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Rollformulär

Använd tärningen för att få fram personlighet, ålder och könsidentitet 
enligt rollspelstabellerna.

Min roll
Namn

Personlighet

Ålder

Könsidentitet

Bakgrund

Triggers

Anteckningar
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Min grupp
Grupp

Drivkraft/roll  
i gruppen

Relationer med 
andra spelare

Anteckningar

Rollspelsegenskaper
Använd tärningen för att ta reda på: 

• Din karaktärs personlighet, ålder och könsidentitet
• Vilken grupp din karaktär tillhör 
• Vilken roll din karaktär har i gruppen 
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Egenskap 1: Personlighet 
Nyfiken
Du är grymt nyfiken och vill veta mer och förstå djupare hur andra 
tänker om saker och ting. Du vill ha svar på alla dina frågor innan 
du fattar något beslut.  

Besservisser
Du tror att du alltid vet bäst och måste berätta för alla hur det 
hänger ihop. Du vet redan svaren på alla frågor och vill berätta det 
för alla. Du bryr dig inte om de andra inte lyssnar när du talar. Du 
kan fatta beslut direkt utan någon diskussion. 

Ledare
Du är van vid att vara den som talar om vad du tycker. Du är upp-
märksam på vad andra tycker och tänker, och skapar utrymme för 
dem att uttrycka sina åsikter och tankarDu tar beslut när majorite-
ten är överens.  

Tänkare
Du vrider och vänder på en fråga, försöker se den från alla håll 
samtidigt, och bara måste förklara för dina medmänniskor att man 
faktiskt kan tänka tvärtom mot vad de gör. Du lyssnar på andra och 
försöker se till att alla får berätta hur de tänker. Du har svårt att ta 
ett beslut. 

Självsäker
Du vet vad du tycker, och varför du tycker som du gör. Du vill gärna 
förklara för alla omkring hur du menar. Du har lätt för att ta beslut. 

Eftertänksam
Du lyssnar mycket på vad andra säger, tänker efter och väger för 
och nackdelar. När du väl säger något lyssnar folk. Dina beslut är 
väl genomtänkta.    
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Egenskap 2: Ålder
Slå tärningen för att bestämma ålder. Kastet avgör första siffran i din ålder. 
T.ex: du får en etta och blir 20-nånting. Du bestämmer själv din exakta ålder.  

 1 = 20-nånting

 2 = 30-nånting

 3 = 40-nånting

 4 = 50-nånting

 5 = 60-nånting

 6 = 70-nånting  

Egenskap 3: Könsidentitet
Slå tärningen för att bestämma könsidentitet: 

 1-3 = Kvinna

 2-4 = Man

 5 = Annat

 6 = Vill inte ange
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Egenskap 4: Aktörsgrupp
Tilldelas av läraren:   

• Privata skogsägare

• Skogsbolag

• Allmänhet

• Miljöorganisationer

• Samer

• Myndigheter  

Egenskap 5: Karaktärens roll i aktörsgruppen
Slå tärningen för att bestämma karaktärens roll i aktörsgruppen: 

 Privata skogsägare
 1 = Vill ha inkomst från skogen genom naturturism och naturprodukter.

 2 = Tycker om att jaga med sina jakthundar och vill ha mer vilt, som  
 älg och fågel, att jaga i sin skog.

 3 = Bor nära sin skog, är fågelskådare och vill skapa en skog med 
 stor biologisk mångfald. 

 4 = Vill att skogen ska binda mer koldioxid genom att låta mycket  
 av skogen vara orörd. 

 5 = Har precis ärvt en skog och vet ännu inte vad som ska göras med den. 

 6 = Få skogen så ekonomiskt värdefull på 20 år som möjligt, sedan 
  sälja den med vinst. 
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Fortsättning: Egenskap 5: Karaktärens roll i aktörsgruppen
Slå tärningen för att bestämma karaktärens roll i aktörsgruppen: 

 Skogsbolag
 1 = Virkesköpare, köper virke av privata skogsägare.

 2 = Biolog, ser till att skogsbolagen tar hänsyn till den biologiska mångfalden.

 3 = Aktieägare i skogsbolag, vill få så stor ekonomisk vinst som möjligt.

 4 = Skogsarbetare, jobbar i skogen med att t.ex. köra skördare,  
 arbeta med röjning eller plantering.

 5 = Vd, förvaltar företaget, balanserar intressekonflikter mellan  
 aktieägare, bolagsledning och lagstiftning.

 6 = Viltförvaltare, ansvarar för populationen av vilt och fisk som   
 skogsbolaget förvaltar. 

 Allmänhet
 1 = Bärplockare, äger stuga, gillar inte svenska skogsplantager med  
 snabbväxande trädslag då det växer lite bär där. 

 2 = Skoteråkare, älskar att köra skoter och vill se fler skoterleder i landet. 

 3 = Jägare, vill se mer jaktbart vilt t.ex. fler älgar, vildsvin, skogs- 
 fåglar och hjortar.  

 4 = Turistguide på hundslädeföretaget Arktis-tass. Tar med turister   
 ut i skogen. Gillar inte kalhyggen då turisterna brukar klaga på det. Hen  
 vill ha en öppen skog så det är lätt att göra fina slädturer bland träden.

 5 = Fågelskådare, medlem i Fågelpatrullen. Vill att skogen ska skötas  
 för den biologiska mångfalden så att många sällsynta och hotade  
 fågelarter ska kunna häcka i skogen. 

 6 = Klimatkämpe, vill se mer hållbart brukad skog och skogar med  
 höga naturvärden.  
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Fortsättning:  
Egenskap 5: Karaktärens roll i aktörsgruppen
Slå tärningen för att bestämma karaktärens roll i aktörsgruppen: 

Miljöorganisationer
 1 = Talesperson, den som pratar med skogsbolag om vilka föränd- 
 ringar miljöorganisationen vill se.

 2 = Aktivisten, använder kreativ konfrontation och civil olydnad för  
 att avslöja miljö- och klimatproblem. 

 3 = Inventeraren, inventerar skogar för att hitta höga naturvärden. 

 4 = Klimatexpert, har djup förståelse för klimatets påverkan på skog  
 och skogens påverkan på klimatet.  

 5 = Värvaren, jobbar med att få fler medlemmar till miljöorganisa- 
 tionen för att öka engagemanget hos allmänhet, företagare och   
 makthavare. 

 6 = PR-experten, ansvarar för att nå ut med budskap kring miljö-  
 och klimatfrågor på sociala och traditionella medier. 

 Samer
 1 = Renskötare, äger och sköter renar och använder dem för sin försörjning. 

 2 = Naturkocken, förädlar traditionella samiska råvaror (exempelvis  
 renkött till souvas). 

 3 = Ledamoten i Sametinget, arbetar för att bevaka frågor som rör  
 samisk kultur (exempelvis renskötsel).  

 4 = Entreprenören, kombinerar skogsskötsel med turistverksamhet  
 med renar.  

 5 = Lärare, deltar i den årliga renskiljningen och intresserar sig för  
 samisk kultur men deltar inte i daglig renskötsel. 

 6 = Kulturutövaren, vill synliggöra renskötande samers rättigheter  
 genom sin konst eller musik. 
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Fortsättning:  
Egenskap 5: Karaktärens roll i aktörsgruppen
Slå tärningen för att bestämma karaktärens roll i aktörsgruppen: 

 Myndigheter
 1 = Naturvårdsverket – arbetar för att bevara biologisk mångfaldon- 
 tation och civil olydnad för att avslöja miljö- och klimatproblem. 

 2 = Skogsstyrelsen – säkerställa produktion av timmer samtidigt  
 som hänsyn tas till biodiversitet och andra allmänna intressen.  

 3 = Länsstyrelsen – upprätta nationalpark för att säkerställa bio-
 diversitet och turism  

 4 = Kommunen – skydda skogen nära staden/samhället för skola  
 och dagis som ligger nära skogen – skolskog.   

 5 = Energimyndigheten – bidra till omställning av energisystemen  
 till hållbara system baserat på biobaserad energi.  

 6 = Sametinget – säkerställa att renskötande samers rättigheter till  
 säkert renbete upprätthålls.  
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