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Abstract 

In modern society the mere reading of a text is not enough, instead human strive for 

literacy, a deeper understanding of the text and a capacity to think individually. This 

ability is studied through reading habits and is said to be developed through working 

with literature. Since not all youths enjoy reading as a fun hobby, this essay will focus 

on an alternative which could function as a method to develop literacy. This essay will 

examine the literacy potential of role-playing games.  

     Role-playing games have been around for many years and there are several different 

methods of using them for education. The question is if role-plays that are not 

specifically educational could be useful too. Through a text analysis based on 

scientifically published texts studying different kinds of role-play and games this essay 

is meant to look into the scientific view of role-playing and what potential they hold to 

develop literacy.  

     The empirical material will be analysed through two different theories. The first one 

is Erving Goffman’s theatrical metaphor, which allows one to scrutinize human’s need 

to play various roles. This will be used principally to analyse the scientists’ roles when 

they write about role-play. The second one is Judith Langer’s theories about envisioning 

literature and the four stances in the process of building an envisionment.  

     Through this analysis it can be seen that scientists do work with this kind of role-

play. There are various ways in which role-play can be used to develop literacy, but the 

subject is still in need of more research to establish the potential for literacy from role-

playing games other than videogames.  
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1 Inledning 

“A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only 

one.” Så lyder en replik från den populära bokserien Game of Thrones av George R.R. 

Martin. Det har gått runt internet i form av olika bilder och är ett populärt citat för 

metaforen att leva många liv för att lära sig om världen och andra människor. 

Skönlitteratur är det vanligaste föremålet för metaforen och används då för att 

uppmuntra till läsning. Djupare läsförståelse kallas för literacy eller litteracitet och 

avser ofta skillnad mellan läsningens tekniska förståelse och den vidare förståelsen av 

mänsklig kommunikation (Bagga-Gupta, Evaldsson, Liberg & Säljö, 2013, s. 12).  

     Läsning av skönlitteratur anses vara ett sätt att lära sig empati och förmågan att sätta 

sig in i andra människors situationer, en del av anledningen att läsning prioriteras i 

skolvärlden. Det är dock inte alla som finner det roligt att läsa och läsförståelsen i 

Sverige är inte så bra som bibliotekarier, lärare, forskare med flera hade velat se den. 

Trots att de svenska PISA-resultaten steg i undersökningen år 2015 jämfört med de 

oroväckande resultaten från år 2012 så är läsförståelsen bland ungdomar fortfarande 

sämre än de var i början av 2000-talet (Skolverket, 2016, s. 22). Som de höjda resultaten 

indikerar görs det satsningar i skolan för att höja läsförståelsen, men det finns fler sätt 

att leva många liv än att läsa.  

     Rollspel är en företeelse som har varit med länge, enligt vissa kan det spåras tillbaka 

till föregångarna för maskeradbaler under 1300-talet (Bowman, 2010, s. 35). Idag 

betyder dock rollspel olika saker i olika sammanhang. Det som inom populärkultur 

kallas rollspel kan specificeras som framförallt bordsrollspel, levande rollspel och 

videospel i form av rpg (role playing games). Då ingenting annat nämns är det de tre 

formerna som avses då här talas om rollspel. 

      Bordsrollspel brukar stereotypiseras likt en mindre grupp personer med pennor, 

papper och en hög tärningar. Kärnan i bordsrollspel är berättande, det är ett storytelling 

game där var och en av spelarna tar sig an en karaktär. En av dem tar sedan rollen som 

spelledare för att sätta upp olika scenarion och utmaningar för de andra att övervinna 

(Werner, 2013, s. 793).  Levande rollspel är en utveckling av bordsrollspel där 

rolltagandet och spelandet har lyfts från papper till att bli en form av 

improvisationsteater med rekvisita för att spela i fiktionen istället för att bara berätta i 

den.  



  
 

2 

     Liksom läsning involverar rollspel att stiga utanför sin egen sfär och tänka som 

någon annan, något som underlättar att förstå andra människor. Men förutom den 

sociologiska aspekten kan vissa former av rollspel också anses utveckla information 

literacy, även kallat informationskompetens. Information literacy handlar om att ”söka, 

kritiskt värdera och använda information för att lösa problem i olika sammanhang” 

(Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 38). Literacy och information literacy hänger på 

många sätt ihop då det sistnämnda är en utveckling av det förstnämnda. Båda begreppen 

åsyftar en form av kompetens för djupare förståelse och ett utvecklat tänkande som 

krävs för att funktionera i dagens komplexa samhälle. Rollspel skulle kunna hävdas vara 

en aktivitet som för sina spelare utvecklar både literacy och information literacy.  

     Kategorin rollspel i sin nöjesinriktade form är tämligen outforskad inom forskning. 

Det finns vissa studier som är sociologiskt inriktade eller artiklar av bibliotekarier som 

av olika anledningar förespråkar ett bestånd och ett spelprogram. Ett av bibliotekens 

uppdrag och en fråga inom biblioteks- och informationsvetenskapsforskningen (B&I) 

berör människors litteracitet. En djupare läsförståelse och informationskompetens som 

eftersträvas hos gemene människa, framförallt bör detta kunna tillägnas redan hos 

ungdomar. Min tanke är att rollspel i sina olika former har potential som ett alternativ 

till läsning för att tillägna sig literacy. Genom att undersöka tidigare forskning om 

rollspel vill jag studera hur den ser på rollspels potential till att utveckla literacy och vad 

det går att utläsa ur studier som inte har haft en literacyinriktning, men ändå bidrar till 

diskussionen om rollspel som utvecklande.    

 

2 Bakgrund 

För att ge en grund till det uppsatsen handlar om kommer det här kapitlet att ge en 

bakgrund om olika former av rollspel och literacy för att förstå nyanserna i vad termerna 

innebär. Det kommer att ges en kort introduktion av deras historia för att placera in 

fenomenen i samhället och i tiden.  

     Genom uppsatsen kommer ordet rollspel att ha en rad olika innebörder, men de som 

studeras är nöjesrollspel med övervägande inriktning på bordsrollspel, levande rollspel 

och videospel. Med nöjesrollspel menas den formen av rollspel som generellt utövas 

som fritidsintresse. Bordsrollspelen är de som borde vara av störst intresse för B&I i och 

med dess boknära form, men det är också dem som det har varit svårast att hitta 

forskning om. Därför utgår uppsatsen ifrån det bredare begreppet rollspel vilket avser de 

besläktade genrerna bordsrollspel, levande rollspel, berättande och videospel.  
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     Videospel har redan en roll inom B&I-forskning för sin potential till att utveckla 

information literacy. De kommer att tas upp i samband med hur liknande uttalande kan 

gälla om andra rollspelsgenrer och användas för att se hur forskare betraktat 

rollspelsmedium. Däremot kommer de att ha lägre prioritet här eftersom de annars 

riskerar att ta för mycket plats i relation till de andra rollspelsformerna.  

 

2.1 Nöjesrollspel   

Rollspel som term har oändligt många olika definitioner inom vardagligt tal och 

populärvetenskap såväl som inom forskning. I centrum för begreppet står den direkta 

betydelsen av de två sammansatta orden, ”roll” och ”spel”. Det handlar om rolltagande, 

att ta sig an en annan roll än sig själv och att spela den (Nilsson & Waldemarson, 1988, 

s. 5).  

     Om någon inom populärkultur säger bara ordet rollspel så är det generellt 

bordsrollspel som avses (Bowman, 2010, s. 11). I uppsatsen däremot används rollspel 

som en övergripande term vilken avser flera olika formerna av nöjesrollspel. För att 

tydliggöra vad rollspel är krävs det först en förståelse för att det inte finns endast en 

definition. Bara inom populärkulturen och nöjesgenren kan rollspel ha olika innebörder 

och varje specifik term har i sig flera olika regeltekniska skillnader och varianter.  

     På engelska benämns ofta videospel som rpg, och de hör på flera sätt ihop med de 

övriga rollspelsvarianterna. De har en delad historia och deras mekanik samt inverkan 

på spelarnas tänkande liknar varandra. Däremot fokuserar de mindre på 

karaktärsutvecklande och berättande för att istället ha mer på uppdrag och belöningar 

(Bowman, 2010, s. 23). Uppdragen och belöningarna är några av de moment som 

kopplas samman med information literacy via problemsökning och inlärningsmotivation 

(Gumulak & Webber, 2011, s. 242). Trots att forskningen inte uttalat undersöker det 

innehåller andra rollspel liknande processer vilka går att se om de jämförs med den 

övriga forskningen.  

     Videospel är ganska känt vad det är för något, men de andra rollspelsformerna är 

mindre kända. Levande rollspel, larp eller som i den svenska termen lajv har fått en del 

publicitet i till exempel barnprogrammet Barda, men det är ändå ett relativt outforskat 

fenomen. Levande rollspel är en rollspelsform utvecklad ur bordsrollspel där spelet är 

lyft från pappren och berättande till att bli en form av improvisationsteater utan publik, 

ofta med speciella krav på rekvisita och kläder (Kotryová, 2017, s. 218). Många av de 
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populära bordsrollspelen har anpassats till att spelas som lajv, men det finns också 

mängder av lajv som uppstått ur kända böcker som Harry Potter och Pride and 

Prejudice eller bara är påhittade för att vara en lajvfiktion. 

     Levande rollspel är antagligen det som är närmst besläktat med de sociologiska och 

pedagogiska rollspelen. De kan ha djupa teman som rasism, sexism och politik, men de 

har fortfarande en nöjesaspekt i sig för spelarna. Potentialen hos levande rollspel har 

börjat uppmärksammas mer nyligen, den studie som kommer att granskas i det 

empiriska materialet kom ut så sent som i år (Kotryová, 2017). Det finns också en skola 

i Danmark som är helt baserad på att arbeta med levande rollspel som inlärningsmetod, 

men det är ännu inte så mycket forskat om den (Vanek & Peterson, 2016, s. 223).  

     Gällande bordsrollspel är det märkligt att det inte finns mer forskning än det gör, 

men den emellanåt spretiga formen kan ha med det att göra. Som nämnt i inledningen är 

kärnan i bordsrollspel att ta sig an en roll och göra ett gemensamt berättande, utöver det 

finns otaliga definitioner av bordsrollspel. De brukar se ut som så att de utgår ifrån ett 

regelsystem och har ett slumpmoment av tärningar som utifrån karaktärernas 

sifferbestämda egenskaper avgör hur händelseförloppet blir. 

     Enligt Sarah Lynne Bowman finns det tre moment som måste vara med för att det 

ska räknas som ett bordsrollspel. Den första är att spelet ska etablera en form av 

gemenskap genom ett delat berättande. Den andra är att det ska finnas ett regelsystem 

som reglerar hur scenariona kan utformas och hur utmaningar ska kunna lösas. Den 

tredje är att alla spelarna på något plan ska skapa en identitet, en karaktär, som skiljer 

sig från dem själva och vilka de ska agera som genom spelet (Bowman, 2010, s. 11-12). 

     En av deltagarna tar rollen som spelledare och hen är ansvarig för att leda de andra 

genom ett äventyr, också kallat en kampanj. Kampanjer byggs upp av sessioner som 

generellt är minst fyra timmar långa och sedan kan kampanjen vara i månader, eller till 

och med år (Werner, 2013, s. 793). Att det tar tid kan verka avskräckande, men med 

tanke på att en längre kampanj bygger upp en hel roman – ibland en romansvit – i 

interaktivt berättande är det inte märkligt att det tar tid. Dock finns det även scenarion 

som bara varar ett par timmar och sedan avslutas.  

     Människor har länge gillat både att spela spel och att berätta, men den form av 

bordsrollspel som finns idag växte fram på 1970-talet i USA. Namnet Dungeons and 

Dragons är spritt även utanför rollspelskretsar och det var namnet på vad som anses 

vara det första bordsrollspelet (Bowman, 2010, s. 11). Sedan dess har Dungeons and 

Dragons fått sällskap av mängder med andra bordsrollspel, men det har också 
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utvecklats själv. Bordsrollspel utgår nämligen ifrån regelböcker och vissa spel kan ha 

långa serier med böcker som innehåller fakta om fiktionen och regelsystemen.  

     Historisk fakta att ha i åtanke gällande rollspel är den moralpanik som fanns både i 

Sverige och internationellt under 1990-talet. Att vissa anser videospel vara farligt och 

våldsuppmuntrande är ganska känt, men även andra rollspelsformer led av dåligt rykte. 

Bordsrollspel vars tema börjat i episka fantasyäventyr utvecklades till urbana 

vampyrberättelser, mordgåtor och lekar med psykiska monster. Det spreds rykten om 

hur bordsrollspel var en väg in ockultism som gjorde barnen till mördare och det ansågs 

farligt att spela (Linder Krauklis & Linder Krauklis, 2015, s. 108). ”Svensk polis varnar 

för vampyrspelet” (Linder Krauklis & Linder Krauklis, 2015, s. 110) stod det i en 

kvällstidning år 1996 och frågan togs även upp på politisk nivå. Många populärkulturer 

genomgick en liknande granskning under samma tid (Linder Krauklis & Linder 

Krauklis, 2015, s. 108), men stämpeln som ”farlig” eller ”konstig” sattes ändå hårt på 

rollspelen.  

     Läget för rollspel idag ser annorlunda ut jämfört med 90-talet. Sverok, Sveriges 

Spelhobbyförbund som också är Sveriges största ungdomsförbund, har över 101 000 

medlemmar i föreningar spridda över hela landet (Sverok, u.å). Förbundets föreningar 

sysslar med olika typer av spel, däribland bordsrollspel, levande rollspel, brädspel, e-

sport och liknande. Genom att vara föreningar i Sverok får de bidrag och stöd för att 

arrangera event som tillåter fler människor att engagera sig i spel. Det sker med andra 

ord en del arbete runt rollspel som fritidsaktivitet. Däremot är den forskning som görs 

generellt populärvetenskaplig eller med andra inriktningar än vad som är av intresse för 

B&I och spelens potential till utveckling av literacy. 

  

2.2 Rollspel utanför nöjesgenren  

Utanför nöjesgenren finns rollspel som en flitigt använd term inom bland annat 

sociologi, pedagogik och psykologi. Det är visserligen nöjesrollspelen som är av 

intresse för den här uppsatsen, men det krävs ändå en förståelse för skillnaden mellan 

dem och de rollspel som det redan är flitigt forskat om. Därför kommer här att gås 

igenom rollspel i sin sociologiska och pedagogiska form.  

      Liksom inom populärkulturen kan den här sortens rollspel utövas som spel, men då 

är fokus snarare gällande samspelet mellan människor än skådespelet, berättandet eller 

spelandet för att vinna. Begreppet rollteori är ett samlingsnamn för sociologiska teorier 
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om att förklara mänskligt beteende (Nilsson & Waldemarson, 1988, s. 7). Rollspel i 

vetenskapliga kretsar blir då snarare en studie av de roller människor tar på sig i 

vardagslivet. Det finns metoder som använder teorierna för att lära människor att ta sig 

utanför sina egna roller och att bli medvetna, men i grunden finns studier om hur roller 

fungerar i verkliga livet. Erving Goffman var en inflytelserik forskare gällande hur 

dramatik appliceras i vardagslivet och hans teorier används inom sociologi, pedagogik, 

B&I och många fler discipliner. Han menade att alla spelar olika roller i olika 

situationer och det är via de rollerna vi känner både oss själva och andra (Goffman, 

2014, s. 26).  

     Med teorierna om roller i vardagslivet i bakgrunden finns det olika metoder för att 

arbeta med dem i syfte att nå olika mål och inom disciplinerna har det utvecklats olika 

former av rollspel. Dessa kan delas upp i framförallt fyra stycken former; psykodrama, 

forumteater (senare även kallat forumspel), socio-analytiskt rollspel och pedagogiska 

rollspel (Nilsson & Waldemarson, 1988, s. 11).  

     Psykodrama är en slags psykoterapi som fokuserar på att arbeta med individuella 

problem och konflikter. Jacob Moreno utvecklade psykodrama som en teknik i 

terapeutiska syften (Nilsson & Waldemarson, 1988, s. 10). Genom att gestalta en 

persons känslomässiga konflikter och relationer med andra är det enligt psykoterapin 

möjligt att jobba med hens problem på en individuell nivå. Det är ifrån psykodrama som 

många av de tekniker som används inom pedagogiska rollspel har sina rötter (Nilsson & 

Waldemarson, 1988, s. 11). 

     Forumspel å andra sidan utspelas med en grupp, det är ett färdigskrivet scenario som 

framförs inför en publik. Meningen är att åskådarna ska kunna avbryta spelet, ändra 

händelseförloppet och på så sätt uppmärksamma olika former av förtryck (Nilsson & 

Waldemarson, 1988, s. 11). Forumspel är uppkomna ur Augusto Boals forumteater som 

i sin tur är utvecklad från Morenos psykodrama (Byréus, 2010, s. 13). En del av tanken 

är att låta människor bli en del av spelet, att kunna pröva sina åsikter i en alternativ 

verklighet utan att vara rädda för eventuella konsekvenser (Byréus, 2010, s. 7).   

     På liknande sätt har socio-analytiska rollspel ett mål att stimulera deltagarna att 

tillägna sig insikter om individen och samhällets samspel med varandra för att skapa 

kritiska och ansvarskännande människor som kan bryta sig loss från fördomar. De 

pedagogiska rollspelen skulle kunna sättas som överskrift till de socio-analytiska, men 

de skiljer sig då de alltid har ett pedagogiskt syfte och många gånger används som 

inlärningsmetod. Likt de andra kan pedagogiska rollspel också ha fokus på åsikter, 
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relationer och normer, men till skillnad från de övriga kan det även ha ett rent 

inlärningsfokuserat syfte (Nilsson & Waldemarson, 1988, s. 11-12). 

     På vilket sätt de här rollspelen skiljer sig från de nöjesinriktade är svårt att säga ifall 

de bryts ner i form av till exempel rolltagande, men det går ändå att se en gräns i hur de 

här inte fokuserar på nöje. Även i fall då de nöjesinriktade används pedagogiskt, som i 

fallet med den danska lajvbaserade skolan (Vanek & Peterson, 2016, s. 223), så finns 

tanken av att det ska vara roligt eller på annat sätt underhållande kvar. Potentialen för 

det nöjesfokuserade att vara lärorikt utan att tappa sitt nöjesfokus är det som jag är 

intresserad av. Det har det forskats om en del, framförallt i förhållande till videospel, 

men inte i närheten lika mycket som de sociologiska och pedagogiska rollspelen.    

 

2.3 Literacy 

Literacy avser olika former av kompetenser. Det är ett begrepp som de senaste åren har 

utvecklats till mängder av olika literacy så som information literacy, media literacy, 

digital literacy och ännu fler. De nya begreppen uppstår generellt utifrån specifika 

intressen inom discipliner och många av dem kommer från B&I (Tuominen, 

Savolainen, & Talja, 2005, s. 330). De versioner av literacy som är av intresse i den här 

uppsatsen är främst det som kallas bara literacy, men även också information literacy. 

Information literacy kan benämnas som informationskompetens och avser källkritiskt 

tänkande, att kunna söka information och att kunna använda den för problemlösning. På 

samma sätt som information literacy kan kallas för informationskompetens kan literacy 

på svenska benämnas som läs- och skrivförmåga. De svenska termerna är dock inte lika 

inkluderande som de engelska (Limberg, Sundin, & Talja, 2009, s. 40). Därav har de 

engelska termerna använts även inom svensk forskning sedan 1990-talet. 

     Gällande begreppet literacy, som på svenska även kan böjas till litteracitet, så kan 

betydelserna variera. Som nämnt i inledningen används det ofta för att göra skillnad 

mellan de olika nivåerna av läsförståelse och det är den betydelsen som avses i den här 

uppsatsen (Bagga-Gupta, Evaldsson, Liberg & Säljö, 2013, s. 12). Det handlar om att 

läsning av skönlitteratur är mer än den tekniska förståelsen av bokstäver och språk. Till 

skillnad från hur inlärning en gång i tiden innebar att memorera texter så krävs det nu en 

djupare förståelse för texten. Literacy innefattar en rad olika färdigheter som att kunna 

tolka och värdera en text, samt ta ställning till motsägelsefulla budskap som förmedlas 

via text (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 41). Med andra ord innebär literacy 
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möjligheten för individer att kunna tänka kritiskt och utmana dominerande normer och 

tankesätt. Att kunna tänka självständigt är en av de viktigaste grundstenarna i ett 

demokratiskt samhälle, någonting som gör frågan om literacy till en fråga för bibliotek. 

Utifrån ett B&I-perspektiv är literacy viktigt även då det finns vidarebegreppet 

information literacy, eller informationskompetens. Det handlar om sökning, bedömning 

och användning av information (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 41). Det kan också 

handla om att inse sina egna informationsbehov och hur dessa åtgärdas för att lösa 

problem. Dessa betydelser av djupare förståelse och insikter är vad som avses då orden 

literacy, litteracitet och information literacy används i texten.  

     Med de innebörderna av literacy sker det både nationellt och internationellt mycket 

forskning och studier kring hur ungdomars literacy är idag, hur arbetet kring literacy ser 

ut och hur literacy fungerar. Ett känt namn gällande literacybegreppet är Judith A. 

Langer. Hon har bland annat definierat begreppet föreställningsvärld som ”den 

sammanlagda förståelse som en läsare har vid en viss tidpunkt, resultatet av den 

pågående processen mellan jaget och texten” (Langer, 2005, s. 30).  Med det har Langer 

också identifierat fyra faser som en läsare går igenom under uppbyggnaden av en 

föreställningsvärld. Faserna kommer att presenteras närmre i teorikapitlet, men de 

baseras i hur läsaren tolkar texten utifrån sina erfarenheter och hur texten kan ge läsaren 

nya erfarenheter att omtolka sin syn på världen med (Langer, 2005, s. 31). Själva 

begreppet föreställningsvärld utgår i Langers teori från läsning, men kan också 

användas för att undersöka människors världsbild. Hur den är och hur den förändras 

genom upplevelsen och bearbetningen av en fiktiv värld. Genom att utgå ifrån Langer 

blir det möjligt att se hur en läsprocess leder till utveckling av literacy. Det skulle också 

vara möjligt att utläsa hur liknande processer, så som att spela, har potentialen att leda 

till samma utvecklingsfaser.    

 

3 Problemformulering 

Utveckling och förändring är en konstant närvaro för mänskligheten och det senaste 

decenniet har utvecklingen skett i en rasande fart vilket hela tiden utmanar gamla sätt att 

tänka. Hur människor ska lära sig och vad en genomsnittsinvånare bör kunna förändras 

med det moderna samhället. Att tillägna sig literacy och information literacy var inte ett 

problem tidigare, eftersom det inte var nödvändigt för att kunna leva, men i dagens 

samhälle ter sig situationen annorlunda. Det talas om ”multiliteracies” som en rad av 

olika, nödvändiga färdigheter och hur utbildningssystemen med sina föråldrade synsätt 
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inte förmår förmedla komplexiteten i det moderna samhället (Brown & Kasper, 2013, s. 

756). Att kunna söka och kritiskt värdera information, att kunna tolka texter och 

utveckla en förståelse för samhället och alla olika individer i den, det är någonting som 

idag räknas som några av baskunskaperna för att kunna funktionera i samhället 

(Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 41).  

     Ett av de problem som visar sig är hur de färdigheterna ska kunna förmedlas. Barn 

och ungdomar förväntas lära sig enorma mängder kunskap under sin skolgång och det 

är inte märkligt om de tröttnar, får slut på studiemotivation och helt enkelt inte förstår 

varför allting är så viktigt att lära sig. Att använda olika former av spel för att göra 

lärande roligt är inget nytt fenomen, särskilt inte bland mindre barn, men insikten att 

spel som ungdomar själva utövar som fritidsaktiviteter skulle kunna ha fördelar för 

lärande är nyare.  Under 2000-talet har det skett flera olika projekt som arbetar med 

videospel och information literacy eller med rollspel och lärande (Vanek & Peterson, 

2016, s. 221).   

     Som synes är den här sortens lärande på uppgång, men videospel, lajv, bordsrollspel 

och andra populärkulturer har många gånger fortfarande en negativ stämpel. Videospel 

är en av de sorters spel som är mest spritt och har även tydliga, negativa stämplar som 

till exempel att det är beroendeframkallande och våldsuppmuntrande (Brown & Kasper, 

2013, s. 756). På samma sätt dras bordsrollspel och levande rollspel fortfarande med en 

stämpel från 90-talets moralpanik om att vara ockultistiskt och onaturligt. Även i de fall 

där det inte uppfattas som häxkonster eller demonologi ses det fortfarande som en form 

av populärkultur eller subkultur och avfärdas som eskapism (Bowman, 2010, s. 37). 

      Problemet består i inlärning och träning av de komplexa egenskaper som vuxna, 

funktionerande individer förväntas ha, de som innefattas i olika former av literacy. För 

ungdomar behöver de förmågorna tränas och helst av allt arbetas in i vardagslivet. Hur 

forskningen ser på olika former av nöjesrollspels potential för detta påverkar hur det 

arbetas med och därför vill jag undersöka forskningen kring det. Genom att se vad 

forskningen kan säga om rollspels potential för literacy blir det möjligt att påvisa ett 

behov för mer forskning inom området. Det öppnar också upp för att se vikten för den 

forskningen att lyfta hur rollspel som nöje och fritid kan vara utvecklande.   
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3.1 Avgränsning 

För att begränsa uppsatsen kommer det i det empiriska materialet inte att inkluderas fler 

varianter av rollspel än de som utgår ur nöjesrollspelen. Bordsrollspel var från början 

tänkt att få mer plats i den här uppsatsen, men det kommer att betraktas utifrån det 

bredare utbudet för rollspel med texter om videospel, lajv och berättande. Däremot 

kommer inte de klassrumsbaserade rollspelen, de terapeutiska eller de som avser lekar 

för barn som till exempel doktor och patient att inkluderas.  

      Artiklarna som är valda till empirin har inte alltid ett nöjesfokus, men de kommer 

från den genren av rollspel. Att det inte bara används bordsrollspelsrelaterade texter 

beror på en begränsning i det tillgängliga materialet. Det finns inte tillräckligt med 

tidigare forskningsstudier för att inte inkludera mer än en sorts rollspel, därav den 

bredare beteckningen rollspel som inkluderar även levande rollspel och videospel. Den 

sistnämnda är det medium där det finns mest studier tillgängliga, men videospel 

kommer inte att vara huvudfokus i denna uppsats eftersom det är ett så pass stort ämne i 

sig själv och det inte ska ta över från övriga rollspelsformer.  

     Med grund i uppsatsens storlek kommer den inte att söka sig utanför ett 

västerländskt perspektiv. Det förekommer olika former av rollspel runt om i världen, 

men begränsningen är vald för att inte området ska bli för brett. Att det inte begränsas 

ytterligare till bara skandinaviskt perspektiv beror på att ämnet inte är ett tillräckligt 

stort forskningsområde för att det ska gå att inte ta stöd i hela det västerländska utbudet. 

Dessutom har till exempel bordsrollspelen sina rötter i USA och det är därifrån den helt 

bordsrollspelsinriktade forskningen har hittats.  

     För empirin kommer uppsatsen inte att använda annat än vetenskapligt publicerat 

material och framförallt B&I-producerat sådant. Trots att nöjesrollspel främst 

förekommer inom populärvetenskap bygger sådant material ofta på egna åsikter och 

mitt intresse ligger i att undersöka hur rollspels potential för literacy framkommer i 

forskning.  

 

3.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utifrån forskning utforska rollspel från olika vinklar för att undersöka 

rollspels potential att utveckla literacy och information literacy hos spelare. 

 

- Hur ser forskning på rollspel?  
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- Vad går det att säga om förhållandet mellan rollspel och literacy utifrån 

forskning om rollspel? 

- Hur ser forskning på rollspel som ett verktyg för personlig utveckling? 

 

4 Tidigare forskning  

Gällande literacy finns det mycket forskning att tillgå, både nationellt och internationellt 

finns det forskare som intresserar sig för det och det görs nya studier årligen inom B&I-

fältet. För nöjesrollspel däremot blir utbudet drastiskt tunnare och den som vill veta hur 

rollspel fungerar får vända sig till sociologiska och pedagogisk verk i form av olika 

handböcker och studentlitteratur. Undersökningar av själva spelprocessen är sällsynta 

och istället fokuserar forskningen på olika specifika projekt. 

      För studier om rollspel och literacy är det inte lätt att hitta material. Det är främst 

gällande videospel som det görs kopplingar till information literacy. Rollspel 

förekommer inom B&I-forskning utöver det, men det är då främst som en del av 

spelprogram för att locka ungdomar till bibliotek eller att engagera studenter. På vilka 

sätt forskningen rör rollspel kommer att granskas närmre i analysen, men här följer en 

överblick för hur området ter sig utöver materialet som ska analyseras.  

 

4.1 Nöjesrollspel i forskningen 

Då forskning studerar rollspel tenderar det att handla mer om de sociologiska och 

pedagogiska formerna än om nöjesrollspel. Då nöjesrollspel träder fram i B&I-

forskning är det oftast i samband med hur ett spelbestånd kan byggas upp, hur bibliotek 

kan driva ett spelprogram eller på vilket sätt spel kan locka och engagera ungdomar på 

bibliotek. Här följer några exempel på studier som gjorts, men mer av den nyare 

forskningen visas i det empiriska materialet då uppsatsen studerar just forskning.  

     Gällande bordsrollspel anses ett inflytande verk vara Gary Fines Shared fantasy: 

role-playing games as social worlds, som skrevs redan år 1983. Mycket har hänt med 

bordsrollspel sedan dess, men grundprincipen som Fine undersöker är den samma. Som 

sociolog skrev Fine om hur bordsrollspel med improvisation och fantasivärldar kan 

kopplas till Goffmans teorier om roller och identitet i vardagslivet. I sin studie 

undersökte Fine även Morenos psykodrama och påvisade hur bordsrollspel verkar inom 

liknande psykologiska ramar (Fine, 1983, s 206). Med andra ord gjorde Fine tidigt 

kopplingar mellan bordsrollspel som en form av nöjesrollspel och psykologiska rollspel.  
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     Det finns också olika uttalande och verk som stöttar nöjesrollspel som en pedagogisk 

metod på olika nivåer. För rollspel som lärometod inom högskolan gjordes år 2005 ett 

konferensbidrag av essäistisk karaktär kallat ”När föreläsaren blir spelledare”. Om 

bidraget uppföljts med vidare studier framgår inte, men författaren argumenterar för hur 

rollspel i sin nöjesinriktade form kan användas inom högre utbildning. Andersson 

tittade på de nöjesinriktade rollspelen, men han benämnde dem som rollspel som hobby 

istället. I konferensbidraget lyfte han likheterna mellan nöjesinriktade rollspel och de 

pedagogiska för att visa hur den förstnämnda har pedagogisk potential utan att vara 

pedagogiskt inriktad (Andersson, 2006, s. 46). Det intressanta här är hur Anderssons 

bidrag är över tio år gammalt, men att det inte syns något om nöjesrollspel på svenska 

universitet och att spel på akademisk nivå fortfarande är i ett experiment stadie (Swiatek 

och Gorsse, 2016).  

     För biblioteken sker rollspelsinriktad forskning främst kring beståndsfrågor, gällande 

att ha ett spelprogram för att locka ungdomar eller kring information literacy. Cason 

Snow skrev år 2008 en beståndsfokuserad artikel, “Dragons in the stacks: an 

introduction to role-playing games and their value to libraries”. Där görs en överblick av 

vad bordsrollspel är och hur ett bibliotek kan starta ett bestånd med dem. I själva 

artikeln ingår en sammanfattning av bordsrollspelens historia och en del diskussioner 

gällande olika former av mekanik. En av de han tar upp gäller rules intensive vs rules 

non intensive (Snow, 2008, s. 66). Det viktiga enligt Snow är att veta att det finns 

bordsrollspel med varierande mängd regler och att bibliotekarier ska kunna hitta 

vägarna mellan dem så att det finns ett bra utbud för låntagare. Artikeln har nästan tio år 

på nacken, men fortfarande är det inte många bibliotek som har utvecklade 

rollspelsbestånd. Snows artikel har en uppföljare från år 2014 i en serie böcker kallade 

Libraries Unlimited, av Snow och Steven Torres-Roman. Boken Dragons in the Stacks: 

A Teen Librarian's Guide to Tabletop Role-Playing gick dock inte att få tag på under 

uppsatsskrivningen. 

     Som exempel på hur levande rollspel har studerats går det att titta på en studie kallad 

”Epic Glory and Manhood Acts in Fantasy Role-Playing” som gjordes år 2015 (Martin, 

Vaccaro, Heckert, & Heasley). Den gick ut på att under en tio månaders period 

observera trettio stycken träffar och intervjua arton olika deltagare av en specifik, 

amerikansk grupp, Dragorhir, som ägnar sig åt rollspelsbaserad aktivitet med stort fokus 

på att slåss med vapen gjorda för levande rollspel (Martin, Vaccaro, Heckert, & 

Heasley, 2015, s. 297). Undersökningen utgick ifrån olika studier om nördkomplex för 
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att se hur självkänsla påverkades och utvecklades genom att agera vad som ansågs 

manligt. De fokuserade på män, men även de könsskillnader som uppstod då det var 

svårare för kvinnor att delta på grund av vikten som lades vid stereotypiskt manligt 

agerande (Martin, Vaccaro, Heckert, & Heasley, 2015, s. 309).  

      Studien om Dragorhir är en av de få som är så pass ny och ändå har kommit fram till 

så stora könsskillnader inom spelvärlden. Andra studier har annars inte med ett 

genusperspektiv eller påvisar hur flickor och kvinnor inte alls är så underrepresenterade 

och omotiverade som stereotypiska nördföreställningar antyder (Bowman, 2010; Brown 

& Kasper, 2013). 

 

4.2 Literacyforskning 

Det forskas flitigt kring literacy ur olika perspektiv. Ett av literacyforskningens kända 

namn är Judith A. Langer, som bland annat har skrivit boken Litterära 

föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse (2005). I den går 

hon igenom hur litteracitet används som redskap för att förstå sig själv och att tolka 

omvärlden (Langer, 2005, s. 13). För att undersöka hur processen går till använder 

Langer begreppet föreställningsvärld. Genom att dela in en läsares byggande av en 

föreställningsvärld i olika faser förklarar hon hur det går till att läsa och tillägna sig 

litteracitet. Hon lyfter också att det inte bara handlar om att läsa, utan att kunna tillämpa 

litterär förståelse i olika situationer och kulturer (Langer, 2005, s. 41).  

     Inom pedagogik har det i Sverige de senaste åren kommit ut ett par antologier som 

samlar ihop studier kring literacy. Literacy-praktiker i och utanför skolan (Bagga-

Gupta, Evaldsson, Lidberg & Säljö, 2013) samt Svensk forskning om läsning och 

läsundervisning (Tengberg & Olin-Scheller, 2015). Som titlarna antyder betraktar den 

förstnämnda literacy ur fler vinklar än den litterära. Den sistnämnda har ett större fokus 

på läsning och arbetet runt läsning, de gör undersökningar i klassrumsmiljö för att 

utröna till exempel hur dagens ungdomar ser på fiktionsläsning.  

     Literacy studeras också utifrån ett B&I-perspektiv, framförallt är det information 

literacy som är ett renodlat B&I-område, men även gällande läsförståelse finns det 

intresse hos B&I-forskare. Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i 

barnbibliotekets omvärld (Rydsjö, Hultgren, & Limberg, 2010) är ett exempel på en 

antologi där pedagoger och B&I-forskare samarbetar för att undersöka litteracitet. Ett av 

de intressanta begreppen där är ”det levande biblioteket”, vilket går att koppla ihop med 
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andra artiklar som förespråkar varför bibliotek bör bygga upp ett spelutbud och främja 

aktiviteter som rollspel.  

     Det finns också lite studier som studerar literacy utifrån olika spel, några exempel 

kommer att lyftas i empirin, men här följer ett exempel på en studie som har ett fokus på 

videospel och hur rolltagandet i ett sådant påverkar spelarens litteracitet. Katie Salens 

artikel ”Gaming Literacies: A Game Design Study in Action” från år 2007 beskriver en 

studie inriktad på utveckling av olika sorters literacy. Genom ett spel kallat Gamestar 

Mechanic undersöker hon hur elever genom att spela ett spel där de är speldesigners på 

ett mer effektivt sätt lär sig sådant som problemlösning och komplext tänkande (Salen, 

2007, s. 301). Det här berör rollspel dels genom att det är ett videospel, men också att 

det just går ut på en pedagogisk metod av att ta rollen som någonting annat och lära sig 

genom att spela den rollen. 

     Literacy i formen av läsförståelse och kritiskt tänkande forskas främst om utifrån ett 

litterärt perspektiv. Gällande information literacy finns det forskning som studerar 

rollspel, men då framförallt videospel (Gumulak &Webber, 2011). Däremot går det att 

se hur studier kring rollspel vanligtvis berör personlig utveckling som i många fall går 

att se som literacyfärdigheter även om det inte är uttalat literacy.   

 

5 Teori 

För att granska det empiriska materialet har här valts två teoretiska utgångspunkter. Den 

ena utgår ifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv och avser hur skådespel är en del av 

människor och den mänskliga kommunikationen. Den andra utgår ifrån Langer och har 

ett fokus på vad som händer med en person under läsprocessen.   

     De här båda teorierna har valts för att kunna studera både aspekten av literacy och 

betydelsen av rolltagande i nöjesrollspel så som den syns genom forskningen, men 

också för att se hur forskarnas rolltagande blir tydligt genom hur rollspel framställs 

genom forskningstexter.  

 

5.1 Goffman och vardagslivets dramatik 

Sedan andra halvan av 1900-talet har Goffmans teatermetafor använts inom diverse 

olika discipliner. Som exempel gjorde så sent som i år B&I-forskaren Cecilia Andersson 

en studie där hon applicerade Goffmans begrepp med front- och backstage för att 

undersöka elevers informationssökning, hur de gör och vad de visar upp för läraren 



  
 

15 

(Andersson, 2017). I den här uppsatsen kommer empirin att studeras utifrån några av 

Goffmans grundbegrepp.  

     Som sociolog undersökte Goffman interaktionen mellan människor och hur den 

fungerar. Hans bok The Presentation of Self in Everyday Life kom ut år 1959, men kom 

i nyutgåva på svenska så sent som år 2014. Med andra ord anses den fortfarande 

relevant och många senare teorier bygger på Goffmans. På svenska heter boken Jaget 

och maskerna, som för att gestalta hur alla människor tar på sig olika masker i form av 

roller. Han är känd för bland annat sin teatermetafor vilken menar att människor spelar 

olika roller i olika situationer. Genom att använda begrepp från teaterscenen, det vill 

säga att dramatisera vardagslivet, så sökte han gestalta det spel som finns i en mänsklig 

interaktion. Det mest grundläggande begreppet är roll och handlar om hur människor 

har uppfattningar om hur de borde vara och hur de vill uppfattas. I ett ständigt 

framträdande spelar människor sin roll enligt de normer och uppfattningar som har 

socialiserats fram (Goffman, 2014, s. 25). Ett exempel för att enklare se detta är hur 

människor idag använder sig av sociala medier för att förmedla sitt framträdande till 

andra. Allting visas inte utåt till alla, utan varje individ väljer själv vad för intryck de 

vill göra och därmed vad de delar för inlägg, vad de skriver för uppdateringar eller vilka 

bilder de lägger ut. I fysiska möten sker ett liknande spel med hur människor skapar en 

bild av sig själv som de visar utåt. Hur den bilden ser ut beror på individens tidigare 

erfarenheter, normer, kunskaper samt vad de har för åsikter och värdesättningar. Rollen 

blir en mask som representerar de uppfattningar människan har skapat om sig själv och 

som hen strävar att leva upp till (Goffman, 2014, s. 27).  

     I framträdandet finns en fasad, det är den utrustning en individ använder, avsiktligt 

eller omedvetet, för att stärka intrycket av sin roll (Goffman, 2014, s. 28). Det kan vara 

saker som kläder, ålder, kön, en dyr lokal eller ägodelar som definierar ägarnas status. 

Uppträdandet bidrar också till fasaden eftersom det signalerar till andra vilken ställning 

personer förväntar sig att få i sammanhanget (Goffman, 2014 s. 30). I det dramatiska 

förverkligandet tvingas individer att dramatisera sin roll för att kunna förmedla den till 

åskådarna. Goffman använder yrkeslivet som exempel genom att uttrycka hur det som 

syns utåt inte alltid reflekterar jobbet som görs. ”Om te x en baseballdomare ska ge 

intryck av att han är säker i sin bedömning måste han avstå från det ögonblicket av 

eftertanke som skulle ge honom säkerhet i bedömningen; han måste fatta ett 

ögonblickligt beslut så att publiken blir övertygad om att han är säker i sin bedömning.” 

(Goffman, 2014, s. 35). 
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     Applicerandet av teatermetaforen på rollspel är inte svår att se då rollspel handlar om 

att leka med roller och anta en annan roll än sin egen. Spelandet kan ses som ett 

synliggörande av roller, en övning i att utveckla och förstå dem. Vid sidan av det går det 

att se hur forskare går in i roller för att kunna skriva om rollspel, vilka förväntningar de 

måste leva upp till och hur det påverkar hur det forskas kring rollspel.  

 

5.2 Langers läsfaser och föreställningsvärldar 

Som pedagog fokuserade Langer på läsning och litteracitet, men trots att hennes teori 

om föreställningsvärldar grundar sig i läsförståelse handlar det inte bara om att läsa, 

utan om att tolka världen. En föreställningsvärld, från engelskans envisionment, avser i 

Langers teori textvärldar i våra sinnen (Langer, 2005, s. 23). De går dock att lyfta från 

textrelationer och istället beskriva en människas uppfattningar av världen, som ”en 

funktion av ens personliga och kulturella erfarenheter, ens relation till den pågående 

upplevelsen, vad man vet, hur man känner sig och vad man är ute efter.” (Langer, 2005, 

s. 23) Det intressanta med föreställningsvärldar är att de alltid befinner sig i förändring. 

Med allting människor upplever ges nya tillskott till föreställningsvärldarna så att de 

växer, omprövas och berikas via tanke och erfarenhet (Langer, 2005, s. 24).  

     I sina teorier ringar Langer in hur människor via nya upplevelser utvidgar sina 

föreställningsvärldar och hur läsning utvecklar individer som kan reflektera och relatera 

i allt vidare tolkningar. För att visa hur föreställningsvärldar byggs upp i interaktion 

med en text har hon delat in byggandet av dem i fyra faser.   

     Den första fasen är Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. Där 

applicerar läsaren sina tidigare erfarenheter för att bygga upp en bild av hur boken 

kommer att gå, vilka karaktärerna är och så vidare (Langer, 2005, s. 32). Genrer 

underlättar det här steget eftersom det ger en förbestämd mall att bygga sin tolkning på, 

men föreställningsvärldar är i ständig förändring ju mer information som kommer till.  

     Fasen efter det är Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. Det är en 

utveckling av den första fasen och handlar om att låta föreställningsvärlden förändras 

genom att ta in ny information och göra ”kanske”-antaganden (Langer, 2005, s. 33).  

     Att stiga ur och tänka över det man vet kallas den tredje fasen. Den skiljer sig från de 

tidigare faserna eftersom de nyttjar tidigare kunskaper för att bygga upp textvärlden 

medan den här istället använder det läsaren har lärt sig för att öka kunskap och 

erfarenheter om den riktiga världen (Langer, 2005, s. 33).  
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     Liknande den tredje fasen kommer den fjärde, Att stiga ut ur och objektifiera 

upplevelsen. Här distanserar läsaren sig från föreställningsvärlden, får en mer analytisk 

blick och kan förhålla sig till texten och författaren på ett annat sätt (Langer, 2005, s. 

34). Ingen av faserna är linjära utan kan hända när som helst under läsprocessen, men 

alla faser behöver inte heller nås. Vissa läsare måste bearbeta texterna i interaktion med 

andra för att nå de senare faserna.  

      Situationen av att tolka texter liknar den där Goffman menar att människor läser av 

olika situationer för att välja vilken roll de ska spela, men i Langers fall är läsaren inte i 

själva situationen utan en åskådare som genom läsning utvidgar sitt förråd av tidigare 

upplevelser inför kommande tolkningar. I läsfaserna går det dock att se liknande steg 

som en rollspelare går igenom under spelprocessen, hur kommer att undersökas i 

analyskapitlet.  

 

5.3 Det teoretiska ramverket 

Ovan presenterades Goffman och Langer med diverse olika begrepp som ska 

funktionera likt analysverktyg i uppsatsen. Vid en första anblick verkar begreppen vara 

många, men de behövs eftersom de tillsammans bildar en större helhet.  

     Från Goffman kommer begreppen roll, framträdande, fasad, uppträdande och 

dramatiskt förverkligande. De är alla delar som behövs för att förstå grunden i 

teatermetaforen och kommer att användas i syfte att tolka hur forskarnas roller syns 

genom forskningstexterna. 

     Från Langer kommer begreppen föreställningsvärld och läsfaser, samt uppdelningen 

av de fyra faserna. Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld, Att vara i och 

röra sig genom en föreställningsvärld, Att stiga ur och tänka över det man vet och Att 

stiga ut ur och objektifiera upplevelsen.  

     Då Goffman och Langer ger möjlighet att se olika perspektiv kommer båda att 

användas, men uppdelat i två analyser istället för en.  

 

6 Metod 

Den här uppsatsen är en textanalys och utgår ifrån ett urval av texter för att studera på 

vilket sätt bordsrollspel och literacy samverkar. Valet av analys innebär en möjlighet att 

studera tidigare uttalanden och på så vis bygga vidare framåt i forskningen. 
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     Textanalyser görs olika beroende på vilken form av texter de analyserar. Det är 

viktigt att komma ihåg att texter finns i olika genrer som skrivs med olika syften och 

tolkas på olika sätt (Boréus, 2015, s. 158-159). Genom att studera texter på en rent 

språklig nivå är det möjligt att synliggöra rådande föreställningar i ett samhälle (Boréus, 

2015, s. 158). Det som har fokus här är dock inte det språkliga utan innehållet i texterna 

och hur de avspeglar hur praktiken ser ut.  

     Till empirin har jag valt att använda vetenskapliga texter för att kunna utnyttja de 

studier som redan har gjorts. Gällande både literacy och rollspel finns diverse 

vetenskapliga studier som undersöker beteendet och uppfattningen hos deltagarna. Det 

som saknas är studier som undersöker litteracitet utifrån rollspel utöver videospel, men 

för att nå valida resultat skulle en sådan studie behöva vara mer omfattande än vad som 

är möjligt för kandidatnivå. En passande studie skulle kunna följa fokusgrupper med 

nya bordsrollspelare under en kampanj som sträcker sig över ett eller två år. På så sätt 

vore det möjligt att granska deras rolltagande såväl som utveckling av den och 

förståelse för omvärlden.  

     En annan möjlighet är intervjuer eller enkäter, men då det jag vill studera handlar om 

en djupare kunskap som inte alltid är medveten är det vetenskapliga materialet mer 

lämpligt. Därför är den här uppsatsen istället utformad som en textanalys för att kunna 

studera den potential för literacy som går att utläsa ur existerande forskning, men som 

ändå inte forskas om.   

 

6.1 Urval av texter 

De texter som har valts för analysen är utplockade ur en bred grund av material, 

genomlästa för att bygga upp en förståelse för fenomenet och även använda i bakgrund 

och tidigare forskning. De som har valts till empiri för analysen är alla verk utkomna i 

en period mellan år 2010-2017 och har ett västerländskt perspektiv. Med undantag av 

Bowmans avhandling är alla de valda texterna artiklar som gjort någon form av studie 

vilken berör hur en form av nöjesrollspel ses som utvecklande. 

     I urvalsprocessen lades det framförallt vikt vid kopplingen till någon form av rollspel 

som utvecklande framför en koppling till literacy. En del texter valdes dock bort 

eftersom de gick in för mycket på spelmekanik och design snarare än spelarna. Andra 

föll bort för att inte empirin skulle bestå av övervägande videospel, vilka är den form av 
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rollspel som generellt inte har kvar berättarmomentet och att leva sig in i en roll, vilket 

är av intresse i den här uppsatsen. 

     För att komma närmre B&I har en del av texterna inriktning på biblioteksverksamhet 

och bestånd, men även information literacy som verkar vara omtyckt att studera i 

samband med videospel. Detta är också en anledning att texter som behandlade 

videospel i samband med information literacy prioriterades över andra studier av 

videospel.  

     De texter som har valts är: 

 

- Bowman, S. L., The Functions of Role-Playing Games: How Participants 

Create Community, Solve Problems and Explore Identity, 2010. 

- Caminotti, E. och Gray J. “The effectiveness of storytelling on adult learning”, 

2012. 

- Kotryová, L., “Project System: totalitarian utopia as a role-playing game”, 2017. 

- Gumulak, S. och Webber, S., “Playing video games: learning and information 

literacy”, 2011. 

- Swiatek, C. och Gorsse, M., “Playing games at the Library: Seriously?”, 2016. 

- Werner, K., “Bringing them in: Developing a gaming program for the library”, 

2013.  

- Brown, R., och Kasper, T. “The Fusion of Literacy and Games: A Case Study in 

Assessing the Goals of a Library Video Game Program”, 2013.  

 

6.2 Datainsamling 

För att ha någonting att utgå ifrån började insamlingen med att se vad för andra 

uppsatser som har skrivits om rollspel och vad för källor de har använt. Så kallad 

kedjesökning, chaining, har varit till stor hjälp i den här uppsatsen. Det innebär att följa 

citat och andra former av referering genom olika verk (Ellis, Cox & Hall, 1993, s. 359). 

Genom att följa hur andra studenter har gått tillväga hittades Bowmans verk, som innan 

min begäran enligt Libris inte fanns tillgänglig på något bibliotek i Sverige och därmed 

hade varit svårhittad.  

     För att bygga upp grunderna såsom bakgrund och tidigare forskning har sökningarna 

utöver kedjesökningar till stor del utgått ifrån vad Växjös lokala universitetsbibliotek 

samt den nationella, svenska Libriskatalogen har haft att erbjuda. Böcker hittade via de 
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olika termerna ”literacy” och ”rollspel” har stått som en bas på vilken det sedan har 

byggts upp med mer material i form av artiklar.  

    Efter att ha gått vidare från böcker och börjat leta efter mer forskning, framförallt 

B&I-relaterad sådan, blev det nödvändigt att ha ett större fokus som inkluderade 

information literacy snarare än enbart literacy. För en övergripande blick söktes de olika 

termerna på Google Scholar, men ganska snart övergavs det för databasen LISA då det 

har en effektiv funktion för att avgöra vilket material som är vetenskapligt granskat. 

LISA är databas för B&I-ämnen och där fanns gott om resultat, men de krympte snabbt. 

     En sökning på ”roleplay* literacy*” gav bara 25 träffar, till skillnad från en ensam 

sökning på ”roleplay*” som gav 79 stycken. En sak som komplicerar situationen är att 

rollspel, role-play på engelska, stavas olika. Det kan vara ett ord, två ord, eller ett ord 

med bindestreck emellan. En sökning på ”role-play*”, det vill säga med ett bindestreck 

emellan, ökade träffarna till 545 resultat. För att göra det ännu mer förvirrat upptäcktes 

det ganska snart att i syfte att komma åt forskning kring videospel kunde termen 

”gaming*” användas istället för ”role-play*”, något som gav dubbelt så många träffar i 

kombination med ”literacy*” än vad ”role-play*” gjorde.    

     Kedjesökning har varit den grundläggande metoden för att hitta material och efter 

den olika kombinationer av söktermer på framförallt LISA. Begränsningen till LISA 

kan innebära att en del material som skulle kunna vara relevant har missats, men med 

tanke på kompletterande sökningar vid den lokala såväl som nationella 

universitetsbibliotekskatalogen och Google Scholar borde det ändå ha hittats material 

som kan representera det område som undersöks i uppsatsen.   

 

7 Presentation av resultat  

Nedan presenteras den insamlade empirin i respektive stycke för att tillsammans kunna 

vara en grund för en analys av hur forskningen ser på rollspels potential för att utveckla 

literacy. 

     Dispositionen är upplagd med studier av olika rollspelsformer följt av hur bibliotek 

arbetar med dem. Som avslutning tas in en fallstudie som undersöker spelprograms 

resultat rörande literacyutveckling.  
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7.1 Bowman och bordsrollspelens funktioner 

I den här uppsatsen är Bowmans avhandling det enda av verken bland empirin som inte 

är en artikel. Trots att det gick att hitta artiklar som behandlade lajv, videospel och 

literacy eller biblioteks bestånd av bordsrollspel, så hittades det ingen artikel som tog 

upp funktionerna av bordsrollspel, men det gör Bowmans avhandling. Den hittades från 

en kedjesökning genom en annan studentuppsats och har The Functions of Role-Playing 

Games som titel. 

     Bowmans avhandling bygger på Fines Shared Fantasy (1983), men är betydligt mer 

i tiden och har ett större fokus på identitet och problemlösning än vad Fine hade. I 

verket ingår en intervjustudie med frågor som ”How did your character change over 

time?” (Bowman, 2010, s. 184), men även frågor om problemlösning, vad de har stött 

på och ifall det varit något som de kunnat utnyttja i riktiga livet också. Intervjuerna 

framgår tydligast i kapitlet ”Tactical and Social Problem Solving”, vilket som titeln 

antyder behandlar problemlösningar. En av intervjupersonerna hävdade om 

bordsrollspel, ”If you don’t have problems, you don’t have a game.” (Bowman, 2010, s. 

104), något som Bowman instämmer i. Begreppet information literacy nämns inte, 

däremot beskrivs det hur spelare kan spendera otaliga timmar utanför speltid med att 

memorera olika regler och system. Detta görs då i avsikt att hålla uppe berättelsen såväl 

som att förenkla processen av problemlösning (Bowman, 2010, s.107).  

     Uttrycket higher level-thinking används av Bowman för att beskriva hur 

bordsrollspels komplexa regelsystem kan förbereda spelare för högre utbildningar och 

hjälpa dem att lära sig studera. Detta var någonting hon fick fram i sina intervjuer samt 

med stöd i en tidigare studie om bordsrollspel (Bowman, 2010, s. 108).  

     Att tänka taktiskt understryks som en värdefull förmåga vilken utvecklas, men 

Bowman tar även upp termerna team och teambuilding då en av de viktigaste sakerna 

inom bordsrollspel är att kunna samarbeta (Bowman, 2010, s. 116). I ett experiment via 

en lajvversion av bordsrollspelet Vampire the Masquerade undersökte Bowman sina 

deltagares reflektioner kring samarbete och karaktärsutveckling (Bowman, 2010, s. 

117). Samarbete sker på två plan, dels i själva spelet och dels mellan spelarna utanför 

fiktionen. Det är en invecklad situation, men även om karaktärerna bråkar med varandra 

är det viktigt att spelarna inte gör det, något som tar samarbete till en ny nivå. 

     Med det psykologiska begreppet depersonalization visar Bowman hur spelarna 

genom att distansera problemen och händelserna från sig själva kan uppleva och lära sig 

från situationer utan att ta traumatisk skada av dem (Bowman, 2010, s. 114).  
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     Den sista delen av avhandlingen ägnas åt att gå igenom olika typer av Jaget och 

karaktärsutveckling. Genom att erbjuda nio olika Jag som karaktärsarketyper undersökte 

hon hur karaktärer representerar en del utav spelaren. Då karaktären spelas och 

utvecklas kan alltså spelaren lära sig om sig själv. Generellt är det en omedveten 

process, men det är möjligt att gå utanför sig själv och analysera karaktären i 

förhållande till sig själv (Bowman, 2010, s. 155).  

 

7.2 Caminotti, Gray och berättande 

Det presenterades tidigt i uppsatsen att berättande är en av huvudkärnorna som skiljer 

bordsrollspel från brädspel och andra sällskapsspel. Därför har Caminottis och Grays 

artikel valts in som empiri trots att den bara har ett kort inslag om faktiskt rollspel. 

Däremot hittades den via nyckelordet ”Role play” på databasen LISA och är skriven 

med en psykologisk och pedagogisk inriktning.  

     Artikelns upplägg är ett textbaserat sådant och författarna uppmuntrade redan år 

2012 till vidare studier inom området, om det har gjorts är dock oklart (Caminotti & 

Gray, 2012, s. 430). I studien påvisar de via insamlat material hur berättande, 

storytelling, kan vara effektivt inom utbildning även för högre åldrar. Som grund börjar 

de med att gå igenom hur vuxenutbildning fungerar, sedan går de vidare till hur 

berättande är en fundamental del av att lära och utvecklas eftersom all interaktion och 

kommunikation i grunden är berättande (Caminotti & Gray, 2012, s. 432). I samband 

med detta tar de också upp hur skönlitterära böcker kan brukas utanför 

språkundervisning. I textsamtal kan verket appliceras på situationer inom 

affärsverksamhet, företagsledning och många andra ämnen (Caminotti & Gray, 2012, s. 

432).  

     En intressant aspekt är hur författarna beskriver berättande som en förlorad konstart, 

någonting som brukade användas, men som under de senaste decennierna har fallit i 

glömska (Caminotti & Gray, 2012, s. 433).  Som en del av hur berättande används idag 

tar de upp rollspel inom pedagogisk verksamhet som ett exempel. De beskriver det som 

ett sätt att lyfta kunskap ur textböcker och praktisera den utan någon risk för 

miljonförluster eller dödsfall ifall att det inte går helt rätt (Caminotti & Gray, 2012, s. 

434). I sin slutledning sammanfattar de kort berättandets roll i vuxenutbildning i modern 

tid, men de lägger även vikt vid hur formen för berättande kommer fortsätta att 

förändras med teknologin och samhällets utveckling (Caminotti & Gray, 2012, s. 436). I 
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vilken form det än är, så framhäver de berättande som en form för människor att lära 

sig, komma ihåg, interagera och att återkoppla till sin egen kunskap (Caminotti & Gray, 

2012, s. 433).  

 

7.3 Kotryová och lajv som en totalitär utopi 

Bredvid Bowmans avhandling är Kotryovás artikel den enda som inte är hämtad från 

databasen LISA. Trots att den behandlar vuxet lärande har den ett fokus på att utveckla 

kritiskt tänkande individer, vilket gör den relevant för uppsatsen.  

     Kotryovás studie heter Project System och utgick ifrån att sätta upp ett lajv för att 

studera hur deltagarna hanterade frågor kring diktatur, frihet och orättvisor. Projektet 

varar i 30 timmar åt gången, varav 24 är ägnade åt lajvet och de övriga till förberedelser 

och bearbetning (Kotryová, 2017, s. 221).  Varje gång finns cirka 40 spelare samt 23 

arrangörer varav 10 inte spelar utan har hand om skötseln av rekvisita och organisering 

(Kotryová, 2017, s. 222). Totalt har projektet haft över 500 spelare som har studerats 

(Kotryová, 2017, s. 218). 

     Som introduktion i artikeln presenterar Kotryová lajv och hur de redan under 1970-

talet växte fram ur bordsrollspel och istället för endast oralt berättande strävar efter att 

skapa fiktionen i den fysiska världen (Kotryová, 2017, s. 218). Författaren använder sig 

av begreppet magic circle, vilket introducerades inom forskning kring lek i utbildning 

redan år 1949. För Kotryová funktionerar magic circle som att förklara hur lajv ger en 

möjlighet för alla sinnen att vara med och uppleva det som lärs, som att stiga in i en 

magisk cirkel (Kotryová, 2017, s. 219). En viktig detalj som Kotryová lyfter är att alla 

vet om att det är en lek. De har gått in i cirkeln och alla vet vilka regler som gäller. 

Vetskapen om att det är en lek ger ett socialt alibi för en karaktär att bete sig på ett visst 

sätt och det befriar spelaren från att behöva tänka på hur andra kommer att döma dem, 

istället är det ens karaktär som blir dömd (Kotryová, 2017, s. 220).  

     I projektet framställs en diktatur och spelet tar plats under firandet av ”Day of 

Equality” där spelarna får uppleva utredningar och rättegångar i en förtryckt vardag, 

styrda av ett system som hävdar sig rättvist (Kotryová, 2017, s. 223). Det är många 

starka känslor som behandlas och det är även en del av poängen. Att trycka på gränserna 

och uppleva den hemska situationen i vad som trots allt är en trygg miljö där de när som 

helst kan avbryta. Målet är för deltagarna att reflektera, få förståelse och ta mer ansvar i 
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sina egna liv. Vissa av deltagarna rapporterade till exempel att de tänkte gå och rösta, 

något som de aldrig tidigare hade gjort (Kotryová, 2017, s. 225). 

 

7.4 Gumulak, Webber, videospel och information literacy 

Vid sökningar om gaming i samband med information literacy kom Webbers och 

Gumulaks artikel snabbt upp. Den är hämtad från databasen LISA och valdes för sin 

starka koppling mellan spel och information literacy. Trots att det är videospel som 

behandlas påminner många av aspekterna de tar upp om bordsrollspel. 

     Gumulaks och Webbers artikel grundas i en intervjustudie gjord med 28 stycken 

ungdomar (Gumulak & Webber, 2011, s. 241). Frågorna som författarna sökte besvara 

rörde bland annat vad ungdomar lär sig av videospel, hur de interagerar med text och 

ifall de söker efter information (Gumulak & Webber, 2011, s. 242). Redan från början 

har författarna en tydlig B&I-inriktning gällande hur spelande påverkar 

informationssökning, men det är också ett stort fokus på lärande. De tar upp hur 

videospel redan används i många olika former av utbildning, både specifikt pedagogiska 

spel och fritidsspel eftersom båda formerna anses utveckla kommunikation och 

samarbete (Gumulak & Webber, 2011, s. 242). Vid sidan av det lyfts även hur videospel 

anses främja literacy och multitasking då det för många spel krävs att läsa på om spelet, 

att designa strategier, hantera resurser och mycket mer. Specifikt information literacy 

lyfts in i samband med att lösningar i vissa spel skrivs ut på olika forum, varpå spelarna 

själva måste söka aktivt för att hitta dem utanför spelet (Gumulak & Webber, 2011, s. 

243). 

     I intervjuerna fick författarna fram att de vanligaste anledningarna att spela var nöje 

och utmaning. Många spelare valde svåra spel framförallt för tillfredställelsen att lyckas 

(Gumulak & Webber, 2011, s. 245). Gällande kunskaper är en av de tydligaste direkt 

relaterade till spelet så som snabba reflexer för att trycka på knapparna eller hur 

spelmekanik fungerar. Däremot visade det sig att många hade tillägnat sig information 

som de sedan kunnat applicera på den riktiga världen, till exempel hur man gör upp eld, 

tar hand om djur eller specifika tekniker inom sport (Gumulak & Webber, 2011, s. 246). 

     I slutet lägger författarna tyngden på hur spelare kan uppmärksamma det egna 

informationsbehovet såväl som söka information för att lösa sina problem (Gumulak & 

Webber, 2011, s. 250). De är också medvetna om vilka lösningar som räknas som fusk 
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och att dessa inte är föredragna alternativ för problemlösning (Gumulak & Webber, 

2011, s. 251). 

 

7.5 Swiatek, Gorsse och spel på akademiska bibliotek 

Förutom Kotryovás verk är Swiateks och Gorsses den senaste publicerade texten i 

empirin. Den är hämtad från databasen LISA och placerar in spel i de akademiska 

bibliotekens miljö. Deras fokus ligger i Frankrike på universitetsstudenter och många av 

författarnas resonemang har relevans för uppsatsen.  

     En av de första sakerna Swiatek och Gorsse gör är att introducera begreppet serious 

gaming. Dess tre huvudaspekter är att använda spel som en kontext till lärande, att inte 

ha fokus på nöje och att utforma spelet för att erbjuda tillfällen för engagemang och 

interaktivitet (Swiatek & Gorsse, 2016, s. 85). Vidare går författarna igenom vad det 

innebär för ett akademiskt bibliotek att ta in spel som aktivitet, men också en grund för 

hur det ska kunna göras. De tar upp tidigare exempel från runt om Frankrike som ett 

lajv med namnet Humans vs. Zombies eller ett interaktivt spel kallat Zombibli där 

zombies invaderat biblioteket (Swiatek & Gorsse, 2016, s. 87). Spelen som finns sedan 

tidigare arrangemang på universitetsbibliotek är alla utvecklade i olika stilar och på 

olika sätt. Trots att de inte ska ha fokus på nöje märks det att de är designade för att vara 

roliga och lockande i form av pussel, gåtor och informationssökningssammanhang 

(Swiatek & Gorsse, 2016, s. 87). 

     I artikeln understryker författarna vikten av att ha personal som är engagerad och 

utbildad inom vad de gör (Swiatek & Gorsse, 2016, s. 90). Det är också viktigt att veta 

vad spelarna är ute efter. I det här fallet är det studenter som vill kunna se en konkret 

koppling mellan att studera, träna och i sinom tid jobba (Swiatek & Gorsse, 2016, s. 

91). Med andra ord behövs det tidigt förmedlas till deltagarna vad spelet kan ge dem i 

form av tillägnad kunskap.  

     Det Swiatek och Gorsse sedan gör i sin artikel är att gå igenom hur ett 

universitetsbibliotek ska gå tillväga för att inkludera spel. De behöver inte bara någon 

som kan leda spelen utan de behöver kunniga speldesigners och framförallt modet att på 

allvar börja spela för att hålla sig i tiden (Swiatek & Gorsse, 2016, s. 99).  
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7.6 Werner och spelprogram för bibliotek  

Liksom de tidigare kommer Werners artikel från databasen LISA, men den tar snabbt 

ställning med att vara inriktad på att locka ungdomar och barn till bibliotek snarare än 

att ha ett intresse i vad spel kan ge utöver nöje (Werner, 2013, s. 790).  

     Artikeln börjar med en redovisning av hur biblioteket där författaren jobbar kom att 

ta in Yu Gi Oh-kort och ge tillfällen för användare att spela på biblioteket. Det är en 

talande anekdot som lyfter hur ett utvecklat spelprogram har gynnat biblioteket. Som 

exempel ökade tonåringars deltagande i sommarläsningsprogrammen till mer än det 

dubbla under loppet av fem år (Werner, 2013, s. 791). 

     Efter det går Werner igenom olika former av spel; kortspel, brädspel, bordsrollspel 

och videospel. Med det egna biblioteket som exempel redovisar hon deras Game On 

program och hur det har påverkat ungdomsavdelningen på biblioteket. Framförallt 

handlar det om att det kommit fler unga besökare som börjat med att spela, men sedan 

även deltagit i läsevent med mera (Werner, 2013, s. 797).  

     Utifrån Game On program visar Werner hur ett spelprogram kan påbörjas och 

presenterar även svårigheter med att ha ett. Deras största problem har varit stöld, men 

det kan också vara ett problem med föräldrar som ifrågasätter vilket material som finns 

(Werner, 2013, s. 798). En hel del spel har rykte om sig att vara våldsuppmuntrande 

eller ett dåligt inflytande på andra sätt och av de valda texterna är Werner den enda som 

lyfter aspekten av spelens dåliga rykte.  

 

7.7 Brown, Kasper och literacyutvecklande spelprogram 

Brown och Kaspers text är en fallstudie för att undersöka hur spelprogrammen har 

uppfyllt sina mål på bibliotek. Även den hittades via databasen LISA och har en tydlig 

B&I-koppling inte bara via sin biblioteksanknytning utan även i att den studerar hur 

spel har bidragit till ungas literacyutveckling. Studien är bland annat en fortsättning på 

Gumulaks och Webbers, men de har inte bara fokus på videospel, utan på spelprogram i 

biblioteksmiljö (Brown & Kasper, 2013, s. 760).  

     I fallstudien utgår Brown och Kasper utifrån två bibliotek i södra Kalifornien med 

existerande spelprogram som båda har olika förutsättningar. På det ena biblioteket var 

spelrummet avskilt från resten av biblioteket medan det andra hade spelutrymmet precis 

vid ingången och synligt från receptionen (Brown & Kasper, s. 761). Som metod 

använde författarna observation vilket innebar att de spenderade nittio timmar på plats i 
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biblioteken med att observera, anteckna och prata med både personal och deltagare 

(Brown & Kasper, s. 762).  

     Texten berör frågan med varför bibliotek bör ha spelprogram, det vill säga varför 

bibliotek ska lägga ner tid och resurser på spel (Brown & Kasper, s. 757). Werner 

berörde samma fråga, men där hon motiverade varför det bör göras så gick Brown och 

Kasper in för att studera resultat hos de som redan gjort det.  

     Som förklarat hos Werner så innehåller spelprogram former av spel som brädspel, 

bordsrollspel och videospel (Brown & Kasper, s. 757). I sin studie dock har författarna 

valt att fokusera på videospel och hur det är utvecklande för literacy och kritiskt 

tänkande. Deras mening är att undersöka vad spelare lär sig från specifika 

videospelsprogram samt hur bibliotek kan förbättra sina spelprogram (Brown & Kasper, 

s. 761).     

     Efter att ha gått igenom själva studien diskuterar Brown och Kasper 

literacybegreppet och vad det innebär. I deras studie är literacy definierat som läs- och 

skrivförmåga, att kunna tänka kritiskt och att kunna tolka text och symboler (Brown & 

Kasper, s. 774). Ett av deras diskussionsämnen blir då hur de kopplar literacy och 

lärande till videospelande (Brown & Kasper, s. 774). De hävdar att genom observation 

har de kunnat ta del i och se hur deltagarna har utövat aktiviteter som tränat 

literacyfärdigheter. Ett av deras argument är att spelarna har varit i en miljö som gett 

dem tillgång till ett stort utbud av biblioteksaktiviteter, men framförallt observerar de 

själva spelandet som aktivitet (Brown & Kasper, s. 773).    

    

8 Analys  

Goffmans teatermetafor är passande för att analysera rollspel eftersom de handlar om 

rolltagande och kan således påvisa bland annat hur färdigheter som tränas i rollspel 

sedan kan appliceras i vardagen. På ett dubbelt plan ger Goffman också möjlighet att 

studera hur forskningen i sig spelar i ett socialt samspel med varandra. 

     I avsikt att lyfta literacy-aspekter ur de studier som har gjorts har även Langers 

teorier valts som teoretiskt ramverk, men att använda båda två samtidigt riskerar att bli 

ostrukturerat. Därför kommer analysen att vara uppdelad i två delar där den ena 

analyserar materialet utifrån Goffmans begrepp och den andra utifrån Langers.  
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8.1 Analys utifrån Goffmans teatermetafor 

Från teatermetaforen har här valts ut begreppen roll, framträdande, fasad, uppträdande 

och dramatiskt förverkligande. Alla är tätt sammanknutna med varandra och att alla 

begreppen har tagits med i uppsatsen är för att ge läsaren en bättre förståelse för hur 

teatermetaforen fungerar. I appliceringen på empirin kommer begreppen att funktionera 

som redskap för teatermetaforen.  

     Begreppet roll är essensen i Goffmans teori, men det är också kärnan för rollspel. För 

de som forskar om rollspelsprocessen är det många som använder sig av Goffmans 

teorier. Rollerna går dock också att se hos de forskare som undersöker fenomenet. 

Genom deras texter syns ett skådespel och via det går det att se hur forskning betraktar 

rollspel. Då forskare studerar rollspel gör de det utifrån en redan existerande tradition av 

forskning. Att forska handlar om att bygga på den kunskap som redan finns, att 

motbevisa tidigare uttalanden eller att styrka dem. För att nöjesrollspel ska bli 

intressanta inom forskning lyfter forskarna in dem i den traditionen. Den roll de spelar 

är den av en forskare som utforskar nya möjligheter och söker nya kunskaper. Deras 

framträdande visas upp genom de texter de har skrivit. Det textuella mediet innebär att 

framträdandet som når ut i världen är ett iscensatt och redigerat stycke, men det går 

ändå att se hur de samspelar med resten av forskningen inom sina discipliner i sin syn 

på rollspel. 

     Då Bowman (2010) skriver bygger hon sina studier på det sociala samspelet som 

beskrivs av bland annat Goffman. Genom honom ser hon på bordsrollspel som en 

konsekvenslös träningsplan för det verkliga livets sociala arena. Hos Caminotti och 

Gray (2012) är rollspel också en träningsplan, men deras framträdande är mer inriktat på 

lärande. De lägger således mer fokus på berättande som en form av kommunikation och 

att det är via interagerande som lärande sker enligt dem. Rollspel blir för dem en form 

av levande berättande, ett sätt att motivera hur berättande blir en interaktion. 

Författarparet publicerade sig i en tidskrift för lärande på arbetsplatser och 

publikationsplatsen syns som en del av deras fasad. Som en fasad sätter tidskriften upp 

en del av förutsättningarna om vad texten kan handla om och författarna anpassar sig till 

det. Detta syns i hur deras fokus ligger på att visa hur berättande är en del av allt och att 

de sedan för samman det med hur utbildning och inlärning fungerar.  

     Det framträdande Kotryová (2017) gör är framförallt inriktat på att redogöra för 

Project System och hur det fungerar. Medan de tidigare har ett större perspektiv utgår 

Kotryová nästan helt från sin egen studie. Den tidskrift där hon är publicerad har hållbar 
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utveckling som en del av sitt intresse och det är via det Kotryová tar sin studie, att 

utveckla samhällsmedborgare med förståelse för hur viktigt det är att tänka själva och ta 

del i att driva sådant som demokrati. I sin text tar Kotroyová inte upp så mycket av den 

demokratiska aspekten som följer av studien, utan försöker snarare visa hur studien 

fungerar. Den är trots allt väldigt ny och kan inte göras någon uppföljande studie förrän 

om ett par år. Däremot märks det ändå en säkerhet då Kotryová skriver sin text. 

Uppträdande är framförallt något som sker då människor är i fysiskt möte mellan 

varandra, men Kotryovás självklara sätt att skriva påverkar hur artikeln kan uppfattas. 

Hon är en forskare och hon har haft över 500 studieobjekt att gå igenom Project System, 

hon har alltså någonting viktigt hon vill säga. Då andra forskare studerar rollspel är det 

genom att motivera det med någonting annat, till exempel hur Werner, Swiatek och 

Gorsse gör det. För dem blir istället rollspel en bakomliggande del i ett slags dramatiskt 

förverkligande. 

     Det dramatiska förverkligandet hos Goffman handlar om hur det som görs måste 

dramatiseras och synliggöras för åskådarna på ett sätt som ibland innebär att någonting 

inte görs till förmån för att det ska se ut som att det görs (Goffman, 2014, s. 36). Det här 

skulle kunna ringa in ett problem hos bibliotek som försöker arbeta med spelprogram 

som lärorika. Det syns till exempel hos Swiatek och Gorsse som studerar akademiska 

bibliotek i Frankrike. De hävdar att studenterna vill kunna se ett tydligt samband mellan 

spelet och hur de så småningom ska kunna utnyttja det för att jobba (Swiatek & Gorsse, 

2016, s. 91). De spel som utvecklas måste alltså inte bara innehålla övningar i kreativa 

spelformat, utan de måste dessutom synas i ett dramatiskt förverkligande.  

     Genom att utgå ifrån den läsare som är avsedd i Library Trends, där Werners text är 

publicerad, så skulle hela hennes text om Game On program kunna ses som ett 

dramatiskt förverkligande. Studien beskriver hur ett bibliotek kan påbörja ett 

spelprogram, men det söker också synliggöra de moment som enligt tidigare normer lär 

eftersökas av andra barn- och ungdomsbibliotek. Det som syns är hur Game On har ökat 

aktiviteten på biblioteket, men främst spelaktivitet. Trots att kärnan i artikel behandlar 

hur ett spelprogram kan påbörjas läggs det i slutledningen framförallt vikt på varför det 

borde göras och hur det kan gynna biblioteket och dess syfte (Werner, 2013, s. 800). 

Hon använder argument som att hålla sig i tiden, att locka ungdomar, till och med fraser 

som ”Libraries are here to allow patrons access to information, even if that information 

may seem trivial to librarians.” (Werner, 2013, s. 800). Genom att trycka på det som 

antagligen anses viktigt för bibliotekarier istället för spelens egenskaper blir Werners 
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text en form av dramatiskt förverkligande. Dess värde för bibliotek blir snarare en 

motivation, någonting som måste lyftas fram och påvisas eftersom aktiviteten i sig inte 

gestaltar vad rollspel kan ha för värde på ett bibliotek. Med andra ord ett dramatiskt 

förverkligande där rollspel påvisas vara bra genom att de lockar ungdomar till 

biblioteket. 

     Som motpol till Werner finns Browns och Kaspers (2013) studie som visserligen är 

till för att visa resultaten av spelprogram, men de gör det inte genom motivationen med 

att leda ungdomar vidare från ett biblioteksanvändande till ett annat. Istället studerar 

författarna hur spel fungerar som en literacyutvecklande aktivitet i sig själv. Deras 

framträdande tar stöd i Gumulaks och Webbers (2011) studie som inte alls är förankrad 

till bibliotek, utan till information literacy. Genom att de två tidigare forskarna redan 

gjort undersökningar för hur videospel utvecklar tänkande kring informationsbehov och 

problemlösningar var det möjligt att använda bland annat det som avstamp till hur 

spelprogram verkar för biblioteks demokratiuppdrag.  

     Det faktum att det redan gjorts forskning om videospel i samband med information 

literacy och att det var en av de faktorer som möjliggjorde Browns och Kaspers studie 

leder tillbaka till hur all forskning görs i ett stort samspel. De bygger på varandra och 

har vissa förväntningar som de behöver spela på.  

 

8.2 Analys utifrån Langers läsfaser 

Medan föregående kapitel använde Goffman för att studera forskarna och texterna i sig 

kommer den här att fokusera på Langer för att betrakta de rollspelsformer som forskarna 

har granskat i sina undersökningar och ur dem lyfta potentiella literacyaspekter.  

     Föreställningsvärld är grundbegreppet till Langers teori om läsfaser vilka beskriver 

processen en läsare genomgår för att nå litteracitet. Langers läsfaser går att applicera 

direkt på rollspel, då framförallt bordsrollspel, i hur de genomarbetas av spelaren 

respektive läsaren. Genom att utgå ifrån att en föreställningsvärld är en förväntning 

uppbyggd på summan av en persons sammanlagda kunskap och erfarenheter bör 

genomgången av läsfaserna utvidga och utveckla de kunskaper personen använder för 

att bygga sin föreställningsvärld. Det här går att se i olika versioner i det empiriska 

materialet gällande rollspel.  

     Funktionen av berättande redogörs i Caminottis och Grays artikel om berättande i 

vuxenutbildning. I sin studie stöttar de sig mot en definition av lärande som ”a process 
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of making sense of life´s experiences” (Caminotti & Gray, 2012, s. 431). De avser att 

den processen är en form av berättande eftersom interaktion består av berättande och 

funktionerar som ett sense making device (Caminotti & Gray, 2012, s. 432). Langers 

tredje läsfas, Att stiga ur och tänka över det man vet, innebär att distansera sig från 

fiktionen och använda den för att bredda sin förståelse för världen. Då Caminotti och 

Gray beskriver hur berättande är en del av lärande är det i princip den läsfasen de 

beskriver. De menar att människor lär sig bättre genom historier som går att relatera till, 

med andra ord att använda en fiktiv upplevelse för att utvidga sina egna och få 

livserfarenheter utan att faktiskt erfara dem. Caminotti och Gray ger rollspel som 

exempel på hur människor kan tillämpa kunskaper i konstgjorda situationer och på så 

sätt addera situationen till sina erfarenheter (Caminotti & Gray, 2012, s. 434). 

     Bowmans är den enda bland det empiriska materialet som behandlar hur 

bordsrollspel spelas på ett annat plan än det regeltekniska och hon tar bland annat upp 

higher level thinking som ett resultat av bordsrollspel (Bowman, 2010, s. 108). Higher 

level thinking liknar den litteracitet som Langer menar att en person tillägnar sig genom 

läsning, i det här fallet att erfara någonting och sedan applicera det i andra sammanhang. 

Bowman undersöker inte effekten av hur en spelare utvecklas av en kampanj, istället 

undersöker hon hur vana bordsrollspelare har påverkats av att ha spelat under många år. 

Som stöd till sitt påstående har Bowman en tidigare studie som undersökt hur 

bordsrollspel har tränat spelarnas förmåga att arbeta med till exempel variabler och 

statistik. Träningen tillskrivs förståelse för spelmekanik, regler och tärningssystem, men 

i Bowmans undersökning påpekas det också ett annat samband. Bland de 

bordsrollspelare som undersöktes märktes en stor aptit för litteratur av både skönlitterärt 

och faktamässigt slag (Bowman, 2010, s. 109). 

     Werner är den i det empiriska materialet som tydligast lyfter hur spel får barn och 

ungdomar att läsa mer. Hon använder spelen som en ingång till att läsa och på så sätt 

genomgå de olika läsfaserna. I Werners artikel framställs läsningen som själva målet 

och i Bowmans visas läsning som en positiv effekt av spelande, men i en överblick av 

studierna går det att se hur läsning och spel samverkar med varandra gällande 

utveckling. Swiatek och Gorsse strävar efter spel vilka kan träna studenter i diverse 

olika egenskaper, medan Gumulak och Webber menar att nöjesspel redan tränar 

ungdomar på flera olika sätt. Enligt dem behandlar spelen kunskaper som kan appliceras 

i verkliga livet, men framförallt börjar många spelare söka efter kunskap utanför spelen 

för att klara av dem (Gumulak & Webber, 2011, s. 243).  
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      Hos Gumulak och Webber (2011) görs en av de två uttalade kopplingarna till 

literacy, men då till information literacy i och med att de studerar det och videospel. 

Deras beskrivningar av videospel följer inte riktigt läsfaserna i och med att de inte är 

intresserade av själva spelandet, utan av vad spelandet leder till. De lägger vikt vid hur 

spelare lär sig att identifiera sina egna informationsbehov och hur de ska hitta 

information för att lösa de problemen. Detta kan liknas vid Langers fjärde fas, Att stiga 

ut ur och objektifiera upplevelsen. Det är inte nödvändigt att spelarna analyserar 

innebörden, men de lär sig att objektifiera upplevelsen och analysera situationen då de 

måste ha en insikt i vad för information de saknar för att kunna fortsätta.  

     Någonting som klingar väl med Langers fjärde fas är hur Kotryová (2017) arbetar 

med Project System. I efterarbetet som följer själva lajvet görs diskussioner om det som 

hände och de analyserar tillsammans olika insikter. I ett lajv kan det inte ske 

diskussioner under själva spelet eftersom det spelas likt en improvisationsteater där 

spelarna ska vara sin karaktär hela tiden. Däremot visas det i Project System hur 

upplevelsen kan bearbetas tillsammans och då ha en större påverkan än ifall de till 

exempel hade sett en dokumentär om en diktatur. Liksom hur Langer menar att en 

läsares föreställningsvärld genom läsprocessen förändrar hur de ser på omvärlden så 

förändras lajvarnas världssyn med deras rollspelsupplevelse.  

     Trots att Browns och Kaspers (2013) studie undersökte just sambandet mellan 

spelprogram och literacy så är deras artikel svår att relatera till Langers läsfaser. Snarare 

går det att se den övergripande teorin. I och med att de ställde sig frågan vad deltagare i 

spelprogrammen lär sig och inte hur de lär sig, så syns resultatet tydligare än processen. 

Liksom hos Gumulak och Webber (2011) så påvisas dock en literacyutveckling hos 

deltagarna. De spelprogram som författarna undersökte på bibliotek innehöll inte bara 

spelbestånd som ungdomar kunde använda, utan de inkluderade planerade aktiviteter 

som utgick ifrån spelen och engagerade deltagarna i extra literacyutvecklande övningar. 

Exempel på sådana övningar var att söka information om specifika spel och att ha 

frågetävlingar om dem. Det här arbetet med spel skiljer sig från hur Gumulak och 

Webber betraktade spelen eftersom de har övningar utöver spelaktiviteterna. Det 

understryker dock vad Langer menar om literacy, att det för att genomgå de senare 

faserna generellt kräver bearbetning med andra. Brown och Kasper fokuserade på 

videospel vilka i flera fall fortfarande är en individuell upplevelse, men att spela 

tillsammans är nödvändigt i bordsrollspel och levande rollspel. Som gruppaktivitet 

öppnar det upp för mer möjligheter att tillsammans tänka och reflektera.  
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9 Diskussion  

Genom uppsatsen har här presenterats olika aspekter av både rollspel och literacy i ett 

försök att svara på de frågor som ställdes i början. ”Hur ser forskning på rollspel?”, 

”Vad går det att säga om förhållandet mellan rollspel och literacy utifrån forskning om 

rollspel?” och ”Hur ser forskning på rollspel som ett verktyg för personlig utveckling?”. 

Det var frågorna som formulerades i syfte att utforska vilken potential rollspel kan ha 

för att utveckla literacy hos sina spelare.  

 

9.1 Hur forskning ser på rollspel 

Den första utav frågeställningarna avsåg att undersöka hur forskning ser på rollspel. Det 

är en fråga som är både lätt och svår att besvara. I det empiriska materialet framgår att 

inte alla ser nöjesrollspel som eskapism i och med inriktningar så som serious gaming 

(Swiatek och Gorsse, 2016). Kotryová (2017) är den av forskarna som tar upp hur nöje 

inte behöver var detsamma som roligt, ungefär som att en skräckfilm eller en deckare 

inte behöver vara ”rolig” för att ge en nöjsamupplevelse. Den sortens nöje är en av 

faktorerna som skiljer nöjesrollspel från rollteorier med mera. Det är också en del av 

den pedagogiska tanken bakom Project System där ett av målen är att människor ska 

kunna reflektera och tänka själva kring sådant som ett totalitärt samhälle. Den sortens 

tänk ingår i de färdigheter som behövs för en demokrati. Att på det här sättet utgå ifrån 

nöje för att nå nytta istället för motsatsen ses bland de utvalda forskarna som ett 

fenomen värt att studera. Ändå märks det hur studier kring nöjesrollspel måste 

motiveras via andra medel för att undfly stämplar i slag med eskapism och att vara 

oseriös forskning.  

     Den studie bland det empiriska materialet som tydligast motiveras är Werners 

(2013), då majoriteten av hennes artikel går att se som ett dramatiskt förverkligande. 

Det textutrymme hon lägger ner på att visa hur ett spelprogram kan locka ungdomar till 

bibliotek antyder vad det är som anses viktigt från omvärlden. Det vill säga att ha en 

ungdomspublik på bibliotek. Hennes förslag för att mäta ett spelprograms framgång är 

bland annat genom att se ifall procenten av bibliotekskort för ungdomar har gått upp 

eller ifall sommarläsningsprogram med inriktning på ungdomar har fått fler deltagare. 

Att studierna måste motiveras är förvisso som det ska vara, men spelen i sig och deras 

potential förbises hos Werner. Detta kan ses som hur forskningen överlag betraktar 
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rollspel, eller i alla fall har gjort det. I de nyare studierna som visas i det empiriska 

materialet finns flera olika undersökningar som utgår ifrån antingen att nöjesrollspel är 

lärorika, eller att undersöka huruvida de kan vara det. Swiatek och Gorsse (2016) 

baserar sin forskning i att spel redan är ett välspritt fenomen på bibliotek, men att det 

behöver lyftas in mer även på akademiska bibliotek. Att de finns på akademiska 

bibliotek påvisar rollspels potential som läromedel, ändå är det svårt att hitta forskning 

om det.  

     Hur forskning ser på den här sortens rollspel är lika nyanserat som det mesta andra 

inom forskning. Det finns alltså olika åsikter. Däremot visar det empiriska materialet att 

det har funnits ett bristande intresse. Caminotti och Gray (2012) visar hur berättande i 

sig är en del av all kommunikation och lärande, men att berättande i sin berättarform det 

senaste århundradet har förpassats som en glömd konstart. Kotryová (2017) verkar inte 

tvivla på vad som kan läras från rollspel och hennes synsätt finns även i en del av de 

andra texterna. Övergripande ä forskningens syn på rollspel som ett läroverktyg, men att 

de kan utgå ifrån nöje är någonting som fortfarande bara har börjat undersökas inom 

forskning.  

 

9.2 Rollspel, literacy och personlig utveckling 

I uppsatsen finns ett intresse för literacy i och med B&I-inriktningen. Utveckling av 

literacy räknas generellt som personlig utveckling, men personlig utveckling räknas inte 

alltid som literacy. Därav innehåller frågeställningen både en fråga gällande literacy och 

en gällande personlig utveckling.  

     Den personliga utvecklingen syns överallt i det empiriska materialet. Kritiskt och 

komplext tänkande (Swiatek och Gorsse, 2016), informationssökning och 

problemlösning (Gumulak och Webber, 2011; Brown och Kasper, 2013), övning i 

socialt samspel och demokratiskt tänkande (Bowman, 2010; Kotryová, 2017), ökat 

litterärt engagemang (Werner, 2013) och en konsekvensfri plats att träna sina kunskaper 

(Caminotti och Gray, 2012). Det finns flera olika sätt som forskningen påvisar hur 

rollspel leder till personlig utveckling. Kunskap är inte alltid lika komprimerad då den 

lärs ut som spel, men den är mer engagerande och lämnar därför djupare intryck (Brown 

och Kasper, 2013). Rollspel med sitt rolltagande har liknande förutsättningar att vara 

lärorikt och utvecklande som de pedagogiska rollspelen, men tack vare sitt nöjesfokus 

stannar de kvar längre hos spelaren och kan även utövas på fritiden, på eget initiativ.  
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     Gällande literacy finns det få forskare som gör en faktisk koppling mellan litteracitet 

och utövande av rollspel. De som har gjort det har främst utgått ifrån videospel (Webber 

och Gumulak, 2011). Videospel är visserligen en form av rollspel då det inkluderar att 

ta rollen av en avatar eller en karaktär, men det saknar generellt det interaktiva 

berättandet och att spela en karaktär vilken ska fungera som en riktig individ. Med de 

aspekterna är det inte konstigt att det som då fokuserats på främst är information 

literacy, för det är de färdigheter som syns tydligast utifrån videospel. Genom att titta på 

studierna om videospel går det dock att se hur samma princip kan appliceras på andra 

typer av rollspel. Även om Brown och Kasper (2013) också fokuserade på videospel i 

sina frågeställningar så inkluderade de andra sorters rollspel i sitt resonemang för 

spelprograms literacypotential. 

     Många av de färdigheter som påvisas i rollspelares personliga utveckling 

överensstämmer med de som beskrivs vid literacyutveckling. Att det för bordsrollspel 

och levande rollspel övergripande är en gemensam aktivitet öppnar också lättare upp för 

att nå de sista stegen av diskussion och tankereflektion. 

 

9.3 Kritik av teori och metod 

Efter att ha skrivit uppsatsen finns det mycket kritik som kan ges och många saker som 

hade kunnat göras annorlunda. 

      Valet att bara använda vetenskapligt material var en av de första avgränsningarna 

som sattes, men bland de vetenskapligt publicerade texterna fanns inte många som 

undersökte spelprocessen av rollspel. Fokusen på det vetenskapliga kan ha inneburit att 

viktiga, populärvetenskapliga studier har förbisetts då rollspel fortfarande är större inom 

populärvetenskap än inom forskning. Populärvetenskap hade kanske kunnat erbjuda 

möjlighet att se hur den faktiska spelprocessen går till. Av samma anledning hade 

bloggar eller anekdoter från rollspelsinriktade tidningar kunnat vara intressanta för att få 

fram deras upplevelser, men samtidigt gav den här metoden en annan form av validitet. 

Att den bygger på forskningsstudier innebär också en möjlighet att se hur forskningen 

betraktar rollspel istället för en subjektiv bild baserad på eventuellt redigerade 

berättelser från utövarna. 

     Inriktning på forskning kan dock ha varit mer stjälpande än hjälpande. I och med att 

forskningen inte hade tillräckligt material att erbjuda inom en specifik gren av rollspel 

så tvingades jag bredda området till bordsrollspel, levande rollspel, videospel och 
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snarlika rollspel. Det här var dock något som framgick sent i uppsatsskrivningen och det 

skapades ett nivåproblem där mina ambitioner att studera forskningen och det de 

studerar blev större än vad det går att arbeta med i en kandidatuppsats. Min lösning blev 

att inrikta mig på en potential för literacy som övergripande går att se hos forskarnas 

studier, samt att gå igenom rollspelens plats i samhället. Metoden fungerar, men den var 

inte optimal och hade kunnat göras annorlunda.  

     I efterhand går det också att konstatera att de teorier som valts lämpade sig väl för att 

undersöka själva forskningsproblemet, men de passade mindre bra för att analysera det 

empiriska materialet. Om uppsatsen istället studerat rollspelsprocessen så som var tänkt 

från början hade teorin gett en bra, varierad bild av hur rollspel utvecklar den 

mellanmänskliga kommunikationen och hur läsfaserna går att se i spelprocessen. I 

nuläget passade teori och empiri däremot inte lika bra ihop. Goffmans teori fungerar för 

att se forskarnas rolltagande och hur de behandlar rollspel utifrån det, men 

teatermetaforen gör sig bättre för rollspelandet i sig.  

     Den metod som användes, det vill säga att utgå ifrån forskningstexter, är 

ifrågasättbart. Empirin visade en överblick av forskningsläget, hur rollspel betraktas av 

forskning och olika värdefulla kvaliteter som spel kan ha. De visade 

forskningsproblemet och de kunde svara på frågeställningarna, men de var inte lika 

passande att applicera teorierna på. En lämpligare metod hade eventuellt varit att istället 

försökt nå ut till rollspelarna, exempelvis genom intervju så som Gumulak och Webber 

(2011) gjorde eller en observation liknande Brown och Kasper (2013). Jag tror dock 

fortfarande att en sådan metod hade krävt mer än vad som går att nå på kandidatnivå för 

att faktiskt kunna hävda någonting gällande rollspels potential för literacyutveckling.  

 

9.4 Framtida forskning 

Om det är någonting som har visats i den här studien så är det behovet av mer forskning 

i framtiden. Även om det gick att hitta vetenskapligt publicerat material som undersökte 

rollspel, till och med rollspel i ett literacysammanhang, så var det inte lätt hittat.  

     Min avsikt var från början studera endast bordsrollspel, men bristande tidigare 

forskning tvang med att bredda till ett större rollspelsbegrepp. Med det i åtanke hade 

framtida forskning kunnat undersöka hur bordsrollspel och literacy samverkar med 

varandra. Det vore intressant med en studie av en fokusgrupp vilka tillsammans spelar 

en kampanj. Att följa spelarna genom karaktärsskapandet, regelgenomgångarna, 
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problemlösningarna, de dramaturgiska kurvorna och de känslor som uppstår skulle ge 

en helt annan insikt. Ett annat förslag är en enkätundersökning för att kartlägga 

informationssökningsbeteende utifrån bordsrollspel. De studier som görs kring rollspel 

fokuserar hittills mer på vad som händer efter spelandet och hur det har påverkat 

spelarna. Det hade varit intressant med en studie som följer spelare genom processen, 

eventuellt att göra återkommande undersökningar under ett par år för att se hur de har 

utvecklats. Har de lärt sig mer om rolltagande i det fiktiva respektive det verkliga livet? 

Söker de efter komplexa svar snarare än att välja den enkla vägen? Kan de ta ett steg 

bak och objektifiera sin egen upplevelse när det var de själva, men samtidigt inte alls 

dem utan en karaktär, som upplevde det?  

     Den här sortens studier är ganska omfattande, men skulle kunna lägga en grund för 

hur det går att arbeta med literacy utifrån en gemensam fritidsaktivitet som 

bordsrollspel.  

 

 

10 Slutsatser 

Trots att rollspel i den nöjesform som har undersökts här är ett mer än fyrtio år gammalt 

fenomen finns det inte mycket forskning som undersöker dem, särskilt inte deras 

koppling till literacy. Ändå syns en uppgång för rollspel inom forskning. De studeras 

sociologiskt för hur de arbetar med rolltagande, men genom videospel är de också 

intresse för studier kring informationskompetens.  

     De steg som en spelare genomgår i en kampanj liknar de som beskrivs i Langers 

läsfaser, men de sker i ett interaktivt berättande tillsammans. Berättande innebär att 

spelare utöver rolltagande tränar sina sociologiska egenskaper och det är dessa som 

utanför B&I-kretsar främst används som motivation till hur spelande är ett verktyg för 

personlig utveckling. Inom B&I är det snarare problemlösning och informationssökning 

som väcker intresse, men det finns utrymme för undersökningar av olika sorters rollspel 

och deras potential. 

     Det kan ses en potential för utveckling av literacy genom rollspel i den forskning 

som finns kring det, men det behövs mer som undersöker spelprocessen. Den potential 

som finns syns i de olika färdigheter som spelarna påstås utveckla, men de behöver 

arbetas mer med för att faktiskt kunna utnyttjas i samhället. 
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Sammanfattning 

Genom att lägga upp en bakgrund för rollspel och för literacy undersöker den här 

uppsatsen vilken potential rollspel har för att vara literacyutvecklande.  

     Då rollspel inte är någonting som är allmän kännedom gås det igenom vad rollspel är 

och hur det har växt fram i samhället. De tre rollspelsformer som sedan studeras 

närmare är bordsrollspel, levande rollspel och videospel, vilka alla kommer från en 

genre av nöjesrollspel. Genom dem undersöks hur literacy kan utvecklas genom att 

utöva rollspel som aktivitet. Syftet är sprunget ur ett forskningsproblem där literacy i 

det moderna samhället inkluderar mängder av olika färdigheter som måste tillägnas, 

helst under barn- och ungdomsåren. Uppsatsen undersöker därför potentialen hos 

rollspel som en fritidsaktivitet och ifall de kan vara en lösning på ett problem av hur 

litteracitet kan integreras i mer än skolan och läsning.  

     För att undersöka potentialen gör uppsatsen en textanalys av hur forskare ser på 

rollspel och vad det går att utläsa om literacyutveckling ur de studierna. Att granska 

forskarna ger en möjlighet att se hur rollspel behandlas i forskning och att de bör ägnas 

större fokus i framtiden, särskilt inom B&I vilka arbetar med literacyutveckling. 

Forskarna granskas här via ett urval av empiriska verk i form av texter vilka studerar 

rollspel. Innehållet analyseras sedan på två plan. Dels analyseras forskarna bakom 

texten via Goffmans teatermetafor och dels analyseras studiernas resultat och innehåll 

via Langers teori om föreställningsvärld och läsfaser.  

     Analyserna och den efterföljande diskussionen visar att literacy som ett resultat av 

rollspel inte är en främmande tanke, men den finns främst gällande videospel. För 

bordsrollspel vilket är den mest boknära formen av rollspel och därav borde vara av 

intresse för B&I, så krävs fortfarande mer uppmärksamhet från forskning och att det 

arbetas med ute i samhället.  

     Uppsatsen visar genom sin granskning av forskning att det finns en literacypotential, 

men som nöjesgenre behöver rollspel uppmärksammas mer.  
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