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ABSTRACT 
 
This examination paper is about educational drama and is implemented from a participant 
oriented perspective. The main purpose of this study is to find out what conceptions and 
experiences the children actualize when participating in educational drama exercises. The 
reason why I choose to write about this subject was because of my own fascination and 
experiences of participating in drama exercises. On account of my further profession as a 
teacher, I want this study to take direction in school. 
 
The theoretical frame in this examination consists of literature that describes educational 
drama as a subject. I also present and discuss some earlier research in this area. At last I 
describe four educational drama-exercises and explain the purpose with its work.  
 
The empirical base of the study consists of qualitative interviews and observations in two fifth 
grade classes somewhere in the middle of Sweden. As a methodical starting point three 
educational drama exercises were created and carried out. The exercises were about conflicts 
that could appear in the children’s everyday school reality. 
 
The results show that there are different aspects of what the pupils gave their attention to in 
the work with the exercises. My conclusion is that one conception is directed at the drama 
itself, one conception is directed at role-playing, one conception is directed at solving the 
problems in the exercises and one conception is directed at the emotional part of the drama. 
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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete handlar om pedagogiskt drama och tar sitt fokus på deltagarnas 
perspektiv i övningarna. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka upplevelser och 
erfarenheter som barn/elever bär med sig i och med deltagandet i dramapedagogiska övningar. 
Orsaken till att jag valde att skriva om det här ämnet var på grund av min egen fascination och 
erfarenheter av att delta i dramaövningar. Med anledning av min kommande yrkesroll som 
lärare har jag valt att rikta undersökningen mot skolan. 
 
I den teoretiska delen av arbetet tar jag upp litteratur som beskriver pedagogiskt drama som 
ämne. Jag presenterar även tidigare forskning inom detta område. Slutligen beskriver jag fyra 
dramapedagogiska övningar och hur de går till samt vilka syften som finns med dem. 
 
Den empiriska delen av undersökningen består av kvalitativa intervjuer och observationer 
som jag utfört i två klasser i årskurs fem, någonstans i Mellansverige. För att samla in data till 
min undersökning har jag skapat tre dramapedagogiska övningar i form av forumspel, som 
mina intervjuer och observationer utgått ifrån. Övningarna behandlar konflikter som skulle 
kunna ha utspelat sig i elevernas egen skolvardag. 
 
I undersökningen framkommer det att det finns en påtaglig variation i elevernas tankar om 
forumspelen. Det finns också en variation i vad de riktar sin uppmärksamhet mot i arbetet 
med övningarna. Uppmärksamheten riktas bland annat åt själva teatern i sig (roligt med 
teater, roligt att spela teater). Ibland riktas uppmärksamheten åt själva rolltagandet (att få 
agera, att vara i roll). Det framkommer även att det riktas uppmärksamhet år själva 
problemlösandet och känslouttrycken i spelen. 
 
Nyckelord: pedagogiskt drama, övningar, upplevelser, skola, barn, elever, konflikter 
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1. INLEDNING 
 
Under min tid som lärarstuderande här på Karlstads universitet har vi haft nöjet att få drama i 
undervisningen, då jag valt inriktning mot estetiskt lärande. Drama var något som var relativt 
nytt och outforskat för min del, men efter att jag hade bekantat mig med ämnet och de flesta 
av övningarna, upptäckte jag hur roligt det var. På våra dramalektioner var det nästan som om 
vi klev in i en egen liten värld tillsammans. Jag upplevde att både tid och rum försvann och att 
vi kom in i en annan sorts medvetenhet under lektionerna. 
 
Kanske var det för att läraren hade så pass roliga övningar och bra inlevelse som gjorde att vi 
följde med på alla hennes äventyr. Eller så berodde mycket på att vi i klassen var så öppna 
mot varandra och kom så bra överens. Vi vågade alla liksom bli barn på nytt och göra bort 
oss, utan att det blev pinsamt. Kanske var det därför vi lät oss slukas av fantasin och fick 
möjligheten att återigen kliva in i lekens värld. 
 
Av alla övningar som vi introducerades i så var det forumspel som tilltalade mig mest. Det 
var först efter vi arbetat med denna typ av övning som jag förstod vilket oerhört kraftigt 
verktyg drama kunde vara i skolan. Mitt intresse för drama ökade mycket i och med denna 
upptäckt. När det nu var dags för oss studenter att skriva examensarbete så ville jag skriva om 
något inom ämnet drama. Eftersom arbetet skulle vara av undersökande karaktär ville jag som 
blivande lärare passa på att ta reda på vad elever i skolan hade för tankar om drama. Jag var 
intresserad av vilka tankar och upplevelser som de får av att delta i dramapedagogiska 
övningar?  
 

1.1 Bakgrund 
 
Det finns mycket litteratur och forskning kring ämnet drama och dramapedagogik. Man kan 
också hitta en ofantlig mängd med övningar och förslag på arbeten som pedagoger kan 
använda sig av i skolan. När det gäller vad litteraturen och forskningen skriver om ämnet så 
tar den oftast upp syftet med övningarna samt vilka effekter som arbetet skulle ha på dem som 
deltar. Det som ofta står beskrivet är hur positivt gruppen har utvecklats tack vare 
dramaövningarna, eller vad arbetet med drama generellt har medfört. Ibland kan arbetet med 
drama nästan låta för bra för att vara sant.  
 
Det som jag blev förvånad över var att knappt någon av litteraturen tog upp deltagarnas 
upplevelser eller erfarenheter av övningarna. Om man fått resultat på hur bra övningarna 
fungerar så borde man väl också belysa deltagarnas upplevelser av arbetet. Med anledning av 
att jag saknat deltagarnas erfarenheter av dramaövningar i litteratur och tidigare forskning 
ville jag därför undersöka barnens perspektiv på övningarna. Mina funderingar kring 
undersökningen var vad barnen egentligen tänker om dramapedagogiska övningar? Hur 
upplever eleverna deltagandet i övningarna? Upplever de drama som något positivt? Upplever 
de drama som något användbart?  Får barnen med sig några tankar eller erfarenheter som de 
kan använda sig av senare i livet genom övningarna? Lär de sig något?  
 
I skolan tycker jag att det borde vara elevernas tankar och erfarenheter som borde utgöra 
grunden för utvärderingen av det pedagogiska arbetet. Som pedagog tror jag man har stor 
nytta av att undersöka barnens perspektiv på ens arbete. Genom samtal med barnen kan man 
ta reda på om de tyckte att dem lärde sig något av det genomförda arbetet. Man kan också ta 
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reda på vilka erfarenheter och upplevelser som barnen burit med sig. Vidare kan man som 
pedagog ta reda på om man har uppnått de syften och mål som man haft med sitt arbete. För 
hitta svar på mina frågor i undersökningen har jag arbetat med övningar tillsammans med 
eleverna, för att sedan ta reda på deras tankar om deras deltagande i dem. 
 

1.2 Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka några elevers tankar, upplevelser och erfarenheter av att 
delta i dramapedagogiska övningar. I den empiriska undersökningen kommer jag förutom 
dessa aspekter även försöka ta reda på vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot i arbetet med 
övningarna. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Med dramapedagogiska övningar menas att man använder drama som inlärningsmetod för att 
lära sig något. Det kan vara allt från att gestalta hur elektronen rör sig runt atomen till att 
kanske gestalta problemet med mobbing. I arbetet har jag har valt att fokusera mig på 
övningar som kan användas för att lösa konflikter som utspelar sig i elevernas vardag. Jag har 
också valt övningar som man kan använda för att kunna få fungerande sociala relationer och 
som kan få elever i skolan att få en fungerande skolmiljö. När jag hädanefter nämner 
dramapedagogiska övningar så menar jag övningar som är av denna typ. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I följande avsnitt kommer jag att presentera vad litteraturen nämner om pedagogiskt drama. 
Eftersom jag inte hittat något entydigt svar på vad begreppet innebär så har jag sammanställt 
de fakta jag funnit och försöker reda ut innebörden av det. Avsnittet kommer att ta upp vad 
litteraturen nämner om syftet med övningarna och vilka eventuella effekter som finns med 
dem. Jag kommer också att nämna fyra olika dramapedagogiska övningar och beskriva hur 
de går till. Avslutningsvis så presenterar jag vad Läroplanerna nämner om drama och 
pedagogiskt drama.  
 

2.1 Vad är pedagogiskt drama? 
 
Sternudd (2000) förklarar att begreppet dramapedagogik utgörs av två stycken ord. Å ena 
sidan har man ordet drama som kan associeras till ”dramat”, det vill säga själva handlandet, 
agerandet och att sceniskt framföra en text. Å andra sidan har man ordet pedagogik som 
innefattar fostran och undervisning, att påverka och att leda någon till kunskap. Tillsammans 
utgör orden begreppet dramapedagogik. Sternudd förklarar begreppet vidare och refererar till 
Lepp (1998) som i sin avhandling analyserar begreppet dramapedagogik. Lepp beskriver 
dramapedagogik som ”ett pedagogiskt ledarskap, en grupp i samspel, en fiktiv skapande 
handling och pedagogiska mål… med en helhetssyn på individen och med fokus på en 
integrering av känsla, tanke och handling i en utvecklande process” (Sternudd a.a. s 33). 
 
Pedagogiskt drama beskrivs också som motsatsen till så kallad katederundervisning, eller 
traditionell undervisning. Med traditionell undervisning menar man den situation då läraren 
berättar om hur något är och hur det också bör vara. I detta fall överförs kunskapen från 
läraren till eleven. Idén med pedagogiskt drama är istället att man utvecklar kunskaper som 
bygger på elevernas egna upplevelser (så kallad erfarenhetsbaserad kunskap). Genom att man 
konstruerar situationer och organiserar undervisningen på ett visst sätt kan man med hjälp av 
barnens upplevelser och erfarenheter skapa nya kunskaper. Kunskapen uppstår då genom att 
man prövar sig fram i arbete och handling, också beskrivet som ”learning by doing” så som 
den amerikanska filosofen John Dewey uttryckte det (Grünbaum & Lepp 2005). 
 
I Nationalencyklopedin (2006-09-15) beskrivs pedagogiskt drama som ”dramatiska 
improvisationer” som används som ett verktyg inom skola och fritidsverksamhet. I skolan 
kallas dessa dramatiska improvisationer ibland för ”skapande dramatik” eller helt enkelt bara 
för ”drama”. Pedagogiskt drama har inte som syfte att barnen ska bli duktiga skådespelare. De 
huvudsakliga målen är att barnen ska stärka sin personlighet och träna dem i att lita på sig 
själva och våga uttrycka sin egenart.  
 
Ekstrand & Janzon (1995) menar att barn använder sig av drama då de leker. I sina lekar 
imiterar de vuxna och andra människor som de finner i sin omgivning. Detta gör barn för att 
de bättre ska kunna hantera och förstå sin omvärld. De lekar som barnen utför blir en slags 
spegel av den kultur de lever i, där lekarna ger dem svar på deras frågor. Barn som har 
erfarenheter av otäcka upplevelser som till exempel krig eller dödsfall, använder ibland inslag 
av dessa i sina lekar, då fungerar leken som en slags terapi för dem. Ekstrand & Janzon menar 
vidare att ”leken är en mycket allvarlig sysselsättning för barn och bidrar till deras utveckling 
till vuxna människor” (s 7). Pedagogiskt drama kan liknas vid just barnens lek, i och med det 
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att dess övningar syftar till att ge kunskaper om mänskligt beteende som man saknar 
förståelse för. De teman som man arbetar med tar upp beteenden som till exempel otrohet, 
mobbing, övergivenhet och svek (Ekstrand & Janzon (1995). 
 
Pedagogiskt drama beskrivs också som agering och handlande, utfört av människor som 
tillsammans med andra skapar fiktiva situationer. Med fiktiva situationer menar man att det 
som händer, sker i en annan tid och på en annan plats än den man befinner sig på. Man kan 
säga att man befinner sig i en slags ”låtsasvärld” eller i en ”som om” situation. Agerandet är 
inte ett verkligt handlande i verkliga situationer, utan blir ett slags prövande i den fiktiva 
världen (Sternudd 2000). Stempel (2004) menar att när man väl befinner sig i denna ”som 
om” situation sker dock deltagandet på riktigt i den bemärkelsen att det lockar fram autentiska 
känslor, det vill säga att ens upplevelser känns verkliga (s 6). 
 

2.1.1 Pedagogiken i dramat 
 
Enligt Hägglund och Fredin (2001) förekom undervisning för barn inom lek och 
dramaverksamhet redan på 300- talet före vår tideräknings början. Grunden låg i att filosofer 
som Platon och Aristoteles hävdade att ”det som man lär sig under tvång och plåga inte 
fastnar lika bra och lika djupt som det man lär sig under lustfyllda former” (s 97). Drama som 
undervisningsmetod växte så småningom fram under medeltiden i och med att kyrkorna 
började arrangera teaterföreställningar. Anledningen bakom detta var att kyrkorna ville berätta 
berättelser ur bibeln och andra historier som de ville föra ut till allmänheten. Likaså fanns ett 
intresse för att berättelser från antikens Grekland och Rom fördes vidare. Under 1400- talet 
ville konstnärer och pedagoger pånyttföda den antika kulturen vilket mynnade ut i att man 
började använda sig av antika dramatiska texter. Pedagogerna gjorde i och med detta 
upptäckten att eleverna fick lättare för att lära sig ett främmande språk. De märkte också att 
innehållet i texterna fick en mer innebörd för eleverna och att de fastnade bättre när det var 
skrivet i dialogform (a.a.). 
 
Hägglund & Fredin skriver vidare att man på sikt började skriva pjäser för skolbruk. Under 
1600- och 1700- talet började man att använda sig av pjästexter av olika slag ute i skolorna, 
men det var först i slutet på 1800- talet som drama började få sin moderna form. Orsaken till 
att drama började ta sin plats ute i skolorna var att man hävdade att barn hade en dramatisk 
instinkt och att leken var ett av barnens naturliga sätt för att inhämta lärdomar. Pedagoger 
menade att spontan verksamhet gav ett bättre resultat än tvång och press, och att man inte får 
kunskaper och insikter genom att läsa och lyssna. Kunskapen skulle komma genom att man 
fick handla aktivt och få konkreta upplevelser (a.a.). 
 
Drama som ämne växte sig allt större i sammanhang för lärande. I Sverige började man under 
1960- talet att införa pedagogiskt drama som ämne på olika pedagogutbildningar. ”Det blev 
självklart att förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare skulle få så pass mycket drama 
under sin utbildning, att de sedan skulle använda det med barn” (a.a. s 118). Läroplanen för 
grundskolan har sedan år 1962 slagit fast vid att ”fritt skapande dramatik bör ägnas stor 
uppmärksamhet under hela skoltiden” (a.a. s 118). Efter ett tag kom nu drama också in i 
grundskolan, men det var ingen enkel process. Det tog lång tid innan ämnet fick sin självklara 
plats och antalet timmar som det fick ta plats var ganska så lågt (a.a.).  
 
1970 var ett årtionde då man ville använda sig av annorlunda undervisningsformer. Man ville 
bort från den gamla katederundervisningen och riva upp det gamla. Den politiska ideologi 
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som rådde skulle också avspeglas inom skolan. Det var viktigt med möten mellan människor 
och man skulle träffas och umgås under sociala former.  Drama var ett ämne som tydligt 
kunde uppleva dessa önskningar. Efterfrågan på dramapedagoger ökade så småningom och 
detta medförde till att möjligheterna till utbildningar startade upp vid en del universitet runt 
om i landet (Hägglund & Fredin 2001).  
 
Grünbaum & Lepp (2005) nämner just vikten av att det är en pedagog som leder de 
dramapedagogiska övningarna. Orsaken till detta är att de pedagogiska målen med övningarna 
ska uppnås. Pedagogens eller ledarens roll i sammanhanget blir att styra själva processen och 
öppna diskussioner för det upplevda och alla de reflektioner som deltagarna har. I dessa 
sammanhang är det är viktigt att denne är lyhörd för deltagarnas behov och reaktioner så att 
man kan bygga upp en känsla av trygghet i rummet. Detta gör det möjligt för deltagarna att 
våga dela med sig av sina erfarenheter, idéer och uppfattningar. 
 
Som jag har uppfattat det är dramapedagogiskt arbete en process, där utforskandet och 
prövandet i den så kallade ”fiktiva” världen är den första delen i arbetet. Processen fortsätter 
sedan med den andra delen som innebär att man efter övningarna slår sig ned till ro för att 
diskutera deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Det är i det här momentet som 
pedagogiken kommer in och gör att man får en större förståelse för varför man använder sig 
av övningarna. 
 
Sternudd (2000) menar att deltagarnas diskussioner med varandra möjliggör tillfälle för 
reflektion, lärande och ett undersökande av medmänskliga situationer. Lundqvist (2002) 
nämner också vikten av reflektion och skriver att det är tack vare dramats ”lekande” med 
verkligheten som ger möjligheten att stanna upp mitt i ett skeende, synliggöra verkligheten 
och reflektera över den. ”På detta sätt blir känslor och tankar medvetna och ny kunskap 
uppstår” (s 31). 
  
Sternudd (a.a.) hänvisar till Bolton (1979) som pekar på att ”det är samtidigheten av att vara 
”i roll” och ”utanför roll” som är den viktiga pedagogiska potentialen i utforskandet av 
verkligheten” (s 35). Genom att deltagarna får tänka, uppleva och agera i två tid- och 
rumsdimensioner samtidigt, kan de bibehålla rollfigurens utforskande utan att behöva lämna 
det egna ”jaget”. Bolton menar vidare att ”denna dubbla medvetenhet kan användas för att 
reflektera över skeenden, processer och olika speglingar av verkligheten” (s 35).  
 
 

2.1.2 Syftet med dramapedagogiska övningar 
 
Utifrån vad jag sett i litteraturen och genom samtal med lärare finns det många önskningar 
och förhoppningar från pedagogernas sida i och med arbetet med dramapedagogik. Det finns 
också olika synsätt på vilka effekter som övningarna skulle ge. I texten nedan kommer jag att 
nämna två stora områden som dramaövningarna har som syfte och vill erbjuda sina deltagare: 
 

• Dramapedagogiska övningar erbjuder ett vidgat synsätt av omvärlden genom att 
deltagarna får se situationer med någon annans ögon 

 
• Dramapedagogiska övningar erbjuder deltagarna en beredskap för hur man ska agera i 

situationer i verkliga livet 
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Någon som skriver om möjligheten att få se situationer ur någon annans ögon är Sternudd 
(2000). Författaren menar att drama erbjuder deltagarna möjligheten till att ikläda sig rollen 
av någon annan karaktär än vad de annars kanske är vana vid. Genom att man får se världen 
utifrån någon annans ögon så tränar man på att se situationer ur en annan människas 
perspektiv. Detta gör att man kan se situationerna ”från flera olika håll och förstå att det finns 
flera sanningar” (s 59). Heikkinen (2004) skriver om samma möjligheter men uttrycker det på 
ett annat sätt. Författaren skriver att: ”den förklädde eller maskerade ”spelar” en annan 
varelse. Han ”är” en annan varelse. Genom att vara ”någon annan” har man möjligheten att se 
på världen ur ett avvikande perspektiv och uppleva denna synvinkel och konsekvenserna av 
dess verkan i en fiktiv verklighet” (s 35).  
 
Bergsten (1997) menar att genom man får jobba med olika typer av personligheter så ”blir 
man mer uppmärksammad på andra människor och utvecklar sin människokännedom och 
iakttagelseförmåga” (s 5). Bergsten menar vidare att om elever i skolan får pröva på att spela 
olika roller och karaktärer får de en större förståelse för varandra. ”De får en större förståelse 
för att människor är olika och lär sig uppskatta dem som vågar vara sig själva och kanske lite 
annorlunda (s 5). 
 
Lindvåg (1979) menar att barnen skaffar sig handlingsberedskap för situationer senare i livet 
genom att de får arbeta med drama. I dramaövningarna kan de dels skaffa information om sig 
själva, samt träna sig i hur man kan hantera vissa situationer. Sternudd (2000) skriver om 
vikten av att kunna reflektera i dramapedagogiska sammanhang. Författaren beskriver 
reflektionen som en process vars syfte är att förändra individens handlande i verkligheten. 
Sternudd menar vidare att reflektion kan ses som ett verktyg för en ökad medvetenhet om det 
egna tänket, verkligheten och jaget. Detta skulle i längden påverka individens handlande i 
verkligheten.  
 
Wagner (1993) hänvisar till Dorothy Heathcote som också pratar om reflektion som ett 
verktyg. Heathcote menar att: ”det är reflektion och eftertanke som gör att det som händer blir 
hanterbart och som gör att vi kan använda denna kunskap för framtida bruk” (s 100). 
Heathcote menar vidare att reflektion är det enda i det långa loppet som förändrar någon: 
 
          Utan  eftertanke  och  reflektion  kan  känslorna   passera  revy och sedan   falla  i glömska.  Reflek- 
            Tionerna omvandlar känsla till insikt. Vårt beteende i livets skilda  sammanhang  påverkas sedan av 
            denna insikt. Det är reflektion  och  eftertanke som gör att det  som  händer blir  hanterbart och  som 
            gör att vi kan använda denna  kunskap för framtida bruk (Wagner 1985 s 100). 
 

2.1.3  Hur barn beskriver sina erfarenheter av dramaövningar 
 
Jag har knappt hittat någon litteratur eller forskning som tar upp vad deltagarna själva berättar 
om sina tankar, upplevelser och erfarenheter i och med deltagandet i dramapedagogiska 
övningar. En bok som dock presenterar några av deltagarnas egna erfarenheter är Björn 
Magnérs bok Medveten människa (1976). I detta fall gäller det ungdomar som använt sig av 
improvisationer på en fritidsgård. Genom intervjuer med ungdomarna framkommer det att: 
 

• Ungdomarna ansåg att de blev bättre på att acceptera varandras åsikter. Detta gjorde att 
de också stärkte sitt självförtroende i och med att ungdomarna vågade säga vad de 
tyckte. 
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• Ungdomarnas ansåg att deras empati för andra människor ökade i och med att de fick     
    testa på att spela karaktärer som var i underläge.  

 
• Ungdomarna ansåg också att deras tolerans och förståelse för människor med problem 

ökade i och med att de fick förklarat orsakerna bakom problemen i sina övningar. 
 

• Ungdomarna upplevde en lättnad av att få prata av sig i diskussionerna efter 
övningarna. Här kunde de prata om självupplevda erfarenheter och problem genom att 
använda karaktärernas namn utan att de behövde peka ut sig själva. 

 
• Ungdomarna upplevde också en lättnad av att få gestalta självupplevda problem och 

erfarenheter. Genom att gestalta problem som exempelvis utspelar sig i sitt egna hem 
fick de förståelse för vad som var det bakomliggande problemet och hur man kunde 
förbättra situationen. 

 
• Ungdomarna upplevde också att det blev lättare att våga säga till om saker. De kände 

sig mer motiverade till att höja sin röst när något var fel och det blev lättare att se 
möjligheten till att påverka. 

 
Sternudd (2000) hänvisar till Chaib (1996) och till det resultat som framkommer i dennes 
forskning. I en undersökning om ungdomars deltagande i en amatörteater berättar 
ungdomarna att teaterarbetet har medfört att de lättare kunde uttrycka sig på scenen och att de 
lättare kunde hålla muntliga föredrag i skolan. Ungdomarna berättar att deras identitet har 
stärkts och deras självförtroende har blivit större. Detta har gjort att de också fått lättare för att 
kommunicera med andra människor. Ungdomarna berättar vidare att deras empati har 
utvecklats och att de upplevt att det fiktiva rum som de skapat tillsammans har varit en 
förberedelse inför det verkliga livet. 
 

2.1.4 Dramapedagogiska övningar 
 
Det finns ett antal olika dramapedagogiska övningar som man kan använda sig av, och vilka 
man använder beror på vilken avsikt man har med övningarna. Eftersom jag ska koncentrera 
mig på övningar som behandlar problem i elevernas skolvardag har jag valt att beskriva de 
som ofta används i skolor för att uppmärksamma och arbeta med de problem som man stöter 
på där. Övningarna är oftast till för att träna deltagarna i att lösa olika former av konflikter. 
 

2.1.5 Forumspel 
 
Forumspel innebär att man dramatiserar konfliktsituationer som man sedan spelar upp. 
Metoden går ut på att man ska undersöka hur personerna som är i underläge, kan bryta 
förtrycket och starkare kunna hävda sina rättigheter (Grünbaum & Lepp 2005). Byréus (2001) 
skriver att genom våra ord och handlingar kan man kanske påverka förtryckarna men 
framförallt kan man frigöra oss själva från den makt de utövar över oss. Det är själva detta 
undersökande och prövande som är exceptionellt för metoden.  
 
Upplägget för ett forumspel ser ut så att ”pjäsen” ska innehålla en tydlig konflikt och att den 
sedan slutar i ”elände”. Den utsatte eller de som spelar vittnen till händelsen i pjäsen 
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misslyckas i sina strävanden till att upphäva förtrycket och slutet förblir olyckligt 
Anledningen till att pjäsen ska sluta eländigt är för att åskådarna ska bli så pass upprörda av 
konflikten att de vill lämna sin plats i publiken för att sedan gripa in i dramat. Innan man 
beslutar sig för att kliva in i pjäsen och agera måste man ropa Stopp! När man sedan befinner 
sig i händelseförloppet är ens uppgift att försöka ändra karaktärernas agerande så att 
förtrycket upphävs (Byréus 2001). 
 
          Åskådarna  ska  hinna   uppfatta  de  olika   personernas   inbördes  relationer,  förstå  konflikten,   
            känna medlidande med den utsatta och bli så pass upprörda att de har lust att lämna  sina  trygga 
            åskådarplatser och bli huvudrollsinnehavare (a.a. s 91). 
 
I början när metoden är relativt ny för gruppen kan det vara svårt för publiken att ta initiativet 
till att gripa in i dramat. När man väl sitter i publiken har man kanske som vana att endast titta 
på föreställningen. Ledarens uppgift blir då att försöka uppmuntra publiken till att våga träda 
in i dramat och agera. Pjäsen ska alltid spelas upp en gång innan man får tillåtelse att gripa in. 
Detta är för att man ska få se hela handlingen och gripas med i den eländiga historien (a.a.). 
Byréus menar att efter man haft det första uppspelet kan man som ledare utropa vissa frågor 
för att få igång publiken: 
 

• Hur kan man göra slutet lyckligt? 
• Hur kan man hindra den utsatte från att bli förtryckt? 
• Är det bra det som händer?  
• Vem eller vilka tycker ni synd om? 
• Byt ut dem och låt dem säga eller göra något så att de klarar sig bättre ur situationen 
    (a.a. s 98). 

 
Efter att man spelat upp pjäsen en gång så börjar spelet om. Nu kan man när som helst under 
spelets gång ”frysa” spelet genom att ropa stopp! Sedan får personen som stoppade spelet 
hoppa in och byta ut någon av karaktärerna för att sedan pröva sitt sätt i att bryta förtrycket. 
 
Byréus skriver att målen med forumspel är: 
 

• Att förvandla publiken från att vara passiva åskådare till aktiva huvudrollsinnehavare 
• Att ge människan möjligheter att träna sig inför liknande händelser i verkligheten och    
     att ge dem beredskap inför framtiden 
• Att bryta inre och yttre förtryck (s 12). 

 
Byréus menar att resultatet med forumspel ofta blir oerhört kraftfullt. Författaren menar att 
många av ”de som deltagit blir ofta så pass gripna av spelen att de går beslutsamt tillbaka till 
vardagen för att även där ropa Stopp! och bli huvudrollsinnehavare” (s 17). Byréus menar 
vidare att ett seriöst arbete med forumspel ger många tillfällen att träna empati och 
medkänsla. Författaren skriver att om vi inte kan leva oss in i andra människors situationer 
och känslor förintigas allt levande omkring oss. Det är just i en sådan atmosfär som 
tillexempel misshandel kan breda ut sig.  
 
Byréus menar att många upplever en slags lättnad och glädje under arbetet med forumspel, 
trots att man bara har tagit upp problem. Författaren menar vidare att ”kanske är det 
igenkännandets glädje och styrkan man får av att upptäcka att ens problem delas av fler och 
att man tillsammans med andra vågar utvidga sina gränser, se nya sidor hos sig själv och att 
man kan vara en resurs för andra” (s 15).  
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Ett stort problem i och med arbetet av dramapedagogiska övningar är att barnen som deltar 
kanske agerar på ett visst sätt bara för att göra läraren tillfreds. Byréus (2001) kommenterar 
detta och skriver att: 
 
               Barnen förstår såväl att det är den vuxnes heta önskan att de inte ska börja  röka,  trots våra för- 
               säkringar att vi bara vill låta  dem att tänka  självständigt. För att  undvika  präktiga  forumspel, 
               där  barnen spelar det vi (vuxna) vill se, kan man ställa frågan mer allmänt: Hur  går det till när 
               vi blir påverkade, tvingade att säga,  göra saker vi inte vill (s 59). 
 
 
En viktig fråga som Byréus lyfter är om barnen förstår att detta är något de kan använda sig 
av i verkligheten, att det inte bara är teater? Samtidigt skriver författaren att: ”ju äldre barnen 
blir, desto tydligare ser de parallellerna med det verkliga livet” (s 111). 
 

2.1.6 Värderingsövningar 
 
Det är viktigt med för- och efterdiskussion gällande de teman och områden man dramatiserat 
kring. För- diskussionerna blir dels ett underlag för läraren att utgå ifrån när man jämför 
elevernas åsikter före och efter dramatiseringen. Diskussionerna är också viktiga för eleverna 
själva för att kunna reflektera var de står åsiktsmässigt. Värderingsövningar är ett utmärkt 
redskap för att på ett strukturerat och bra sätt att inleda sådana samtal. Syftet med 
värderingsfrågor är att ta upp frågor som saknar givna svar. Tillsammans kommer man fram 
till svaren på frågorna (Byréus 2001). 
 
Värderingsövningar innebär att ledaren utropar ett antal påståenden gällande det tema man 
arbetar med. Det är sedan upp till deltagarna att våga ta ställning till påståendet. Utifrån dessa 
ställningstaganden inleder man sedan diskussioner om frågorna man behandlat. 
Värderingsövningar går ut på att ta upp frågor som saknar givna svar. Svaren kommer man 
fram till gemensamt genom diskussioner mellan varandra (a.a.) 
 
Det finns inga direkt korrekta eller fel svar på frågorna. Värderingsövningar går ut på att man 
ska våga stå för sina åsikter, respektera oliktänkande och att träna sig på att lyssna på 
varandra. Värderingsövningar ger deltagarna möjlighet att: 
 

• Tänka efter och ta ställning 
• Träna sig i att uttrycka sina åsikter 
• Motivera sina ståndpunkter 
• Träna sig i att lyssna på andra 
• Reflektera och bearbeta attityder 
• ”Genom att delta i värderingsövningar ökar vi medvetenheten om våra val och vår 

möjlighet att välja något annat” (a.a. s 37). 
 
Ett exempel på en värderingsövning är heta stolen. Den förklarar på ett bra sätt hur 
värderingsövningar går till, skillnaden på övningarna är främst bara utformningen av dem. 
Alla har egentligen samma syfte. Heta stolen går till så att man har en stol till varje deltagare 
plus en extra. Ledaren kommer sedan med ett antal påståenden. De som håller med 
påståendena reser sig upp och byter plats. De som inte håller med sitter kvar (a.a.) 
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Gemensamt för alla värderingsövningar är att man alltid ska ha en plats för ”öppna 
alternativ”. Det kan dels innebära att man inte vill eller kan uttala sig om ett påstående eller 
att man har ett annat svarsalternativ än de som finns. Kortfattat går alltså värderingsövningar 
ut på att våga stå för sina åsikter, respektera oliktänkande och att träna sig på att lyssna på 
varandra (Byréus 2001).  
 
I början av övningen är det bra att ”värma” upp med ett antal lättare påståenden så som: 
 

• Jag sov gott i natt 
• Jag glömde borsta tänderna i morse 
• Min favoritmat är pizza, osv. 

 
Så småningom går man in på frågor som tar upp det tema man arbetar med. Om man till 
exempel arbetar med temat mobbing kan man ställa påståenden såsom: 
 

• Jag tycker det är okej att slåss 
• Jag tycker att man får reta sina kompisar 
• Jag får alltid vara med att leka (a.a.) 

 
Byréus påpekar att något som man bör tänka på i arbetet med värderingsövningar är att barn 
lätt kan låta sig styras av andras val. Därför är det totalförbjudet att kommentera varandras 
ställningstaganden i värderingsövningar. Det är lätt hänt att ledaren i klassen, bästa kompisen 
eller dominanta elever styr de osäkra. Genom att man förklarar och ber barnen tänka sig in i 
hur svårt det är att inte bli påverkad av andra brukar det gå att motivera dem att följa den 
regeln. För att sedan få igång diskussionen om vad för tankar och åsikter deltagarna har i 
respektive frågor kan man ställa ledande frågor för att få eleverna att motivera sitt 
ställningstagande (a.a.). 
 

2.1.7 Improvisationer 
 
Improvisationer kan beskrivas som en slags ”teater” som saknar manus. I improvisationer 
finns det inga fasta repliker eller fasta ramar att utgå ifrån. Däremot har man en viss 
förberedelse och några få instruktioner som man utgår ifrån. Improvisationerna bestäms alltid 
utifrån från ett tema och för att få idéer till vad själva spelet ska innehålla och beröra har man 
en så kallad ”tankestorm” tillsammans (Hägglund & Fredin 2001). Improvisationer kan liknas 
vid en historia i den bemärkelsen att den ska ha en tydlig början och ett tydligt slut. Det är 
också bra att ha en vändpunkt i historien om man spelar inför publik, detta så att man 
överraskar publiken och att historien inte blir alltför förutsägbar. När man arbetar fram sina 
improvisationer är det bra att ha ont om tid, ”det sätter press på gruppen och tvingar dem att 
släppa all censur, all kritik och all tvekan” (a.a. s 67).  
 
Wiechel (1983) menar att man i improvisationer ofta stimulerar varandra till oväntade 
reaktioner eller initiativ. I en improviserad handling kan man ju inte veta i förväg hur den 
slutar. De spontana utspelen får ofta en mycket spännande effekt på både agerande och 
publik. Man upptäcker nya sidor av varandra och livas upp av varandras fantasi och skapande 
förmåga. Resultatet blir något nytt och oväntat. Händelserna får sedan tolkas av pedagogen 
eller ledaren och används sedan som diskussionsunderlag. Dels kan man diskutera känslan av 
att vara i en annan roll än vad man är van vid och dels kan man diskutera de oväntade 
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händelser som dykt upp. I just improvisationer uppstår ofta överraskande moment i och med 
den friheten som finns som blir ett bra underlag för diskussion (Wiechel 1983). 
 
Någon som arbetat mycket med just improvisationer är Dorothy Heathcote. Hon kan 
beskrivas som en av Englands mest kända pedagoger. Det som var utmärkande för Heathcote 
var just hennes arbete med drama där hon medvetet utnyttjade dramats beståndsdelar i 
undervisningssyfte (Wagner 1985). Heathcote använde drama som verklighetsframställning 
eller verklighetsavbildning och hon lade lika mycket vikt vid dramats handlande såsom 
reflektionerna som uppstod därefter: ”Man ställs inför ett problem och tvingas tänka inifrån 
problemet, inte om det” (Erbert & Rasmussen 1991 s 23).  
 
Heathcote menade att drama inte bara är handling, utan också en tankeprocess där man måste 
fatta beslut och ta på sig ett förpliktigande ansvar. Syftet med Heathcotes arbete i drama och 
som här i fallet improvisationer var att dyka ner så pass djupt ner i känsla och mening att hon 
till slut formligen kunde dra ut den informationen från barnen de redan vet, men som de ännu 
inte vet att de vet. Men för att lyckas göra detta måste man bygga upp en ”inre rymd” hos 
barnen. Och för att kunna improvisera måste man kliva in i fantasins värld. Alla som deltar 
måste åtminstone göra ett försök att svälja ”den stora lögnen” som Heathcote uttrycker det 
(Wagner 1985). 
 
Att svälja den ”stora lögnen” är ett uttryck som innebär att man måste acceptera att vi just nu 
befinner oss i den tid och på den plats och med de förutsättningar, problem vi kommit överens 
om (a.a. s, 87). Uttrycket står för samma mening och innebörd som begreppet ”fiktiv värld” 
eller en ”som om” situation som också står beskrivet tidigare i arbetet.  
 
           Den stora lögnen” är lika viktig för dramat som välblandade färger är för barnen när de ska måla.  
             Utan den stora lögnen finns det inget lämpligt material att skapa dramat ur. Då blir eleverna  all- 
             deles för medvetna om sig själva och de bara flamsar och tramsar (a.a. s 88). 
 
Det är eleverna själva och deras tro på dramat som är grunden för verksamheten. När man 
byggt upp tron på dramat och när man svalt ”den stora lögnen” och när den är som mest 
förankrad hos eleverna strävar Heathcote efter en fördjupad upplevelse. Så fort möjligheten 
ges försöker hon få eleverna att stanna upp i en stunds skärpt uppmärksamhet. Detta är för att 
eleverna ska känna av innebörden av innehållet. När dramat känns ända ner i magen kan man 
ta reda på hur det är att befinna sig i just den situationen. Frågor man kan ställa till eleverna 
för att de ska känna upplevelsen av situationen de just nu befinner sig i kan vara: Hur känner 
ni er just nu? I vilket avseende är du lik personen som får utstå denna situation? 
(a.a. s 87). 
 
Heathcote beskriver möjligheterna man har med drama i och med att man kan stanna och 
reflektera mitt i handlingen och hon uttrycker det genom att säga såhär: ”vi stannar sällan upp 
såhär och begrundar vad som sker i det verkliga livet, men i dramat finns det utrymme för 
detta. Genom att eleverna får förmedla sina inre upplevelser till varandra når de nya djup” 
(a.a. s 99). Heathcote söker alltid just det stora genombrott och det tryck i dramat då man 
kommer till den punkten att eleverna måste nalkas ett problem på ett nytt sätt och måste 
tillämpa sig ett nytt språk som är adekvat för den spänning som de känner. Med fantasins 
hjälp låter Heathcote barnen betrakta verkligheten, vidga deras medvetande och upptäcka 
handlingens underliggande betydelse. 
 
En annan pedagog som jobbat mycket med improvisationer är Björn Magnér. Magnér är en 
svensk rollpedagog som startade upp en verksamhet 1969 på en fritidsgård i 
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Göteborgsförorten Kortedala. Verksamheten startades huvudsakligen för att erbjuda 
ungdomarna som befann sig där någon form av meningsfull sysselsättning i den annars så 
ostimulerande miljön. Ungdomarna som anmälde sig till Björns kurser var mellan 13- 16 år. 
Det som Björn främst arbetade med var en metod som kallades för sociala improvisationer. 
Dessa övningar blev ett sätt för ungdomarna att få utforska verkligheten och att undersöka 
omgivningen och få sammanhang i tillvaron och förstå den bättre (Magnér 1976). 
 
Innan ungdomarna började med att improvisera hade man en för- diskussion kring temat. 
Syftet kring denna var att bryta ned det invande tänkandet, att upplösa den inre censuren, att 
bit för bit förstöra förutfattade meningar och åsikter som ungdomarna själva inte hade 
erfarenhet av. Övningen var en slags prövning av deltagarnas gamla påståenden. För-
diskussionen skulle få deltagarna att upptäcka ihåligheten i sitt tänkande och hur mycket de 
egentligen inte vet för att det saknar grund i det självupplevda (Magnér 1980). Efter 
improvisationerna hade man en efterdiskussion där man nu hade ett underlag för frågorna 
man skulle ta upp. Det som man fokuserade sig på var hur personerna man spelade upplevdes. 
Varför vissa situationer eller konflikter uppstod. Varför man betedde sig på ett visst sätt. 
Genom att man utbytte erfarenheter med varandra kunde ungdomarna gemensamt komma 
fram till sannolika förklaringar och dra alltmer långtgående slutsatser kring temats 
problematik (a.a.) 
 

2.1.8 Rollspel 
 
Rollspel innebär en improvisation som avbildar en verklig situation ur den sociala omvärlden. 
Det ställer alltså krav på realism och verklighetsanknytning. Rollspelets syfte är att deltagarna 
ska utforska den sociala verkligheten som finns omkring oss (Erbert & Rasmussen 1991). Den 
största skillnaden mellan improvisation och rollspel är att improvisationer mer är till för 
skapandets skull och för själva nöjets skull, medan rollspel mer behandlar aktuella frågor och 
problem som man behöver jobba med i gruppen (Hägglund & Fredin 2001). Hägglund & 
Fredin (2001) skriver att ”skillnaderna mellan improvisationerna och rollspel ligger oftast mer 
i utgångspunkten än i slut resultatet. Improvisationerna blir ibland svidande kommentarer till 
den sociala och politiska verkligheten. Rollspelen blir ofta hejdlöst roliga mitt i allt allvar” (s 
65). 
 
Rollspelets syfte är att deltagarna ska utforska den sociala verklighet som finns runt omkring 
oss. Genom att i rollspelsform spela upp aktuella problem från elevernas verklighet och 
vardag får man både inlevelse och förståelse för både sitt eget och andras sätt att tänka och 
handla. I samtal bearbetas sedan dessa upplevelser ytterligare (a.a.). 
 
        
            Att man kan distansera sig från sin roll och betrakta sin handling utifrån  samtidigt som  rollen  
            kräver känslomässig inlevelse, ger möjlighet till reflektion och därmed till nya insikter (a.a. s 7). 
 
 
Rollspel kan användas för att levandegöra undervisningen som till exempel: 
 

• Metod för att illustrera och diskutera lösningar på konflikter 
• Medel att påverka och bli medveten om värderingar och attityder 
• Träning inför kommande uppgifter. 
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• Metod att levandegöra aktuella eller historiska händelser för att skapa förståelse för 
olika sammanhang. 

• Medel för att påverka värderingar och attityder (Erbert & Rasmussen 1991. 
 
Med hjälp av rollspel kan man belysa konflikter av olika slag och träna sig i att hitta lösningar 
på dem. Det kan gälla småkonflikter på skolgården eller världsomfattande problem. Meningen 
med dessa spel är att visualisera och tydliggöra. Genom att illustrera olika lösningar på 
konflikter får man klart för sig att det finns många olika möjligheter till lösningar. När alla är 
med om att konstatera dessa, får man ett vidgat perspektiv på olika möjligheter (a.a.). 

 

2.1.9 Vad nämner läroplanerna? 
 
Ämnet dramapedagogik nämns inte specifikt i läroplanerna men en del i texterna stöder ett 
arbete för detta då man kan koppla det till ämnet. Däremot nämner man drama då det står 
skrivet: 
        
               I skolarbetet skall de intellektuella såväl  som de praktiska, sinnliga och estetiska  aspekterna  
              uppmärksammas. Eleverna  skall få uppleva  olika  uttryck  för  kunskaper. De skall  få  pröva  
              och  utveckla  olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
              musicerande, och  skapande i  bild, text och  form  skall vara inslag i skolans verksamhet” 
              (Lpo-98, s 12).  
 
Man kan också hitta ett stöd för arbete med dramapedagogik då man kan läsa att: skolgången 
skall innefatta många möjligheter till att: ”Pröva utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna 
sig” (Lpo-94 s 8). 
 
Dramapedagogiska övningar så som forumspel och rollspel går bland annat ut på att gestalta 
konfliktsituationer och ger exempel på man kan häva förtrycket i situationerna. I läroplanen, 
Lpo 98 kan man hitta mål som stöder ett arbete med övningarna. Man kan läsa att: 
 

• Skolan skall sträva efter att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för   
      förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor, kan  
      leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att    
      handla också med deras bästa för ögonen (s 8).   

 
• Man kan också läsa att skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra    
      att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden    
      och ge möjligheter till sådana. (s 6). 
      
• Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (s 5). 
  
• Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla  

           olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar (s 8). 
 

• Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors  
situation (s 9). 
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2.2 Kommentarer till litteraturen 
 
I min empiriska undersökning vill jag se om jag kan hitta stöd för det jag funnit i litteraturen. 
Jag vill också komplettera det som jag inte hittat svar på där. I litteraturgenomgången nämner 
jag till exempel att idén med pedagogiskt drama är att utveckla kunskaper som bygger på 
elevernas egna erfarenheter. Jag vill se om det är så att eleverna använder sig av sina egna 
erfarenheter i mina dramaövningar. I litteraturen beskrivs reflektion som en förutsättning för 
att kunna tillägna sig ny kunskap. I min undersökning vill jag se vad eleverna reflekterar över 
efter att ha deltagit i övningarna. Litteraturen skriver om de möjligheter som finns i och med 
dramaövningarna. Man nämner bland annat igenkännande och att se saker ur någon annans 
perspektiv. Jag vill undersöka om barnen nämner något om detta. I litteraturen kan vi också 
läsa om att den nya kunskapen eller de nya erfarenheter som eleverna fått med sig i 
pedagogsikt drama kan användas som ett handlingsberedskap i framtida händelser. Jag vill 
undersöka om eleverna upplever att de fått med sig någon kunskap eller eventuell beredskap 
som dem känner att de kan ha med sig inför framtiden. 
 
Då jag saknar deltagarnas egna tankar, upplevelser och erfarenheter av att ha deltagit i 
dramapedagogiska övningar kommer just ett studium av detta att utgöra mitt bidrag till 
kunskapsfältet. Fastän kanske pedagoger och forskare kan se påtagliga effekter på 
barngrupper i och med arbetet med drama vill jag undersöka vad eleverna tänker, upplever 
och uppmärksammar i själva övningarna. Som jag ser det är dessa faktorer en förutsättning 
för vad man lär sig och hur man reflekterar kring användbarheten av drama. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 14



3. METOD 
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga för att finna material till min 
undersökning. Jag kommer också att motivera orsaken till mina val och styrka dem med 
koppling till litteraturen. I avsnittet beskrivs val av metod, urval, datainsamlingsmetoder, 
procedur samt validitet och reliabilitet av materialet jag fått fram. 
 

3.1 Utgångspunkt för undersökningen 
 
Min undersökning kan sägas vara en form av aktionsforskning. I en vidare bemärkelse så 
stämmer metoden mycket väl överrens med den undersökning jag har gjort, då 
aktionsforskning beskrivs som forskning som är väldigt praktikorienterad. Metoden innebär 
att forskaren eller undersökaren själv iscensätter något som sedan får utgöra grunden för det 
som ska undersökas. Forskaren utformar handlingen själv och gör detta utifrån vad som ska 
studeras och vilka frågor som denne vill ha kunskap om. Handlingen följs sedan ”upp via 
observationer och blir föremål för diskussion och reflektion, vilket i sin tur leder till större 
insikt om hur saker förhåller sig till varandra” (Rönnerman 2004 s 14-15). Aktionsforskning 
används då det saknas projekt eller tidigare forskning inom det man avser att undersöka. 
Metoden används när man som forskare inte kan skaffa sig information inom det område man 
är intresserad av. För att kunna skaffa sig informationen får man alltså själv ta initiativet till 
att själv försöka utveckla sådana processer (a.a.). Med anledning av att aktionsforskning inte 
bara handlar om att skaffa sig kunskap om det som sker under arbetets gång, utan även en 
önskan om att utveckla och förändra verksamheten kan jag därför inte kalla min undersökning 
för aktionsforskning. I stället har jag valt att kalla min undersökning för en praktiknära 
undersökning (a.a.).  
 
För att jag skulle hitta svar på de frågor som jag hade i mitt syfte så konstruerade jag tre 
forumspel som fick ligga till grund för mina observationer och intervjuer (se bilaga). Det jag 
gjorde var att jag konkret iscensatte forumspelen tillsammans med elever i som gick i årskurs 
fem. Övningarna som vi arbetade med tog upp vardagliga konflikter som mycket väl kunde ha 
utspelat sig i verkligheten och just på elevernas skola. Orsaken bakom att jag valde att arbeta 
så här var att jag inte var intresserad av allmänna åsikter och uppfattningar inom området. 
Mitt intresse låg i att försöka komma åt de tankar och upplevelser som barnen bar med sig i 
och med övningarna. 
 

3.2 Val av metod 
 
I min undersökning så är det barnens tankar, upplevelser och erfarenheter som jag har varit 
intresserad av. Därför har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Orsaken till varför 
jag valde kvalitativa intervjuer är att det är den metod som varit mest lämplig i förhållande till 
mitt syfte i arbetet. Trost (2005) beskriver syftet med kvalitativ undersökning och skriver att: 
man använder sig av kvalitativa intervjuer när man vill ”förstå hur den intervjuade tänker och 
känner, vilka erfarenheter den har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut” (s 23). 
Eftersom det är just barnens tankar jag vill åt så stöder metoden det som jag är intresserad av 
att veta. En annan anledning till att jag valt just kvalitativa intervjuer som metod är att man i 
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intervjuerna kan hitta väldigt innehållsrika svar. Trost menar vidare att om man sorterar ut 
delarna i intervjun kan man bland annat hitta många intressanta skeenden och åsikter. 
 
Eftersom jag valt att intervjua barn har jag läst boken Att förstå barns tankar (Doverborg & 
Pramling 2001). Boken tar upp vad man som intervjuare bör tänka på när man utför 
barnintervjuer och hur man bäst ställer frågor för att få ut så mycket information av den. 
Författarna påpekar i boken att när man intervjuar barn, så är det viktigt att man alltid följer 
upp frågorna med utgångspunkten i deras svar. Detta är viktigt för att barnen ska känna av att 
du är intresserad av just deras synpunkter, samtidigt som de inte ska tappa intresset för 
deltagandet i intervjun. Med anledning av detta har jag valt att använda mig av ostrukturerade 
frågor då de stöder det som Doverborg & Pramling skriver. 
 
Ostrukturerade frågor innebär att jag vet vilka frågeområden jag ska utgå ifrån, men jag kan 
välja att ställa frågorna i den ordning som situationen inbjuder till (Winter 1979). När man gör 
kvalitativa intervjuer har man oftast inga frågeformulär där frågorna redan är formulerade. 
Istället gör man en lista över frågeområden som man kan utantill (Trost 2005). När man 
intervjuar barn är det särskilt viktigt att du kan områdena utantill. Detta är för intervjun ska få 
karaktären av ett samtal. Ju mer intervjun liknar ett samtal istället för ett ”förhör”, desto mer 
blir barnen villiga att dela med sig av sina tankar (Doverborg & Pramling 2001). 
 
Till min undersökning har jag också valt att använda mig av observationer. Syftet med 
observationerna har varit att jag velat komma så nära som möjligt det som händer och sker i 
dramaövningarna. Tanken var att observationerna tillsammans med intervjuerna skulle göra 
att jag fick en bättre helhetsbild av vad barnen har fått uppleva och varit med om. Det som jag 
observerat och tittat på är barnens handlingar, beteende och reaktioner av att delta i 
forumspelen. Utifrån mina registreringar kunde jag sedan utforma frågor som kom att utgöra 
grunden för de intervjuer jag skulle utföra. Genom att utgå ifrån händelser och reaktioner ifrån 
forumspelen kunde jag fråga eleverna om de antaganden jag gjort. Om jag till exempel sett att 
någon verkat bli upprörd över en händelse i spelet har jag inte velat skriva att personen i fråga 
blev upprörd i forumspelet då jag inte vet det. Om jag däremot frågar efteråt vad eleven tänkte 
om den händelsen så får jag bekräftat vad eleven tänkte och eventuellt kände. 
Observationerna skulle också vara viktiga för att de kanske kunde komplettera eller ge stöd 
för det som jag kom fram till i intervjuerna.   
 
Observationsmetoden jag valt att använda är i grunden ett så kallat beskrivande protokoll. Det 
innebär att man utförligt antecknar det som händer i situationen man observerar. Med ett 
beskrivande protokoll så får man möjligheten att registrera vilka beteenden som helst, och 
utifrån det stora råmaterial man har kan man analysera det utifrån olika synpunkter (Brenner 
1974). Medan barnen har spelat sina forumspel så har jag suttit vid sidan av och antecknat 
med penna och papper. Eftersom jag själv har lett lektionerna har det varit svårt att göra 
anteckningarna just ”utförliga”. Oftast har jag kunnat skriva ned hela meningar men ibland 
har jag endast antecknat stödord. Med hjälp av mitt minne har jag tillsammans med mina 
stödord kunnat återge vad som skett.  
 

3.3 Urval 
 
Till undersökningen har jag intervjuat tio elever som samtliga går i årskurs fem. Skolan som 
eleverna går på är den skola där jag har min verksamhetsförlagda utbildning och ligger 
någonstans i Mellansverige. Barnen som jag intervjuat har varit de som deltagit i forumspelen 

 16



som jag utformat. Anledningen till varför jag valt just dessa barn är att de aktivt deltagit. 
Antingen så har de haft en roll i spelet, eller så har de gripit in och bytt ut någon av 
karaktärerna för att själv ändra på händelsen. Anledningen till att jag valde barnen som aktivt 
deltog var för att jag vill ta reda på deras tankar och erfarenheter av själva deltagandet i 
övningen. Förutom att de varit med i övningen har de förhoppningsvis också kunnat iaktta 
varandras agerande och reaktioner.  
 
Hur jag valde ut vilka forumspel som eleverna skulle arbeta med var ganska slumpmässigt. 
Grupperna delades in utefter hur forumspelen såg ut med antal karaktärer, kön på rollerna och 
så vidare. Däremot försökte jag dela ut rollerna så att de som jag tyckte verkade lite 
dominanta eller spralliga lät jag spela de som fick vara förtryckta i spelet. De som jag tyckte 
verkade vara lite försiktiga eller snälla lät jag få spela de som var förtryckarna i spelet. Det 
visade sig att barnen var väldigt nöjda med dessa val. Anledningen till att jag gjorde så var att 
jag ville att de skulle få känna en sådan stor kontrast till sig själva som möjligt. Tanken var att 
den som kanske tar för sig lite till vardags fick känna på att vara passiv och de som kanske är 
lite försiktigare skulle få ta för sig mer. Jag tänkte att detta skulle ge barnen mera tankar och 
mer för oss att diskutera i mina intervjuer.  
 
Jag vill påpeka att jag gärna hade velat intervjua de elever som också suttit och tittat på själva 
föreställningen eftersom de säkert också hade en mängd idéer, tankar och förslag på hur man 
skulle ha kunnat lösa konflikten i forumspelet. Men man måste alltid göra ett val. Eftersom 
mitt syfte med undersökningen var att undersöka barnens upplevelser och erfarenheter av att 
ha deltagit i övningen, betraktar jag därför publiken som icke - aktiva i detta fall. Av samma 
anledning har jag därför valt att främst lägga min koncentration på att observera de som 
befinner sig på scenen. Ibland har jag dock tittat på publikens agerande och reaktioner. Det är 
viktigt att nämna att ”original” skådespelarna ibland blir utbytta av de i publiken. Då får ju de 
sitta och titta på föreställningen. Därför har några av frågorna jag ställt också ett perspektiv ur 
publikens synvinkel.  
 

3.4 Procedur och datainsamling 
 
Jag hade bestämt mig för att göra min undersökning inom skolan. Därför började jag med att 
kontakta skolan där jag har min verksamhetsförlagda utbildning, också kallad VFU. Jag vet 
sedan tidigare att det på skolan finns en lärare som är ämneslärare inom de estetiska ämnena 
och att hon är involverad i samtliga av klasserna i mellanstadiet. Eftersom jag gärna ville att 
hon skulle vara med mig i mitt arbete så gjorde jag ett försök i att kontakta henne. Jag valde 
att kontakta henne via e- post. I brevet berättade jag om min undersökning och att jag gärna 
ville arbeta tillsammans med henne. Margaretha (fingerat namn) lät positiv till mitt förslag 
och tyckte det lät som en rolig idé att jobba med forumspel tillsammans med mig. Margaretha 
kunde erbjuda mig att få arbeta med samtliga elever från årskurs fem. Hon berättade att de på 
torsdagseftermiddagarna blandade de båda klasserna så att de arbetade tillsammans. Några av 
eleverna hade eget arbete, några arbetade med att göra teaterpjäser och några skulle ut på 
skapande verkstad. Möjligheterna jag hade var att under tre torsdagar i rad ha övningarna med 
dem som stannade hemma för eget arbete.  
 
Efter en tids kontaktande via e-post diskuterade jag och Margaretha hur vi skulle gå tillväga. 
När vi skulle prata som själva utförandet så valde vi att träffas på skolan tillsammans med en 
av elevernas lärare för att planera det hela praktiskt. Innan besöket hade jag dels gett henne 
mina utformade forumspel samt ett informationsbrev till föräldrarna (se bilaga). Brevet 
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innehöll förutom information om övningarna och intervjuerna även plats för förmyndarens 
namnteckning så att de kunde godkänna att deras barn deltog i intervjun. Margaretha tyckte 
att forumspelen var bra och både hon och klassläraren var förväntansfulla för mitt arbete med 
dem. 
 
Vi bestämde oss för att jag själv skulle leda spelen i och med att jag kom in som utomstående. 
Dels skulle barnen tycka det var kul om de fick variation med ledarskapet och dels skulle det 
kännas konstigt för dem om jag bara skulle sitta bredvid. Detta innebar att jag skulle få svårt 
att observera. Jag beslöt mig ändå inte för att släppa idén med observation helt. Det skulle 
säkert hända viktiga saker under uppspelets gång, och det lilla jag kanske hann anteckna 
skulle vara väldigt användbart. Anteckningarna skulle kunna vara en bra grund för att komma 
ihåg viktiga händelser samt själva helhetsintrycket av genomförandet. Jag skulle också kunna 
använda anteckningarna som utgångspunkt i mina intervjufrågor. 
 
Dagarna såg ut så att jag presenterade mig och berättade att jag var där för att jag skulle skriva 
ett arbete om vad elever i skolan tycker om drama. Jag berättade också att jag kom att 
intervjua dem efteråt och att jag skulle sitta bredvid och observera. Efter presentationen så 
berättade jag att vi skulle arbeta med något som hette forumspel. Eftersom barnen aldrig 
jobbat med övningen tidigare så fick jag förklara hur den gick till. Jag valde att demonstrera 
övningen genom att ta upp några frivilliga ur publiken. Det som vi gjorde var att vi spelade 
upp en kort konflikt som handlade om två kompisar som uteslöt en tredje ur deras sällskap. 
Sedan frågade jag publiken om vilket dilemma som fanns i pjäsen. Efter att publiken förklarat 
så bad jag några att komma på vilka lösningar som fanns så att någon slapp att bli ledsen. Jag 
berättade att i forumspelen, så var det publikens uppgift att byta ut någon i spelet för att sedan 
försöka ändra händelsen. Deras uppgift var att försöka ändra händelsen så att förtrycket 
upphävdes. Jag förklarade även för eleverna att forumspel var ett sätt i att få träna sig på att 
lösa problem så att de senare kunde lösa liknande situationer i framtiden. 
 
Efter att vi hade övat metoden en stund och eleverna förstått hur forumspel generellt gick till 
så delade vi in dem i grupper. Grupperna delades in utefter hur forumspelen såg ut med antal 
karaktärer och kön på rollerna och så vidare. Det blev oftast tre grupper med ungefär fem i 
varje. En av grupperna fick arbeta med ett av de forumspel som jag utformat. De andra två 
grupperna fick arbeta med ett annat av forumspelen eller konstruera sina egna. Första 
torsdagen som vi arbetade med forumspelen var det en grupp som inte kunde enas om sina 
förslag. Tre elever gick in seriöst för arbetet, medan de andra tre bara tramsade. Margaretha 
föreslog därför att en av grupperna fick konstruera ett forumspel utefter detta dilemma (se 
bilaga). 
 
Barnen fick ungefär 15 minuter på sig att komma på hur forumspelen skulle gestaltas. Jag 
stannade alltid med den grupp som skulle spela upp först. Anledningen till detta var att det var 
viktigt att spelet blev så verklighetsskildrande som möjligt. Om det blev så att första spelet 
blev så verklighetstroget som möjligt fanns det en större chans att publiken skulle bli 
upprörda.  Detta skulle öka möjligheterna för att de också ville hoppa in i spelet och ändra på 
handlingen. Om första gruppen skulle hålla det på den nivån så att forumspelet blev 
verklighetstrogen skulle det förhoppningsvis inspirera nästkommande grupper att också göra 
det. När min grupp hade repeterat spelet några gånger var det så dags för uppspel. Vi släppte 
då in de andra grupperna och lät dem inta plats i publiken. Under spelets gång så observerade 
jag, vilket innebar att jag antecknade stödord och ibland hela meningar.  
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Det varierade i hur lång tid som vi ägnade oss åt forumspelen. Första dagen så arbetade vi 
bara med ett forumspel. Då tog det ungefär 50 minuter att jobba med det. Annars så tog ett 
spel ungefär 20 minuter. Vi hade ingen direkt tidsbegränsning i hur lång tid som skulle ägnas 
åt spelen, utan vi jobbade med ett spel så länge vi kände att det var givande. Sista dagen hann 
vi med att spela alla tre gruppernas spel. Efter vi var klara så sammanfattade jag dagen med 
hjälp av anteckningarna. I och med att vi arbetade på eftermiddagarna så fanns det ingen tid 
för att intervjua barnen efteråt. Därför fick jag ta det morgonen därpå.  
 
Inför intervjuerna hade jag utformat frågor som utgick från forumspelen. Frågorna handlade 
dels allmänt om själva övningen men tog också upp händelser som utgick utifrån karaktären 
som de spelade. Frågeområdena var: 
  

• Allmän uppfattning om forumspelet 
• Uppfattningen av sin egen roll 
• Uppfattningen om de andras roller 
• Uppfattning om hur det var att titta på spelet 
• Uppfattningen om en specifik händelse i spelet, tankar om den, upplevelsen av den 
• Alternativa lösningar på problemet 
• Uppfattning om de lärde sig något 
• Uppfattningen om användningen av forumspel 
 

I intervjuerna använde jag mina observationer som utgångspunkt i frågorna. Detta hjälpte 
både mig och respondenten att minnas vad som faktiskt hände under gårdagen. Jag 
intervjuade barnen både enskilt och i par. Först hade jag bara tänkt intervjua dem i par 
eftersom jag hade en viss tidsbrist. Jag tänkte också att det skulle underlätta för barnen att 
känna sig trygga då jag var ny för vissa av barnen. Om de fick ta med sig en kamrat så kanske 
samtalet undvek att bli så stelt samt att det kanske skulle flyta på bättre. Sedan tänkte jag att 
det var viktigt att få den enskildes uppfattning. Jag var medveten om konsekvenserna med att 
göra intervju i grupp vilket jag kommer att ta upp i avsnittet tillförlitlighet och giltighet . Det 
visade sig att det både fanns fördelar och nackdelar med de båda valen.  
 
När barnen kom till rummet där intervjun skulle genomföras så berättade jag vad intervjun 
skulle handla om. Jag berättade också att jag kom att intervjua dem med en bandspelare. Jag 
visade upp den för dem och beskrev hur den fungerade. Anledningen till att jag valde att 
använda en bandspelare till intervjun var att jag ville få med så mycket detaljer som möjligt. 
Jag ville också kunna få med så mycket som möjligt av deras beskrivningar och uppfattningar 
från övningarna. Detta var viktigt för mig eftersom jag ville att barnens egna ord skulle vara 
det som var framträdande i resultatet. Intervjuerna tog ungefär 20 minuter var.  
 
Jag kände att det gick väldigt bra med arbetet med forumspelen. Barnen verkade uppskatta det 
mycket och jag tror att de tycker det var kul med en sådan här typ av övning eftersom alla fick 
komma med sina egna idéer och allas förslag var välkomna och respekterade. Eleverna kunde 
också välja hur mycket de ville delta. Antingen kunde de bara sitta och titta på pjäserna eller 
så kunde de kliva upp på scenen för att själva agera. Intervjuerna kändes också bra. Det 
kändes som om barnen tyckte det var kul att jag valde att prata med just dem och de delade 
gärna med sig av sina tankar och funderingar. Jag trodde att barnen skulle tycka det var 
jobbigt att jag hade en bandspelare men de tänkte nog inte på den efter att vi satt igång 
samtalet. Jag märkte att det underlättade mycket att barnen var så pass informerade i tid om 
att jag skulle intervjua dem. De tog emot det bra och tyckte nog bara att det var kul att få prata 
med mig.  

 19



3.5 Etiska aspekter 
 
I min undersökning har jag tagit hänsyn de forskningsetiska principer som Trost (2005) 
nämner i sin bok Kvalitativa intervjuer. De etiska aspekter som nämns i boken är bland annat 
att intervjupersonerna har rätt till sin egen integritet och värdighet. Personen som ska 
intervjuas ska vara informerad om undersökningen och också genom ett skriftligt dokument 
kunna ge sitt samtycke (Trost 2005). Därför bad jag läraren att informera barnen om att jag 
skulle vara med dem på torsdagarna samt att jag skulle komma att intervjua dem. Jag skickade 
också ut ett informationsbrev (se bilaga) till Margaretha som gav dessa till barnen som i sin 
tur fick ge dem till sina föräldrar. Brevet innehöll information om min undersökning och hade 
plats för förmyndarens namnteckning som skulle visa sitt godkännande. I och med att barn är 
minderåriga måste man ha föräldrarnas godkännande innan man kan intervjua barnen. Fastän 
barnen samtycker måste ändå förmyndarens godkännande gälla.  
 
Innan vi började arbeta med forumspelen såg jag efter att samtliga som deltog i spelet hade 
lämnat in brevet med förälderns underskrift. Detta gjorde jag för att jag skulle kunna intervjua 
samtliga som deltagit. De som hade glömt ta hem lappen eller inte fått godkännande placerade 
vi medvetet i de andra grupperna. På så vis undvek vi alltså att de blev intervjuade. När jag 
väl skulle intervjua barnen hade de lektion i svenska. Jag hade fått tillåtelse att ta in barnen för 
intervju trots att de hade lektion. Barnen var förberedda på detta, men trots det var jag noga 
med att kolla att jag inte störde barnen i deras arbete. Jag bad om deras samtycke ytterligare 
en gång och jag informerade dem klart och tydligt om vad intervjun skulle handla om. Jag 
berättade vidare vad jag skulle använda intervjun till, samt att deras identitet kommer skyddas 
samt att det som var sagt under samtalet var helt och hållet konfidentiellt. Jag berättade också 
att jag skulle komma att förstöra bandet efter att jag var klar med behandlingen av intervjun. 
Jag vill göra läsarna till detta arbete uppmärksammade i att samtliga namn som nämns i 
fortsättningen är fingerade. Detta är på grund av att skydda barnens integritet och att göra så 
att texten blir så levande som möjligt. 
 

3.6 Databearbetning 
 
Efter de genomförda intervjuerna valde jag att transkribera. Detta betyder att man ord för ord 
skriver ned vad som sagts i intervjun. Detta gjorde jag dels för att få en så rättvis och 
beskrivande bild av vad barnen faktiskt sade. Samtidigt så är frågorna olika i och med att 
varje fråga utformats olika från intervju till intervju, då jag utgått ifrån olika samtalsämnen. 
Efter jag skrivit ut transkriberingarna så gjorde jag markeringar i deras svar för att hitta 
likheter och skillnader. Sedan har jag sammanfattat deras svar och det som har varit viktigt att 
ta med har varit just deras tankar och upplevelser om forumspelen. Observationerna 
sammanställde jag direkt efter lektionens slut och använde mig av de anteckningar och 
stödord samt mina minnen för att få en helhetsbild av vad som faktiskt skett. Enstaka 
händelser försökte jag anteckna så utförligt som möjligt. 
 

3.7 Tillförlitlighet och giltighet  
 
För att kunna få en så hög tillförlitlighet och kvalitet till undersökningsresultatet som möjligt 
bör man se till aspekterna reliabilitet och validitet. Med reliabilitet så menar man 
tillförlitlighet. Tillförlitligheten av undersökningen blir högre ju objektivare man är i sin 
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mätning eller undersökning. För att undersökningen ska uppnå en hög reliabilitet innebär det 
att någon ska kunna göra samma undersökning vid en annan tidpunkt och komma fram till 
samma resultat. I kvalitativa intervjuer är det dock svårt att använda sig av reliabilitet. Trost 
(2005) pekar på en viss svårighet med att tillämpa reliabilitet i kvalitativa studier. Han menar 
att människan inte är statisk, utan hela tiden förändras. Det innebär att intervjupersonen 
ändrar sig och kanske har en annan uppfattning om samma fråga senare i livet. Det blir alltså 
svårt och knappast meningsfullt att uppnå samma svar på samma fråga (Trost 2005). Med 
validitet menas giltighet. Med det menas att metoderna du valt att använda dig av ska mäta 
eller undersöka det som är avsett att undersöka. Det är också svårt att tillämpa reliabilitet i en 
sådan undersökning så som aktionsforskning. Rönnerman (2004) skriver i sin bok 
Aktionsforskning att ”ingen praktik är heller den andra lik, vilket medför att de resultat som 
uppnås i en praktik inte heller är överförbara till en annan. För den skull är de inte oviktiga. 
De fyller en funktion som referens till det egna resultatet och man kan därmed förhålla sig till 
dem genom att se skillnader och likheter” (s 15). 
 
För att se till validiteten i min undersökning, det vill säga relevansen av tillvägagångssätt för 
att undersöka det som är menat att undersöka så valde jag att utforma egna forumspel som 
elever skulle delta i. Det var ju barnens erfarenheter av att delta i dramapedagogiska som var 
avsikten. Därför skulle övningarna utgöra grunden för de observationer och intervjuer jag 
sedan kom att göra. För att uppnå en så hög trovärdighet i mitt resultat har jag valt att ställa 
öppna frågor i intervjuerna som inte varit ledande. Frågorna jag ställt har gått ut på att barnen 
själva har fått berätta om händelser utifrån forumspelet. 
 
Jag vill lyfta aspekten att då jag intervjuade barnen i par så kan detta ha påverkat resultatet 
något. Vid ett par tillfällen då jag ställde samma fråga till barnen i följd fick jag svaret: ”Jag 
tycker samma som ”Petra.” Efter att jag noterat risken med detta valde jag medvetet att ställa 
frågorna i en sådan ordningsföljd att de inte fick samma fråga direkt efter varandra. Mina 
frågor ställdes alltid individuellt till barnen och utgick utifrån deras personliga upplevelser 
och erfarenheter så jag tror inte att det har påverkat resultatets trovärdighet. 
 
För att förhålla mig så objektiv som möjligt i mina observationer valde jag att använda 
metoden beskrivande protokoll. Metoden innebär att man registrerar direkt observerat 
beteende, inte vad vi själva tycker och tror om beteendet (Brenner 1974). När man använder 
sig av observationer är det dock värt att nämna att man ibland ser det som vi vill se som 
Brenner uttrycker det. Det är också viktigt att påpeka att då man observerar så är det viktigt 
att tänka på att barnen i mitt fall har utsatts för en situation de inte är så vana vid. Det som 
händer är kanske tillfälligheter. Det vi ser tolkar vi utifrån våra egna referensramar (a.a.). Det 
är alltså svårt för mig som utomstående att vara objektiv. Jag kanske skaffar mig en 
uppfattning om barnen och tolkar deras händelser utifrån dem. Dessa kanske egentligen bara 
är rena tillfälligheter.   
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4. RESULTAT 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera mina resultat utifrån de intervjuer och observationer 
jag gjort. Resultaten har jag sammanfattat och delat in utefter vad respektive respondent har 
sagt. Tillsammans med svaren presenterar jag även utdrag ur mina observationer för att 
läsaren ska få en bättre helhetsbild av respondentens svar. Inledningsvis beskriver jag 
kortfattat hur forumspelen såg ut för att underlätta läsningen av resultaten. Observera att 
forumspel 1 berör endast respondenterna 1-5, medan forumspel 2 och 3, omfattar 
respondenterna 6-10. Observera också att samtliga av namnen är fingerade. 
 

 
Forumspel 1 Tema: Jämställdhet 

 
Spelet handlar om tre flickor som aldrig kommer åt att få spela bandy eftersom pojkarna 
alltid gör det. Vid ett tillfälle så är klubborna lediga och då passar flickorna på att spela. När 
pojkarna upptäcker detta kommer de för att avbryta flickornas spel för att de själva ska spela. 
Pojkarna kräver att de ska ha klubborna medan flickorna hävdar att alla i klassen har lika 
rätt till klubborna. Flickorna ger upp och lämnar till slut ifrån sig klubborna förutom en 
flicka som heter Lisa. Peter som är lite av ett överhuvud för pojkarna börjar dra i Lisas 
klubba. En liten maktkamp utspelas mellan dem. Peter tröttnar på att stå där och dra i 
klubban och puttar sedan Lisa så att hon faller i backen. Alla tittar på och gör ingenting. 

 

4.1 Joakim 
 
            Vid allra första tillfället då jag delade ut roller till  eleverna så bad Joakim om att få spela karaktären 
            som Lisa. Det var även en av flickorna som bad om att få spela pojke i spelet. Eftersom det var förs-  
            ta dagen som vi arbetade med  forumspelen så  tänkte  jag  att vi kunde testa detta. Till nästa tillfälle 
            så valde jag att man inte fick spela  karaktärer av  motsatt  kön, då det visade sig att det  inte blev så  
            verklighetstroget. Eleverna lade i början alldeles för mycket koncentration åt sina könsroller än själ- 
            va handlingen i spelet. Fastän att Joakim spelade flicka så spelade det inte direkt någon roll.  Man s- 
            åg på honom som mer av en karaktär än en flicka. I våra spel så spelade varken kön eller namn någ- 
            on roll förutom då vi spelade ett spel som tog upp ojämlikhet mellan pojkar och flickor (Observati- 
            on 06- 09-28) 
 
Joakim berättade för mig att han tyckte det var kul att spela forumspel och han tyckte att det 
var bra att man lärde sig att gripa in i spelet och att man fick träna sig på att lösa konflikter. 
När jag frågade honom hur det var att spela Lisa svarade han: ”det var liksom både roligt och 
läskigt, eller, ahh inte läskigt, men otäckt att man kunde tänka sig att det kan vara så på 
riktigt”. Annars tycker han att det var roligt. ”Det är ju alltid roligt att spela teater sade han.” I 
spelet så var det en scen då en pojke som heter ”Peter” som skulle putta på Joakim. När jag 
frågade honom vad han tänkte vid just det tillfället svarade han: ”Alltså jag tänkte mest på att 
jag inte skulle skratta, jag känner ju ”Peter” i verkligheten och vet att han inte är sådan. I 
verkligheten så skulle jag ju ha agerat annorlunda, men det var lärorikt”.  
 

  Barnen övar scenen då pojkarna kommer för att ta klubborna från flickorna. Alla flickorna lämnar i- 
  från sig klubborna förutom  Lisa. Peter säger bestämt åt lisa: Ge mig klubban! Ge mig klubban säger 
  jag! Peter fattar tag i  Lisas klubba och en   dragkamp  mellan  de båda  urartar. Båda ler  åt varandra  
 och börjar skratta. Peter förbereder sig på momentet då han ska putta Lisa och de båda  försöker  lösa 
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  var han ska ramla. När de finner ett läge för det så puttar Peter Lisa och  ”han” ramlar. Lisa skriker  
  ajj!, medan de båda skrattar (observation 06-09-28). 

 
Jag frågade Joakim vad han tänkte då pojkarna kom för att ta klubborna från dem. Han 
svarade då med att säga att han inte tyckte det var så himla lätt att leva sig in i spelet så 
mycket när man har repliker och ska säga saker. ”När man spelade det så många gånger så vet 
man ju vad som ska hända.”  
 
          Första scenen då pojkarna ska konfrontera flickorna med att de tagit deras klubbor så försöker de se t- 
          uffa och fräcka ut. Pojkarna svajar med armarna och pratar med brytning. De pratar i mun på varandra 
          och med en sådan låg volym att jag som publik inte hör vad de  säger. Spelet  saknar struktur och  det  
          hela blir väldigt rörigt (Observation 06-08-28). 
 
Efter ett tag bröt jag spelet och gav dem instruktioner i att de behöver ha klart för sig vem 
som ska säga vad och när de ska prata. Detta sa jag för att de inte skulle prata i mun på 
varandra. Jag bad dem också att tänka på vad de behövde säga och göra för att konflikten 
skulle bli tydlig. Sedan bad jag dem att sluta prata med brytning och att de skulle prata högre 
och tydligare. Spelet behövde bli verklighetstroget. Jag bad dem att också att försöka tänka 
sig in i hur situationen hade varit i verkligheten. Alla tänkte ett tag och sedan spelade de på 
nytt: 
 
         Pojkarna  pratar  fortfarande med attityd men har slutat med att prata med brytning. De ser ut som de 
           gör i vanliga fall med den skillnaden att de har attityd. Pojkarna  går fram till  flickorna och säger att   
           de ska ha klubborna. Alla av flickorna lämnar ifrån  sig dem  förutom Lisa. Peter kräver  klubban av   
           Lisa  men hon vägrar  att lämna ifrån  sig  den.  Peter  börjar dra i klubban och dragkampen utspelas  
           igen Denna gång skrattar de inte. Peter puttar på Lisa och ramlar i backen. Ajj, säger hon. Ingen skr- 
           attar (Observation 06-08-28). 
 
Jag ville fråga Joakim vad han hade att säga om skillnaden som blev efter jag gett dem 
instruktionerna att de skulle försöka bli mer verklighetstrogna. Han svarade mig med att säga: 
”ser man hur det egentligen är och att det inte bara är teater så blir det ju mer 
verklighetstroget”. Jag frågade också Joakim hur han trodde att publiken upplevde deras 
föreställning. Han tror att det var som för dem i början, att de skrattade och sådär och tänkte: 
”gud vad roliga de är på scenen, istället för att tänka men va dum han är som slår henne”.  
 

4.2 Kristina 
 
En flicka som hette Kristina berättade att hon tyckte det var jätteroligt med forumspel. Hon 
menade att det roligaste var när man fick gripa in och säga åt mobbarna i spelet att de skulle 
sluta vara så taskiga. Eftersom forumspel var något som var nytt för eleverna var det få som 
vågade visa sina förslag. Kristina menade att hon tror att många tyckte det var pinsamt. Ett tag 
så var det nästan inga som klev upp på scenen. Därför lät jag skådespelarna visa sina förslag 
ibland. Kristina tyckte att det var tråkigt att hon inte fick visa alla sina förslag. 
 
        Varje gång som eleverna spelat upp sina forumspel så  har  det varit många i  publiken som inte vågat 
          eller av andra orsaker inte velat visa sina förslag på hur man kunnat lösa konflikten. Jag har tillexemp- 
          el sett att de har viskat till sina  kompisar om sina   förslag på hur man kunnat lösa  konflikten. Andra 
          torsdagen som jag är  med  barnen spelar en av  grupperna upp spelet  om kalle som  kämpar för att ta 
          tillbaka sin mössa. Efter att gruppen spelat upp spelet ett  par gånger så är det bara fortfarande bara en  
          som gripit in i spelet. När jag frågar publiken om vad man kunnat  göra  så är det  en pojke som börjar 
          viska till sin kompis. Jag frågar om han hade något förslag. Han tvekar först när jag pratar med honom  
          och säger nej. Men efter ett tag berättar han  hur han tycker att man borde tagit  någon  av  mobbarnas  
          mössor. Jag frågar om han inte kunde  gå  upp på scenen och visa det. Men han säger att han inte våg- 
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          ade Då frågar jag om han vågar om han fick ta med sig en kompis. Kompisen ställer upp men den an- 
          dra pojken tvekar och säger att han inte vågar (Observation 06-09-28). 
 
När jag nu intervjuade Kristina så passade jag på att fråga henne i efterhand vad hon hade 
velat ändra på i deras forumspel. Hon svarar med att säga: ”jag hade velat byta någon av de 
båda pojkarna och visa att jag tyckte Peter var dum och lämna honom ensam, liksom visa att 
jag inte ville ta klubborna, fastän han ville.” När jag frågar henne om hur hon tyckte det var 
att titta på när Peter puttar Lisa säger hon att hon tyckte att de som tittade på borde ha gjort 
något. Hon tycker att de hade kunnat säga ifrån, liksom att säga att de får lägga av och säga att 
vi hade klubborna först. Eller att pojkarna kunde ha sagt att man kan spela tillsammans. 
Kristina berättade att hon tyckte att det som hände i spelet var orättvist och påpekade att det 
aldrig skulle hända i deras klass. Hon hoppades att det inte heller inträffade i någon av de 
andra klasserna. 
 
          Eleverna löste  situationen  med  klubborna på  olika  sätt. Vid ett  tillfälle så byter  en  flicka ut en  
            av pojkarna. Hon säger åt Peter att: ”Kom igen, de kan  väl få ha klubborna, alltså när  använde de 
            dem senast?” Flickorna fyller i: ”ja precis när hade vi klubborna senast, ni använder dem alltid. Kl- 
            ubborna  köptes  faktiskt  in till hela  klassen.  Spelet slutar nu med att flickorna får ta klubborna o- 
            ch får fortsätta spela och pojkarna går därifrån (observation 06-10-12). 
 

4.3 Alex 
 
Alex var den som spelade Peter i forumspelet. Alex berättade att han tyckte att det var roligt 
att spela den som var den onda i föreställningen. När jag frågade honom om hur han tyckte att 
hans roll var så svarar han att han tyckte Peter var dum. Jag frågade också Alex hur han tyckte 
det var att putta Lisa och då menade han att han tyckte det var kul. När vi befann oss i den 
situationen då ingen i publiken vågade gripa in i spelet så hoppade skådespelarna upp och ner 
och påpekade att de hade en massa förslag. Därför frågade jag Alex vilka förslag som han 
hade på hur man kunde göra slutet lyckligt. ”Jag hade velat byta ut de andra pojkarna och 
göra så att de lämnade mig ensam på scenen så att Peter hade fått stå där ensam emot tre 
stycken. Det tog lång tid innan någon fattade att man kunde göra så”, sade han. 
 
 
         En av flickorna i publiken som heter Felicia berättade att hon hade ett  förslag. Därför bad jag henne 
         komma upp på scen och visa. Hon  menade på att hon  inte vågade. Kamraterna uppmuntrade henne 
         och sa att hon skulle göra det. Efter en tids funderande så gick  hon med  på  det om hon fick ta med 
         sig en kompis. En pojke som hette Mattias ställde upp som frivillig. De båda gick sedan upp på scen,  
         bytte  ut  två av  flickorna som var  vittne  till  förtrycket och  började göra motstånd. Mattias  gjorde  
         både  motstånd med ord och  kropp.  Han bröstade upp sig  och  sade att  Peter  skulle  sluta.  Felicia 
         hade en annan metod. Hon sade åt Peter att om han inte slutade så skulle hon säga  åt  fröken (Obser- 
         vation 06-09-28). 
 
        Vid ett  annat  tillfälle bytte ett  annat par  ut de  killar som  står  bakom  ”huvudförtryckaren”  Peter.   
        De Bytte ut Pojkarna och börjar  viska  till  varandra och säger något i stil med att de tycker att Peter  
        är dum. Sedan går  de  iväg  och  lämnar honom ensam på scenen med de tre flickorna (Observation 
        06-09-28). 
 
 
Jag ville fråga Alex om dessa händelser och frågade därför vad som hände och vad han tänkte 
när de ändrade på händelsen. Alex menade på att när de sa att de skulle hämta fröken ”då ville 
jag springa och gömma mig”. ”När jag fick stå där ensam på scen mot tre stycken, då kändes 
det läbbigt”. 
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4.4 Anna och Petra 
 
Anna och Petra berättade också att de tyckte det var roligt att spela forumspel, men att det var 
lite pinsamt när man stod på scenen. Petra berättade att hon tyckte det var bra att vi var en 
sådan liten grupp för då vågade man mer än om man hade varit i helklass. Anna och Petra 
spelade de två flickorna som är med Lisa och spelar bandy. När jag frågade dem om det blev 
någon skillnad efter att jag bett dem att agera som om det vore i verkligheten påpekar Anna 
att det blev en stor skillnad. Hon menar att ”om de uppe på scenen börjar skratta då kommer 
ju ingen att vilja ingripa, då kommer de bara att tycka att det är kul”. Eftersom flickorna blev 
utbytta ett par gånger och då fick ta plats i publiken passade jag på att fråga om hur det var. 
Petra tyckte att det kändes som om man var på vanlig teater fast att den var lite kortare. När 
jag frågade de om hur det var att titta på när Peter puttar Lisa uttryckte Anna att hon inte 
tyckte att Peter var så snäll och att han inte var så tuff utan sina kompisar. Jag frågade också 
hur de tyckte att man kunde ha gjort för att lösa situationen: Anna menade att man hade 
kunnat säga till en fröken, eller att pojkarna lämnat Peter ensam och sagt att: kom så gör vi 
något annat. Både Anna och Petra tyckte att man kunde ha bytt ut flickorna och gjort att de 
hjälpte till mer. 
 
Anna berättade att hon tror att man kan använda sig av forumspel så att man kan få hjälp till 
att ingripa om det till exempel händer något ute på rasten i skolan. Petra fyllde i och sa att: 
”när de står på scen så förstår man ju att man skulle ingripa, de visade ju någonting. Men det 
var ju på låtsas. Man kunde tänka sig in i hur det hade varit att vara Lisa men man måste vara 
i rätt miljö för att det ska kännas verkligt”. Anna sa: ”som nu så övade vi på att det ska vara 
lika för flickaer och killar, alltså flickaer kan också spela bandy och killar kan också dansa 
balett”. 

 
 

Forumspel 2 Tema: mobbning 
 

Spelet handlar om Kalle som tappat bort sin mössa i hallen utanför klassrummet. En pojke 
säger att han sett någon som tagit den och har gått ut med den på skolgården. Kalle går ut för 
att leta efter den och frågar om det är någon som sett den. Ett gäng svarar honom med att det 
kanske de gjort. Det visar sig att det är dem som tagit den. Kalle vädjar om att få tillbaka den 
eftersom det är hans favorit mössa. Gänget kastar mössan emellan sig och Kalle försöker 
förgäves att ta den. Ta den då säger alla, Ta den då! När en flicka ska kasta mössan till en av 
pojkarna kastar hon snett och mössan hamnar i den blöta snön. Kalle tar upp den och går 
gråtandes därifrån. 

  
 

Forumspel 3 Tema: att inte komma överens 
 

Spelet handlar om en grupp med sex elever som ska göra ett rollspel om Gustav Wasa. Tiden 
är ganska knapp och de ska vara klara med arbetet innan lunch. Tre av eleverna är seriösa 
med arbetet och ger olika förslag på vad man skulle kunna ta med i rollspelet. De andra tre 
tramsar och börjar kasta papper på varandra i stället för att hjälpa till i arbetet.     
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4.5 Joel 
 
Joel berättade att han tyckte det var roligt att spela forumspel och sa vidare att det var något 
som var nytt för honom. Han tyckte att det var roligt att spela Kalle fastän det var han som 
blev mobbad. I forumspelet så spelade Joel den som blir mobbad. Det som hände var att några 
i klassen har tagit hans favorit mössa och kastar den mellan sig. Jag frågade hur han tyckte det 
var att stå där ensam i ringen när han försöker ta mössan. ”Det kändes konstigt, men det var 
roligt”, sade han. Jag frågade sedan hur han tyckte att situationen hade varit om den hade 
utspelats i verkligheten: ”ahh då hade det ju inte varit så roligt, men det skulle ju kunna 
hända”, svarade han. 
 
Jag gick sedan över till frågor om det andra forumspelet som handlade om grupparbetet om 
Gustav Wasa och frågade honom om han hade några lösningar på problemet där inte läraren 
var inblandad. Han gav då som förslag att man hade kunnat byta ut en av pojkarna som 
tramsade och gjort så att han slutade och då skulle de andra oseriösa inte tycka det var roligt 
längre så då skulle de också sluta. Joel berättade att han tror forumspel kan användas för att 
lära sig att man ska vara snälla mot varandra. ”Man kan träna sig på att vara snäll genom att 
göra sådana här saker.” Svarade han. Han berättar vidare att han själv tyckte att han lärt sig att 
man inte ska mobba någon. 

4.6 Linus 
 
Linus sa till mig att han tyckte dagen som vi hade forumspel var väldigt rolig. Jag träffade 
Joels grupp andra torsdagen jag var ute i skolan och han var den som först ropade stopp! efter 
första uppspelet. 
 
 
        Spelet handlar om Kalle som upptäcker  att hans  mössa är borta. När han  går ut på skolgården står 
         några och kastar den mellan varandra. Kalle i spelet är upprörd och ber dem  att  sluta. Eftersom det 
         var det första  uppspel så får ingen i  publiken ingripa.  Andra  gången de spelar upp pjäsen kommer  
         scenen där de börjar kasta Kalles mössa. Stop! skriker  Linus i publiken. Han  byter  ett  av vittnena 
         till händelsen och går  in i  upploppet. Han säger att de ska lämna tillbaka mössan till Kalle. Han tar  
         till både sina händer och ord för  att  hjälpa  Kalle i   spelet. Linus blir  lite röd i  ansiktet och  darrar 
         lite på rösten,   han ser allvarlig ut. Efter ett när han försökt  så stoppar jag spelet och upplyser publ- 
         ken på att detta var ett av alternativen man kan lösa konflikten på (Observation 06-10-05). 
 
 
Jag frågade Linus om vad det var som gjorde att han ville gå upp på scenen. Han svarade mig 
då att: ”jag tänkte om det var något som jag kunde hitta på för att hjälpa Kalle, man kunde ju 
försöka i alla fall och det gick ganska så bra”. ”När jag såg att de kastade mössan så ville jag 
hitta en lösning, svarade han. Han berättar vidare att: ”jag ville försöka övertala dem att de är 
ganska så fega när de är fyra mot en”. När jag frågade Linus om hur det var att hjälpa Kalle så 
svarade han att han att han tycker det var kul. Jag frågade också Linus om han kunde tänka 
sig att detta var något som kunde hända i verkligheten. Han påpekade då att det i pjäsen såg 
verkligt ut. Linus berättade att han tror man kan använda sig av forumspel för att bli bättre på 
teater och att man kan träna sig på att lösa situationer. 
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4.7 Jessica 
 
Jessica berättade för mig att hon tyckte att det var jätteroligt att spela forumspel. Jessica 
spelade en av flickorna som kastade kalles mössa omkring sig. Jag frågade därför hur hon 
tyckte det var att spela hennes roll. Hon svarade att: ”det var roligt. Det var ju inte precis 
roligt på det sättet, alltså det skulle inte ha varit så roligt i verkligheten, men det var roligt att 
spela det”. Jag frågade henne också om den här situationen är något som hon tror skulle 
kunna hända i verkligheten: ”Jag kunde ju se framför mig hur det skulle kunna se ut om det 
hände, ja.” Jag frågade Jessica vad hon själv hade velat ändra på i pjäsen om hon kunnat. Hon 
berättade då att hon skulle ha sagt åt dem som var taskiga och sagt att det inte hade varit så 
roligt om det hade varit deras egen mössa som man kastade omkring sig. 
 
När jag frågade Jessica om vad hon tror det var som fick Linus att skrika stopp! Berättade hon 
att: ”det är ju inte speciellt kul att se en liten kille som blir mobbad. Det är inte så roligt att 
kolla på”. Hon sa också att man ofta vill säga åt dem som är taskiga men att ibland så vågar 
man inte. När jag frågade Jessica om vad hon tror att man kan använda forumspel till så 
svarade hon: ”man visar ju att det är fel att mobbas och att det inte är roligt. Man kan ju träna 
sig på att göra det bättre. Man kan gå in och säga att något är fel”. 

 

4.8 Ellinore och Elisabeth 
 
Ellinore och Elisabeth berättade också att de tyckte att det var väldigt roligt med forumspel. 
De påpekade också att det var kul att jag kom dit och att de fick göra något annorlunda. 
Ellinore spelade en av de taskiga flickorna i spelet som handlar om Kalle som blir mobbad. 
När jag frågade henne om hur hon tyckte att det var att spela hennes roll så svarade hon att: 
”det var kul, men jag vet att jag inte skulle behandla en kompis så annars, alltså nu vet jag hur 
man kan känna sig om någon varit dum”. Jag valde att fråga Elisabeth om vad hon trodde att 
det var som gjorde att Linus hoppade in i spelet. Hon sa då att: ”han kände nog att han ville 
stoppa det, att nu räcker det liksom. Det kändes nog inte bra”. När jag frågade flickorna om 
vilka förslag som de hade för att man skulle få ett lyckligare slut, svarade Ellinore: ”att man 
hade kunnat byta ut mig och Johan, nu stod vi ju bara och kollade på”. Jag frågade då hur hon 
tyckte att det var att bara se på. Ellinore sa då att det kändes konstigt, ”hade det varit i 
verkligheten så hade man ju inte bara stått där och kollat, det hade ju varit jättekonstigt”. 
 
Jag passade på att fråga hur flickorna tyckte att det var att se på när Joel blev ledsen i spelet. 
Elisabeth sa då att: ”det inte kändes bra. Det kändes liksom konstigt att man fick titta på 
någon som blev ledsen. Alla som gör sådant kommer nog att känna efteråt att varför gjorde 
jag så egentligen?” Båda flickorna menade att de tror nog att alla ville gripa in i spelet men att 
de inte vågade, de tyckte nog att det hade varit pinsamt att gå upp på scen. När jag frågar 
flickorna om spelet som handlade om de som inte kunde enas i grupparbetet med Gustav 
Wasa kommenterar de med att säga att det var svårare att hitta en lösning på det problemet. 
De menade att så är det ju inte i en riktig klass. När jag frågar Elisabeth om hon tyckte att hon 
lärde sig något av forumspelen sade hon såhär: ” jag lärde mig att såhär ska jag inte vara i 
skolan. Man lär sig tänka efter innan man gör något. Man kan tänka att det kanske är jag själv 
som blir mobbad nästa gång. Och så lär man sig att om det skulle hända något så vet man ju 
hur man kan stoppa det.” 
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5. ANALYS 
 
Efter att jag tittat igenom svaren på mina intervjuer och de observationer som jag gjort har 
jag försökt att hitta svar på vilka tankar, upplevelser och erfarenheter som eleverna burit med 
sig i och med vårt arbete med forumspelen. Jag har också försökt att se efter vad barnen 
riktat sin uppmärksamhet mot i spelen. I detta avsnitt så har jag sammanställt svaren utifrån 
dessa aspekter och jag har valt att dela in dem i fyra olika kategorier som är: 1)Roligt att 
spela teater 2)Roligt med rolltagande 3)Uppmärksamhet mot känslouttrycken i spelet 4) 
Uppmärksamhet mot problemlösandet i spelet.  För varje kategori beskriver jag också vad 
som karakteriserar den. 
 

5.1 Roligt att spela teater 
 
En av aspekterna i vad barnen har haft för tankar och upplevelser av forumspelen är att det har 
varit roligt. Innebörden av roligt i det här sammanhanget har varit att eleverna tyckte att det 
har varit roligt att få agera och spela teater. Det har varit roligt att göra något som har varit 
nytt och annorlunda och det har varit roligt att jag har varit med dem. Margaretha berättade 
för mig att många av barnen har en god teatervana. Hon berättade vidare att de flesta av 
eleverna tycker att det är kul med drama och att de trivs med att stå på scen. Genom att jag har 
arbetat väldigt nära barnen och observerat dem medan de arbetat med forumspelen har jag 
också sett att de haft väldigt roligt. Varje gång som vi skulle sätta igång med att gestalta själva 
forumspelet så kunde eleverna inte hålla sig för skratt när de skulle agera. Trots att det har 
varit ganska hemska situationer som skulle gestaltas så hade eleverna kul. När det har varit en 
mobbningssituation som utspelats har eleverna berättat att de skrattat för att det har sett roligt 
ut.  
 
Barnen berättade att de tyckte att det har varit roligt att få se sina kompisar säga eller göra 
något som de inte är vana vid. När jag frågat eleverna varför de skrattar när Lisa faller i 
backen så har de svarat mig med att: ”det såg så roligt ut när hon ramlade”. Några andra 
skrattade över samma händelse och förklarade det med att det kändes lustigt och konstigt att 
de inte skulle hjälpa Lisa efter att Peter puttat henne. Då förklarade jag att det var deras 
uppgift att vara passiva och att det var publikens uppgift att gripa in.  
 
Joakim berättade för mig att han kunde se allvaret i situationen om den hade utspelats i 
verkligheten. Han berättade att ”det var otäckt att man kunde tänka sig att det kan vara så på 
riktigt. Men annars så tyckte han att det var roligt. Det är alltid roligt att spela teater” menar 
han. När jag frågade Joakim om varför han trodde att publiken skrattade trots att det var en 
ganska hemsk scen som utspelades tror han att de i publiken skrattade för att de tänkte: ”gud 
vad roliga de är på scenen, istället för att tänka men vad dum han är som slår henne”. 
 
Något som både eleverna, Margaretha och jag har haft roligt åt är att det ibland uppstått 
väldigt roliga situationer på scenen i och med att eleverna gripit in och ändrat på 
händelseförloppet. Eftersom barnen improviserat fram lösningar på problemet så har det inte 
alltid fungerat som de tänkt sig. När de i publiken har gripit in och ändrat karaktärerna i 
pjäsen så har skådespelarna också fått ändra på sig. I slutet på sista torsdagen som jag var med 
eleverna skrattade vi alla speciellt mycket. Orsaken bakom detta var de som hoppade in i 
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spelet ändrade så mycket i spelets handling att skådespelarna inte visste ut eller in om hur de 
skulle ändra på sig. 
 

5.2 Roligt med rolltagande 
 
En annan aspekt i vad barnen har riktat sin uppmärksamhet mot eller haft tankar och 
upplevelser om är själva rolltagandet. Samtliga av eleverna som jag har intervjuat har upplevt 
rolltagandet som något positivt. Det som jag tror att eleverna hade roligt åt var att de fick göra 
saker som de i verkligheten kanske inte vågar eller har möjligheten till. I våra forumspel så 
fanns de möjligheterna. När jag frågade Kristina hur hon tyckte det var att spela forumspel 
sade hon att det var väldigt roligt. Hon berättade att det roligaste var när hon fick säga åt 
mobbarna att sluta vara så taskiga. Det som jag tror hon menade var roligt var nog själva 
rolltagandet och inte situationen i sig I forumspel och andra rollspel så får deltagarna 
möjligheten att testa på roller som de annars inte befinner sig i till vardags. Man får testa på 
hur det är att vara dum och elak utan att det blir några konsekvenser av det.  
 
Vid ett tillfälle när jag valde ut vem som skulle spela den elaka pojken i ett av forumspelen så 
valde jag en pojke som heter Ola. Ola blev glad när han fick den rollen och berättade för mig 
att han alltid har velat spela den som är ond, men att han tycker det är svårt att spela det. När 
Alex fick reda på att han var den som skulle spela Peter, det vill säga han som var elak i spelet 
utropade han ett stort ja! När jag sedan frågade Alex om hur han tyckte det var att spela den 
onda i spelet svarade han mig med att han tyckte det var kul. Trots att Alex var otrevlig och 
puttade på Joakim i ett av forumspelen så vet båda var de har varandra, det är ju på låtsas. 
Joakim berättade att han känner Alex i verkligheten och vet att han inte är sådan.   
 
När jag frågade Joel om hur det var att spela hans roll berättade han att han tyckte det var 
roligt att spela Kalle i sitt forumspel, trots att han var den som blev mobbad. Han berättade att 
det kändes konstigt men att det i alla fall var roligt. När jag frågade om hur Jessica tyckte det 
var att spela sin roll som mobbare så svarade hon mig att hon tycker att det var roligt. Hon 
menade att trots att det var en situation där de var taskiga så var det roligt att ”spela” det. 
Ellinore menade också att det var roligt att spela mobbare i spelet men att hon vet att hon 
aldrig skulle behandla en kompis så annars.  
 

5.3 Uppmärksamhet mot problemlösandet i spelet  
 
En del av barnen har ofta riktat sin uppmärksamhet mot själva problemlösandet i 
forumspelen. De som väl vågat kliva upp på scenen har ofta kommit med ännu mera förslag 
och sett att det finns flera olika slags lösningar. När de väl provat en lösning har de nästan på 
direkten velat komma upp på scen och visa en ny. Barnen har under pjäsens gång också viskat 
mycket till varandra och diskuterat fram många lösningar tillsammans. Ibland har de velat 
kliva upp på scen med sin kompis för att lösa situationen tillsammans. Tanken var att man 
bara fick byta ut en person i taget så att man fick träna sig på att själv lösa problemet. Jag 
berättade detta för barnen med motiveringen att när man kanske blir utsatt för en liknande 
händelse så är man kanske just ensam. Eftersom metoden var ny för barnen så lät jag dem gå 
upp på scenen tillsammans i början. Detta var för att det var så få som vågade kliva upp 
ensam. När de väl började gå upp på scenen så uppmuntrade jag dem till att försöka själva och 
då gick det bättre. 
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Det fanns två olika sett i hur de löste situationerna. Antingen så klev de upp på scenen och sa 
till förtryckarna att de skulle hämta en fröken eller så kom de med någon annan muntlig 
motivering eller övertalning. Det andra sättet var att eleverna fysiskt gjorde motstånd. De klev 
upp på scenen och agerade med både ord och handling. Genom olika manövrar så försökte de 
upphäva förtrycket. 
 
Genom mina intervjuer så har jag också märkt att eleverna såg på forumspel som något man 
använde sig av för att lösa problem. När jag frågade Linus om vad han tror att man kan 
använda forumspel till så svarade han att han tror att man kan använda övningen till att bli 
bättre på att lösa situationer. Joakim tycker det var bra att man lärde sig att ingripa och att 
man fick träna sig på att lösa konflikter. Anna trodde att man kan använda sig av forumspelen 
för att få hjälp till att ingripa om det händer något ute på rasten. Joel ansåg att man kan arbeta 
med forumspel för att lära sig att man ska vara snälla mot varandra. 
 
Jessica såg på forumspel som något man kan använda sig av för att visa problemet mobbning. 
Hon menade att ”man visar ju att det är fel att mobbas och att det inte är roligt. Man kan ju 
träna sig på att göra det bättre. Man kan gå in och säga att något är fel”. Elisabeth berättade att 
forumspelet lärde henne att: såhär ska inte jag vara. Man lär sig att tänka efter innan man gör 
något. Hon menade att nästa gång var kanske hon själv som blir mobbad. Med forumspelen 
lär man sig också hur man kan stoppa det. 

 

5.4 Uppmärksamhet mot Känslouttrycken i spelet 
 
Något som eleverna ibland har riktat sin uppmärksamhet mot har varit själva känslouttrycken 
i forumspelen. En del av eleverna har också berättat om vissa konkreta händelser i spelen som 
de blivit berörda av. Majoriteten av eleverna berättade också att de kunde se dilemmat i 
pjäserna och hur situationerna hade varit om de hade utspelats i det verkliga livet. Joakim 
berättade för mig att ”det var otäckt att man kunde tänka sig att det kan vara så på riktigt”. 
Samtidigt så påpekade han att det var svårt att känna något under själva spelets gång ”det är 
inte så himla lätt att leva sig in i spelet så himla mycket när man har repliker och ska säga 
saker” 
 
Kristina som spelade en av flickorna som bara fick titta på när förtrycket utspelades menade 
att hon tycker att de som bara tittade på hade kunnat göra något. Hon tyckte att det var 
orättvist att pojkarna kom och tog klubborna från flickorna. Hon menade vidare att det aldrig 
skulle hända i deras klass och hon hoppades att det inte var något som hände i någon av de 
andra klasserna. Vid ett tillfälle lämnades Alex ensam på scenen mot de tre flickorna som han 
nyss varit taskiga mot och vid en annan händelse så säger en flicka åt Alex att om han inte 
slutar så skulle hon säga till fröken. Alex berättade att han tyckte det kändes ”läbbigt” att stå 
ensam emot dem tre flickorna. När flickorna ska gå och hämta fröken så berättade han att han 
hade velat springa och gömma sig.  
 
Petra sa till mig att hon förstod att det som utspelades på scenen var på låtsas, men att man 
ändå kunde tänka sig in i hur det hade varit att vara den som blir mobbad. Hon menade att 
man nog måste vara i rätt miljö för att det ska kännas verkligt. Joel tyckte att det kändes 
konstigt att vara i den situationen då han fick stå i en ring och alla kastade hans mössa 
omkring sig. Någon som också nämnde ordet konstigt var Ellinore. Hon berättade att det 
kändes konstigt att vara passiv då Joel stod ensam och försökte ta tillbaka sin mössa. Hon 
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menade att om det hade varit i verkligheten så hade man ju inte stått där och bara kollat på. 
Elisabeth berättade för mig att det inte kändes bra att titta på när någon blev ledsen. Hon 
menade att om gör man något sådant så får man nog skuldkänslor efteråt. Jessica tyckte inte 
att det var speciellt kul att se på när en liten kille blev utsatt för mobbning. Hon kunde se hur 
situationen hade sett ut om den hade utspelat sig i verkligheten. 
 
Av alla gånger som jag introducerade övningen för barnen så tog det alltid ett tag innan någon 
vågade gripa in i spelet. Andra dagen var det en pojke som hette Linus som efter första 
uppspelet omedelbart ropade stopp! Han gick bestämt upp på scenen och försökte att ta 
tillbaka Joels mössa och sa åt dem att sluta. Vid det här tillfället var det ingen som skrattade. 
Linus såg ganska allvarlig ut och darrade på rösten. Jag tyckte att han såg väldigt allvarlig ut 
och frågade honom sedan om situationen i min intervju. Linus menade att han ville hitta en 
lösning på problemet. Han tycker att situationen såg ganska verklig ut och ville försöka 
upphäva förtrycket. Han berättade att han i alla fall ville försöka. När jag sedan frågade 
honom hur han tyckte att det gick svarade han mig att det gick ganska så bra.  
 
Efter jag fick reda på att barnen tyckt det varit roligt att både spela den som blev förtryckt i 
spelet samt den som var mobbare valde jag att fråga dem om detta. Jag frågade dem om hur 
situationerna i forumspelen hade varit om de varit verkliga. Från att ha varit roligt och 
lustfyllt blev genast dramatiseringen något som blev ett mer allvarligt samtalsämne. Joel 
menar att då hade det ju inte varit så roligt.  
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6. DISKUSSION 
 
I följande avsnitt kommer jag att diskutera det resultat som framkommer i min undersökning. 
I avsnittet kommer jag också att diskutera val av metod och bedöma tillförlitligheten i 
resultaten som jag har fått fram. Avslutningsvis så kommer jag att ge förslag på fortsatt 
forskning inom området.  
 

6.1 Diskussion om resultat 
 
Syftet med min undersökning var att ta del av barnens perspektiv i arbetet med 
dramapedagogiska övningar. Jag ville undersöka vilka tankar, upplevelser och erfarenheter 
som barnen bär med sig i och med deltagandet i dramapedagogiska övningar. Något som jag 
också ville ta reda på var vad barnen riktade sin uppmärksamhet mot i arbetet med 
övningarna. I undersökningen framkommer det att det finns en påtaglig variation i elevernas 
tankar om forumspelen. Det finns också en variation i vad de riktar sin uppmärksamhet mot i 
arbetet med övningarna. 
 

6.2 Roligt att spela teater 
 
En aspekt i vad eleverna har haft för erfarenheter från forumspelen är att det har varit något 
som har varit roligt. Genom att jag har arbetat så pass nära barnen och genom att jag har 
observerat dem har det också varit uppenbart att eleverna tycker det är roligt att få stå på scen 
och spela teater. Jag tror också att de tycker arbetet med forumspelen har varit kul då de har 
fått göra något som har varit nytt och lite annorlunda. Generellt så tror jag att de flesta barn 
tycker det är roligt att ibland får arbeta under friare former. De tycker nog att det är skönt att 
komma ifrån den vanliga katederundervisningen och att det är härligt att få leka av sig lite. 
Fastän det har varit hemska situationer som vi har arbetat med så har barnen haft roligt. 
 
Det som jag tror att eleverna har haft roligt åt är att de har fått se varandra agera på scenen. 
Det har nog haft roligt åt att se sina klasskamrater säga och göra olika saker som har blivit 
roliga och lustfyllda. I det stora hela så tycker inte jag att händelsens betydelse har spelat så 
stor roll i vårt arbete med forumspelen. Det som eleverna istället haft fokus på eller det som 
har haft större betydelse är att det var varit roligt. Däremot har eleverna berättat för mig att de 
har kunnat se allvaret i pjäsen. De talar också om att de kunnat se hur situationen hade varit 
om den hade utspelats i verkligheten, då menade de på att det inte var så roligt längre.  
 
Filosoferna Platon och Aristoteles hävdade att ”det som man lär sig under tvång och plåga 
inte fastnar lika bra som det man lär sig under lustfyllda former” (Hägglund & Fredin 2001 s 
97). Jag tror det är väldigt viktigt att eleverna får ha kul i skolan och jag instämmer med det 
som Platon och Aristoteles menar. Däremot så tror jag att det är viktigt att man i ett arbete 
som detta försöker att hålla det på en så pass nivå att man kan se allvaret i det hela. Man 
måste nog uppmärksamma eleverna på att det som utspelar sig hade kunnat vara verkliga 
händelser. Jag tror att man måste välja lämpliga tillfällen då man jobbar med sådana här 
övningar, tillfällen då eleverna inte är spralliga eller tramsiga. Om man har ett aktuellt 
problem i klassen eller om det till exempel har utspelats en riktig konflikt ute på skolgården så 
kan man faktiskt göra ett forumspel av händelsen för att se hur man hade kunnat lösa den. Då 
tror jag knappast att någon i klassen tycker att det är direkt roligt. Om det ändå uppstår 
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situationer då barnen kanske är lite tramsiga eller spralliga trots att man kanske behandlar 
allvarliga ämnen så får man nog inte se det som bortkastad tid och tänka att nu ”leker” vi bort 
tiden. Då får man nog tänka att barnen får behållningen av något annat.  
 
När man ska behandla ämnen som till exempel mobbning i skolan så tror jag att 
dramaövningar är den metod som lämpar sig bäst för ett arbete med detta. Självklart kan man 
många gånger diskutera sig fram till lösningar på problemet men jag tycker att drama ger 
väldigt konkreta exempel på hur man kan lösa problemet praktiskt. Grünbaum & Lepp (2005) 
menar att de inte tror att barn är så speciellt mottagna för ett arbete så som konfliktsituationer 
om man jobbar med en så kallad kateder undervisning. De menar på att dramaövningar är en 
bra metod som mycket väl lämpar sig bättre för ett sådant arbete.  
 

6.3 Roligt med rolltagande 
 
I resultatet av undersökningen framträder också aspekten av att själva rolltagandet var något 
som var roligt. Eleverna nämner inte konkret att det har varit roligt att få spela roller men av 
det som framkommit i intervjuerna och det jag sett i mina observationer tyder mycket på 
detta. Jag tror att eleverna tycker rolltagandet har varit kul eftersom de får testa på att spela en 
annan karaktär än den person som de annars är till vardags. Ola som är en ganska blyg, mjuk 
och försiktig pojke berättade för mig att han alltid har velat spela den som är ond. Flera av 
eleverna som fick utföra handlingar eller spela en karaktär som var ganska olika dem själva 
berättar också att det har varit roligt trots att de kanske har fått vara taskiga i spelet eller blivit 
utsatta. Det som har varit roligt är nog inte själva handlingen i sig. Det roliga har nog varit att 
få leka med andra identiteter. Vid första tillfället då jag skulle dela ut roller ville Joakim spela 
flicka och en av flickorna ville spela pojke. Min tanke är att eleverna tyckte det var roligt att 
testa på att spela karaktärer som står i kontrast till dem själva. Jag tror till exempel att Ola 
hade velat kunna vara arg, velat ryta till och kanske vara elak just för att han annars är en 
väldigt lugn och snäll pojke. När barnen väl får möjligheten till att göra det så passar de 
kanske på. I forumspel så finns möjligheterna till detta.  
 
Jag tror att rolltagande inte bara är något som är roligt. Det är nog också något som är väldigt 
nyttigt. Bergsten (1997) menar att genom att man får jobba med olika personligheter så ”blir 
man mer uppmärksammad på andra människor och utvecklar sin människokännedom och 
iakttagelseförmåga” (s 5). Sternudd (2000) menar att rolltagande bidrar till att man kan se 
situationer ur någon annans ögon. Genom att man får den möjligheten så tränar man på att se 
situationer ur en annan människas perspektiv. Jag har sett att drama kan erbjuda deltagarna 
dessa möjligheter och jag tror att de är oerhört viktiga. Jag tror att rolltagande kan bidra till att 
man får en större förståelse och en större medvetenhet för att vi människor är olika.  
 
Rolltagande kan nog utveckla en viss empati hos oss människor genom att vi får testa på att 
vara någon som är förtryckt eller i underläge. Jag tror också att de som till vardags kanske är 
lite försiktiga kan lära sig att ta för sig mer genom att få testa på att spela en roll där man är 
den som är åt det dominanta hållet och kanske tar stor plats. Om man har testat på att spela en 
karaktär som blir utsatt och är i underläge så tror jag att man får en större förståelse för hur en 
sådan människa känner sig. Om man vid ett senare tillfälle är med om en händelse då någon 
blir utsatt för förtryck kan man kanske relatera sina erfarenheter från dramaövningarna. 
Läroplanen, Lpo 98 nämner faktiskt något som starkt kan relateras till dessa egenskaper. Det 
står bland annat skrivet att ”skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga 
till inlevelse (s 6). Det står även att ”skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i 
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och förstå andra människors situation (s 9). Enligt min mening så kan forumspel och andra 
dramapedagogiska övningar uppnå de strävnadsmål som Läroplanen och andra styrdokument 
nämner. 
 

6.4 Uppmärksamhet mot problemlösandet i spelet 
 
Ytterligare en aspekt som framkommer i resultatet är att eleverna ibland har riktat sin 
uppmärksamhet mot själva problemlösandet i forumspelen. Det visade sig att barnen hade 
massvis med olika svar på hur man kunde lösa situationerna. Varje gång som barnen lyckats 
upphäva förtrycket så uppmärksammade jag publiken på att detta var en av de lösningar som 
fanns. Jag ville tydligt visa barnen att jag inte ansåg att något av förslagen var bättre än något 
annat. Något jag också gjorde var att jag hela tiden uppmuntrade eleverna till att komma med 
nya förslag. 
 
Många av eleverna kom ofta med lösningar som hade ganska så givna svar. Dessa elever gick 
till exempel och hämtade en fröken eller skickade de ”dumma” barnen till rektorn. Det fanns 
också elever som jag ansåg tog sig en större utmaning. Dessa klev upp på scenen utan att 
direkt veta vilken effekt deras förslag skulle ha på att försöka upphäva förtrycket. Ett sätt var 
att de bytte dem som var vittne till förtrycket och gjorde så att de ingrep. Andra varianter var 
att de bytte ut den som var utsatt. Vissa elever ingrep i spelet och testade nya lösningar som 
inte hade så givna svar. De försökte på många olika sätt att lösa situationen. Många gånger så 
lyckades de att upphäva förtrycket medan det ibland inte alls blev som de tänkt sig.  Det 
bidrog till att det emellanåt uppstod väldigt lustiga situationer som också roade mig och 
Margaretha väldigt mycket. 
 
Byréus (2001) skriver att ett stort problem i och med arbetet med dramapedagogiska övningar 
är att barnen kanske agerar på ett visst sätt och spelar det vi vuxna vill se för att göra oss 
tillfreds. Jag misstänker att vissa elever kan ha gjort det under vårt arbete. Jag 
uppmärksammade även att det var en klar skillnad mellan de som hoppade in tidigt i spelet 
och de som väntade med sina ingripanden. De som hoppade in tidigare i spelet var de som 
kanske tog sig an en större utmaning. De kanske hoppade in utan att direkt veta vilken effekt 
deras ingripanden skulle ha. De som satt och väntade med sina förslag hade mer betänketid 
till att tänka över lösningarna på situationen. 
 
Just forumspel som metod är nog väldigt bra för att få eleverna att själva skapa kunskaper om 
hur man kan ingripa i det verkliga livet. Lindvåg (1979) menar just att barnen skaffar sig 
handlingsberedskap för situationer senare i livet genom att de får arbeta med drama. Lindvåg 
menar vidare att drama är ett utmärkt redskap för att träna sig på liknande situationer senare i 
livet. Själv så tycker att alla lösningar på konflikter är bra så länge de upphäver förtrycket. 
Det är viktigt att visa att man likväl kan gå och hämta en vuxen för att få hjälp som att ingripa 
i situationen själv. Däremot är det viktigt att påpeka att det inte alltid är så att en vuxen är 
närvarande. Därför berättade jag detta för barnen när vi arbetade med forumspelen och jag 
talade om för dem att jag ville att de skulle försöka lösa situationerna på egen hand. 
Anledningen till detta var att man i verkliga livet kanske måste det. 
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6.5 Uppmärksamhet mot känslouttrycken i spelet 
 
I resultatet är även annan aspekt framträdande. Det visade sig att många av eleverna någon 
gång hade riktat sin uppmärksamhet mot själva känslouttrycken i spelen. Några elever 
berättade för mig om vissa konkreta händelser som de blivit mer eller mindre berörda av. De 
flesta av eleverna berättade också att de kunde föreställa sig hur situationerna i spelen hade 
varit om de hade utspelat sig i verkligheten. Jag tycker det är viktigt att alla barn får möjlighet 
till att beröras av känslor av olika slag. Fastän vissa känslor kanske är av obehag så är de 
väldigt viktiga. Jag ser det som självklart att skolan är en plats där man låter eleverna få 
uppleva olika slags känslor. Inte minst så är det viktigt att skolan låter eleverna få utveckla 
empati för andra människor. Om vi kan lyckas göra det så tror jag att respekten för att alla är 
olika och att alla befinner sig i olika situationer ökar. Eftersom skolan är en plats där alla är 
olika och kommer från olika förhållanden är det viktigt att det finns en respekt för varandra. 
Byréus (2001) menar att seriöst arbete med forumspel ger många tillfällen att träna empati 
och medkänsla. Författaren skriver vidare att om vi inte kan leva oss in i andra människors 
situationer och känslor förintigas allt levande omkring oss. Det är just i en sådan atmosfär 
som till exempel misshandel kan breda ut sig.  
 
Trots att eleverna kanske har blivit berörda av spelet så har det varit få i publiken som faktiskt 
rest sig upp för att gripa in i handlingen. I publiken såg jag många som satt och nästan skrek 
stopp men att de inte vågade gripa in. Detta framgick tydligt när det vid ett tillfälle är en pojke 
som jag ser hade velat hoppa in i spelet. När jag frågar honom om han inte kan komma upp på 
scenen för att visa sitt förslag säger han: ”Nä, jag ångrar mig.”  
 
Linus berättade att han grep in i spelet för att han ville hjälpa Kalle att få tillbaka sin mössa. 
Han såg att han behövde hjälp och grep in i spelet för att i alla fall försöka att hjälpa honom. 
Jag tror att om man ska använda sådana här övningar för att eleverna ska träna sig på att häva 
förtryck så hjälper det inte att man gör eleverna berörda av handlingen, man måste få dem att 
våga agera. Jag tror att eleverna lär mycket bättre om de får handla och agera, ”learning by 
doing” så som John Dewey uttryckte det. 
 
Jag ser det som positivt att alla fick med sig olika upplevelser och erfarenheter i och med vårt 
arbete med forumspel. Jag tycker inte att någon av kategorierna kan värdesättas eller tänkas 
sig behövas mer än någon annan Jag anser vidare att alla behållningar av forumspelen har 
varit positiva. Däremot tror jag att det är viktigt att alla eleverna någon gång får uppleva alla 
de fyra perspektiven som framkommit i mitt resultat. Deltagarna, (eleverna i detta fall) kanske 
utvecklas som mest om de kan växla mellan flera olika förhållningssätt. Jag tror att de får 
mest ut av övningarna om de har tillgång till flera. Om det till exempel alltid är så att en elev 
låter sitt fokus ligga i själva nöjet med att få spela teater och kanske inte tar emot budskapet i 
pjäserna så missar denna mycket. Eleven får då aldrig ta del av de andra delarna som ingår i 
arbetet. Jag tror att utvecklingsprocessen hos en sådan elev blir lägre än hos en som låter sig 
ta del av alla perspektiven. Det är nog också viktigt att pedagogen uppmuntrar alla att till att 
variera sig i vad de lägger sin koncentration i ett sådant här arbete. 
 
Jag tycker att drama är ett ämne som behövs i skolan och att det har en väldigt självklar 
placering i skolan. Drama erbjuder eleverna att skaffa sig kunskaper genom att de får handla 
och agera själva. Ett ”learning by doing” som Dewey uttryckte det. Just forumspel som metod 
erbjuder eleverna att själva skaffa sig kunskaper om hur man kan lösa konflikter. 
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6.6 Diskussion om metod  
 
Jag känner att det att det har gett mig väldigt mycket att göra undersökningen på det sättet 
som jag gjort. Det som har varit särskilt givande är att jag gjort en sådan praktisk 
undersökning. Genom att göra det så upplever jag att jag som undersökare fick en större 
förståelse och begriplighet i vad mitt resultat faktiskt visade. Observationerna som jag använt 
mig av, har gett mig en bra utgångspunkt till vad jag skulle ställa för frågor till eleverna. 
Observationerna har också varit ett bra komplement till intervjuerna, då de alltid inte gett mig 
så innehållsrika svar. Jag vill dock påpeka att jag kan ha missat att anteckna en del händelser i 
och med att jag ibland hade fullt upp med att leda forumspelen. Ibland har jag hunnit med att 
skriva ner hela meningar men oftast så har det räckt med att jag bara gjort något stödord för 
att minnas vad som hände i situationen. Efter lektionens slut har jag sedan skrivit ner mer 
utförligt om vad som hände.  
 
Min tanke var först att Margaretha skulle få leda forumspelen så att jag helt kunde ägna mig 
åt att observera. Men Margaretha trodde det skulle vara bäst att om jag tog ansvaret för 
ledarskapet. Nu i efterhand så märker jag att det kanske var bäst i att jag tog ansvaret för att 
leda övningarna. Jag tror att barnen upplevde det som väldigt positivt att det kom in någon 
utomstående som gjorde forumspelen med dem. Jag upplevde också att engagemanget, 
nyfikenheten och kreativiteten som väldigt hög hos eleverna. Med tanke på att jag inte var 
någon ordinarie lärare så blev det dock lite stökigt ibland. 
 
I min undersökning har jag också använt mig av intervjuer av kvalitativ sort. Det som var 
speciellt med intervjuerna var just att jag intervjuade barn. Barnens svar var ofta väldigt 
spontana och ibland väldigt korta. Vid ett tillfälle ställde jag frågan: Hur tycker du det har 
varit att spela forumspel? Barnets svar har då kanske varit: – Jaa (…) det var kul! Det positiva 
hos barnen har varit just denna spontanitet. Eleverna har oftast gett svar som lett vidare i ett 
annat intressant tema. Jag har då haft följdfrågor i beredskap som utgått i deras svar. Ibland 
har följdfrågorna gett mig mycket och ibland har jag tappat bort mig i intervjun och kanske 
glömt en viktig fråga i och med att vi hoppat över till ett annat område. Det negativa har varit 
just barnens korta svar.  Trots man tror att man valt frågor som kan ge ett uttömmande svar så 
blir de ibland väldigt korta. Jag har märkt att det är viktigt att ha bra följdfrågor som kan 
komplettera deras korta svar. Till exempel: vad var det som var kul i forumspelet? – Berätta 
mer!  
 
Ibland har barnens spontanitet gjort att jag blivit ganska så ställd, då jag trott att de skulle 
svara mer på vissa frågor. Detta har gjort att jag inte vetat vilken följdfråga som skulle ha 
passat i situationen. Detta medförde att det ibland uppstod en tystnad i våra samtal. Jag har 
kanske trott att barnen inte haft något mer att tillägga i denna fråga. Ibland gjorde jag 
misstagen att gå vidare med nästa fråga för att hålla samtalet aktivt. 
 
Jag upplevde att det var väldigt bra att jag använde mig av bandspelare. Detta gjorde att jag 
hela tiden kunde hålla ögonkontakt med barnen och därmed visa mitt intresse för just deras 
tankar. Under intervjuerna har jag nickat, hummat och lett när de berättat om olika händelser. 
Jag har upplevt att detta varit viktigt då jag tror att barnen känt sig mer avspända och att 
intervjun har fått karaktären mer som av ett samtal och inte som ett förhör. De har nog också 
känt sig utvalda att jag valt just dem och att jag varit intresserad av deras synpunkter. 
 
I början när jag planerade min undersökning så hade jag tänkt filma. Jag hade tänkt använda 
filmen som en utgångspunkt i att samtala om händelserna i smågrupper tillsammans med 
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barnen. Men efter en tids funderande så övervägde jag att utesluta den metoden. Det finns 
både för och nackdelar med detta. För att huvudtaget få filma så måste du få alla föräldrars 
tillåtande med detta. Det är känsligare med att filma barn än att observera och intervjua. Det 
är inte helt säkert att man får filma alla barn. 
 
Nackdelarna kan vara att barnen hade agerat annorlunda om jag hade filmat. Det hade kanske 
fått barnen att känna att de måste prestera mera då än om jag inte filmat. Barnen hade kanske 
blivit stela och inte vågat kliva upp på scen och deras spontanitet kanske hade försvunnit. Vi 
hade kanske fått präktiga forumspel så som Byréus (2001) uttrycker det. Präktiga forumspel 
där barnen försöker göra oss lärare tillfreds och spela det som vi ”vill” se.  
 
Det positiva hade varit att jag i lugn och ro hade kunnat titta på filmerna efteråt och fått 
händelserna bättre dokumenterat. Nackdelarna med att titta på filmerna hade varit att jag 
kanske hade överanalyserat dem och lagt för mycket värderingar i händelser som man inte ska 
analysera för mycket. Filmen hade kanske kunnat vara en bra utgångspunkt i att ha samtal 
med barnen. Men efter en tids funderande så tänkte både jag och min handledare att elevernas 
fokus hade hamnat alltför mycket på hur man såg ut i de olika situationerna. Därmed hade 
fokus på själva händelsen uteblivit. 
 
Jag har upplevt att mina frågor har haft hög relevans i det jag vill ta reda på. Det är som sagt 
elevernas tankar och erfarenheter som jag vill ta reda på och därför har jag ställ frågor som 
utgått ifrån spelen. Vissa frågor kunde vara: Vad var det som fick dig att gå upp på scenen? 
Barnen har då fått berätta vad de tänkte eller gjorde. Jag har aldrig frågat vad barnen kände i 
situationerna, det har inte behövts. Om jag frågat hur det var att göra det har jag också ofta 
fått reda på hur det kändes. 
 
Något som kan ha varit avgörande för elevernas korta svar kan ha varit att jag inte hade 
möjlighet till att intervjua dem direkt efter lektionen. Jag tror att barnen hade kunnat ge mig 
mer utförligare beskrivningar i deras svar om jag intervjuat dem direkt efteråt. Deras minne 
hade varit färskare och känslan av hur de faktiskt upplevde vissa situationer kanske också var 
färskare. I och med att jag intervjuade dem morgonen därpå kanske de glömt mycket av vad 
de tänkte. Det enda positiva med att jag intervjuade dem morgonen därpå var att tidpunkten 
var bra. De var pigga, hade troligtvis ätit frukost, hunnit gå på toaletten och så vidare. Om jag 
hade intervjuat dem efter lektionen kanske de hade känt sig stressade. I och med att jag 
intervjuade dem efteråt kanske de hade smält alla intryck de fått från den ganska intensiva 
gårdagen. Vad hände, vad tänkte jag, vad kände jag egentligen? 
 
 

6.7 Tillförlitlighet av resultatet 
 
Jag vill påpeka att mitt val av skola, barn och övningar har bidragit till att jag fått fram just det 
resultat jag fått fram. Om jag hade valt att jobba med elever i en annan skola och med andra 
övningar så hade jag kanske fått fram andra aspekter i barnens tankar och erfarenheter av 
övningarna. Jag tror också att jag kan ha varit en liten påverkande bit i arbetet med eleverna. 
Om Margaretha hade lett övningarna och om jag inte var där hade barnen kanske inte skrattat 
lika mycket. Margaretha hade kanske kunnat få dem att agera ännu mer verklighetstroget. Vad 
hade hänt då? Margaretha berättade för mig att hon vid ett tillfälle hade jobbat med en klass 
som fick gestalta och filma mobbningssituationer. Det hade då varit en pojke som annars är 
väldigt snäll och trevlig som hade spelat mobbare. Margaretha berättade för mig att alla i 
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klassen inklusive hon själv hade fått kalla kårar av att se pojken agera som mobbare. Han 
hade varit så verklighetstrogen i sitt spel att alla fick rysningar av att se honom agera så.   
 
Jag vill också påpeka att jag kan ha missat att anteckna en del händelser i och med att jag 
ibland hade fullt upp med att leda forumspelen. Ibland har jag hunnit med att skriva ner hela 
meningar men oftast så har det räckt med att jag bara gjort något stödord för att minnas vad 
som hände i situationen. Efter lektionens slut har jag sedan skrivit ner mer utförligt om vad 
som hände. Det negativa med detta är att objektiviteten inte blir densamma. Vad såg jag 
egentligen? Jag kanske har skrivit ned vad jag tror mig ha sett eller överdrivet händelserna 
något. Men jag vill påpeka att jag i högsta mån har försökt att vara så objektiv som möjligt. 
Jag har aldrig skrivit vad jag tror att någon känt eller vad jag tror att någon har upplevt. Jag 
har varit noga med att endast skriva ned vad som skedde och vad de sade. 
 
Eftersom jag arbetade med eleverna på eftermiddagen så hann jag inte utföra intervjuerna 
direkt efter lektionen. Jag fick istället genomföra intervjuerna morgonen därpå. Jag tror att 
detta kan ha påverkat innehållet i intervjuerna något i den bemärkelsen att barnen kanske hade 
kunnat ge mig mer utförligare beskrivningar i deras svar. Om jag hade fått intervjua dem 
direkt efteråt hade deras minne hade varit färskare och känslan av hur de faktiskt upplevde 
vissa situationer kanske också var färskare. I och med att jag intervjuade dem morgonen därpå 
kanske de glömt mycket av vad de tänkte. 
 

6.8 Förslag till fortsatt forskning 
 
Eleverna som jag har jobbat med var så pass gamla att de hade ganska så mycket beredskap 
för hur man kunde lösa exempelvis mobbningssituationer. Därför skulle det vara intressant att 
göra samma undersökning på elever som går i ettan eller tvåan, där det kanske inte har hunnit 
uppstå så mycket konflikter ännu. Det skulle vara intressant att se hur dessa barn agerade och 
vilka idéer som de hade om hur man hade kunnat lösa diverse konflikter. Det hade också varit 
intressant att ta upp något aktuellt problem som man faktiskt kan arbeta med. Låt säga att en 
klass har problem med att det är för mycket grupperingar och att det är så att dessa grupper 
utesluter andra från att vara med. Då kan det vara intressant att göra forumspel om just detta 
problem och se vilka lösningar som eleverna själva har på problemet.   
 
Det skulle vara intressant att också genomföra diskussioner med eleverna och se vilka tankar 
och åsikter de har inom ett tema både före och efter det genomförda arbetet för att se om 
åsikterna skiljer sig något. I diskussionerna skulle man kunna spela in vad som sägs och 
använda det som en del av intervjumaterialet. 
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8. BILAGOR                                                          
 
Bilaga 1 - Forumspel. Tema: Jämställdhet/Genus 
                                   
 
Klass 5c har slöjd. Pojkarna har träslöjd och flickorna har syslöjd. Lektionerna 
är snart slut för de båda och det är snart dags för rast. I dag fick flickorna sluta 
lite tidigare än pojkarna. 
 
När flickorna kommer ut på skolgården märker de att pojkarna inte slutat 
lektionen ännu. Därför kommer en av flickorna på en idé. De ska passa på att 
spela bandy nu när pojkarna är borta. Det är nämligen så att pojkarna alltid 
spelar bandy på rasterna. Flickorna har frågat ibland om de får vara med men de 
får de aldrig. Pojkarna tycker att bandy är för killar och att flickorna är för 
mesiga för att vara med. 
 
Flickorna springer ut från hallen med varsin klubba i handen och börjar sedan 
spela för fullt. Flickorna skrattar och har jätteroligt! Plötsligt kommer pojkarna 
tillbaka från träslöjden och som vanligt när det är rast ska de nu spela bandy. 
 
Pojkarna märker att klubborna är borta och de börjar leta… En av pojkarna ser 
att det är flickorna som tagit dem. Pojkarna springer ut från hallen och kräver att 
flickorna ska sluta spela och lämna över klubborna till pojkarna. En efter en ger 
flickorna klubborna till pojkarna förutom Lisa. 
 
Lisa menar att klubborna köptes in till alla i klassen. Och därför har flickorna 
lika stor rätt till klubborna som pojkarna. Peter menar att pojkarna alltid spelar 
bandy på rasterna och att flickorna vet det. Han påstår att flickorna bara gör så 
här för att retas. Peter börjar dra i klubban och försöker ta den från Lisa. Lisa 
stretar emot och försöker hålla kvar i den, allt vad hon kan. Det blir nästan som 
en dragkamp mellan de båda.  
 
Peter blir arg, och efter ett tag tröttnar han på att stå där och slita i klubban. Han 
puttar på Lisa, så hårt att hon ramlar mot den hårda asfalten. Sedan tar han upp 
klubban och börjar spela med bollen. Lisa ligger kvar på marken och gråter 
medan alla tittar på… 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bilaga 2 - Forumspel. Tema: Mobbning  
 
 
Det är fredag eftermiddag och klass 5c har precis slutat skolan. Alla springer ut i 
hallen för att ta på sig sina ytterkläder. Det är vinter ute och det är mycket kläder 
som ska på: jacka, termobyxor, kängor, mössor och vantar. Alla trängs i hallen 
och man har fullt upp med att hitta sina saker.  
 
Kalle vet att det inte är någon idé att trängas bland alla. Hans kläder kommer 
ändå att ligga utspridda på marken som vanligt. Han ser sina kängor och hämtar 
dem. Han sätter sig ned på bänken och börjar ta på sig dem. Johanna som sitter 
bredvid Kalle frågar om det händer något i helgen. Kalle berättar att han och två 
kompisar ska på disco på kvällen och föreslår att hon också kan gå dit. 
 
Medan han pratar med Johanna börjar han att leta efter resten av sina kläder. 
Han hittar allting förutom sin mössa. Han letar och letar men hittar den inte. Alla 
har hunnit ut från hallen och står nu ute på skolgården. Pontus kommer in i 
hallen och säger att det är några som har tagit Kalles mössa 
 
Kalle går ut och ser att några från klassen står samlade. Han frågar om det är 
någon som har tagit hans mössa. Alla tittar på varandra och ler lite tyket. Kanske 
det säger de. Han säger att han gärna vill ha tillbaka den och blir mer och mer 
bekymrad. Mössan är inte vilken som helst, han har nämligen fått den av sin 
bror som varit i USA och köpt den. Och den har ett stort häftigt tryck med hans 
favorit hockeylag på.  
 
Det visar sig att en av pojkarna har mössan i sin jackficka. Han tar upp mössan 
och kastar den mot Kajsa. Kajsa kastar i sin tur vidare den mot Nicklas. Alla 
kastar den fram och tillbaka mellan varandra.  
 
Ta den då säger alla… Ta den då. Kalle som är ganska kort försöker förgäves att 
ta den från dem. Mössan hamnar till slut i Kajsas händer och när hon sedan ska 
kasta den mot Nicklas råkar hon kasta lite snett.  
 
Mössan ramlar i den blöta snön och alla börjar skratta. Kalle tar upp sin mössa 
och går tillbaka gråtandes mot klassrummet. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bilaga 3 - Forumspel. Tema: Att inte få vara med/Utanförskap 
 
 
Lisa, Jenny och Matilda i klass 5c har bestämt sig för att arrangera ett disco på 
skolan. Discot ska vara för hela mellanstadiet. 
 
Det är rast och alla är ute på skolgården förutom de tre flickorna som ska 
planera alla detaljerna för discot. Flickorna är alldeles uppspelta och Lisa får till 
slut säga åt flickorna att lugna sig, så att de kan börja planeringen. 
 
Lisa säger att hon kan fixa musiken eftersom hennes storebror är DJ. Han har 
tusentals låtar med både Hip hop, rock och techno. Så han kanske kan hjälpa till. 
Han kanske till och med kan vara DJ på discot, det hade varit schysst! 
 
Jennys mamma jobbar i en mataffär så hon kan säkert fixa chips, godis och 
dricka till discot till ett billigare pris. Då kan de ju sälja det och använda 
pengarna till att betala Lisas bror för att han hjälper till. 
 
Matilda anmäler sig som städansvarig och ska försöka låna städredskap 
hemifrån. Matildas mamma har en sådan där mopp som man bara sveper över 
golvet så att det blir rent. Den är mycket bättre än en dammsugare. Dessutom 
går det mycket snabbare. 
 
Plötsligt kommer Sara in från rasten och råkar höra vad flickorna pratar om. 
Ska ni fixa ett disco frågar hon. Sara tycker det låter jättekul och frågar flickorna 
om hon också får vara med. Hon säger att hon kan hjälpa till med att fixa musik. 
Hennes pappa har nämligen bredband hemma och kan ladda hem vilka låtar som 
helst. 
 
Lisa säger att de redan fixat musik och att Sara inte får vara med. Hon behövs ju 
inte nu när de redan fixat allt. Lisa säger åt Sara att hon får gå ifrån eftersom hon 
stör dem.  
 
Säg inget till de andra säger Lisa till Sara, det ska bli en överraskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bilaga 4 - Margarethas forumspel. Tema: Att inte komma överrens 
 
 
Fröken: Idag ska vi ha grupparbete och er uppgift är att dramatisera ett av 

Gustav Wasas äventyr i Dalarna. Ni får själva välja vilket ni vill 
göra. Gruppindelningen har jag gjort och ni sex ska arbeta 
tillsammans. Arbetet ska vara klart att redovisa idag, innan vi går till 
maten. Varsågoda och sätt igång. 

 
Eleverna sätter sig runt bordet. Tre av dem är ivriga att börja och inställda på 
att göra ett bra jobb. De andra tre är ointresserade och sysslar med andra 
saker. 
 
1: Va kul! Vilket äventyr ska vi ta? 
2: När han åkte till Mora, kanske?  
4: Jag går på toa. 
3: Eller när han åkte hölass? 
1 vänder sig till 5 och 6 som leker med linjalerna. 
1: Vad tycker ni? 
5: Va? 6 fortsätter leka med linjalen och bryr sig inte alls. 
2: Vad tycker ni att vi ska göra. 
5: Inte vet jag. Börjar sparka på bordsbenet. 
2: Sluta! 
6: Han får väl sparka om han vill. 
4 kommer tillbaka. 
3: Vad tycker du att vi ska göra med Gustav Wasa? 
4: Vem är det? 
3: Men har du inte lyssnat på fröken! 
2: Tyst nu, vi måste börja. 
1: Ja, vi ska ju redovisa före lunch. 
5: Och? 
6: Men skärp er! 
4: Varför det? De börjar vika pappersplan. 
 
 
Dramatisera situationen runt bordet, det vill säga hitta på vad alla säger och 
gör. Avsluta scenen när konflikten mellan de som vill jobba och de som struntar 
i det har trappats upp och känns riktigt stark. 
 
 
 
 
 

 

  



Bilaga 5 - Informationsbrev 
 

Hej!                                                                                 
 

Jag heter Johan Björkander och är lärarstuderande på Universitet här i Karlstad. 
Under veckorna 39, 40 och 41 så kommer jag kommer att göra Margaretha 
sällskap under hennes dramatimmar. 
 
Jag skriver mitt examensarbete just nu och tänker undersöka vad elever tycker 
om drama i skolundervisningen. 
 
Därför tänkte jag att jag skulle intervjua några av eleverna efter våra 
dramalektioner. Jag kommer då att spela in intervjuerna på band och sedan 
använda mig av svaren i mitt arbete.  
 
Elevernas namn och skolan som de går på kommer inte att nämnas i arbetet, det 
är endast svaren jag är ute efter. Bandet kommer att förstöras så fort jag har 
skrivit ner svaren på dator. 
 
Jag vill därför be er skriva på denna lapp om det är okej att jag eventuellt 
intervjuar ert barn. 
 
Tack på förhand! Med vänliga hälsningar 
 
Johan Björkander 
 
 
 
Jag tillåter att mitt barn kan delta i intervju  
 
Elevens namn:………………………………………… 
 
Målsman namnteckning:……………………………… 
 
Datum:…………………………………....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bilaga 6- Intervjuguide 
                                                                      
 

- Allmän uppfattning om forumspelet 
 
- Uppfattningen av sin egen roll 

 
- Uppfattningen om de andras roller 
 
- Uppfattning om hur det var att titta på spelet 

 
- Uppfattningen om en specifik händelse i spelet, 

          tankar om den, upplevelsen av den 
 

- Alternativa lösningar på problemet 
 
- Uppfattning om de lärde sig något 

 
- Uppfattningen om användningen av forumspel 
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