
 

Beteckning: Rel C ht 2004:4 

 
 
 

Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap 

Storyline - ur en rollspelares synvinkel 

Jonas Hugosson 
Januari 2005 

Examensarbete och C-uppsats i religionsvetenskap på 10 poäng 
 

Lärarprogrammet (Lpo 60) 
Handledare: Jari Ristiniemi 



 

 1

 
 
ABSTRACT 
Den här uppsatsen är en undersökning av undervisningsmetoden storyline och den eventuella 

möjligheten att använda sig av rollspel i lärande och undervisning. Det jag frågar mig är 

• hur väl storyline står sig som läro - och undervisningsmetod, 

• vilka eventuella pedagogiska och didaktiska kvalitéer som rollspel har & 

• om storyline och rollspel kan påverka jämställdheten i undervisning och skolan i en po-

sitiv riktning. 

 Uppsatsen är helt igenom en litteraturanalys där jag studerat ett antal böcker och uppsatser 

om de teorier som ligger till grund för metoden, själva storylinemetoden, rollspel, berättande 

och lek. Jag tillför dessutom analysen en extra dimension genom min tjugoåriga erfarenhet av 

rollspel. 

 

Arbetet ger följande resultat. 

 Till att börja med att storyline, vilande på vetenskaplig grund, står sig väl som metod för lä-

rande och undervisning. Inte minst för dess fokus på bl a elevernas förkunskaper, aktivt läran-

de och elevernas kritiska tänkande. 

 För det andra att rollspel absolut har pedagogiska och didaktiska kvalitéer. Bl a visar sig 

detta genom att rollspelandets många positiva sidor passar för lärande och undervisning, och 

att berättande och lek – självklara delar av fenomenet – också har många goda lärande och 

under-visande kvalitéer. 

 Vad gäller den tredje frågeställningen blir resultatet mer osäkert. Jag hittar inte några över-

tygande bevis för att rollspel och storyline främjar jämställdhet, även om det finns vissa teck-

en som pekar i den riktningen. 

 Som det allra sista i uppsatsen lyfter jag fram olika problem och svårigheter med storyline 

och rollspel. Det finns flera stycken, men inga som inte går att hantera eller åtgärda, konstate-

rar jag. 
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INLEDNING 
Bakgrund 
Jag har alltid lekt. Som barn, och som vuxen. Under barndomen lekte jag gärna i skogen. Le-

kandet tog slut en del under högstadiet, men tog ny, närmast revolutionerande, fart i gym-

nasiet. Då fick jag en dag chansen att pröva på rollspel, en ny grej som en kille i klassen tagit 

med sig. Det blev en stor vändpunkt i mitt liv, och efter den dagen är jag en rollspelare i själ 

och hjärta. Mycket av gymnasietiden ägnade jag åt att spela rollspel, och jag har fortsatt allt 

sedan dess, även om antalet sammankomster har blivit färre med åren. Jag har aldrig slutat 

rollspela, eller leka, och kommer aldrig göra det heller. 

 

Ända sedan jag började rollspela har funderingar, reflektioner och tankar om rollspel som be-

grepp och fenomen och de världar jag upplevt blandats med och integrerats med mitt övriga 

medvetande. När jag t ex läste arkeologi blev rollspelsberättelserna - och scenarion färgade av 

arkeologisk kunskap, och jag lärde mig mycket genom att använda mig av arkeologi - och hi-

storiakunskaperna i rollspelen. På samma sätt inspirerades jag i mina rollspelsfunderingar av 

religiösa reflektioner när jag läste religionshistoria och religionskunskap. Rollspel och aka-

demiska studier har berikat varandra. 

 På samma vis blev det när jag började läsa på Lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Det 

är en tre terminer lång utbildning för akademiker som har ämnesbehörigheten men behö-ver 

studier i pedagogik och didaktik för att bli behörig lärare. Ett ökat pedagogiskt och didak-tiskt 

tänkande och en mental förberedelse inför den väntande pedagogiska professionen fick mig 

att alltmer reflektera över kombinationen rollspel och undervisning. Innan dess hade rollspel 

för mig varit något oerhört givande och kul för mig själv och alla andra som höll på med det, 

och jag trodde starkt på det som något kreativt, nyttigt och inspirerande. Tanken att det skulle 

kunna ingå som en del av mitt yrkesliv hade dock alltid mest varit en dröm. Dess aspekt som 

eventuell undervisningsform hade aldrig förespeglat mig, men sådana tankar började sakta ta 

form inom mig. Fanns det kanske en potential i ett möte mellan rollspel och undervisning? 

Fanns det månne lärande – och undervisningskvalitéer i rollspelandet? Jag hade aldrig läst 

något om det, och faktiskt inte ens tänkt tanken att det skulle kunna finnas något skrivet i äm-

net. Utan några fakta och teorier att fästa mina funderingar och misstankar på utvecklade jag 

det inte vidare. Jag lät det helt enkelt bero. 
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Så en dag upptäckte jag storylinemetoden. I december förra året gick jag en dag in på hem-

sidan för den kommunala skolan där vi bor. Jag skulle ta reda på telefonnumret till skolan 

som ett led i våra funderingar om vilken skola vår dotter skulle börja på under hösten. Jag 

klickade mig fram och hittade plötsligt en förteckning över de olika pedagogiska teorier och 

metoder som fanns på skolan. Nyfiken läste jag igenom och fastnade för ordet storyline. Port-

folio, charlie och LUS hade jag hört förut och var förtrogen med, men storyline? Jag läste 

igenom det som där stod om metoden, och blev helt lyrisk. Framför mina ögon framträdde  en 

pedagogisk metod som arbetade på precis samma sätt som man gör i rollspel. Länken mellan 

rollspel och undervisning var funnen. 

 Genast bestämde jag mig för att överge mitt då aktuella c-uppsatsämne (som jag ändå hade 

svårt att komma vidare i) och började planera för en fördjupning i och ett arbete om storyline. 

På den vägen är det. Här ses resultatet, som i sin tur är en konsekvens av en träff på lunchras-

ten i en av Röllingby gymnasiums ändlösa korridorer hösten 1984 och klickandet in på hem-

sidan för Skarpnäcks skola i december 2003. Lustigt att skolor spelat en central roll som miljö 

för att detta arbete skulle se dagens ljus. Speciellt eftersom det är där jag tänker fortsätta det. 

 

Syfte & frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att genom en genomgång och analys av den pedagogiska metoden 

storyline respektive fenomenet rollspel undersöka hur väl storyline står sig som läro – och un-

dervisningsmetod, men också om det finns pedagogiska och didaktiska kvalitéer i rollspel och 

i så fall vilka. 

 Då berättandet och leken är mycket viktiga inslag i rollspel och storyline faller det sig na-

turligt för mig att de fenomenen också får sin plats i studien. Den analysen syftar främst till att 

klarlägga begreppen berättande och lek och därigenom ytterligare belysa storyline och rollspel 

och frågeställningarna omkring dem. 

 Det är de främsta syftena. Ett ytterligare syfte är att försöka analysera storyline och rollspel 

utifrån ett genustänkande. Genusanalyser är viktiga för att bl a belysa orättvisor mellan könen, 

och självklart behövs det göras även av storyline och rollspel. Tanken att göra detta kom till 

mig redan i inledningsskedet av arbetet då jag tycker att det är så oerhört viktigt att belysa 

ojämställdheten i samhället och göra allt för att bekämpa den. Jag har haft mina funderingar 

om att det i jämförelse med traditionell föreläsningsundervisning kanske finns en möjlighet 

till en mer jämställd undervisning med hjälp av storyline och/eller rollspel som verktyg och 

didaktisk metod. Jag vill försöka ta reda på om det är så. 
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Frågeställningarna i uppsatsen blir alltså; 

• Hur väl står sig storyline som läro – och undervisningsmetod? 

• Finns det pedagogiska och didaktiska kvalitéer i rollspel? 

• Kan storyline och rollspel påverka jämställdheten i undervisningen och skolan i en posi-

tiv riktning? 

 

Material och metod 
Materialet till uppsatsen består av litteratur; böcker, akademiska uppsatser och avhandlingar 

och tidskrifter. Metoden heter textanalys varvat med mina egna erfarenheter av rollspel och 

lek. Erfarenheterna är något som jag vill ska ta stor plats i arbetet då de är själva bakgrunden 

och skälet till studien. 

 Bland den litteratur som jag läst och som var och en på sitt sätt delvis borgat för detta verks 

tillblivelse är det några som varit viktigare än de andra och betytt extra mycket för mig i mitt 

arbete – och för mig rent personligen ibland. Först och främst är det förstås bibeln inom story-

line-litteraturen (i alla fall för mig), Cecilie Falkenberg och Erik Håkonssons bok Storyline-

boken. Handbok för lärare. Jag kom över den först i somras på en anställnings-intervju, och 

den var precis vad jag hela tiden saknat. En allomfattande genomgång och analys av storyli-

nemetoden. Tack vare den kände jag att det faktiskt var möjligt att författa en c-uppsats om 

storyline och rollspel. Tidigare hade jag känt ett visst tvivel då det var svårt att hitta tillräck-

ligt med bra material. 

 Utöver Cecilies och Eriks bok har också verk som Lotten Gustafssons Den förtrollade zo-

nen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland, Erik Lindbergs Sto-

ryline – den röda tråden och Björn Nilssons & Anna-Karin Waldemarsons Rollspel i teori 

och praktik betytt mycket för mig. 

 Gustafssons avhandling är en utmärkt och genomträngande analys av rollspelandet och le-

ken som fenomen. Det har, inte minst som rollspelare, varit väldigt kul och inspirerande att 

läsa denna positiva och insiktsfulla text om rollspelandets och lekens kvalitéer – ah, äntligen 

en beskrivning av rollspel som inte målar ut fenomenet som något underligt och skrämmande 

och som inte sällan sammankopplas med satanister, har jag tänkt under läsningens gång.  Jag 

har ofta vänt mig till den i arbetet, och det är bok som jag vill ha i bokhyllan. 

 Lindbergs genomgång av storyline var den första svenska skildringen av metoden som jag 

läste. Den gav mig mersmak, och det var extra värdefullt att få läsa om hans storylinearbeten 
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med högstadieelever. Både för att jag själv ämnar arbeta med tonåringar, och för att de flesta 

andra skildringar av metoden beskriver arbeten med yngre barn. 

 Slutligen har Björn Nilssons och Anna-Karin Waldemarsons arbete om rollspel varit en 

enastående bra och genomgripande studie av rollspel som fenomen och begrepp inom flera 

olika sfärer, inte bara pedagogiken. Uppenbart kan man använda sig av rollspel inom flera 

sektorer än bara undervisning. Den har jag använt mig mycket av. 
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STORYLINEMETODENS TEORETISKA BAKGRUND 
Inledning 
Den teoretiska grunden till storylinemetoden är de konstruktivistiska teorierna om lärande 

(Tidningen Skolbarn, s. 3, Wretman, s. 34). Konstruktivismen är en teoribildning som inom 

den pedagogiska forskningen slog igenom först under 1970-talet, trots att dess inspirations-

källor till viss del är från 1700-talet och framför allt första hälften av 1900-talet. Teorierna ut-

går från bl a den tyske filosofen Immanuel Kants (1724-1804) tankar om hur människan upp-

fattar verkligheten, den amerikanske filosofen John Deweys (1859-1952) teorier om hur man 

lär sig, den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskijs (1896-1934) idéer om vilken roll 

språket och det sociala samspelet spelar i lärandet och den franske vetenskapsmannen Jean 

Piagets (1896-1980) tankar om hur barn lär sig. Nuförtiden är det inte alltför vågat att säga att 

dessa tankar dominerar synen på lärande (i västerlandet i all fall, min anm.), och Lpo 94 ge-

nomsyras av dem. (Falkenberg & Håkonsson, s. 70, Wretman, s. 34). 

 

De fyra teoretikerna 
Kant 

Immanuel Kant undrade om världen är sådan vi omedelbart förnimmer den, eller är den sådan 

som den avtecknar sig för vårt förnuft. Kants slutsats var att en människa inte kan veta hur 

världen är, utan enbart hur den är för henne själv. I människans medvetande finns det vissa 

grundläggande principer som är förutsättningen för att man ska få erfarenhet och kunskap. 

Detta är relevant för konstruktivismens uppfattning av lärande och för storyline-tänkandet. 

När elev och lärare uppfattar något på olika sätt, har då ena parten mer rätt än den andra? 

Finns det en objektiv sanning som läraren känner till? 

 Med andra ord ansåg han att vi är konstruerade att uppfatta verkligheten på ett visst sätt. Fe-

nomen som rum, tid, orsak och substans är inget som existerar utanför människans verklighet. 

I världen utanför vårt medvetande finns det något som Kant kallade ”das Ding an sich” – 

tinget i sig, men vi kan aldrig veta vad det egentligen är just p g a att vi uppfattar världen på 

ett visst sätt. Piaget intresserade sig speciellt för Immanuel Kant. (Bra Böckers lexikon, s. 

329f, Falkenberg & Håkonsson, s. 80f, NE, s. 405f). 

 

Dewey 

John Dewey är en av de pedagogiska tänkare som betytt mest för 1900-talets föreställning om 

barns lärande. Han kallas för erfarenhetspedagogikens grundare. Bland mycket annat har han 
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sagt följande mycket tänkvärda om tänkandet: ”Allt tänkande är forskning, och all forskning 

är ursprunglig och originell för den som utövar den även om alla andra i världen redan känner 

till det han söker.” (Falkenberg & Håkonsson, s. 70) 

 Dewey ansåg att man lär sig genom eget handlande och tänkande. Han förespråkade utma-

ningar genom problemlösning och en rörelse bort från det abstrakta och mot det mer konkreta; 

att inkludera sinnesupplevelser och egna erfarenheter. Dewey intresserade sig för det tänk-

ande som bestämmer förmedlingen mellan individ och omvärld, och för människan i sam-

hället. Hans fokus låg på sambandet mellan tanke och handling. Förnuftet arbetar inom de 

gränser som erfarenheten har stakat ut. Lärandet måste ses som en social praktik, och under-

visning innebär att arbetet läggs upp så att barnet känner en utmaning i att ge sig i kast med 

uppgiften. Denna uppfattning och undervisningsform kännetecknas av tillit till elevernas nyfi-

kenhet och tro på deras intresse av att lära sig vad skolan kan erbjuda. (Falkenberg & Håkons-

son, s. 70f) 

 

Vygotskij 

Lev Vygotskij, en av de stora inom pedagogiken, som länge var förbjuden i Öst och okänd i 

Väst, skapade en egen teori. Den byggde mycket på filosofen Hegels idé om att människan 

endast är och blir människa i kontakt med andra människor, Emilé Durkheims åsikt att männ-

iskans föreställningar och tankar är socialt förankrade samt Jean Piagets teorier om den intel-

lektuella utvecklingen hos barn (Egidius, s. 76 & 78). 

 Vygotskij är känd för den s k verksamhetsteorin inom vilken en central formulering säger 

att ”lärandet sker i den närmaste utvecklingszonen”. Det innebär att man lär sig det som är en 

omedelbar förlängning av det man redan har lärt sig. Lärande är interaktion och tillägnande. 

Ens försök att förstå tar sig uttryck som en social handling i samspel med andra människor. 

 Utveckling ses som resultatet av lärande i ett dialektiskt utbyte. Den sker i gränslandet mel-

lan befintligt och möjligt kunnande. 

 Vygotskij menade att språket är tänkandets sociala redskap. Språket är linsen genom vilken 

vi ser världen. Tillägnandet blir därigenom ett socialt förhållande där samspelet mellan läraren 

och de aktuella tekniska möjligheterna förmedlar de kulturhistoriska erfarenheterna. Under-

visningen blir i högre grad ett dialogiskt samspel än den blir i ett ledare-efterföljare-

förhållande. 

 Lärandets innehåll utgörs av tillägnande av något som redan existerar. 
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 Uppfattningen inbegriper en tämligen fixerad indelning i faser och skiljer t ex på lek och lä-

rande som två principiellt olika verksamheter som var för sig dominerar barndomen. (Falken-

berg & Håkonsson, s. 74ff) 

 I sin teori hävdade Vygotskij att människan utvecklas personligt och intellektuellt genom ett 

samspel mellan miljön och omvärlden, och mellan gamla och nya sätt att uppfatta verklig-

heten (Egidius, s. 79). Han kom också fram till att våra handlingar styrs av språket på ett så-

dant sätt att ord och meningar ger fenomen deras grundläggande struktur (Egidius, s. 81f). 

 Vygotskij pekade på lärarens betydelse som låg i att vara en handledare av elevers lärande. 

Genom observationer ska läraren inse elevens utvecklingsfas. Därefter ska hon ge henne läm-

pliga uppgifter och handledning för att hon ska kunna nå nästa fas. Stor vikt läggs vid sam-

spelet mellan individens självstyrning och att vara delaktig i ett kollektiv. (Egidius, s. 84). 

 

Piaget 

Piaget betonade betydelsen av barnets inre aktivitet för lärande. Att tillägna sig kunskap är en-

ligt honom en aktivitet helt och hållet hos subjektet. Individen bygger upp nya strukturer sam-

tidigt som hon upplever sin omvärld. Därmed tillägnar hon sig nya beteenden som återigen 

kan ge möjlighet till nya upplevelser eller nya erfarenheter. 

 Lärandet sker när individen tvingas att modifiera eller anpassa sina redan uppbyggda struk-

turer för att återupprätta balansen, en jämvikt som störs när ett nytt sinnesintryck inte omedel-

bart kan assimileras. Detta kan bara ske genom att barnet är aktivt. (Falkenberg & Håkonsson, 

s. 78f) 

 Jean Piaget ansåg att levande varelser konstruerar verkligheten som de uppfattar den. Han 

framträdde under en tid då behaviorismen dominerade på de psykologiska och pedagogiska 

institutionerna (Egidius, s. 94), och hans tankegångar föll många gånger inte i god jord. Kon-

flikten med det behavioristiska tänkandet fanns i flera av hans synsätt. Medans behavio-

rismen ansåg att utveckling skedde genom påverkan av yttre stimuli (bl a belöningar, mitt för-

tydligande) för att på så vis forma barns och ungas beteende, påstod Piaget att de mentala 

strukturerna under barndom och tonår utvecklades utifrån givna lagar (Egidius, s. 94 & 99). 

 Piagets teorier togs ivrigt emot under 1960-talet av den tidens revolutionära strömmningar, 

inte minst inom skolvärlden. Det ledde till stora omvälvningar i den pedagogiska teoribild-

ningen och en utveckling av undervisning och utbildning (Egidius, s. 96). Dock hade Piaget 

precis som behavioristerna en biologisk grundsyn då han såg levande varelser som ett system 

av reaktioner (Egidius, s. 97). 
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 Enligt Piagets syn på människan blev intelligensen detsamma som handlingsmönster och 

tankemönster. D v s, individen begriper omvärlden genom att agera i den. Genom att konfron-

tera omvärlden bildas det nya strukturer ur tanke - och handlingsmönster som redan finns. 

(Egidius, s. 97f). 

 Pedagogiskt sett säger Piaget att man bara kan utveckla bra tankemodeller om man har möj-

lighet att använda den medfödda intelligensen i ett aktivt samspel med den omgivande verk-

ligheten. Barn måste få experimentera och få vara aktiva i sitt lärande, med andra ord. Det var 

ett synsätt som förebådade det under 1990-talet framträdande självstyrande, uppgifts-baserade 

lärandet. Ett lärande som kräver att elever deltar aktivt i planeringen av sitt lärande. (Egidius, 

s. 102f) 

 I skarp kontrast till Piagets syn framträdde under 1980 - och 1990-talet tankegången att vårt 

sätt att se på omvärlden i mångt och mycket är socialt och kulturellt betingat. Det var ett syn-

sätt som gav upphov till socialkonstruktivismen (Egidius, s. 103). 

 

Konstruktivismen 
Konstruktivismen kan betraktas som ett kritiskt alternativ till verksamhetsteorin. Men man 

kan också sätta erfarenhetspedagogiken, verksamhetsteorin och konstruktivismen mot bete-

endepedagogiken eller behaviorismen. (Falkenberg & Håkonsson, s. 76) 

 Det finns saker som både stämmer och inte stämmer överens mellan de teorier som utgör 

grunden för storylinemetoden; Deweys erfarenhetspedagogiska tänkande, Vygotskijs verk-

samhetsteoretiska idéer och Piagets konstruktivism. Dessa mäns tankar underbygger alla kon-

struktivismens grundtanke att kunskap är en individuell och subjektiv konstruktion som nås 

genom aktiviteter som subjektet själv måste utföra. Det sociala samspelet med omgivningen 

är nödvändig för processen. (Falkenberg & Håkonsson, s. 83f) 

 Det finns några punkter där Vygotskij och Piaget inte är överens. Vygotskij beskriver lär-

andet som att barnet med den vuxne i handen kan något i den närmaste utvecklingszonen, nå-

got som det därefter har lärt sig. Piaget intresserar sig inte för den vuxnes roll utan ser mer på 

att barnen konstruerar kunskap i samvaro med andra barn. Medan Piaget intresserade sig för 

hur man kan få kunskap om barns tänkande genom att studera deras tal, hade Vygotskij teori-

er om att språket efterhand kommer att påverka barns tänkande. Dewey intresserad sig för 

förhållandet mellan barns tänkande och handling. (Falkenberg & Håkonsson, s. 84) 

 Pratar man undervisning skulle en radikal Piagetlärare låta eleverna experimentera fritt, en 

Vygotskijlärare skulle visa och stödja elever i dess aktiva verksamhet och en Deweylärare 
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skulle se till så att elevern måste handla aktivt med det som kräver tänkande, vilket gör ho-

nom mest lik Piagetläraren. (Falkenberg & Håkonsson, s. 84) 

 

Storyline och konstruktivismen 
Detta är alltså vad som ligger till grund för tankegångarna kring storylinemetoden. Hos De-

wey, Vygotskij och Piaget finner man grunden för det pedagogiska budskapet om story-

linemetodens kvalitéer. Dessa kunskapsteoretiker framhäver att verksamhet, aktivitet, egen er-

farenhet och arbete är väsentliga förutsättningar för barns lärande. Detta moderna synsätt om 

lärande kan i stort sett rymmas inom en vid uppfattning av konstruktivismen. (Falkenberg & 

Håkonsson, s. 76f) 

 Jag tycker dock att det är lite underligt att Piaget grundläggande biologiska teorier är en in-

spirationskälla för metoden då storyline så uppenbart pekar på och betonar det sociala sam-

spelet som avgörande för elevens lärande. Faktum är att jag tycker att det socialkonstruk-

tivistiska synsättet passar bättre som teoretisk bakgrund till storyline än Piagets biologiska 

tankegångar. Men Vygotskijs teori om att man utvecklas genom att samspela med omvärlden 

passar som hand i handsken med storylinemetodens arbetssätt. 

 

Det finns en sådan överensstämmelse mellan hur dessa män ser på lärande, att man i det kan 

hitta en grund för storylinemetodens lärande. Flera av punkterna i storylinemetodens principer 

är logiska slutsatser från dessa teoretikers idéer. Deras uppfattning om lärande kan samman-

fattas i följande punkter: 

• Lärande är en subjektiv process. Den lärande kan bara lära sig själv. 

• Lärande är en aktiv process. 

• Lärande är ett socialt fenomen som alltid äger rum i ett socialt sammanhang. 

• Lärande innebär utveckling av nya kompetenser, färdigheter, insikter och förståelse. Lä-

randet skapar nya handlingsmöjligheter för individen. 

• De nya kompetenserna kan bara utvecklas tillsammans med redan existerande komp-

etenser. 

• Reflekterat lärande måste ha sitt ursprung i den lärandes eget initiativ. Den lärande mås-

te på ett eller annat sätt vilja sin aktivitet. (Falkenberg & Håkonsson, s. 84f) 

 I de konstruktivistiska idéerna om lärande finns det några grundelement som det är viktigt 

att lyfta fram i ett studium av storyline. Några av dem är följande; 

• Lärande är en aktivitet som den lärande av egen fri vilja själv utför. 
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• Kunskap kan inte överföras till en individ utan det är individen som konstruerar sin egen 

kunskap. 

• Kunskap är inte en avbildning av verkligheten utan ett sätt att förstå den. 

• Ny kunskap byggs hos varje individ upp genom att nya erfarenheter tolkas och förstås 

utifrån de föreställningar som individen redan har. 

• Kunskap har en individuell dimension och en kulturell. Den individuella dimensionen  

innebär att individen utifrån sina egna erfarenheter och föreställningar skapar sin egen 

förståelse. Den kulturella dimensionen innebär att det finns gemensamma synsätt och er-

farenheter i varje kultur och samhälle. Varje människa måste samtidigt som hon för-

håller sig till egna personliga tolkningar också förhålla sig till de som råder i det omgiv-

ande samhället. Lärandemässigt sett måste individen få göra egna tolkningar och bli ut-

manad av samhällets rådande föreställningar. 

• Lärande sker i ett socialt sammanhang genom sociala aktiviteter, vilket förutsätter ett so-

cialt samspel. (Wretman, s. 34f) 

 Dessa tankegångar att lärande bara kan komma till stånd när individen själv arbetar på sitt 

lärande förutsätter att individen har inflytande över sitt lärande. Tvång kan inte skapa någon 

verklig, djup förståelse. Då barn och unga inte alltid vet vilka erfarenheter och vilken förståel-

se som behövs för att man ska kunna leva i samhället behöver de handledning i sitt lärande. 

Men om den lärande upplever sig som maktlös och inte tycker att hon har något inflytande 

kan engagemanget – och i så fall lärandet – lätt upphöra. Det gäller därför att skapa en balans 

mellan lärarstyrning och elevinflytande. Ju mer beslut som eleven får ta, desto större ägarskap 

har de över lärandeprocessen. Lärandet har dock alltid ett innehåll och en riktning, och läraren 

måste ta det slutgiltiga ansvaret över det. (Wretman, s. 35) 

 Hur mycket eleverna ska få bestämma över innehållet i en storyline beror på vad det är som 

ska läras. Om t ex tid och rum är avgörande för det som ska läras (t ex Irlands förhistoria) 

måste läraren bestämma de tid -  och rumsmässiga avgränsningarna, men om tid och rum inte 

har någon avgörande betydelse för lärandet (t ex spanska) kan eleverna bestämma över det. 

Grundregeln är att ju fler beslut som överlåts till eleverna, ju större blir deras engagemang. 

(Wretman, s. 35) 

 

Det är viktigt att påpeka att den konstruktivistiska tanken att lärandet ska ske i ett socialt sam-

spel inte är unik. Det är något som sker också i s k traditionell föreläsningsundervisning. Själ-
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va tanken att sammanföra en lärare och elever är att lärandet kommer till stånd genom sam-

spelet som där uppstår. 

 Inom konstruktivismen menar man dock att samspelet måste ha en viss kvalité. Att undervi-

sa och berätta för andra, planera och genomföra aktiviteter och delta i diskussioner i grupp är 

enligt den teorin effektiva sätt för att lära sig. Det mest effektiva sättet att lära sig – undervisa 

och berätta för andra – har fått ett speciellt fokus inom storylinemetoden. Eleverna delger re-

gelbundet varandra vad de kommit fram till och själva lärt sig. Detta gör att eleverna lär av 

varandra. Den som berättar är den som lär sig allra mest då det effektivaste lärandet inte sker 

hos den som lyssnar utan hos den som berättar. (Wretman, s. 36) 
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STORYLINEMETODENS HISTORISKA BAKGRUND 
Undervisningsmetoden storyline föddes i Skottland på 60-talet. Det började med att Scottish 

Office Education Department år 1965 gav ut en rapport om undervisningen av eleverna i åld-

rarna fem till tolv år. Syftet med den var att lägga upp riktlinjerna för de skotska lärarna för de 

kommande tjugofem åren. Den satte barnen (deras växande och utveckling) i första rummet, 

och förändrade läroplanen så att undervisningen skulle bli mer hollistisk. Ett sådant nytän-

kande skapade ett behov av radikala förändringar i de skotska skolorna. (Creswell, s. XIIIff, 

prologen, Bell, s. 4) 

 Lärarna kände att de behövde hjälp för att klara av att genomföra sådan ny undervisning 

som efterfrågades. Därför bildades det 1967 vid Jordanhill College of Education i Glasgow 

(idag Faculty of Education of the University of Strathclyde) en grupp av handledare vars upp-

gift var att hjälpa lärare att förändra sin undervisning i enlighet med rapportens krav. Framför 

allt gällde det att introducera ett nytt synsätt med barnen i fokus, ett aktivt och upptäckande 

lärande, en integrering av stoffet och en uppmuntran till differentierat skolarbete. En av dessa 

handledare var Steve Bell. Under de följande åren utvecklade han tillsammans med bl a Sallie 

Coverly Harkness en ny undervisningsmetod som vilar på vetenskaplig grund. Tanken var att 

man i undervisningen skulle kunna gestalta respekt, känslor och struktur, samtidigt som man 

skapade ett lärande med ett meningsfullt sammanhang. Storylinemetoden var född. (Creswell, 

s. XIIIff, prologen, Bell, s. 4, Tidningen Skolbarn, s. 3) 

 Steve Bell och Sally Harkness har fortsatt att arbeta med metoden, och idag arbetar de som 

konsulter åt skolor som arbetar med och utvecklar deras metodik (Bell, s. 4). 
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BESKRIVNING AV STORYLINEMETODEN 
Inledning 
”Storylinemetoden består av tematiska, probleminriktade undervisningsförlopp, som känne-

tecknas av att undervisningen inte kretsar kring ett centralt tema, utan fortskrider som en be-

rättelse – följer en storyline. Barnen blir inte instruerade utan utmanade. Genom att upptäcka, 

utforska, reflektera, samtala och handla lär de sig under upplevelsepräglade förhållanden! I 

berättelsens universum arbetar barnen med den verklighet de känner till, och vidareutvecklar 

därigenom sin förståelse av världen – med visualiseringen av sina föreställningar som stöd. 

En viktig poäng är att de hela tiden blir medvetna om att deras kreativa och argumenterande 

tänkande värdesätts.” (Falkenberg & Håkonsson, s. 40) 

 Detta citat är definitionen av storylinemetoden från Storylineboken. Handbok för lärare. 

Storylinemetoden kan också beskrivas som en metod för undervisning och lärande. Metoden 

liknar lek och innehåller flera beståndsdelar från lekens värld, men det är ingen lek. Syftet 

med den är lärande (Tidningen Skolbarn, s. 48). 

 

En ingående beskrivning av storyline inkluderar en genomgång av metodens sju grundlägg-

ande element som kännetecknar den; 

1. Den har berättandets form. 

2. Lärandet sker inom den kontext, det sammanhang, som berättelsen skapar. 

3. Man utgår från elevernas förkunskaper och utmanar dem. 

4. Den går ut på att tackla problem, d v s ett problembaserat lärande. 

5. Eleverna ska vara aktiva i sitt eget lärande. 

6. Man värdesätter elevernas kreativa och kritiska tänkande och ger det en plattform. 

7. Man visualiserar och konkretiserar berättelsen och lärandet genom att eleverna skapar 

bilder och modeller utifrån tankar och föreställningar som de får under läroprocessen. 

(Falkenberg & Håkonsson, s. 40, Tidningen Skolbarn, s. 11) 

 Dessa sju punkter ska beskrivas mer ingående på de följande sidorna i detta kapitel. 

 

1. Berättandets form 
Det mest karaktäristiska med storyline är att arbetet sker i form av en berättelse. Man berättar 

en ”story” samtidigt som tidigare kunskap befästs och fördjupas. Detta faktum skiljer den från 

vanligt temaarbete samt från t ex projektarbetsformen som annars har många likheter med sto-

ryline. (Falkenberg & Håkonsson, s. 41, Lindberg, s. 10) 
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 Undervisningen i storyline består av en serie lärande aktiviteter, vars innehåll bygger på 

centrala fakta, begrepp och tankemönster, ofta från olika skolämnen. De skapar tillsammans 

en röd tråd. Den förståelse som byggs upp med hjälp av denna röda tråd är helhetsorienterad 

och ämnesövergripande. Som livet själv. (Falkenberg & Håkonsson, s. 41f, Tidningen Skol-

barn, s. 12) 

 Erik Lindberg har liknat storyline vid en resa som har en bestämd startpunkt. Medan man 

reser gör man avstickare när resenärerna hittar ny kunskap och gör upptäckter som läraren 

inte förutsåg när hon planerade resan. Händelser i berättelsen, längs den röda tråden, är som 

anhalter på resan, och de fångar upp eleverna. Inom ramen för arbetet gör eleverna sina egna 

resor, och alla har de sedan unika reseminnen att dela med sig. (Lindberg, s. 17) 

 Berättelsens överordnade struktur planeras av läraren, och eleverna fyller den med ett mer 

detaljerat innehåll. Därmed blir det elevernas projekt, de blir dess ägare och ger den liv. Det 

kan också bli så att eleverna även bidrar till själva grundstommen, alltså förloppets röda tråd. 

Detta kan hända om de är vana vid att arbeta med metoden och ser möjligheter att göra histo-

rien bättre, undersöka något annat eller kanske ta upp någon näraliggande aspekt. (Falkenberg 

& Håkonsson, s. 41f, Tidningen Skolbarn, s. 12) 

 Alla berättelser består av följande element; 

1. En tid. 

2. En plats. 

3. Aktörer: personer eller varelser. 

4. Händelser. (Falkenberg & Håkonsson, s. 42, Tidningen Skolbarn, s. 12) 

 

Tiden 

När det hela utspelar sig är en högst betydande faktor för en berättelse. Att läraren klargör  

vilken tid ett storylinemoment rör sig inom är av avgörande betydelse för berättelsens förlopp, 

elevernas tankar och hur det sammanhang som eleverna kommer arbeta inom formas. 

 Det är viktigt att eleverna får börja med vad de redan vet. Utifrån det kan de sedan utveckla 

ny kunskap. Redan genom att man visualiserar deras förkunskaper lär de sig av varandra. De 

måste argumentera för sina personliga föreställningar om tidsperioden, leta efter bevis i källor 

eller kanske fråga läraren. Det centrala med detta arbetssätt är att eventuella missuppfattningar 

hos eleverna blir synliga och att man väcker deras nyfikenhet att ställa frågor. Att finna svar 

på frågor som man själv har ställt är en viktig del av lärandet. (Falkenberg & Håkonsson, s. 

42f, Tidningen Skolbarn, s. 12) 
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Platsen 

Att besluta om platsen är av samma betydelse som det är att bestämma tiden. Och av samma 

skäl. 

 Det är ofta väldigt bra att synliggöra platsen, att gestalta den, på något sätt i klassrummet. 

Denna visualisering kallas i storyline för fris, ett ord från skotsk storylineterminologi. En fris 

kan vara t ex en väggtidning, modell, affisch eller väggmålning som görs två - eller tredimen-

sionell. Frisens/Visualiseringens funktion är bl a: 

• att ge eleverna en vi-känsla inom klassen och känsla av ägarskap över lärandet. 

• att synliggöra elevernas föreställningar om det som ska läras. 

• att genomgående gestalta lärandet som sker. 

• att stimulera fantasin. 

• att ge eleverna möjlighet att konkretisera sina föreställningar och diskussioner. 

• att ge tillfälle till praktiskt arbete, bildskapande och konstnärlig utlevelse. Detta möjlig-

gör dessutom för elever som har svårt med teoretiska ämnen att utmärka sig. 

(Falkenberg & Håkonsson, s. 44f, Lindberg, s. 45ff, Tidningen Skolbarn, s. 13) 

 

Läraren börjar alltså för det mesta storylinearbetet med att ange berättelsens ram genom att 

bestämma tid och rum. Detta kan dock även vara elevernas beslut. Om läraren inte har en be-

stämd tanke med val av tid och plats kan istället eleverna lika gärna bestämma över det. Ju 

fler beslut som de får ta, desto mer blir det deras berättelse och deras engagemang växer. 

Dock, det behöver inte per automatik innebära att de känner ägandeskap och delaktighet om 

det bara är några elevers vilja som får råda. Men överlämnandet av beslut till eleverna ger  

övning i demokrati. Genom diskussioner tränas de i att argumentera för sina förslag och lyss-

na på andras, och dialoger stimuleras. I sådana diskussioner har läraren en viktig roll att fylla 

genom att påvisa elevernas olika kvalitéer och begåvningar. Hon kan också delta i diskussio-

nerna, men i så fall på samma villkor som eleverna. (Falkenberg & Håkonsson, s. 45, Tid-

ningen Skolbarn, s. 13) 

 

Aktörerna 

Storylinens tredje oumbärliga del är aktörerna, de personer och/eller varelser som ska befolka 

berättelsen och spela med i situationer under berättelsens gång, precis som i rollspel eller en 

roman. De ger liv åt historien, och eleverna får ökad möjlighet att identifiera sig med den. Av 
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samma skäl som det är bra att visualisera platsen – se ovan – är det bra att göra detsamma 

med personen. 

 Antingen kan varje elev skapa sig sin egen person, eller så kan några elever i grupp enas om 

en person. Personerna skapas inte i grundsyfte att eleverna ska ha kul utan som ett medel för 

att eleverna ska lära sig det som undervisningen vill förmedla. Därför är det viktigt att läraren 

anger de ramar som gäller för det aktuella lärandet, ramar inom vilka eleverna fritt kan fanti-

sera. Sådana ramar kan vara t ex personens levnadsvillkor, levnadstid, nationalitet, ålder, kön 

m m. Läraren kan också diskutera med eleverna om vilka karaktärer som är realistiska för den 

storyline de ska arbeta med. 

 Under framställningsprocessen och en efterföljande presentation av karaktären får berättel-

sen kött på benen. Personen börjar sedan leva sitt eget liv i berättelsen utifrån vem hon är. 

Genom elevernas personliga relation till rollfiguren sker inlärningen med inlevelse och käns-

lomässigt engagemang, och eleverna kommer bättre ihåg vad de lärt sig. 

 Arbetet med rollfigurer innebär också en annan fördel. När man arbetar med känsliga frågor 

(kanske sexualitet eller brott och straff) kan man undvika onödiga intrång i elevernas inte-

gritet då de inte behöver utelämna sitt innersta jag. Det kan bli mer tillåtet att ställa känsliga 

frågor då svaren ändå inte handlar om eleven utan om personen – sedan kan det ju självklart 

ändå handla om elevens åsikter eller känslor, men det vet bara han. Kanske kan det t ex vara 

väldigt skönt för en elev att spela en bestämd, kanske aggressiv, fader i en fiktiv familj. 

 Det kan dock hända att ägandeskapet till personen blir så starkt att det blir en form av iden-

tifikation med personen. En sådan situation kan bli ett problem om man t ex har ett ANT-

arbete och en elevs ångestfyllda upplevelser av att ha alkoholiserade föräldrar tränger fram 

genom personen. Eleverna bör därför inte vara sin person. Här har läraren ett stort ansvar att 

innan hon inleder ett storylinearbete tänka igenom eventuella sådana risker samt poängtera för 

eleverna att det är ”din person”, inte ”du”. De flesta klarar av att skilja på sig själv och en fik-

tiv karaktär, men inte alla. (Creswell, s. 22, Falkenberg & Håkonsson, s. 45ff, Lindberg, s. 

35ff, Tidningen Skolbarn, s. 13f) 

 

Händelser 

I storylinearbetet växer berättelsen och dess röda tråd fram genom en rad händelser precis 

som i vilken roman eller vilket rollspelsscenario som helst. Inom det tema som byggts upp av 

tids, plats – och personbestämningarna kan mer eller mindre möjliga händelser inträffa. Dessa 

händelser kan ofta föras in i berättelsen genom att läraren ställer nyckelfrågor till eleverna. 

Tanken med händelserna är nämligen att berättelsen tar nya vändningar. Man belyser ett nytt 
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kunskapsområde eller får till stånd viktiga diskussioner, allt för att få eleverna att arbeta med 

de ämnes - och sakområden som det är tänkt att de ska utvecklas i under storylinens gång. 

 Händelser i storylinen kan också skapas av barnen. Bara det finns utrymme för det inom 

ramen för vad det är tänkt att de ska lära sig bör de få göra det. Det är väldigt bra om man vill 

förstärka deras känsla av att ”äga” berättelsen. 

(Falkenberg & Håkonsson, s. 48f, Lindberg, s. 35ff, Tidningen Skolbarn, s. 14) 

 

2. Kontexten som storylineförloppet skapar 
Lärandet i en storyline sker inom den kontext, det sammanhang, som storylinen själv skapar. 

Men hur ska läraren gå till väga för att detta ska lyckas? Hur ska hon kontrollera historien så 

att eleverna lär sig det de är tänkta att lära sig? Jo, det gör hon genom att följa en övergipande 

struktur och undervisningsplanering som beskrivs i följande schemas sju punkter: 

 
Storylinescenen Nyckelfrågor Aktiviteter Organisation Material Produkter Ämneskunskaper

I denna spalt 

håller läraren 

kontroll över 

berättelsens ut-

veckling. 

Här skrivs de 

olika nyckel-

frågorna. 

Här skriver 

läraren vad 

som ska göras 

under arbetets 

gång.  

Här antecknar 

läraren hur 

eleverna ska 

arbeta, t ex i 

par eller hel-

klass. 

Här skriver 

läraren ner 

vilket material 

som ska fin-

nas tillgäng-

ligt. 

Läraren 

skriver in  

vilken pro-

dukt arbetet 

ska leda 

fram till. 

Här skriver lära-

ren in de kun-

skaper som sto-

rylinen ska leda 

fram till för ele-

verna. 

 

1) Storylinescenen. Storylinen inleds med att man inom berättelsens ramar (tid, plats och 

personer) skapar det sceneri som kommer vara det visuella sammanhanget under arbet-

et. Detta utvecklas till en storyline – ett berättelseförlopp som är undervisningens yttre 

ram, den röda tråden. 

2) Nyckelfrågor. Genom att läraren ställer olika nyckelfrågor fokuserar hon undervisning-

en på vissa problemställningar. 

3) Aktiviteter. Genom nyckelfrågorna aktiveras eleverna så att de sätter igång med att för-

söka lösa de problem som frågorna just pekar på. De ska få dem att t ex formulera teori-

er, väga olika lösningar mot varandra, pröva hypoteser och diskutera och argumen-tera 

sig fram i grupper eller inför läraren eller hela klassen. Genom detta kan deras egna upp-

fattningar konfronteras med ”verkligheten” (t ex mer vedertagna sanningar). Här i finns 

en väsentlig del av lärandet. 
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4) Organisation. Läraren ser till så att arbetet organiseras på ett för lärandet optimalt sätt. 

Då lärandet – enligt konstruktivismen – sker bäst i ett socialt samspel ska arbetsform-

erna organiseras så att eleverna tränas i samarbete. 

5) Material. Läraren ska ordna det så att material finns tillgängligt för eleverna som de kan 

använda sig av i sina undersökningar och sammanställande av produkter. 

6) Produkter. Detta är de konkreta resultaten av elevernas arbete. 

7) Ämneskunskaper. Redan i inledningen av arbetsprocessen ska läraren ha klart för sig  

vilka ämneskunskaper och färdigheter som eleverna ska lära sig genom storylinen. Detta 

är inte alltid givet på förhand då läraren inte kan veta exakt vad som kommer att hända 

och vad eleverna kommer lära sig. Läraren har dock en plan, ett syfte, med arbetet som 

sedan kan förändras och kompletteras under berättelsens gång. Som hjälp till detta har 

hon förstås kursplanerna. 

 Den här övergripande strukturen ska ses som en vägledning. Varje lärare kan förstås på 

egen hand lägga till andra moment som hon tycker är värdefulla att ha med. (Falkenberg & 

Håkonsson, s. 50ff, Tidningen Skolbarn, s. 14f) 

 

3. Utgångspunkten är elevernas förkunskaper – och att utmana dem 
En av de bästa resurser som finns i ett klassrum är det som finns inom varje elev. Därför är 

det viktigt, ja högst centralt, att man i storylinemetoden bygger på elevernas föreställningar, 

gissningar och kunskaper. När man arbetar med storyline börjar man alltid med att fråga ele-

verna om deras föreställningar och hur de tror att något är. Till detta används nyckelfrågor 

vilket  uppmuntrar eleverna att dela med sig av all denna kunskap. 

 Nyckelfrågor är frågor inom storyline som har till syfte att få igång elevernas arbetspro-

cesser, uppmanar dem att undersöka saker, kräver förklaringar och öppnar för problemlös-

ningar, reflektioner och ställningstaganden. Fortlöpande ber man barnen att komma med sina 

förslag och argumentera för dem. Dessa förslag respekteras som det ”rätta”, varigenom ele-

verna får tillit till att deras bidrag är värdefulla. Samtidigt utmanas eleverna att utveckla och 

utöka kunskapen genom dialog med andra, forskning, jämförelser med världen utanför m m. 

Undervisningen drivs framåt av de nyckelfrågor som ställs. Frågorna skapar en kreativ atmo-

sfär där man ställer hypoteser, gör undersökningar och löser problem. 

 Nyckelfrågor är öppna frågor, d v s det finns många svar på dem. Det är  frågor som det inte 

finns något ”rätt svar” till, alltså ett visst svar som läraren har i huvudet, och som inte kan be-

svaras med ”ja” eller ”nej”. I allmänhet blir undervisningen bättre av fler öppna frågor som 
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kräver att man tänker kreativt, ställer upp hypoteser och löser problem. Undervisningen ska 

präglas av nyckelfrågorna, främst då de har följande tre viktiga funktioner som säkerställer 

storylinens kvalité: 

• Få eleverna att komma igång med de aktiviteter – diskussioner, problemlösning m m – 

som de enligt lärarens plan ska utföra för att lära sig det som de ska enligt undervis-

ningsplanen. 

• Skapa en insikt hos eleverna att deras egna sätt att tänka och argumentera är värdefulla. 

• Få berättelsen att växa och utvecklas. 

 Nyckelfrågor är förstås inte de enda frågor som läraren kan ställa under ett storylinearbete. 

Elever måste också få större faktakunskap och läraren kan behöva kontrollera att de har lärt 

sig något bestämt. Det görs t ex genom rena faktafrågor och/eller slutna frågor (frågor som 

ger svaren ”ja” eller ”nej”). 

 Som en följd av att man utgår från elevernas kunskaper kommer jämförelsen med den verk-

liga världen alltid efteråt. Ett besök på t ex ett museum kommer först efter det att eleverna har 

arbetet med berättelsen – eller i alla fall fått höra några nyckelfrågor – och genom det har frå-

gor i huvudet som de kan hitta svar genom t ex ett sådant besök. (Bell, s. 5, Falkenberg & Hå-

konsson, s. 53ff, Tidningen Skolbarn, s. 17) 

 

Att ställa frågor istället för att komma med påståenden har flera fördelar. Den som svarar gör 

det ur sitt perspektiv och från sin kunskapsnivå, och han färgar det med sina känslor. Han ger 

möjlighet till reflektion för sig själv och sin omgivning, och det kan skapa nya frågor. Genom 

frågor kan man återkoppla till tidigare kunskaper och färdigheter. Det kan motivera eleverna 

att ta reda på saker och ting. (Lindberg, s. 40) 

 

4. Ett problembaserat lärande 
Det är av stor vikt i skolan att eleverna lär sig tackla olika problem. Som medel för detta mål 

används ofta ämnesövergripande undervisning. Detta organiseras ofta genom tema-arbeten, en 

arbetsform som fått en del kritik då det ifrågasätts om eleverna verkligen kan forma en hel-

hetssyn över ett sådant sammanhållande tema. 

 Ett annat arbetssätt är det problembaserade lärandet där man inte tänker i ämnen utan i olika  

problemställningar. Detta arbetssätt har också kritiserats då det kan vara svårt att nå de nöd-

vändiga ämneskunskaperna och samtidigt möjliggöra för elevernas inflytande över undervis-

ningen. 
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 Dessa problem som ofta finns med den ämnesövergipande undervisningen kan lösas med 

storylinemetoden som både är probleminriktad, bygger på elevernas inflytande och engage-

mang och leder till enligt kursmålen de önskade ämneskunskaperna. Storylineundervisningen 

är inte inriktad på ett visst tema eller arbetar inte med att lösa ett visst problem. Metoden byg-

ger istället på att eleverna tacklar olika ämnen och problem allt eftersom de dyker upp i berät-

telsen. De blir som pärlorna på en tråd, där tråden är ett logiskt samband av händelser som 

sker i det sammanhang som skapas av berättelsen. De olika aktiviteter som eleverna ar-betar 

med är probleminriktade, men de är ofta minde än vad som är normalt i ett projekt-arbete. 

 Läraren ställer nyckelfrågor som startar en tanke, diskussions - och arbetsprocess hos elev-

erna. När det lyckas sker följande med eleverna: 

• De använder sig av de färdigheter som läraren haft som tanke att de ska förbättra och ut-

veckla. 

• De diskuterar sidor av ett problem som läraren har för avsikt att de ska bli klokare på. 

• De konfronteras med problem som kräver att de utför de experiment som läraren plane-

rat in. 

 Läraren kan också ha som mål att eleverna ska lära sig något i ett visst ämne. Genom sin 

probleminriktade form liknar storylinemetoden projektarbetsformen. Men medan det i pro-

jektarbetet är svårt att i förväg fastställa vilka ämnen eleverna kommer lära sig kan läraren 

göra det i storylinemetoden genom nyckelfrågorna. En annan viktig skillnad är att storyline 

vilar på sin narrativa, fiktiva grund medan projektarbetet arbetar med verkligheten. 

 Som en sammanfattning kan man säga att genom storylinemetoden fostras eleverna att arbe-

ta projektinriktat medan läraren har kontroll över vad de lär sig i olika ämnen. (Falken-berg & 

Håkonsson, s. 57f, Tidningen Skolbarn, s. 17f) 

 

De här ovan diskuterade arbetsmomenten är förstås inget nytt för lärare. Det nya med storyli-

ne är att man blandar dessa gamla beprövade sätt att undervisa. Det som skiljer storyline från 

det traditionella skolarbetet är att i storyline skapar eleverna tillsammans en berättelse utifrån 

vilken de söker och skapar kunskap (Lindberg, s. 75) 

 

5. Ett aktivt eget lärande 
Som det framkom i kapitlet om storylinemetodens teoretiska bakgrund så betonade teoretiker-

na Dewey, Vygotskij och Piaget vars tankar ligger till grund för metoden att lärande främjas 

av egen aktivitet, arbete, verksamhet och erfarenhet. Förståelse, insikt och kunskap är subjek-
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tiva konstruktioner, individuella angelägenheter, som skapas i ett socialt sammanhang genom 

subjektets egen aktivitet. Lärande är alltså en subjektiv process som man bara kan utföra själv. 

Andra kan mycket väl underlätta för en själv att lära och att man vill det, vilket när det görs 

professionellt kallas för att undervisa. 

 Att vara aktiv kan uppfattas som att man ska vara fysiskt aktiv. I detta sammanhang innebär 

det dock att vara aktivt närvarande, att delta med sitt medvetande och att ha/ta del i processen.  

 Storylinemetoden innehåller en stor del av egenaktiviteter som möjliggör ett aktivt lärande, 

och som främjar lärande samt praktiskt, konkret arbete. (Falkenberg & Håkonsson, s. 59f) 

 

6. Elevernas kreativa och kritiska tänkande värdesätts 
En helt avgörande faktor för att elever ska utveckla ett kreativt tänkande är att de känner att 

omgivningen värdesätter det. Grundläggande i allt pedagogiskt tänkande är att man lär genom 

att göra, och man gör bara om man vill det. Medan vissa elever har en inre styrka att utveckla 

sin kreativitet även om skolan inte värdesätter den – vilket beror på att de får stöd någon an-

nanstans, t ex hemma – behöver andra elever all hjälp de kan få för att lyckas med det. Poten-

tialen att utveckla ett eget tänkande och handlingskompetens finns hos alla elever, och  för att 

det ska ske i skolan ska man använda sig av nyckelfrågor då de just efterfrågar elevernas egna 

åsikter, förslag eller föreställningar. 

 Detta faktum gör att det är vanskligt att använda sig av en färdig berättelse som grund för en 

storyline. Det begränsar lätt elevernas utrymme för att få fantisera och hitta på karaktärer, 

händelser m m. Förutsättningen för att ha med en redan författad historia är att den utgör ba-

sen för fria fantasier. (Falkenberg & Håkonsson, s.61, Tidningen Skolbarn, s. 18f) 

 

7. Visualisering av berättelsen och lärandet 
Hur viktig en väggmålning, modell eller d y l är för själva lärandet kan diskuteras då det inte 

alls är en omöjlighet med en storyline där alla föreställningar endast finns i huvudet på elever-

na. En storyline där ingenting förutom ord i samtal presenteras och där man beskriver saker 

och ting skriftligt eller genom drama, men inte i bilder. 

 Dock är det väldigt svårt att känna gemenskap kring något som bara finns som inre bilder 

hos enskilda individer. Det finns helt enkelt så många fördelar med att visualisera berättelsen 

att det är en avgörande sida av ett storylinearbete. Syftena med en visualisering är många: 

• Den skapar en samsyn och befrämjar därmed gemenskap. 

• Den skapar en ram som håller samman berättelsen. 
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• Den underlättar för elever som varit borta att komma in i berättelsen igen. 

• Den är en rik källa att ösa ur för att utveckla elevernas begreppsförståelse. 

• Den utmanar elevernas föreställningar om världen omkring dem. 

• Den befrämjar reflekterande samtal. 

• Den stimulerar fantasin och ger impulser att fortsätta historien. 

• Den möjliggör för eleverna att handgripligt producera någonting medan de tänker, sam-

talar samt utvecklar sina föreställningar. 

• Den är ett konkret bevis på de bakomliggande arbetsprocesserna där lärandet ligger. 

• Den ger möjlighet för eleverna att konkretisera sina föreställningar som därefter kan ut-

manas och diskuteras. 

• Den möjliggör för eleverna att träna sig i färdigheter som uppnås genom praktiskt arbete 

som t ex att lära sig vissa tekniker, verktyg och material. 

• Den möjliggör för att utveckla konstnärliga anlag och nå andra estetiska mål. 

• Den ger eleverna den viktiga känslan av ägarskap till berättelsen. 

• Den ger läraren värdefulla insikter i vad eleverna vet och kan föreställa sig om det som 

berättelsen handlar om. Därmed kan hon få reda på vad som behövs utvecklas eller revi-

deras. Därifrån går eleverna vidare i sitt lärande. 

(Falkenberg & Håkonsson, s. 62f, Tidningen Skolbarn, s. 19) 
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ROLLSPEL 
Inledning 
Det andra av de två huvudobjekten för denna uppsats är rollspel, något som är en högst väsen-

tlig ingrediens av storylinemetoden. Personerna som eleverna skapar i ett storyline gestaltas 

genom rollspel. Men vad är egentligen rollspel? 

 

Till att börja med ska det sägas att rollspel är någonting som förekommer i det dagliga livet. 

Vi intar olika roller beroende på i vilken situation vi är. Till dessa sociala roller hör det vissa 

beteenden, tankar och känslor. Till varje social roll finns det en rad förväntningar på vad som 

hör till och inte, förväntningar som vår omgivning ger oss. Våra roller gör bilder av oss, och 

de förblir en del av oss. De avgör vilka vi är och hur vi ser på omvärlden. Vissa är viktigare 

än andra för vår identitet och präglar vår personlighet starkare än andra. Men personligheten 

kan också göra att man utför vissa roller bättre och tydligare än andra. Delvis kan man säga 

att identiteten ger självmedvetande. (Nilsson & Waldemarson, s. 8 och 39f). 

 Det är dock viktigt att påpeka att det inte är det dagliga rolltagandet som det här kapitlet 

handlar om, utan det organiserade rollspelandet som jag nu ska beskriva. 

 

Beskrivning av rollspel 
Rollspel kan beskrivas som en form av drama. Deltagarna i ett rollspel ikläder sig under en 

begränsad tidsrymd en fiktiv person och levandegör henne utifrån de ramar som spelet sätter 

upp. Det finns en ramberättelse, men det finns ingen förutbestämd handling utan spelet förs 

framåt genom samtal, diskussioner och förhandlingar. Det kan beskrivas som en verbal lek. 

Man tar sig en annan roll, samtidigt som ens vanliga roll och identitet består. Att spela en roll 

innebär att vara aktiv, att göra något. Man ger orden liv och skapar engagemang, vilket leder 

till medvetenhet och delaktighet. (Glaser, s. 11, Gustafsson, s. 55, Landström & Pääjärvi, s. 3, 

Nilsson & Waldemarson, s. 5ff och 40) 

 Rollspel är alltså detsamma som en dramatisering av en person. Det brukar ibland jämföras 

med, och nästan jämställas, med teater då man brukar prata om rollspel – och speciellt roll-

spelsformen lajv – som interaktiv teater. Dock finns det något som väsentligt skiljer rollspel 

från teater. I rollspel är det deltagarnas egna upplevelser som står i centrum, och man har väl-

digt sällan publik. Skulle man ändå ha det så finns det inget syfte i att ha något budskap till 

publiken. I teater däremot är själva syftet att förmedla ett budskap till en publik, och fokus 

ligger på publikens upplevelser (Glaser, s. 11, Gustafsson, s. 56, Landström & Pääjärvi, s. 3). 
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 Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson tycker att det finns en skillnad mellan rollspel 

och teater genom att det i rollspel inte finns något identitetsbyte som det finns inom teatern 

(Nilsson & Waldemarson, s. 10). I rollspel vet man att person A är t ex en elev men just nu 

spelar en roll, medan det i teater verkar som om skådespelaren släpper sin egen identitet och 

är den person hon gestaltar. Det tycker jag är en sanning med modifikation. Vissa rollspelare 

har samma förmåga till identitetsbyte som en skådespelare, och fastän en skådespelare gör en 

väldigt trovärdig gestaltning kan man ändå ibland se personen bakom – i alla fall jag. Gränsen 

mellan rollspel och teater tycker jag ibland är väldigt flytande. 

 Att det finns en skillnad i att teater utövas av någon på ett mer eller mindre professionellt 

sätt och rollspel inte gör det, håller jag dock med om. 

 

Sällskapsrollspel 

Den form av rollspel som jag ibland ägnar mig åt på min fritid är sällskapsrollspel. I ett sådant 

spel är alla deltagare utom en spelare. Alla spelare skapar sig en karaktär, en s k rollperson,  

med egenskaper, personlighet och färdigheter. Under spelandets gång agerar de utifrån hur 

rollpersonen är. En deltagare är en s k spelledare som alltså leder spelet. Hon presenterar en 

fiktiva värld där karaktärerna lever, och försätter dem i olika situationer som de – gärna  ge-

nom samarbete – måste hantera. Ofta går det ut på att de tillsammans löser olika problem. Ett 

levande rollspel, ett s k lajv, är också ett sällskapsrollspel, men det är unikt bland sådana spel 

på så vis att deltagarna tar på sig kläder och utrustning som passar karaktären och levandegör 

henne rent fysiskt, något som förstås ännu mer påminner om teater. 

 En annan beskrivning av sällskapsrollspel ges av den amerikanske rollspelaren och sociolo-

giprofessorn Gary Alan Fine som i sin intressanta bok Shared fantasy, role-playing games as 

social worlds definierar fantasirollspel, den vanligaste formen av sällskapsrollspel, som; 

”…any game which allows a number of players to assume the roles of imaginary characters 

and operate with some degree of freedom in an imaginary environment” (Fine, s. 6). 

 Syftet med sällskapsrollspel är att ha roligt och umgås, men också att tillsammans skapa 

spänning genom ett ”kollektivt fantiserande och samarbete”. Det saknar tävlingssyfte då ingen 

deltagare ska vinna över en annan. (Glaser, s. 12f, Ungdomsstyrelsen, s. 6). 

 Sällskapsrollspel särskiljs på flera plan från t ex de pedagogiska rollspelen (det finns flera 

former av rollspel, men de pedagogiska är de enda som det är intressant att jämföra med i det-

ta sammanhang). Skillnaden brukar man säga ligger i att man i pedagogiska rollspel utgår från 

en verklig situation, medan man i sällskapsrollspel helt använder sig av fantasin och rör sig i 

fiktiva situationer (Ungdomsstyrelsen, s. 9). Detta skulle till stora delar stämma om inte story-
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line fanns. Själva grundidén i storyline – i högsta grad en form av pedagogiskt rollspel – är ju 

just att utgå från fiktiva situationer. 

 Skillnaden att pedagogiska rollspel – men inte sällskapsrollspel – bygger på fysisk aktivitet 

stämmer inte heller (Ungdomsstyrelsen, s. 9). Levande rollspel, s k lajv, är fysiska till både 

sin definition och praktik. 

 Den enda skillnad jag kan hålla med om finns är motivet eller syftet. I sällskapsrollspel är ju 

syftet att umgås och ha kul, medan det i pedagogiska rollspel handlar om något helt annat. 

Pedagogiska rollspel är nämligen främst en inlärningsmetod som har till syfte att 

• Konkretisera kursavsnitt. 

• Ge handlingsberedskap inför vissa situationer. 

• Underlätta inlärning av visst stoff och bearbeta problem. 

• Befästa, fördjupa och integrera kunskaper. 

• Ge kunskaper som man inte kan läsa sig till. 

• Klargöra och studera speciella frågor och problem. 

• Träna problemlösning. 

• Träna beslutsfattande i t ex en grupp. 

•  Skapa grund för och medverka till förändringar av åsikter, attityder och värderingar. 

• Träna verbal och icke-verbal kommunikation för att på så vis lära sig att uttrycka sig 

bättre och bättre uppfatta vad andra säger. 

• Medverka till självkännedom, personlighetsutveckling, ansvarstagande, lyhördhet, flexi-

bilitet och kreativitet. (Nilsson & Waldemarson, s. 11ff, Ungdomsstyrelsen, s. 9) 

 

Manus och regi 

I rollspel har man – precis som på teater – manus och regi. 

 Manus i rollspel är en beskrivning av situationen som spelet handlar om och de roller som 

ingår i dramat. Dess funktion är att åskådliggöra och levandegöra situationer. Manuset kan 

vara helt färdigskrivet, men det kan lika gärna vara helt oförberett och tas fram under spelets 

gång. 

 Regi är själva utformningen av rollspelet. Rollspelets själva struktur. Det finns många olika 

spelstrukturer. Ett kan vara att låta spelet rulla på utan avbrott till diskussionsfasen inleds – se 

nedan -, och ett annat kan vara att ledaren ofta bryta spelet för att öppna upp för reflektioner 

eller tillägg. (Nilsson & Waldemarson, s. 17f) 
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Rollspelets tre faser 

Rollspelet är uppdelat i tre faser. Inledningsfasen, Spelfasen och Diskussions - och bearbet-

ningsfasen. Var och en ser ut följande sätt; 

 Inledningsfasen: I denna fas iscensätts spelet. Situationen bestäms, roller beskrivs och för-

delas och spelstrukturer väljs. Deltagarna kan i sitt inre bygga upp en bild av situationer och 

rollerna. (Nilsson & Waldemarson, s. 18) 

 Spelfasen: Denna fas består som namnet säger av själva spelandet. Alltså agerandet, själva 

genomförandet av spelet. Att man agerar, gör något, innebär att man omsätter kunskap om 

rollspelssituationen i konkret handling. Att agera en person innebär att man sätter sig i samma 

situation som henne/honom – så gott det nu går, det är t ex trots allt ganska omöjligt att sätta 

sig i exakt samma situation som en lägerfånge i ett koncentrationsläger (min anmärkning). 

Det kan göra att man lär sig mycket om den personen och hennes situation. (Nilsson & Wal-

demarson, s. 19f) 

 Diskussions - och bearbetningsfasen: Detta är den pedagogiskt sett mest värdefulla fasen. 

Då ges det utrymme för att kommentera, diskutera och generalisera det spel man precis varit 

med om. Genom kommentarer och diskussioner kan man t ex få nya perspektiv på spelet, sig 

själv, andra i gruppen och omvärlden. Genom generaliseringar tittar man på hur nya kunska-

per och insikter man fått kan användas i vardagen och världen utanför spelet. (Nilsson & 

Waldemarson, s. 21) 

 

Rollspelets kvalitéer 
I de olika texter jag läst under arbetets gång lyfts det fram ett flertal olika kvalitéer hos roll-

spelet. En mycket viktig sådan är att det är en som-om-situation. Rollspelandet liknar verklig-

heten men är den inte. Man har flyttat på den verkliga situationen i tid och rum, vilket innebär 

att man får ett avstånd till den och lättare kan bearbeta den. (Nilsson & Waldemarson, s. 14f) 

 Rollspelets som-om-situationsform gör att man kan hejda ett skeende för att undersöka och 

diskutera det och kanske förändra något (Nilsson & Waldemarson, s. 16). Det är en god kva-

lité när man undervisar för då kan man spontant eller planerat få till intressanta, värdefulla 

diskussioner. Varför man bryter spelet kan bero på flera olika saker. Här är några exempel; 

• Tydliggöra det som hänt. 

• Förändra eller utveckla spelets förlopp. 

• Diskutera olika alternativ och lösningar. (Nilsson & Waldemarson, s. 17f) 
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 En annan kvalité hos rollspelet är att det medför att det händer saker i gruppen som spelar. 

Det ger engagemang och närhet till olika situationer, och det sätter igång processer i gruppen 

(Nilsson & Waldemarson, s. 22). 

 

Några andra kvalitéer hos rollspelet kommer fram i Pernilla Landströms och Siv Pääjärvis 

studie av rollspelet som pedagogiskt verktyg; 

• Rollspel ger en inlevelse som medför en större medvetenhet om den tid och miljö som 

en berättelse utspelar sig i. 

• Rollspelet förutsätter en identifikation som leder till att berättaren lättare kan leva sig in i 

de personer som gestaltas. 

• Kravet på engagemang i rollspel ökar medvetenheten om hur olika personer tänker, kän-

ner och agerar. 

• Rollspel/drama är en bra metod för att bättra på mängden av stoff till en berättelse, och 

även själva innehållet i en berättelse. (Landström & Pääjärvi, s. 8 och 20) 

 

Kristina Boréus har i sitt arbete Rollspel i undervisningen. Erfarenheter från försök med roll-

spel i undervisningen i politisk teori, grundkurs i statsvetenskap upptäckt flera fördelar med 

rollspel. 

 Rollspel med givna roller och utan påhittade situationer är väldigt lämpliga för argumen-

tationsträning. Rollerna blir olika utgångspunkter för argumentation och att de är just roller 

ökar livligheten i diskussionerna. (Boréus, s. 2) 

 Hon har konstaterat att studenter i rollspel kan tillämpa, och inte bara återge, sina kunskaper 

i givna roller och situationer. Dessutom skapar rollspelsövningar ett stort engagemang och  

uppfattas oftast som roliga. En mycket intressant slutsats hon drar är att rollspel premierar ett 

uttryckssätt som skiljer sig från de vanliga diskussionerna. Studenter som varit tysta har flera 

gånger tagit livlig del i diskussionerna. (Boréus, s. 4) 

 

Också Filippa Glaser lyfter fram en del goda sidor hos rollspelandet i sin skildring av lajv. 

Där pekar hon på att rollspel ger kreativitet och lärande, övar samarbetsförmåga, flexibilitet 

och förhandling och stimulerar spelarna till ett utökat lärande (Glaser, s. 15). Något extra int-

ressant är att hon för fram idén att rollspel skulle kunna vara en form av gratis livserfarenhet. 

En ny tid är på väg då t ex kreativitet, kultur och kommunikation blir dominerande inslag. Det  

passar det fria och självorganiserade kulturliv som kommer, till vilket rollspel är en självklar 
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del. Rollspel fungerar på så vis som en förberedelse för framtiden där man byter yrken många 

gånger, det finns flera moralsystem och där man möter representanter från olika kulturer kan-

ske varje dag (Glaser, s. 10f och 13). En ytterligare fördel med speciellt lajv är att hantverk 

som glömts bort alltmer blir populära igen (Glaser, s. 11). 

 

I en redogörelse av rollspelets kvalitéer är det värt att titta på inlärningsforskningens resultat. 

Den forskningen har upprepade gånger gett ett antal kriterier för hur de bästa inlärningssitua-

tionerna ser ut. Detta vet vi idag; 

• Man lär sig bäst genom att vara aktiv. Endast individen själv kan lära sig något (läraren 

undervisar, hon lär inte ut, min anmärkning). 

• Direkta erfarenheter gör att man lär sig och minns bäst. 

• Man lär sig bäst det man har behov av att veta. 

• Man lär sig lättare tillsammans med andra. I situationer där ens uppfattningar konfron-

terar med andras och man påverkar varandra lär man sig bättre än om man sitter ensam 

och lär sig något. 

• Man lär sig bättre om man får ha ansvar för sin inlärning. 

• Man lär sig bättre sådant som lärs in genom det kronologiska förloppet tanke-känsla-

handling. (Nilsson & Waldemarson, s. 33f) 

 Utifrån detta verkar rollspelandet vara en bra undervisningsform då flera av dessa kriterier  

uppfylls i rollspelet. Det har även t ex Kristina Boréus visat på (Boréus, s. 3). Men rollspel är 

samtidigt inte någon allenagörande inlärningsmedicin. Det är viktigt att påpeka att det finns 

sådan kunskap som måste ”pluggas in” (t ex baskunskaper) och där de ovanstående kriterierna 

inte gäller. Det finns alltså inget som säger att de alltid måste finnas med i en inlärnings-

situation. (Nilsson & Waldemarson, s. 33f) 

 Faktainlärning och förmedlingspedagogik är inte i sig bara av ondo. Ibland är även de vik-

tiga och användbara. Precis som att aktivitetspedagogik (när de lärande deltar aktivt i läropro-

cessen, t ex pedagogiska rollspel) är viktig och användbar ibland. Att fastna för bara en peda-

gogisk form är dock inte bra, oberoende av vilken det är. Undervisning och metoder måste 

alltid anpassas efter inre och yttre krav. (Nilsson & Waldemarson, s. 35) 

 

Rollspel kan bekrivas som en metod där kunskap och handling möts med baskunskaperna 

som grund. Ett rollspel om en viss situation (t ex mobbning mellan elever, komplicerad vård-
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nadstvist eller livet i det belägrade Sarajevo) som tvingar deltagarna att fatta vissa beslut in-

nebär att rationella, emotionella och handlingsmässiga aspekter framträder i sin helhet. 

 Som pedagogisk metod är rollspel en helhetssyn på inlärning. Det ger handling och efter-

tanke, använder kunskap och fantasi och bearbetar både kunskap och värderingar. Det ger en 

förståelse för sig själv och andra genom att man sätter sig in i andras situationer. 

 Rollspel fördelar aktiviteter i en lärosituation så att det inte bara är läraren som samtalar och 

agerar. (Nilsson & Waldemarson, s. 37f) 

Genom rollspel, som är prövande handling i som-om-situationer, kan vi spegla oss själva, 

men ur andra positioner. Man kan lära sig saker om sig själv, andra personer och olika sociala 

situationer, och utforska och utveckla ens identitet. Det kan även lära en skillnad mellan olika 

människors behov, och erbjuda bättre förståelse för samspelet mellan människor och hur man 

kan hantera det. Vardagserfarenheterna kan sammanblandas med rollspelserfarenheterna, re-

flektionerna kan bli ett medel och vi kan få hjälp genom andras synpunkter och erfarenheter. 

Allt detta gör det möjligt att få en jaguppfattning som kommer inifrån och inte utifrån – med 

andra ord stark självkänsla. (Nilsson & Waldemarson, s. 40f och 53) 

 

Rollspel är ett sätt att undersöka ens egen och individens relation till och påverkan av sam-

hället och vice versa. Samhället ger oss vissa roller som vi som individer blir bärare av. Där-

med blir vi också en del av samhället. Samhället ska här inte ses som staten, utan som summ-

an av de normer, värderingar, regler e t c som omfattas av en grupp människor. Denna sam-

hällets struktur påverkar individens tankar och beteenden. (Nilsson & Waldemarson, s. 41f) 

 Individen kan i sin tur påverka samhället och sin sociala omgivning genom sin förmåga till 

medvetenhet. Vi har förmågan att uppfatta världen och skapa oss en bild av den, men också 

att föreställa oss hur den var förr och hur den skulle kunna bli. Med fantasins och tänkandets 

hjälp kan vi se alternativ till det rådande, och ger oss möjligheten att reflektera. I tankarna kan 

vi skapa något som inte längre finns eller ännu har funnits. 

 Begreppen handling och reflektion (två väsentliga delar av rollspelet) är ömsesidigt beroen-

de av varandra. Ur reflekterandet kommer handling, och handling föder reflektion. Med andra 

ord, man tänker efter innan man gör något och erfarenheter ger upphov till eftertanke. Detta 

ger vår förmåga till medvetenhet, ett redskap för förändring av oss själva och omvärlden och 

för att lära oss mer om världen. (Nilsson & Waldemarson, s. 42) 
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BERÄTTANDE 
Berättandet, både det muntliga, skriftliga och bildmässiga, är liksom rollspelet en självklar del 

av storylinemetoden. I grupp skapar eleverna och läraren en berättelse utifrån det man valt att 

studera och de nyckelfrågor som läraren ställt och som binder samman säcken till en helhet, 

till en röd tråd. P g a denna framträdande plats tänkte jag här redogöra lite om berättandet som 

fenomen. 

 

Berättandet kan förstås ske i så många olika former. En form som det ofta är populärt att prata 

om och peka ut som ett gott exempel är sagan. Pedagogen Kieran Egan har i sin bok Berätta 

som en saga lyft fram just sagan som extra värdefull i undervisning då den har möjligheten att 

engagera barn och stimulera deras fantasiförmåga (jag skulle nog faktiskt kunna kalla mig ett  

bevis på det då jag alltid älskat och slukat sagor och har en välutvecklad fantasi). Sagan kan 

enligt honom dessutom vidga barnens (och vuxnas också, skulle jag vilja påstå) erfarenhets-

ramar, medkänsla och förståelse. (Egan, s. 92) 

 

En annan pedagog som har studerat berättandet är Carina Fast som med boken Berätta har 

gjort en grundlig genomgång av berättandets olika sidor och kvalitéer. Jag tänker här redogöra 

för de mest intressanta av hennes idéer och resultat. 

 Berättelser har genom historien förenat människor, speciellt under tider av utsatthet. De har 

stärkt människor, varför de ibland har setts som ett hot av makthavare. De har också en funk-

tion av att fungera som en länk mellan människor, både levande och döda. Insikten om den 

kvalitén kan underlätta t ex historieundervisningen. (Fast, s. 7ff) 

 Alla positiva situationer runt berättande som man skapar tillsammans med barn är värde-

fulla för deras språkliga och personliga utveckling. När man hör berättelser tillsammans delar 

man upplevelser genom berättandet, och det hjälper till att skapa en gemenskap i gruppen. 

(Fast, s. 24) 

 Det är nyttigt att ta ställning till berättelser man hört genom att säga vad man tyckte om och 

inte tyckte om i den, då det tränar lyssnarna att vara kritiska mot vad de hör och att kunna mo-

tivera sin ståndpunkt. (Fast, s. 28f) 

 Sagor och myter innehåller mycket liknelser, och liknelser är mycket användbara för att få 

elever att våga prata om sådant som de annars lätt undviker. Om t ex något felaktigt gjorts i 

skolan är det lättare för eleverna att ställning till händelsen via en liknelse än om samtalet 

knyts direkt till det som hänt. I sådana situationer kan berättelser tjäna som en brygga där man 
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genom samtal tar reda på vad man själv tänker, något som förhoppningsvis leder till att man 

ser liknelsen mellan berättelsen och det som hänt i vardagen. (Fast, s. 37) 

 Berättelser är viktiga för utvecklandet av barns identitet. Barn börjar tidigt i livet berätta om 

sina upplevelser, och om lyssnaren tar aktiv del av berättelsen bygger hon och barnet upp en 

berättelse tillsammans. Detta är också värdefullt för barns språkutveckling. (Fast, s. 66) 

 Då barn leker berättar de, och det är ett sätt för dem att hantera verkligheten. Ofta leker de 

sådant de varit med om eller berättelser de hört. (Fast, s. 66f) 

 Berättandet är också en god kraft då det stärker självförtroendet att se sig själv som berätta-

re, och goda berättare får ofta positiv uppmärksamhet. (Fast, s. 82) 

 Det kan vara viktigt att hjälpa eleverna att få betydelse i berättelser de läser, hör eller ser 

genom att föra världen till berättelsen. Man jämför händelser, personer och språk i elevernas  

egen verklighet med detsamma i berättelsens värld. På detta sätt kan man upptäcka något om 

en eller båda av världarna. Detta tycker Carina Fast borde utnyttjas mer medvetet för att väcka 

elevernas nyfikenhet och därmed hjälpa dem att få ny kunskap. För att kunna förstå sig själv 

och sin omvärld genom berättelser måste man reflektera och diskutera tillsammans. Därige-

nom blir barnen medvetna om att det finns många budskap i en berättelse, och att det inte 

finns något entydigt svar. Man kan få tolka och skapa sin egen innebörd. (Fast, s. 87f) 
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LEK 
”Learning is the only game worth playing. We have a name for those who keep playing – gen-

iuses!” (Albert Einstein, ur Lindberg, s. 13) 

 Som jag tog upp i beskrivningen av storylinemetoden så liknar den lek och flera bestånds-

delar från lekens värld ingår i metoden, även om den inte egentligen är lek (Tidningen Skol-

barn, s. 48). Detta gör det nödvändigt att titta närmare på fenomenet lek i detta arbete. 

 

Donald W Winnicott och Johan Huizinga har var för sig tittat närmare på leken och då bl a 

kommit fram till att lek är något universellt som befrämjar en människas utveckling och hälsa,  

och den har en meningsfull funktion och väsentlig betydelse. Leken är dessutom ett område 

där man kan vara kreativ och nyttja hela sin personlighet. (Huizinga, s. 9f, Winnicott, s. 77 

och 94). 

 Johan Huizinga anser att leken har förlorat sin betydelse på många områden i den moderna 

kulturen, och att det bara är barn som leker idag (Huizinga, s. 227). Om han har rätt i detta, 

kan man kanske säga att man i rollspelet och storyline kan se återkomst av det lekfulla och 

människans grundläggande behov av att leka. 

 

Lotten Gustafsson har många mycket intressanta idéer om lek. I sin avhandling Den förtroll-

ade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland för hon bland 

mycket annat fram att lek är en frivillig aktivitet som ger lust och spänning, vilket också dri-

ver den. Leker man träder man in i en tillfälligt existerande sfär som har en egen mening och 

som utspelas inom bestämda gränser i tid och rum. (Gustafsson, s. 16f) 

 Enligt henne är leken dessutom en frizon med utrymme också för det kontroversiella och 

tabubelagda (Gustafsson, s. 28) 

 

Det främsta arbetet att titta på när det gäller fenomenet lek är dock enligt mig Birgitta Knuts-

dotter Olofsson som i Lek för livet gjort en sammanställning av mycket av forskningen kring 

lek. 

 Lek definieras där utifrån dess ”som-om”-karaktär (vilket ju gör att den har sina klara likhe-

ter med rollspel). Det som är lek är skilt från icke-lek genom att det inte är på ”riktigt”. Defi-

nitionen på lek pekar också på att dess handlingar är lösgjorda ur det vanliga sammanhanget. 

Genom att säga t ex ”vi leker att du…” bildar de lekande en ram omkring leken. Inom den 

ramen gäller lekens egna lagar. (Olofsson, s. 15 och 153ff)  
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 Lek är något frivlligt och spontant. I leken är det processen och aldrig produkten som är det 

väsentliga. Den styrs av inre lust (här måste jag lägga till en personlig reflektion och erfa-

renhet av hur lust är kopplad till lek; när jag sveper in mig i en mantel får jag lustfyllda käns-

lor vilket gör det lättare att inträda i lek). 

 Det finns mycket skapande fantasi i leken, och inom dess ram kan man testa olika förhåll-

ningssätt och beteenden utan risk för att drabbas av de konsekvenser som skulle kunna följa 

om man gjort det på riktigt. Barn kan genom leken bearbeta känslor och erfarenheter. De kan 

reparera det de varit med om och därigenom få det hela mer hanterligt. Är verkligheten väl-

digt svår kan de ”klä ut” erfarenheterna och bearbeta dem på ett symboliskt plan. (Olofsson, s. 

12f, 15 och 118) 

 En form av lek som Olofsson pekar lite extra på är rolleken. Den innebär kort och gott att 

lekdeltagarna tar sig olika roller inom lekens sfär. I rollek är kommunikationsförmågan 

mycket viktig. Det handlar om att lyssna, ta en annans perspektiv, göra överenskommelser 

och komma med egna förslag och idéer. Genom rolleken tränas man i samarbete, empati och 

inlevelse, och man får ökad social förståelse. Det ger inblick i olika sociala miljöer och för-

mågan att behärska den sociala världen. Dessutom klargör det ens egen roll och identitet, bl a 

genom att man får möjlighet att reflektera över likheter och skillnader mellan olika personer 

och sig själv. (Olofsson, s. 119) 

 Den mest utvecklade och komplicerade lekformen är låtsasleken. Det är mycket nyttig gym-

nastik för hjärnan att hålla fast vid föreställningar och d y l samtidigt som den kanske väldigt 

motsägande verkligheten pockar på. Låtsaslekens funktioner finns med i många delar av vux-

envärlden som att t ex kunna föreställa sig sådant som man inte varit med om, skapa fiktiva 

situationer i litteratur och leva sig in i och spela olika roller utan att förändra identiteten. 

(Olofsson, s. 156ff) 

 Nästan all forskning om lek ser den som något förbehållet barndomen – vilket ju också är 

hur vuxensamhället överhuvudtaget tycks se på den. Olofsson har dock ett annat synsätt som 

jag finner mycket tilltalande. Hon anser att leken har sina rötter i barndomen, men den är inte 

något primitivt tillstånd som bara finns då utan den är också en förutsättning i vuxenlivet.  

(Olofsson, s. 156f) Vuxna leker också. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Så har jag då efter en genomgång av både storyline, rollspel, berättande och lek kommit fram 

till att sy ihop den här säcken. Jag börjar det med att gå tillbaka till frågeställningarna som jag 

ställde upp i början av uppsatsen och ge svar på dem. 

• Hur väl står sig storyline som läro - och undervisningsmetod? 

• Finns det pedagogiska och didaktiska kvalitéer i rollspel? 

• Kan storyline och rollspel påverka jämställdheten i undervisningen och skolan i en posi-

tiv riktning? 

 

Vad gäller de två första frågorna tycker jag att det material som presenterats i uppsatsen talar 

sitt tydliga språk. Storyline är en mycket seriös pedagogisk och didaktisk metod på veten-

skaplig grund som funnits i över trettio år, och det har utvecklats en välfungerande praktik 

omkring metoden. Storyline står sig helt enkelt väl som läro – och undervisningsmetod. Dess 

fokus på bl a elevernas förkunskaper, ett aktivt lärande, värdesättande av elevernas kreativa 

och kritiska tänkande och visualisering av aktörerna (rollpersonerna) gör den till ett ytterst 

spännande och värdefull pedagogisk och didaktisk form. Som påpekats flera gånger tidigare i 

uppsatsen så främjas ju lärande av egen aktivitet, och kunskap skapas i ett socialt samman-

hang genom egen aktivitet. Allt det hör storyline till. 

 

När det gäller rollspel så har det under arbetets gång genom främst Nilssons & Waldemarsons 

studie visat sig att det förekommer i ganska stor skala i lärande sammanhang. Det var någon-

ting som verkligen förvånade mig. Deras och andra författares redogörelse av rollspelandets 

olika kvalitéer och alla olika exempel på rollspel i undervisningssammanhang tycker jag visar 

på att rollspel absolut har pedagogiska och didaktiska kvalitéer. Det är också något som kom-

mer fram genom studiet av storylinemetoden. Rollspel passar absolut för lärande och under-

visning. 

 Rollspel är som tidigare påpekats en form av drama, och för att ytterligare peka på det goda 

lärandet hos rollspelandet är det värt att belysa några av dramats fördelar. Inlärning under-

lättas om man får chansen att använda sig av så många sinnen som möjligt och av ju fler sätt 

man bearbetar ett stoff på (Landström & Pääjärvi, s. 3, Nilsson & Waldemarson, s. 24ff). Här 

fyller drama/rollspel en viktig funktion då det engagerar flera sinnen än om man bara tittar på, 

läser eller lyssnar. Det gör det dessutom lättare att minnas det man gjort. Den engelska peda-

gogen Dorothy Heathcote beskriver drama som en verklighetsavbildning där deltagarna tänk-
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er inifrån problemet, situationen, inte om det. Drama är alltså inte bara en handling utan en 

tankeprocess där deltagarna tvingas fatta beslut. Den svenska dramapedagogen Elsa Olenius 

pekar på hur drama utvecklar hela människan, ökar förståelsen för livets olika aspekter och 

ger barn ord, vilket ökar deras förmåga till att kommunicera. (Landström & Pääjärvi, s. 3) 

 Något jag inte tog upp under kapitlet om rollspel var mina egna tjugoåriga erfarenheter av 

rollspelandets fördelar när det gäller lärandet. Efter tjugo år av rollspel vet jag att det verkli-

gen har många goda kvalitéer. Under ett rollspelspass berör jag och mina spelfränder eller går 

djupt in i olika aspekter av mänskligt beteende och tillvaro. Matematik (beräkna arena av en 

slottsgård t ex), ledarskap (fatta ett för gruppen avgörande beslut och klara av att stå för dem 

fastän man får kritik), argumentation (t ex inför en kung eller rövarhövding), språk, geografi 

(studera och korrekt läsa kartor), kulturgeografi (genom möten med främmande eller kända 

kulturer) och en del till. Ett mångfascetterat lärande alltså. 

 För en spelledare ger rollspel dessutom träning i improvisation, då man ständigt ställs inför 

situationer där man måste improvisera. Att kunna improvisera är något som alla lärare måste 

vara beredda på och som man ständigt ställs inför i arbetet, så på så vis är det också en god 

sida hos rollspel. 

 Om man till detta lägger de i arbetet framförda fördelarna med berättande och lek – själv-

klara delar av rollspel (och storyline) – som inslag i lärande och undervisning, förtydligas 

bara bilden av rollspelandets pedagogiska och didaktiska kvalitéer. 

 Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att varken storyline eller rollspel förstås är de alle-

narådande metoderna i lärande och undervisande sammanhang. Det finns många olika peda-

gogiska metoder, och alla har de säkert mer eller mindre något gott att tillföra lärandet. 

 

Vad gäller den tredje frågan är svaret högst osäkert. I det material jag gått igenom har jag inte 

hittat några som helst diskussioner om eventuella jämställdhetsaspekter, och jag har själv haft 

svårt att utläsa något sådant ur materialet. Det borde kanske vara ett tecken på att storyline 

och rollspel inte påverkar jämställdheten i positiv riktning – men inte negativ heller. Samtidigt 

tror jag nog att om man gjorde en ordentlig genusanalys av fenomenen skulle bilden klarna 

betydligt. Det har det tyvärr inte funnits utrymme för i denna uppsats. 

 Jag vill dock ta upp ett exempel som jag tycker talar för att det kanske finns jämställdhets-

kvalitéer i rollspel. Under min praktik på Bergholmsskolan höstterminen 2003 prövade min 

handledare rollspel med åttorna där eleverna skulle vara olika länder i FN som diskuterade 

fördelningen av jordens resurser. Jag var med och studerade, och det blev mycket intressant. 

Främst för att några tjejer som normalt var tysta tog till orda och framträdde tydligt med kun-
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skap och insikter. Det är bara ett exempel, men kanske är det så att storyline och rollspel har 

det goda med sig att de får tysta elever att framträda lättare än när det fråga om traditionell  

förmedlingsundervisning. Intressant är att Kristina Boréus i sitt arbete faktiskt påvisat att  

vanligen tysta studenter flera gånger tagit aktiv del i diskussioner (Boréus, s. 4). 

 I rollspel lyfts deltagarna ofta fram mycket mer än i vanlig undervisning, något som kan 

vara en fördel för jämställdheten (Nilsson & Waldemarson, s. 119). Tjejer som alltför ofta 

kommer i skymundan bakom killar kanske får en chans att synas genom rollspelandets verk-

tyg. 

 Tyvärr känner jag att det stannar vid hypoteser och vaga tecken. Det behövs mycket mer 

forskning för att man ska kunna dra några mer tydliga, säkra slutsatser. Jag skulle gärna fors-

ka mer om storyline när jag väl har praktiserat det i mitt professionella värv, och då skulle det 

vara mycket kul och viktigt att titta närmare på detta. 

 

Hela det här arbetet har i stort målat upp en väldigt positiv bild av storyline och rollspel – med 

all rätt. Det väcker ändå mitt kritiska öga, och självklart finns det svårigheter med dem. Det är 

något som lyfts fram i flera av arbetena som jag läst och som jag här vill diskutera. 

  För många människor är rollspel säkert fortfarande – trots att det har rollspelats i Sverige i 

tjugo år och mer – någonting främmande och kanske t o m skrämmande, både för att det ver-

kar annorlunda (fastän det i stort sett är teater) och p g a medias snedvridna bild av fenomen-

et. Detta innebär att en lärare som för in rollspel som en metod i sin undervisning (t ex genom 

storyline) kanske möts av väldigt negativa reaktioner från elever och inte minst föräldrar – 

och kolleger. För att motverka detta är det bra att informera om rollspelandets fördelar och 

jämföra med andra elevaktiva arbetssätt som inte dras med ett ökänt namn. Förhoppningsvis 

kommer sådana reaktioner bli allt sällsyntare ju mer som folk prövar på rollspel och media 

överger osakliga rapporteringar av fenomenet. (Glaser, s. 16f, Nilsson & Waldemarson, s. 

118) 

 Tveksamhet, ovana eller osäkerhet kan göra en ovillig att pröva på rollspel. I rollspel synlig-

görs deltagarna mycket mer än under en vanlig lektion, något som kan vara skrämmande, spe-

ciellt om man har dåligt självförtroende. Det måste man som lärare och rollspelsledare (eller 

som vi rollspelare säger, spelledare) lyssna på, och man måste förstås vara uppmärksam på 

reaktionerna från deltagarna – något som förstås inte är specifikt för undervisning med roll-

spel, utan gäller all sorts undervisning. Om rollspelsledaren lyssnar, ger stöd, uppmärk-

sammar och tar till vara upplevelser och erfarenheter bidrar det till ett tillåtande arbetsklimat. 
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 För att hjälpa en osäker deltagare kan man t ex låta honom göra vad han vill med sin roll – 

bara det faller inom spelets ramar, förstås – eller få ta rollen som observatör. En observatör 

står bredvid och betraktar rollspelandet, och bidrar med sina reflektioner från vad han ser stå-

ende utanför själva rollgestaltandet. Det är viktigt att peka på att observatören är en lika viktig 

roll som de andra. Då rollspel är en undersökande metod är det viktigt att alla bidrar med sina 

erfarenheter för att man därigenom ska nå nya kunskaper eller bättre förståelse. (Boréus, s. 5, 

Nilsson & Waldemarson, s. 119) 

 Deltagarna bör inte vara personerna som de skapar och gestaltar i storyline-berättelsen. Det 

är oftast inget problem om de skulle vara det, men vissa människor har en personlighets-

problematik som man måste vara uppmärksam på och som kan innebära problem om de iden-

tifierar sig med sin fiktiva person (Falkenberg & Håkonsson, s. 47). Detta  måste man som lä-

rare/spelledare vara medveten om, och gå in och stoppa upp processen om det ändå sker. 

 Det kan också bli problem om man berör sådant som utlöser t ex ångest eller är väldigt när-

gånget för vissa elever. För att försöka undvika eller mildra det måste läraren vara uppmärk-

sam, och när någonting sådant händer vara noga med att påpeka att det är ”din person” vi ar-

betar med, inte ”dig”. (Falkenberg & Håkonsson, s. 48) 

 Ett annat problem är att det kan bli ett för starkt inslag av lek i det pedagogiska rollspelandet 

– i sällskapsrollspel gör det förstås inget – som gör att den så viktiga argumentationen kom-

mer i skymundan. Detta kan kanske undvikas genom att t ex konstruera rollspelen så att ar-

gumentationsinslaget blir starkt redan från början. (Boréus, s. 5) 

 Det finns som synes en del svårigheter med storyline och rollspel, men inga som inte går att 

hantera och åtgärda, tycker jag. Jag ser fram emot att börja använda av mig metoden – eller 

överhuvudtaget av rollspel – i min profession som lärare. Tänk att få rollspela även under ar-

betstid. 

 

 

 

 

 

 

Kärrtorp, Stockholm, 16/1-2005 

Jonas Hugosson 
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