträvas dock stegen analysis och 

synthesis genom att spelet kopplas till dagens demokratiska situation, och det blir aktuellt att 

kunna jämföra. Detta moment är dock i mycket stor utsträckning beroende av hur läraren 

väljer att behandla det och det är inte motiverat att påstå att dessa steg involveras, då denna 

jämförelse kan vara mycket grund. 

 

Diplomati syftar till knowledge genom faktainsamlingen om de specifika ländernas olika 

förutsättningar. Comprehension är en förutsättning för att kunna gå vidare i spelet. Genom 

telegrammen försöker eleverna sedan skapa allianser. Detta moment ger application då 

eleverna får använda sin kunskap och försöka påverka utfallet av spelet. Stegen analysis, 

synthesis och evaluation eftersträvas inte genom spelet. I Åsa Karlssons version av spelet 

fokuserades på själva alliansbildandet. Eleverna blev tilldelade viss information om sina 

länders förutsättningar och ombads inte att leta fakta själva. Karlsson menar att hennes 

version ställde högre krav på eleverna då de inte fick kännedom om vilka verkliga länder de 

representerade, eftersom de annars lättare styrdes av de verkliga förhållandena.  Hon anser att 

spelet med fördel kan användas som en introduktion till första världskriget då eleverna inte 

besitter några stora kunskaper om området. Eleverna får då faktakunskaperna efter själva 

spelfasen. Genom Karlssons version av spelet får spelet sitt värde i efterarbetet då 

diskussioner om spelet kopplat till det historiska skeendet diskuteras. De steg som eftersträvas 

med denna version av spelet är också knowledge, comprehension och application som i Per-

Arne Karlssons ursprungliga version. I Åsa Karlssons version eftersträvas även analysis och 

synthesis. Dock är inte spelet upplagt så att dessa steg är en förutsättning för att kunna lösa 

uppgiften.  

 

Historiska rollspel med tonåringar syftar i sin tur främst till den emotionella upplevelsen av 

rollspelet. Genom spelets förberedelser får eleverna leta fakta om den tid som spelet ska 
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utspelas i. På det viset inbegrips knowledge. Eleverna måste förstå fakta för att kunna använda 

sig av den i spelet, precis som de andra två exemplen ovan. Genom spelets extra praktiska 

karaktär får de många möjligheter att tillämpa dem. Därigenom involveras stegen 

comprehension och application, medan de senare stegen inte är aktuella.  

 

Av de ovan nämnda spelen kan således konstateras att de tre första stegen i Blooms taxonomi 

gynnas av rollspel som undervisningsmetod. Rollspelen kan även sträva mot de övre stegen i 

taxonomin, men i vilken grad de gör det beror till många delar på hur ledaren väljer att lägga 

upp spelet, vid vilken tid i undervisningen som det läggs in – som introduktion till ett 

arbetsområde, mitt i det, eller som repetition och avslutning på det – samt nivån på 

uppföljningen. Det är i uppföljningen som de högre insikterna nås, detta sker genom 

diskussioner och genomgång. Spelets gång och deltagarnas agerande får då sin förklaring. 

Rollspel kan således användas som en ingång till diskussion, eller som en illustration över ett 

skede. Inte minst är det ett inslag i undervisningen som elever ofta uppskattar då de får vara 

aktiva och arbeta på ett annat sätt än vad de ofta är vana vid. Detta är både Boréus och 

Karlsson övertygade om.      

 

Evaluation är det steg som inte kan sägas i direkt mening främjas av rollspel. Även synthesis 

och analysis har svag anknytning till rollspel. Dock är det som redan nämnt, till mycket stor 

del upp till hur läraren lägger upp undervisningen. Det är läraren som leder undervisningen 

och som är den som ska känna till sina elever och deras behov. Läraren kan anpassa 

uppföljningen av spelfasen så att den svarar till elevernas behov och nivå genom hur pass 

avancerade frågor eller hur mycket analys läraren har med i den.  Att generalisera kring vilka 

kunskapssteg som kan uppnås genom rollspel som metod visar sig vara svårt då dessa spel 

kan skilja sig mycket sinsemellan till upplägg och mål. De tre exempel som behandlas i denna 

uppsats visar prov på detta.  

 

3.5. Läroplanen, Lpf 94 
Det fastslås i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, att gymnasiets 

huvuduppgift är kunskapsuppdraget, att ”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper.”65 Därefter följer fler kommentarer om 

skolans uppdrag gentemot eleverna, såsom att den ska göra eleverna rustade för samhällets 

                                                            
65 Lpf 94, s. 5 
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krav i en föränderlig värld, samt att den ska uppmuntra och ge dem förutsättningar för ett 

livslångt lärande. Eleverna ska behärska informationssökning, vilket är synnerligen angeläget 

i dagens informationsrika samhälle. Läroplanen visar på detta vis en medvetenhet om den 

snabba utvecklingen som fortlöpande sker i dagens samhälle, vilken tycks ha eskalerat sedan 

år 1994, då läroplanen antogs. Gällande hur eleverna ska arbeta nämns att de ”skall i skolan få 

utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både 

självständigt och tillsammans med andra. Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och 

sociala kompetens.”66  

 

Lpf 94 har ett avsnitt kallat Kunskap och lärande, där synen på undervisning och kunskap 

behandlas särskilt. Det fastslås att enskilda skolor ska hålla aktiva diskussioner om 

kunskapsbegreppet, i vilka olika former av kunskap ska inbegripas. Detta för att reflektera 

över vilken typ av kunskap som krävs i dagens samhälle och vilken typ som kommer att 

krävas i framtiden.67 Förutsättningen för att en sådan diskussion ska kunna föras, är att det 

råder en nyanserad bild av kunskap bland personalen på den enskilda skolan. Om så inte är 

fallet, kan det bli problem att uppnå denna föreskrivna diskussion om kunskapsbegreppet. Det 

är sannolikt att skolor speciellt inriktade på en viss sorts pedagogik, har en mer likriktad syn 

på kunskap än skolor som inte syftar på en särskild pedagogisk väg. Läroplanen föreskriver 

dock dylika diskussioner, för att nyansera kunskapssynen i det rådande, såväl som i det 

framtida samhället.  

 

De fyra kunskapsbegreppen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, presenteras som 

tidigare nämnt i läroplanen utan en djupare förklaring av begreppen. Det kan ses som en brist, 

då det är en förutsättning att dessa begrepp är förklarade för att de verksamma lärarna ska 

kunna tillämpa dem i sin dagliga undervisning. Nuvarande formulering lämnar stort utrymme 

för personliga uppfattningar. Detta behöver i sig inte vara fel, då det inbjuder till diskussioner 

om individuella uppfattningar om kunskapsbegreppen, som ju också påbjuds av läroplanen. 

Dock är utrymmet även stort för förvirring angående dessa begrepp med nuvarande 

formulering. Av den anledningen borde begreppen utredas något mer ingående. Blooms 

kunskapstaxonomi har redan presenterats i uppsatsen. Den är ett alternativ till de fyra F:en då 

den är mer preciserad och genom det relativt enkel att tillämpa.  

 

                                                            
66 Lpf 94, s. 5 
67 Lpf 94, s. 6 
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Vidare säger läroplanen att ”undervisningen ska ge ett historiskt perspektiv, som bl.a. låter 

eleverna utveckla beredskapen inför framtiden”68. Detta budskap är ur ämnet historias håll 

tämligen självskrivet, då historieämnet handlar om just detta, att utveckla beredskap för 

framtiden genom studier av det förflutna och jämförelser med nutiden. Dock är det historiska 

perspektivet inte lika självskrivet i andra ämnen. Därför är det positivt att det omnämns i 

läroplanen, eftersom det framför allt ur en historielärares synvinkel är viktigt att all 

undervisning har ett historiskt perspektiv för att eleven ska kunna utveckla ett sammanhang. 

Detta är också omnämnt i Lpf 94: ”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får 

möjlighet att se samband”.69 Dessa samband kan gälla såväl inom det aktuella 

undervisningsämnet som mellan de olika ämnena. Kunskap är inte särdeles värdefull om den 

inte går att applicera på andra områden än det vid inlärningssituationen aktuella 

sammanhanget. Läroplanen kommenterar också att eleven ska ges möjlighet till att reflektera 

över sina upplevelser. Reflektion och uppföljning är mycket viktigt i rollspel, då det till och 

med kan förlora sin mening utan sådan, vilket Hansson varnar för.70  

 

Angående utveckling betonar Lpf 94 att skolan bör arbeta med utvecklingsarbete genom 

självkritik: ”För att en skola skall utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina 

undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder.”71 Denna 

passage hör ihop med ovanstående stycke om att skolan skall hålla aktiva diskussioner om 

kunskapsbegreppet. För att vara dynamiska arbetsplatser för både lärare och elever bör 

skolorna hålla sådana diskussioner, och de bör inbegripa bland annat arbetsformer och mål. 

Med denna diskussion hör även en medvetenhet om elevernas individuella förutsättningar och 

behov. Då det är eleverna som går i skolan, som är föremålen för undervisningen och hela 

skolverksamheten, vore det ytterligt fel att inte ha dem centralt i medvetandet. Lpf 94 påpekar 

att läraren skall: ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande /…/ i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska 

kunskaper som främjar elevernas lärande”.72 ”Eleven i centrum” är ett vanligt slagord inom 

skolans värld. Det påminner om att skolan handlar om varje elev som går i den, och att 

skolans personal ska hålla varje enskild elev i centrum. Ovanstående citat från läroplanen 

belyser detta, och påtalar att varje elev är en enskild individ med individuella behov och sätt 

                                                            
68 Lpf 94, s. 6 
69 Lpf 94, s. 6 
70 Hansson, Y. 2004. s. 25-26 
71 Lpf 94, s. 7 
72 Lpf 94, s. 11-12 
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att tillägna sig kunskap. Undervisningen bör därför inte vara enformig och likriktad, utan 

läraren bör använda sig av olika metoder för att nå varje elev.  

 

Läraren ska låta sina elever få pröva olika sätt att arbeta på73, och det är rektorns ansvar att 

”undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande 

behov och förutsättningar.”74 Således finns en del passager i läroplanen som talar för 

varierade undervisningsformer där elevernas olika behov kan tillfredsställas, och där teori och 

praktik varvas. Detta talar för rollspelet som undervisningsmetod, då det kan användas som en 

metod där elever får vara aktiva och undervisningen varieras. Boréus poängterar just vikten av 

att variera undervisningsformer för att gynna elevernas olika stilar och behov.75 Det är 

värdefullt för varje lärare att påminnas om detta och att inte sluta sträva efter att nå alla 

elevers behov. 

 

3.6. Kursplanen – Historia A 

I kursplanen presenteras Historia för gymnasiet först med en gemensam text för samtliga 

kurser i historia på gymnasiet – historia A, B och C. I denna avhandlas ämnets syfte, karaktär 

och uppbyggnad samt mål att sträva mot. Ämnets mångsidighet och dess värde påtalas bland 

annat genom följande citat: ”Historia ger möjlighet till att stärka grundläggande värden som 

hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och 

grunden för demokratin. /…/ Historia är ett ämne med stor bredd både till sitt innehåll och sin 

karaktär.” I hela formuleringen av kursplanen framgår det att historieämnet har en viktig 

funktion i att bereda eleverna värdefulla insikter och rusta dem inför deras framtid. 

 

Vikten av källkritik poängteras både i ett av ämnets fem syften som i avsnittet om ämnets 

uppbyggnad och karaktär: ”Källkritiken är ämnets grund och ger särskilda möjligheter att 

befrämja en problematiserande och kritisk hållning inför texter, bilder och andra medier också 

i vår egen tid.” Denna formulering visar på medvetenhet om de många fällor som existerar i 

dagens multimediala samhälle, inte minst genom Internet. Dessa bör ha blivit än fler och 

problemet således än mer aktuellt än vad som var fallet år 1994, då kursplanen och läroplanen 

formulerades. De åtta målen att sträva mot är orienterade mot fördjupade kunskaper, insikter 

och perspektiv i det förflutna, det samtida samt det kommande samhället. Det är onekligen 
                                                            
73 Lpf 94, s. 14 
74 Lpf 94, s. 16 
75 Boréus, K. 1994 s. 4 
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stora mål och många elever når förmodligen aldrig upp till dem. Syftet med dem är ändå just 

att sträva mot dem. 

 

Det nämns inget om hur eleverna ska uppnå målen att sträva mot, eller målen att uppnå i 

kursplanen. Således är det upp till läraren att bedöma hur undervisningen ska utformas för 

bästa resultat. Här finns det många vägar att välja, och så länge som läraren följer läroplanen 

så är den fri att välja. Det understryks att detta givetvis inte får ge avkall på elevdemokratin, 

som givetvis bör vara ett självskrivet inslag i klassrummet. Eleverna ska vara delaktiga i hur 

undervisningen läggs upp rörande metoder och stoff. De enda vägledningarna eller tips om 

hur undervisningen kan utformas, som ges i kursplanen, formuleras enligt följande: 
Historia kan vara en brygga mellan olika studieinriktningar och ämnen och kan därigenom 
skapa synteser och djupare insikter. Temastudier och fördjupningar kan ge samma resultat. 
/…/ Ämnet historia lämpar sig särskilt för var och en att med olika slags 
presentationsteknik levandegöra och fördjupa förståelsen för människor och samhällen i vår 
tid och i gångna tider. 

  
Rollspel som undervisningsmetod passar genom den senare formuleringen angående olika 

presentationstekniker, bra in på historia A, genom att det enligt teori om rollspel är en metod 

som medverkar till att fördjupa och levandegöra sammanhanget. Bolton och Heathcote menar 

att deltagare i rollspel skapar mening genom att deltaga i spelet då de medverkar i ett 

sammanhang och genom sina sinnen får uppleva.76 Detta talar för rollspel som metod rörande 

att levandegöra och fördjupa kunskap och insikt. Dock är den första formuleringen om att 

”temastudier och fördjupningar kan ge samma resultat” inte tillräckligt preciserad för att 

gynna rollspel som metod. Den kan lika gärna åsyfta lärarledda lektionspass.   

 

Kursplanens opreciserade formulering kan vara en styrka för läraren och eleverna då det inte 

nämns något specifikt område som särskilt ska behandlas i undervisningen. Dock är historia A 

en sorts översiktskurs då den ska spänna över forntid till modern tid, och ”Centrala och för 

bildningen oundgängliga skeenden, företeelser och personer skall ingå.” Detta är vad som 

påbjuds av kursplanen angående kursens innehåll. På detta vis är det tämligen fritt i urvalet av 

undervisningsstoff, och det är upp till den enskilda skolan hur den utformar sin lokala 

arbetsplan, vilket ofta görs av de verksamma lärarna. Dessa arbetsplaner kan dock skilja sig åt 

beroende på de aktuella lärarnas historiesyn, och den kunskapssyn som råder på skolan.  

 

                                                            
76 Bolton, G & Heathcote, D. 1999 s. 57-59 
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Kursplanen för Historia A är inte heller särskilt utförlig i sin beskrivning av mål och 

betygskriterier.  Målen som eleven ska uppnå är:  

• Känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen.  

• Förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp.  

• Kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 

förändringsprocesser.  

• Kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den 

historiska kunskapens tidsbundenhet.  

• Kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv.  

• Kunna formulera sina tankar i historiska frågor.77 

Formuleringen av dessa mål är i huvudsak relativt klar. Dock är de fjärde och sjätte målen 

något oklara. Vad som åsyftas med ”den historiska kunskapens tidsbundenhet” och 

”historiska frågor” är inte förklarat. Därmed lämnar även kursplanen, såväl som läroplanen, 

utrymme för viss förvirring. Då eleverna ska kunna läsa och begripa betygskriterierna samt 

vad det är för mål som de ska ha uppnått efter avslutad kurs, borde kursplanen vara betydligt 

enklare och klarare i sin formulering än vad som nu är fallet.  

 

Kursplanens sex mål som eleverna ska uppnå, inbegriper alla Blooms grundläggande första 

kategorier knowledge och comprehension. Det första målet inbegriper dock enligt Blooms 

taxonomi endast knowledge då det handlar om att ”känna till”. Det andra målet inbegriper i 

sin tur knowledge och comprehension, då formuleringen påbjuder att eleven ska ”förstå 

innebörden”. Nästföljande mål handlar om att kunna analysera och tolka sammanhang bakom 

processer. Här inbegrips Blooms begrepp knowledge, comprehension, application, analysis, 

och synthesis. Det fjärde målet om att kunna beskriva skeenden med insikt i tidsbundenheten 

rör också knowledge, comprehension, application och synthesis, dock inte steget analysis, då 

det inte handlar om att kunna analysera i egentlig mening. Mål fem om att kunna diskutera 

aktuella händelser med ett historiskt perspektiv, syftar på knowledge, comprehension och 

synthesis. Det handlar inte om application i samma grad som det fjärde målet, även om det 

också finns med till viss del. För att kunna föra en diskussion måste personen veta hur en 

diskussion går till. Det sista målet som eleverna ska uppnå inbegriper knowledge och 

comprehension.  

 

                                                            
77 Kursplanen, HI1201, Historia A. 
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Betygskriterierna för betyget godkänt rör mest knowledge och comprehension. Det tredje 

kriteriet ”Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp”78, 

kan även inbegripa application, men det är inte givet att en elev vet hur den ska använda vissa 

begrepp trots den känner till begreppen och vet vad de innebär. På samma vis är även 

applications omfattning i följande kriterium – det fjärde kriteriet – av tveksam karaktär. 

Enligt detta ska eleven kunna formulera historiska problem med ”handledning”. Hur denna 

handledning kan se ut eller vilken omfattning som är acceptabel nämns inte. Det kan således 

tolkas som att eleven kan ha viss egen färdighet – application – men ändå behöver viss hjälp 

med att formulera sådana problem. Det kan även tolkas som att eleven inte har någon 

färdighet alls och inte hade klarat att formulera problem utan någon hjälp, men med viss 

handledning uppnår det. Det sista kriteriet för godkänt inbegriper application, analysis och 

synthesis genom att eleven ska kunna placera in sig i ett historiskt sammanhang. För att nå 

detta sammanhang krävs att eleven är insatt i historiska skeenden. Det sista steget evaluation 

blir inte aktuellt då kriteriet inte ställer krav på förmåga att värdera och jämföra.  

 

Gällande kriterierna för betyget väl godkänd ställer dessa som bekant mycket större krav på 

eleverna, än vad kriterierna för godkänd gör. Dessa kriterier inbegriper som sig bör fler steg i 

taxonomin än kriterierna för godkänt. De berör om inte alla sex, så i alla fall fyra eller fem av 

stegen. Evaluation, som inte är aktuellt i kriterierna för godkänt, inbegrips i kriterierna för väl 

godkänt i två av kriterierna, så som: ”Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang 

om historiska problem och källor, bearbetar materialet samt motiverar sitt 

ställningstagande.”79 

 

För att få betyget mycket väl godkänd, ska eleven ha uppnått så pass god kunskap att den 

behärskar alla stegen i Blooms taxonomi. Det sista kriteriet om källkritik är dock det kriteriet 

som mest stämmer in på Blooms sista steg evaluation, då eleven verkligen måste kunna 

värdera olika källor och jämföra dem. ”Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån 

bedömningar av olika källors och kvarlevors värde.”80 

 

Utrymmet för rollspel i kursplanen kan betraktas som gott. Det finns inget som direkt talar 

emot det, men inte heller något som talar direkt för det. Då det inte nämns något om hur 

                                                            
78 Kursplanen, HI1201, Historia A. 
79 Kursplanen, HI1201, Historia A 
80 Kursplanen, HI1201, Historia A 
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eleverna ska nå målen att uppnå, är det upp till läraren att utforma sin undervisning. Dock kan 

vissa passager i kursplanen ge viss vägledning. ”Ämnet syftar till att stimulera elevernas 

nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension. Det ger perspektiv på den egna 

personen.”81 Även om detta citat är brett stämmer det bra in på vissa rollspel, som till exempel 

Historiska rollspel med tonåringar. Detta specifika spel handlar mycket om livsfrågor förr 

och nu, vilket syftar just till att ge nya perspektiv på den egna personen och omgivningen. Till 

samma spel passar även följande citat in: ”Ämnet möjliggör inlevelse i gångna tider 

varigenom ett historiskt sinne kan utvecklas, det vill säga förmågan att bedöma gångna tiders 

människor utifrån deras förutsättningar och villkor. Detta ger samtidigt perspektiv på dagens 

samhälle.”82 Utefter beskrivningen av Historiska rollspel med tonåringar, passar detta spel in 

mycket bra.   

 

4. Sammanfattning och slutsats 

Denna uppsats handlar om rollspel som undervisningsmetod eventuellt kan passa in i skolans 

teori och praktik. De pedagogiska teorierna som använts var Deweys progressivism, Piagets 

konstruktivism och Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. I analysen fanns vissa 

element som stämmer in på rollspel som metod. Exempel på dessa är Deweys teori om 

lärande genom praktiskt arbete och erfarenheter som dras från det praktiska inslaget. Rollspel 

är just en upplevelse där deltagarna är aktiva själva. Vygotskij hävdar att lärande sker i sociala 

sammanhang, och att eleverna där lär av varandra genom att de har nått olika kunskapsnivåer. 

Detta stämmer också in på rollspel då det är just ett socialt sammanhang där deltagarna möts 

för att hantera en situation. Två av de för undersökningen aktuella spelen – Svensk 

stormaktstid och Diplomati – är inriktade på problemlösning i grupp, medan det tredje spelet 

– Historiska rollspel med tonåringar – inte innehåller samma sorts dilemma eller problem som 

måste lösas. Detta spel stämmer således inte lika bra in på Vygotskijs teori. Visserligen är det 

i högsta mån ett socialt sammanhang, men det problematiserade inslaget är inte lika 

framträdande. Både Vygotskij och Piaget menar att undervisningen måste utformas efter 

elevens individuella behov, vilket det finns många möjligheter till inom rollspel. Dock kan det 

bli mycket krävande för ledaren om denne ska utforma individuella rollkaraktärer och skapa 

olika moment i spelet för att möta allas individuella behov. Samtidigt konstateras det att 

rollspel ger stor möjlighet för deltagarna att själva välja den grad av aktivitet som de vill anta.  
                                                            
81 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId= 
82 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId= 
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Den främsta slutsatsen av undersökningen är att det är mycket svårt att dra några generella 

slutsatser om hur rollspel stämmer in på styrdokumenten och pedagogiska teorier. Detta 

genom att rollspel kan skilja sig mycket åt sinsemellan. De tre exempel på rollspel som 

presenteras i undersökningen har olika mål och upplägg. Främst är det Historiska rollspel med 

tonåringar som särskiljer sig genom dess karaktär av så kallat lajv och dess fokus på 

emotionell utveckling. Detta spel är ett exempel på ett mycket ambitiöst och kostsamt projekt, 

medan de andra två exemplen är mer vardagliga. De är dock inte sämre för det. De är fullt 

möjliga att genomföra i klassrummet utan rekvisita. Dock varnas för effekterna av en dåligt 

föreberedd ledare av ett rollspel, då deltagarna kan reagera olika starkt i spelet. Ledaren bör 

känna sina deltagare, samtidigt som den också bör vara väl förberedd för den uppföljande 

diskussionen. Det är i uppföljningen som spelet får sin mening och förklaring. Därför är den 

av mycket stor vikt, och ledaren bör kunna hantera diskussionen för att effekten av spelet ska 

bli god. 

 

Uppsatsen syftar ej till att bedöma huruvida rollspel är en god metod eller ej, då ingen 

fältundersökning genomförs. Den enda kommentar som kan ges till detta är att en lärare alltid 

bör vara medveten om att elever har olika behov. De lär sig på olika sätt och de har olika 

intressen och förkunskaper. Rollspel kan säkerligen passa många elever samtidigt som det är 

möjligt att det inte passar några av dem. Läraren i sin roll som rollspelsledare bör vara 

uppmärksam på detta, för att kunna hjälpa de elever som ställer sig avvaktande till metoden.  

 

Inget av de tre undersökta spelen hade preciserade mål anpassade till eleverna. De mål som 

finns med spelen vänder sig till ledaren och andra vuxna. Ledaren får i sin tur formulera 

målen och syftet för eleverna. Det poängteras härmed åter hur viktig lärarens, eller ledarens 

funktion är. Genom lärarens upplägg kan spelet anpassas till olika sammanhang. Rollspelens 

anpassningsbarhet efter förutsättningar och behov är både en styrka och en svaghet med 

metoden.  

 

Läroplanen Lpf 94 förespråkar en varierad undervisning där eleverna ska få arbeta både 

praktiskt och teoretiskt, och en diskussion kring kunskapsbegreppet. Denna uppsats diskuterar 

kunskapsbegreppet utifrån Blooms taxonomi. Rollspel syftar främst till stegen knowledge, 

comprehension och application. De övre stegen analysis, synthesis och evaluation kan också 

eftersträvas, dock är det upp till hur spelet är upplagt, när i undervisningen som spelet läggs 
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in, och ledarens insats i uppföljningen, vilken nivå resultatet når. Det är främst i uppföljningen 

som de övre stegen kan nås i sådana fall.  

 

Rollspelets plats inom kursplanen får anses som gott då inget direkt talar för det och inget 

direkt talar emot det. Varierad undervisning och olika presentationstekniker förespråkas, 

vilket stämmer in på rollspel. Det bör dock inte förglömmas att en varierad undervisning är 

just varierad. Rollspel kan användas som inslag i undervisningen, men som med alla 

undervisningsmetoder bör det inte bli en enahanda undervisningsform. 

 

Fortsatt forskning kring rollspel i skolan skulle kunna behandla en undersökning kring ett 

specifikt rollspel och utfallet. Det vill säga att mäta kunskapen innan spelet och efteråt, för att 

på så vis få någon sorts resultat över vad metoden har gett kunskapsmässigt. Detta skulle även 

involvera den intressanta frågan om hur kunskap låter sig mätas. 

 

En undersökning kring motivation och lust till att lära inom en elevgrupp som undervisas 

genom rollspel ställt mot en elevgrupp som undervisas på ett annat sätt är också en idé till 

vidare forskning.  
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