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Förord 
 

Det har varit ett intressant och berikande arbete som har gett mycket kunskap om 

barns empatiska utveckling. Vi vill tacka de lärare och elever på Gåseboskolan i 

Vesperöd som har deltagit i observationer och intervjuer så att vi har kunnat 

genomföra vårt arbete. Vi vill även tacka våra familjer för att de har stått ut med oss 

och vår handledare Carina Hermansson för god handledning. 

 

Kristianstad maj 2007 

 

Helen Nilsson  Maria Sandell 
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1 Inledning 
 

Uppsatsen handlar om en dramapedagog och två klasslärares uppfattningar om 

forumspel och dess inverkan på barns utvecklande av empati. Uppsatsen är skriven 

av två lärarstudenter vid högskolan i Kristianstad med inriktning mot grundskolans 

tidiga åldrar som tidigare även har läst estetik inom skolan vid högskolan i Falun 

respektive Karlstads Universitet.  

 

Hur kan man genom forumspel utveckla barns empati? Nedanstående text visar 

exempel på utopiskt utvecklad empati hos barn. 

 
En mellanstadieklass åkte rulltrappa i tunnelbanan. En av flickorna var höjdrädd 

och mådde dåligt. Den närmaste kamraten höll om henne och gömde hennes 

huvud mot sitt bröst. En pojke som stod bakom klappade henne tröstande på 

ryggen och sa: ”Var inte orolig, jag ska inte säga hur högt det 

är.”(www.growingpeople.se) 

 

I de rådande styrdokumenten för grundskolan (LPO94) står det att mål som skolan 

har att sträva mot vad gäller normer och värden är bl a att eleverna ska lära sig att 

förstå och känna med andra människor och att behandla dem väl. Många pedagoger 

strävar efter att ha en effektiv metod för att utveckla barnens empati. En metod som 

skulle kunna ge utveckling av barns empati och en lärdom för livet är forumspel. 

Inledningsvis i uppsatsen beskrivs arbetets upplägg, en grund för ämnesvalet samt 

en beskrivning av syftet ges. 
 

1.1 Arbetets upplägg 

 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till vårt arbete samt en beskrivning av syfte 

och problemområden. Därefter presenteras arbetets upplägg. Utgångspunkten för 

dispositionen av uppsatsen är frågan, hur kan forumspel bidra till att utveckla barns 

empatiska förmåga?  
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För att få en förståelse på vilket sätt pedagoger kan använda sig av forumspel för att 

utveckla barns empati fördjupar vi oss i litteraturgenomgången i vad forumspel är, hur 

man arbetar med det och mål med forumspel.  Där redogörs för den nya lagen mot 

kränkande behandling eftersom barns empatiska utveckling spelar stor roll i arbetet 

med barnens bemötande och förståelse av varandra. I litteraturgenomgången 

beskrivs även tre pedagogers syn på hur barns empati utvecklas genom forumspel 

samt förberedelser inför forumspel behandlas. 

 

Slutligen i litteraturgenomgången ger vi förklaringar till vad empati är samt skillnaden 

mellan empati och sympati och empatins utveckling. 

 

Därefter redovisas resultatet på dels intervjuerna och dels observationerna. Därpå 

kommer resultatets slutsatser att diskuteras, samt information som har inhämtats 

analyseras.  

 

 6



1.2 Bakgrund  

 

Ute på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och under andra former av arbete med 

barn, har vi blivit uppmärksamma på att barn i stor utsträckning verkar ha bristande 

insikt i hur andra barn kan uppfatta kränkande tilltal och handling. Vår uppfattning är 

att många barn har för liten förmåga till empati vilket leder till att andra barn kan 

känna sig otrygga i skolan. Enligt lagen om förbud mot all kränkande behandling från 

april 2006 (Skolverket, 2006) har alla barn rätt till att känna sig trygga i skolan. Utan 

trygghet kan en negativ effekt uppstå på såväl klimatet i klassen som viljan och 

motivationen att lära. Våra erfarenheter har också visat att vid diskussioner med barn 

om vad bra vänner är och vid upprättande av regler förstår barn mer än väl hur man 

ska och inte ska vara för att betraktas som en bra vän. Men när de sedan går ut på 

rast har de glömt allt som de så förnuftigt påpekat en stund innan. Det verkar inte 

räcka med att berätta och förklara. Inte heller att tala någon tillrätta efter en incidens. 

Vår erfarenhet från VFU visar att barnen förstår vad som är fel beteende men de 

verkar inte förstå hur det andra barnet känner. De kan ändå upprepa den kränkande 

behandlingen om och om igen.   

 

Det står att läsa i 1994 års läroplan, LPO94, för det obligatoriska skolväsendets, 

förskoleklass och fritidshem (Utbildningsdepartementet, 1994), att skolan ska arbeta 

för att eleverna ska lära sig att behandla varandra med respekt och utifrån vår 

gemensamma värdegrund. De ska lära sig värdet av sina medmänniskor. ”Skolan 

skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (s. 12) 

Dessutom ska skolan motarbeta trakasserier. Allt detta kan tolkas som att skolan ska 

lära barnen empati. Styrdokument såväl som flera verksamma pedagoger (vilka vi 

mött under VFU och arbete, inom förskola och skola) framhäver vikten av att aktivt 

arbeta för att stärka barnens inlevelse i andra människors situationer och utveckla 

deras empati och medkänsla för andra. Pedagogerna berättar att mycket tid läggs 

ner på att diskutera och tillrättavisa barn som behandlat eller tilltalat något annat barn 

på ett kränkande sätt men utan något varaktigt resultat. Pedagogerna beskriver att 

de saknar effektiva metoder som ger barnen möjlighet till empatisk mognad.  
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Mot ovan beskrivna bakgrund uppstod ett behov att undersöka hur vi som pedagoger 

ska kunna hjälpa barn att utveckla sin empatiska förmåga på ett effektivt sätt. Vi har 

dessutom noterat att det i LPO94 står att drama tillsammans med bildskapande, 

musik, dans och andra estetiska uttryck ska vara återkommande inslag i skolans 

verksamhet. För att begränsa urvalet av metoder har vi valt att undersöka om och hur 

forumspel skulle kunna bidra till att utveckla barns empatiska förmåga. 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

 

För att försöka ge en bild över forskning om människans premisser för att utveckla 

sitt medvetna jag måste man starta med George Herbert Mead (Månsson, Moderna 

samhällsteorier, 1998). Mead har haft stor påverkan på det utvecklingspsykologiska 

förhållningssättet och hans teori utgår ifrån att mänsklig utveckling är beroende av 

social interaktion och att människan är reflekterande och rationellt intelligent. De 

enskilda individerna, menar han, är inte grunden i samhället, det är den mänskliga 

socialiteten som resulterar i människans medvetenhet. Genom andra blir människan 

medveten om sig själv och andra. Materiella och sociala villkor bestämmer 

människans rationalitet och skaparkraft. Enskilda individer kan inte växa utan andras 

medverkan och en förutsättning för människans interaktion med andra är hennes 

möjlighet till kommunikation via språket. Detta ger henne möjlighet att intellektuellt 

tolka situationer vilket i sin tur gör människans handlande oförutsägbart. ”… det 

väsentliga hos människan är hennes språklighet. Den språkliga förmågan gör henne 

till en i grunden social varelse.” (Månsson, Moderna samhällsteorier, 1998, s. 155) 

Det lilla barnet utvecklar ett medvetet jag, som senare ska utvecklas till en identitet, 

genom sina sociala kontakter och den process som leder till denna utveckling kräver 

språket som är en förutsättning för människans förmåga att symbolisera. 

 

Människans möjligheter att utvecklas (på gott och ont) utifrån sin interaktion med 

omgivningen och de aktörer som finns däri visas tydligt i ett experiment som 

startades av psykologen P. G. Zimbardo (Månsson, 1998). Detta experiment utfördes 

just för att undersöka hur människan påverkas av situationer och andra människors 

handlande. Ett antal frivilliga studenter togs in och fraktades till ett ”fängelse” där 

hälften skulle leva som fångar och andra hälften som deras fångvaktare. Detta skulle 
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ske under en period på två veckor. Deltagarna levde sig in i sina roller så väl att 

experimentet fick avbrytas redan efter knappt en vecka. Fångvaktarna behandlade 

fångarna med hänsynslöshet och det uppstod en hierarki bland fångarna som gjorde 

att de längst ner i hierarkin utsattes av de andra och risker fanns för deras fysiska 

hälsa.(a.a) 

 

Meads teorier visar att människan behöver samspel och social interaktion med andra 

för att utveckla sin medvetenhet. Då forumspel bygger på just interaktion och 

inlevelse vill vi med detta arbete undersöka hur forumspel som arbetssätt bidrar till att  

utveckla barns empatiska förmåga då det i forumspel förutsätter ett socialt samspel 

och barnen sätter sig in i olika roller och kan känna hur andra barn kan känna i olika 

situationer. 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vårt arbete är att öka vår kunskap om och förståelse för om och hur 

forumspel kan utveckla barns empatiska förmåga. Vi ville också ge andra pedagoger 

möjlighet att få ökad kännedom om forumspel och barns utveckling av empati. 

 

Vår huvudfråga i undersökningen är: 

 

Hur kan forumspel bidra till att utveckla barns empatiska 

förmåga?  
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 2 Litteraturgenomgång 

 

Med utgångspunkt från syftet har vi valt att fördjupa oss inom forumspel. I första 

respektive tredje delen för vi fram begreppen forumspel och empati. Där beskrivs vad 

forumspel är och hur det används samt vad empati är. 

 

I andra delen beskriver vi de mål som skolan har att sträva mot vad gäller normer och 

värden vilka bland annat innebär att eleverna ska lära sig att förstå och känna med 

andra och att behandla dem väl.   

 

2 Litteraturgenomgång 

 

2.1 Forumspel 

 

Forumspel, eller forumteater som det ursprungligen hette, utvecklades från 

brasilianaren Augusto Boals ”de förtrycktas teater”, som han turnerat med under 

många år. Han reste från början omkring med vanlig traditionell teater men efterhand 

som han stötte på arbetarnas känsla av förtryck började han att dramatisera dessa 

händelser och publiken fick komma med förslag till förändringar. Vid ett tillfälle var en 

gruvarbetare i publiken inte nöjd med på vilket sätt skådespelarna framställde hans 

förslag och Boal, en smula irriterad, bad mannen att själv framföra det. Resultatet 

blev så bra att Boal fortsatte att arbeta på detta sätt (Byréus, 2001) 

 

Författaren Katrin Byréus (2001) har tagit Boals teaterform och förändrat den lite för 

att passa våra svenska förhållanden och kallar den för forumspel i sin bok samt har 

bytt ut ordet förtryck till konflikter och orättvisor. 

 

Ett forumspel är ett arbetssätt som lär ut hur man kan utveckla sin empati för att 

exempelvis använda den vid konflikt. Genom att konstruera ett fiktivt händelseförlopp 

med ett olyckligt slut där åskådarna kan bryta in och ge förslag till förändring kan 

deltagarna sätta sig in i andra personers situation och lära sig på ett tryggt sätt hur 
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det känns att vara utsatt. Ett forumspel utförs genom att en grupp sätter upp spelet 

och spelar det i sin helhet en gång. Nästa gång de framför forumspelet kan publiken 

genom att ropa ”stopp” komma med sitt förslag och byta ut någon i spelet för att på 

så sätt visa i spelet hur man tänkt förändra till det bättre. Varje spel måste innehålla 

minst en av vardera: förtryckare, förtryckt och medlöpare. Förtryckare är den eller de 

som på ett aktivt sätt förtrycker, mobbar eller är orättvis på något annat sätt. Den 

förtryckte är den som blir utsatt för förtryckaren och slutligen är medlöparna de som 

följer med förtryckaren eller passivt står och ser på utan att ingripa. De personer i 

spelet som går att byta ut är den förtryckte och medlöparna. Det är genom att 

förändra omgivningen för förtryckaren som en förändring kan åstadkommas. (Byréus, 

2001) 

 

Mia Marie F Sternudd skriver i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk 

fostran? (2000) om forumspel och hur man kan dela in arbetet med forumspel i fyra 

dramapedagogiska perspektiv: Det konstpedagogiska, det 

personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande och det holistiskt lärande 

perspektivet.  

 

Det konstpedagogiska perspektivet innebär att deltagarna lär sig att samarbeta och 

utveckla sin kreativitet och arbetet resulterar ofta i en föreställning som ska spelas 

upp inför en publik. 

 

I det personlighetsutvecklande perspektivet får deltagarna möjlighet att förstå sig 

själva och andra. Man får sätta sig in i andra roller och möjlighet att konfrontera sina 

egna värderingar genom att man skapar en uppdiktad verklighet som man sedan kan 

analysera, förändra och regissera tillsammans med andra. Därav får man en 

förståelse även för andras värderingar, känslor och sociala situation. 

 

Det tredje perspektivet, det kritiskt frigörande, utgår från verklighetstrogna situationer 

som känns relevant ur egna erfarenheter och som man kan bearbeta och reflektera 

över. I form av forumspel kan man påverka rollernas agerande och får en känsla för 

andras utsatthet.  
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Slutligen beskriver Sternudd (2000) det holistiskt lärande perspektivet (det fjärde 

perspektivet) som innebär att eleverna ges möjlighet att skaffa sig en insikt om det 

behandlade problemet och hur det står i förhållande till verkligheten. De får en 

känslomässig förståelse, en medvetenhet samt möjlighet att lära sig att tänka 

självständigt genom att de får chansen att leva sig in andras känslor. (Sternudd, 

2000) 

 

När ett forumspel ska startas är det viktigt att eleverna förbereds med andra övningar 

och lekar ett tag innan. Byréus (2001) anser att aktiva värderingar är ett bra redskap 

för att starta upp arbetet med forumspel. Hon förespråkar även att man behöver 

diskutera både före och efter ett spel, såväl ämnet, konflikten i sig som de förslag 

som dykt upp under spelets gång. 

 

När man arbetar med forumspel kan man använda sig av olika teman för att belysa 

olika problem som barn behöver sätta sig in i och för att kunna förstå andras situation 

och känslor. Katrin Byréus (2001) ger olika förslag till teman och hur man kan lägga 

upp sitt arbete kring dem i sin bok. 

 

2.2 Forumspelets roll i skolan 

 

Värdegrunden (Utbildningsdepartementet, 1994) är det som sätter riktlinjerna för hur 

man ska behandla varandra och därför är det den man ska utgå från när man ska 

arbeta med barnens empati. Det är den som sätter normer för hur man bemöter 

varandra i vardagen och för att få bra förutsättningar måste barnen utveckla sin 

empati. Skolan ska således enligt LPO 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) fostra 

efter värdegrundens ideal, som bygger på vår uppfattning om moral och etik som i sin 

tur uppstod ur kristendomens ideal. Där står att skolan ska ha en verksamhet som 

utgår från vår demokratiska uppfattning och de grundläggande värderingar som 

härstammar därifrån (a.a). Därigenom skall eleverna ges en möjlighet att utveckla en 

empatisk och demokratisk förmåga. Det är dock svårt att definiera vad värdegrunden 

egentligen betyder och står för enligt Hedin och Lahdenperä (Värdegrund och 

samhällsutveckling, 2001) eftersom den inte finns klart beskriven utan kan tolkas 

godtyckligt av gemene man efter var och ens eget perspektiv.  
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Den första april 2006 trädde lagen mot all kränkande behandling i kraft och syftet är 

att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla elevers trygghet i skolan. 

I skolan och i samhället möts barn och vuxna i sociala sammanhang och förväntas 

kunna samspela och hantera relationer med varandra över lång tid. Här uppstår 

vänskap, konflikter, ovänskap, fientlighet och kärlek. Här finns människor man tycker 

om och inte tycker om och människor som är lika och olika. Denna tillvaro utmanar 

och kräver självklart mycket arbete och engagemang av alla medverkande, både 

vuxna och barn. (Bliding 2004). 

 

Ofta diskuteras mellan pedagoger hur gamla barnen behöver vara för att kunna få ut 

något av forumspel. Byréus (2001) skriver att sjuåringar har redan tillräckligt med 

erfarenheter i form av orättvisor och utanförskap för att kunna känna med andra. De 

har därför möjlighet till att känna empati och har starka känslor för rättvisa. Alltså kan 

man mycket väl starta med forumspel i sju års ålder enligt Byréus.  

 

2.2.1 Mål med forumspel 

 

I ett forumspel har enligt Byréus inte ledaren som mål att lära ut något, ”det finns 

inget facit”. Som ledare ska man inte själv delta i övningarna utan stå vid sidan om 

och just leda övningen, på ett engagerat sätt. Det är lättare för eleverna att själva lära 

sig något om man som ledare inte tar för stor plats. Det är dessutom viktigt att se om 

eleverna uttrycker sina egna åsikter eller om de hela tiden tycker som någon annan. 

(Byréus, 2001)  

 
Forumteaterns mål är: 

 

- att förvandla åskådaren från passiv varelse till aktiv medskapare – 

HUVUDROLLSINNEHAVARE, 

- att ge människan möjlighet att träna sig inför verkligheten, förbereda sig för 

framtiden, 

- att bryta inre och yttre förtryck. (Byréus, 2001, s. 13) 
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Marie Andersson som är pedagog och beteendevetare har skrivit en artikel om 

forumspel för myndigheten för skolutveckling. Andersson skriver och anser att 

målsättningen med arbete med forumspel är att ge eleverna möjlighet att utveckla sig 

i sina tankar och sitt handlande. Därigenom får de större insikt för andras tankar och 

känslor och kan därför bättre utveckla sin förståelse för sig själv och andra. 

(www.skolutveckling.se)  

 

Marie Andersson beskriver också hur hon arbetar med forumspel och ger några 

skolexempel på hennes arbete. Ett av dessa exempel var när en flicka blev retad av 

andra flickor i klassen och Andersson hade samtal och forumspel med flickorna. De 

fick också diskutera bland annat om hur en bra kamrat är. Efter att detta arbete 

pågått ett tag och pedagogerna även tillämpat det i verkligheten började den utsatta 

flickan få vara med mera och vågade säga till de andra om hon kände sig utanför. 

(a.a) 

 

Tre andra pedagoger ger också sin syn på Anderssons arbete och de är mycket 

positiva till det. En klasslärare skriver att hennes eget bemötande har förändrats till 

det bättre och att hon uppmärksammar mer. Eleverna kunde gå djupare in i frågor 

och hon fick genom arbetet med Marie erfarenhet som hon kunde använda i 

vardagen med klassen (a.a) 

 

En pedagog på skolans fritidsklubb tyckte att hon/han såg positiva förändringar bland 

eleverna, de lyssnade mer på varandra, de var ärliga och det blev lugnare på fritids. 

”… de uttryckte även förståelse för sitt eget och sina kamraters beteende.” Eleverna 

började kunna reda ut konflikter på egen hand och pedagogen fick uppfattningen att 

de tyckte att det var skönt med träffarna med pedagogen och Marie. Pedagogen 

tyckte även att hon/han själv fått större förståelse för människors relationsutveckling 

och att det nu är lättare att både se och lyssna på barnen mer medvetet. (a.a) 

 

En annan pedagog på fritidsklubben tyckte att Marie hjälpte eleverna att förstå 

problemen och att se på sig själva på ett annat sätt och att ”… de närmade sig en 

större förståelse för sig själva och andra”. De lärde sig att hantera olika konflikter och 

kunde senare relatera till dem. (a.a) 
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Sammanfattningsvis kan litteraturgenomgången visa på att forumspel påverkar 

barnens möjlighet till att utveckla sin egen empati då de får tillfälle att själva känna 

utsatthet och att därigenom förstå andras känslor. De får lov att känna själva hur en 

situation kan upplevas. Exemplen visar att de genom forumspel får en förståelse för 

andras känslor och beteende. Även pedagogerna får större förståelse för hur de ska 

agera och har fått lättare att se och lyssna på barnen. Genom att utveckla sin empati 

via forumspel får barnen också lättare att hantera konflikter och sätta sig in andras 

känslor. 

 

2.2.2 Förberedelser inför forumspel 

 

I litteraturen kan läsas att forumspel kan utveckla barnens empatiska förmåga men 

för att uppnå detta enligt Katrin Byréus (2001) behövs en stark grupptrygghet. Därför 

är också förberedelserna viktiga inför ett forumspel. 

 

I sin bok skriver hon att man behöver arbeta noga med gruppen innan man startar 

forumspel (a.a). Medlemmarna i gruppen behöver känna trygghet och tillförsikt med 

varandra. En bra metod är att använda sig av aktiva värderingar/värderingsövningar 

som är metoder för att lära sig att lyssna på varandra, uttrycka och stå för sina åsikter 

samt att våga ta ställning. Dessa värderingsövningar måste utövas i ett tryggt klimat 

och på så sätt att ingen känner sig utpekad utan handlingen är ”neutraliserad” och 

allmän. Att använda sig av värderingsövningar under positiva förhållanden leder till 

starkare självförtroendet hos deltagarna och att gruppkänslan stärks.  

 

Byréus skriver om olika sätt att starta forumspel på. Några av dessa är:  

• Att barnen får färdiga utkast som de gör spel av.  

• Att en annan erfaren grupp framför spelet för gruppen. 

• Att man utgår från en aktuell konflikt. 

• Att ledaren lägger ut lappar med olika förslag på det tema man vill arbeta med. 

 

För att alla ska våga komma med åsikter och göra förändringar i spelen är det viktigt 

att barnen under eller efter spelets gång inte kommenterar någon annans åsikter och 

idéer och det är viktigt att man gör klart detta innan. För att bibehålla kvalitén i dessa 
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arbetsmetoder behövs tid för reflektion efter varje tillfälle: Har någon förändring skett? 

Har man ändrat åsikt om något? (Byréus, 2001) 

 

2.1 Empati 

 

Ordet ”empati” har i Sverige använts sedan mitten av femtiotalet och härstammar 

från grekiskans ”empatheia” som betyder stark känsla och passion. I uppslagsboken 

står: 

 
Empati (nylat. Empathiá, av grek. Empa theia ’häftig sinnesrörelse’, ’passion’) 

innebär att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. 

Förmågan att känna empati är väsentlig i olika typer av vårdyrken, men även i mer 

vardagliga mänskliga relationer. Vanligen förmedlas den empatiska förståelsen av 

en bekräftande handling (minspel, kommentar). En förutsättning för empati är 

förmågan att skilja mellan egna känslor och motpartens. Litt.: U. Holm, Empati 

(1987) (Nationalencyklopedin, 1991, band 5, s 468) 

 

Empati innebär att man för en stund ”går ur” sig själv för att sätta sig in i någon 

annans situation och känna dennes känslor. (Fahrman, 1996) 

 

Det kan vara lätt att blanda ihop empati med sympati men skillnaden är enligt 

http://sv.wikipedia.org att någon som känner sympati gör det genom att tycka och 

känna på samma sätt och är av samma åsikt som en person på ena sidan i t ex en 

konflikt medan den som känner empati förstår känslorna även hos den andra sidan i 

konflikten. Den som känner empati förstår känslorna men förhåller sig neutral till 

dessa medan den sympatiske känner nästan eller precis samma känslor som den 

andre. 

 

En annan som beskriver ordet empati är författaren Öhman. Han beskriver i boken 

Empati genom lek och språk att empati inte behöver innebära att man känner 

likadant som den andre utan ha förståelse för dennes känslor (1996).  
 

Lena och Otto Rimås beskriver ordet empati i sin bok Empati (2006) så här 

”Empati innebär att man sätter sig in i en annan persons inre verklighet --- 
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Det är att från utsidan förstå insidan.” (a.a). De beskriver också empatins 

utveckling i tre steg: 

 

• empatisk förståelse – när den som lyssnar eller iakttar förstår en 

känsla hos någon annan 

• empatiskt beteende – när man med exempelvis gester, beröring eller 

ord visar att man förstår en känsla  

• empatisk bekräftelse – när den andre visar att han/hon förstått den 

empatiska förståelsen. 

(Rimås/Rimås, 2006).  

 

Sternudd (2000) har skrivit om personlighetsutvecklande dramapedagogik. Hon 

menar att personer kan utveckla sin empati och känsla för andra genom att gestalta 

och agera i en trygg och påhittad situation. Så här skriver hon i sin avhandling 

Dramapedagogik som demokratisk fostran? (2000): 

 
Hur den sociala och psykologiska rollen fungerar kan gestaltas, upplevas och 

bearbetas i en fiktiv ageringssituation. Genom att i ageringen repetera tidigare 

problem eller tidigare situationer får människor en möjlighet att se dem från en 

ny sida, med en annan distans eller utifrån ett annat perspektiv och därmed 

förstå dem på ett nytt sätt. (Sternudd s. 69) 

 

Vår tolkning av ordet empati utifrån litteraturen och från vilken vi har utgått i vårt 

arbete är att man ”går ur” sig själv en stund för att förstå och känna med andras 

känslor. Som makarna Rimås beskriver: ”… att från utsidan förstå insidan” (2006). Vi 

tolkar även empati så att man kan förstå känslor som man inte delar med den andre. 

 

 

3 Metod  
 

Med utgångspunkt från syftet har vi valt att undersöka en dramapedagogs arbete 

med utvecklande av barns empatiska förmåga genom forumspel. Detta har skett 

genom tre observationer och intervjuer med dramapedagogen och de tre 
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observerade klassernas lärare (fyra stycken lärare varav två svarade). 

Dramapedagogen intervjuades i samband med den första observationen vilket gjorde 

iakttagelser av kroppsspråk och nyanser i språket möjligt. Klasslärarna däremot fick 

frågorna per e-mail vilket i sin tur inte gav lika mångsidigt intryck. Antalet intervjuade i 

arbetet var sammanlagt tre. 

 

Vi valde två olika metoder för att få en mer nyanserad bild av forumspelets värde i 

utvecklandet av barns empati. Dels för att få lärarnas och pedagogens bild och syn, 

dels för att själva se hur elever beter sig under lektioner med forumspel. Detta ger en 

bredare bild att utgå från för att se hur forumspel bidrar till att utveckla barns 

empatiska förmåga. 

 

Det var svårt att hitta någon dramapedagog som skulle vara aktuell för 

undersökningen, de som fanns hade inga forumspel på gång. Efter mycket sökande 

fick vi tag på en dramapedagog som arbetar med forumspel i klass 1-6 och vi kunde i 

alla fall göra vår uppsats om barnens empatiutveckling genom forumspel. Enligt Trost 

(Kvalitativa intervjuer, 2005), vars bok ligger till grund för intervjufrågorna och sättet 

att genomföra intervjuerna, ska man ta en första kontakt och göra upp när man kan 

göra intervjun. Dramapedagogen kontaktades, presentation genomfördes och plats 

och tid för observation och intervju bokades, vilket Trost menar är viktigt. 

 

3.1 Observationer 

 

Observation är en vetenskaplig teknik som använts i detta arbete och uppsatsen 

utgår från Patell och Davidssons bok Forskningsmetodikens grunder (2003). All 

information ska registreras systematiskt och observationen behöver då vara 

välplanerad enligt Patell/Davidsson (2003). Därför valde vi att använda oss av två 

observationstekniker.  

 

Den ena är strukturerad observation i form av en tabell där varje beteende markerats 

när de uppträder. De generella principer för konstruktion som Patell/Davidsson 

(2003) framhäver som viktiga har i detta arbete uppmärksammats för att få med. 

Dessa principer innebär att man ska definiera kategorierna väl, de ska inte vara lika 
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varandra. Dessutom ska antalet kategorier vara lagom för att kunna övergreppa och 

schemat för observationerna ska vara formulerat så att registreringarna är lätt att 

notera. Observationer är ett bra sätt att använda sig av när man vill samla in 

information som berör beteende och sådant som sker på ett naturligt sätt 

(Patell/Davidsson, 2003). Därför passar denna metod bra för att få fram stoft till 

arbetet om utvecklande av barns empatiska förmåga.  

 

I undersökningen har även ostrukturerad observation använts. Detta sätt är mer 

krävande för observatören då denne ska notera ”allting” enligt Patell/Davidsson 

(2003). Denna metod har valts för att få en helhet i observationen tillsammans med 

den strukturerade observationen och för att få med olika förslag och ett mer 

nyanserat intryck. 

 

Vid observationerna informerades eleverna om att vi skulle iaktta lärarens arbete 

med forumspel. Vi var passiva observatörer vilket innebar att vi kunde ha ett 

övergripande förhållningssätt till lektionerna. Eleverna verkade inte lägga någon 

större vikt vid att vi var där och det verkade inte som att vi påverkade deras 

medverkande och vilja att visa sina tankar och känslor. Vi satt lite avsides men med 

bra uppsikt över hela gruppen så att vi kunde iaktta både de agerande och publiken. 

Vi observerade hela lektionerna och förde separata anteckningar vilket gör att två 

olika vinklar kunde iakttas och en bredare bild av lektionerna gavs. Dessa 

observationer har gett tydliga svar och att använda två observatörer har gett bredd 

och fler nyanser. Det har dock varit krävande då hög koncentration krävts hela 

observationen. Detta framgår tydligt i Patell och Davidssons bok 

Forskningsmetodikens grunder (2003). 

 

Observationerna är gjorda i en 6: a med 25 elever (lektionstiden var 50 minuter), en 

5: a med 23 elever (lektionstiden var 70 minuter) och en 6: a med 21 elever 

(lektionstiden var 70 minuter). Klasserna har inte haft forumspel den här terminen 

utan detta är första tillfället, men tidigare terminer har de alla provat forumspel. 

Observationerna hålls dels i musiksalen och dels i en speciell dramasal. Musiksalen 

är ljus och rymlig med högt i tak. Längst fram i salen finns en scen på vilken det står 

diverse instrument och på golvet är stolar placerade i rader vända mot scenen. 

Temperaturen är behaglig och ljuset inte för påträngande. Där är två av de tre 
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lektionerna placerade – den första och den sista. Dramasalen är mindre och belägen 

i källaren. Väggarna är kakelklädda, det är kallare, färre detaljer och färre stolar. 

Samlingen där hålls på golvet och eleverna sitter på var sin dyna. Den andra 

lektionen är lokaliserad här.  

 

3.2 Intervjuer 

 

I undersökningen har även intervjuer använts för att få in information för att 

komplettera observationerna och för att få lärarnas intryck och uppfattningar. Det ger 

en större insikt i arbetet med forumspel och om det kan utveckla barn empatiska 

förmåga. Trost (2005) säger att få väl utförda intervjuer är bättre än många dåliga. I 

detta arbete har få pedagoger intervjuats eftersom tillgången varit begränsad. Första 

frågan vid intervjuer är enligt Jan Trost (2005) den som påverkar hela intervjun. Han 

rekommenderar att den intervjuade får en fråga som han/hon kan prata fritt kring och 

som knyter an till ämnet som ska undersökas. Därför funderade vi länge på vad vi 

skulle starta med för fråga och beslutade oss för att fråga om varför de började med 

forumspel på deras skola så att de kunde komma med deras syn på forumspel. Hade 

frågan om empati kommit först hade det kunnat genomsyra resten av intervjun och 

färgat av sig på svaren. Intervjufrågorna har också varit konsekventa. Trost (a.a) 

pekar på att en fråga i taget är tillräckligt så att man inte har två frågor i samma fråga. 

I intervjun har det lagts vikt vid vad Trost skrivit men för att förtydliga fråga åtta har en 

följdfråga lagts till trots detta. Vi har tagit till oss detta men fråga åtta i vår intervju är 

ändå två frågor i en. Vi anser att den frågan inte är helt komplett och vi ville förtydliga 

den med en följdfråga (se bilaga 1). 

 

Intervjun med dramapedagogen, som skedde personligen, var en kvalitativ intervju 

då frågorna är konsekventa och svaren gav mycket information. Dessutom har 

intervjun låg grad av standardisering eftersom den kunde anpassas efter svaren och 

den intervjuade. Samma frågor skickades till de fyra klasslärarna via e-mail och är 

därför enligt Trost kvantitativa med en hög grad av standardisering eftersom alla 

frågor är desamma och att de förmedlas på samma sätt. De gav inte mycket 

information tillbaka, och två har inte svarat vilket troligen beror på att ingen specifik 

tid avsatts för intervjun. 

 20



 

Vidare skriver Trost att man inte ska be den intervjuade läsa utskriften i efterhand, 

eftersom han menar att ”en väl förberedd och god intervjuare” inte behöver besvära 

igen, han menar att det är småsaker. Vi tyckte att en kontakt till behövdes för att 

dramapedagogen skulle se så att vi hade tolkat svaren rätt. Detta visade sig vara tur 

eftersom två frågor inte var kompletta, som dramapedagogen tyckte var väsentligt att 

få med och som skulle påverka detta arbete. 

 

Det Trost skriver om intervjuer har inte stämt överens helt igenom i detta arbete. Dels 

har en fråga försetts med en följdfråga vilket behövdes och dels har 

dramapedagogen läst igenom och godkänt frågor och svar i efterhand. Eftersom vi 

inte är professionella forskare har vi behövt frångå Trosts riktlinjer för att få fram 

resultat i undersökningen. 

 

3.3 Problemprecisering 

 

Då vi och även flera andra pedagoger är av den uppfattningen att elever har svårt att 

förstå varandras känslor och att de därför inte får medkänsla nog att inte utföra 

kränkande handlingar och att inte tilltala varandra på nedlåtande sätt behövs 

verksamma metoder som även är tidseffektiva. Att ständigt tala kränkande elever 

tillrätta för att sedan finna dem i samma situation igen kan inte ses som effektivt. Vi 

ville med detta arbete undersöka hur forumspel förbättrar elevernas förståelse för 

varandra och därmed utvecklar deras empatiska förmåga.  

 

Dessutom finns det en lag om förbud mot all kränkande behandling från april 2006 

(Skolverket, 2006) som påvisar att alla barn har rätt till att känna trygghet i skolan. 

Med anledning av det finns också en angelägenhet att finna ett effektivt arbetssätt för 

att komma tillrätta med problemen. 

 

4 Resultat 
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Detta kapitels upplägg börjar med intervjuresultaten från dramapedagogen och de 

fyra klasslärarna där kategorierna är behov, grupptrygghet, mod, empatiutveckling 

och engagemang. Vi har intervjuat dramapedagogen och de observerade klassernas 

fyra lärare varav två svarade. Dramapedagogen intervjuades personligen medan 

klasslärarna fick frågorna via e-mail. Vi har använt oss av tretton grundfrågor av vilka 

vi ville få fram forumspelets betydelse vid utvecklandet av barnens empatiska 

förmåga. Därifrån går vi vidare med resultatet av de tre observationerna där vi utgår 

från samma kategorier som vid intervjuresultaten. Avslutningsvis presenteras 

slutsatsen där undersökningens resultat redovisas. 

 

4.1 Intervjuresultat 

 

Dramapedagogen ville gärna dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med 

forumspel och svarade villigt på frågorna. Dramapedagogens uppfattning var att 

forumspel är en effektiv arbetssätt i arbetet mot kränkande behandling och att den är 

tillräcklig i sig själv. De andra två pedagogerna tyckte snarare att arbetet med 

forumspel var ett bra komplement i ett större sammanhang. Resultatet har 

sammanfattats i fem delar: behov, grupptrygghet, mod, empatisk utveckling och 

engagemang. En av klasslärarna tyckte sig inte se någon skillnad i sin klass som hon 

kunde tillskriva forumspel. 

 

4.1.1 Sammanställning av intervjusvaren 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur kommer det sig att ni började med forumspel på er skola? 

 

Dramapedagogen: Det kändes som ett behov vi hade och eleverna behövde få 

hjälp med att se sin egen och andras del i konflikter och orättvisor.  

 

      Klasslärare A: Behovet att elever kommer till självrannsakan. 
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Klasslärare B: Vet ej, det är dramaläraren som håller i forumspelen. 

 

2. Är forumspel tidseffektivt, dvs. är den tid man lägger ner på metoden effektiv i 

förhållande till andra metoder? 

 

Dramapedagogen: Ja, det tycker jag. Dels får de testa själva och dels får de 

känna av andras roller. När de gick i fyran använde dem forumspel på rasten för 

att se om någon gick in och bröt den konflikt de iscensatt, vilket elever också 

gjorde på skolgården. 

 

Klasslärare A: Ja 

 

Klasslärare B: Har provat det själv under lärarutbildningen som jag avslutade för 

ett år sedan. Har ej praktiserat metoden ännu. 

 

3. Hur gamla bör eleverna vara för att genomföra forumspel? 

 

Dramapedagogen: Lagom ålder att börja med forumspel är vid fyra till fem år men 

jag har även gjort det med yngre barn. I de tidigare åldrarna agerade ledarna 

istället för barnen i forumspelet medan barnen kom med förslag till förändring. 

Precis så som forumspel en gång i tiden började då det kallades forum teater.  

 

Klasslärare A: Jag har erfarenhet av att det fungerar från 7 år. 

 

Klasslärare B: Beroende på val av ämne kan barnen vara ganska små, tror jag. 

Desto viktigare är att pedagogen vet vad den ger sig in i och behärskar 

situationen.  

 

4. Hur förbereder man gruppen före ett forumspel? 

 

Dramapedagogen: Det viktigaste är att arbeta med tryggheten i gruppen länge 

innan man börjar med forumspel. Så att barnen vågar vara sig själva och våga gå 

in i roll och göra förändring i gruppen. Så det är väldigt viktigt att ha en 
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grundtrygghet i gruppen och att arbeta med elevernas självförtroende. Annars blir 

det lätt att de hackar på varandras förslag som leder till förändring. 

 

Klasslärare A: Noggrann genomgång av reglerna. 

 

Klasslärare B: Genom olika värderingsövningar, t ex 4 hörnsövningar där 

eleverna övar sig i att stå för sina åsikter och att acceptera varandras åsikter. 

Viktigt med en sammansvetsad grupp och ett tillåtande klimat i klassen. 

 

5. Är det något som man särskilt måste tänka på? 

 

Dramapedagogen: Att jag som lärare håller mig objektivt och inte tar ställning i 

forumspelet. Jag anser att det är viktigt att man jag inte ger positiv eller negativ 

respons på deras förändringsförslag.  

 

Klasslärare A: En lugn och trivsam stämning vid introduktionen. 

 

Klasslärare B Att som pedagog vara väl förberedd, att gruppen övat på sådant 

som jag beskriver i fråga 4. Det är viktigt att börja med mindre laddade ämnen, så 

att eleverna kan bekanta sig med metoden på ett neutralt sätt. 

 

6. Vad behöver man tänka på för att forumspel ska bli så effektivt som möjligt? 

 

Dramapedagogen: Att man inte håller på för länge med varje problem/spel. Man 

ska bryta spelet när eleverna är som mest aktiva så att de inte tröttnar. 

 

     Klasslärare A: Att använda det regelbundet, eleverna blir förtrogna med det. 

 

Klasslärare B: Vet inte riktigt, eftersom jag aldrig hållit i forumspel. Jag tror att det 

är viktigt att inte ha för stora grupper och för svåra ämnen, som ska bearbetas. 

 

7. Vad innebär ordet empati för dig? 
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Dramapedagogen: Att kunna sätta sig in i andra människors situation och känslor 

och att känna med dem. 

 

     Klasslärare A: Medkänsla 

 

Klasslärare B: Empati = medkänsla för andra. En förmåga att kunna sätta sig in i 

hur någonting kan upplevas för någon annan. För mig är det en så 

grundläggande och livsviktig förmåga som alla bör ha till hundra procent att jag 

lägger väldigt mycket tid vid det i min undervisning och när jag försöker forma 

mina elever. Det handlar om att vara medveten om vad man gör och att tänka 

innan man gör eller säger någonting. Till mina elever som inte har en så väl 

utvecklad empatisk förmåga säger jag att de ska tänka ”Varför gör jag detta?” 

eller ”Varför säger jag detta?” innan de säger eller gör någonting som kan 

uppfattas som negativt av omgivningen. Jag vill medvetandegöra dem om hur de 

är mot andra och hur de uppfattas av andra (vilket inte alltid överensstämmer med 

hur de själva menar). Den gyllene regeln är för mig intimt förknippad med 

begreppet empati. 

 

8. Vad ser ni utifrån era erfarenheter att man kan åstadkomma med forumspel? 

Kan forumspel t ex påverka barnens utvecklande av empati? 

 

Dramapedagogen: Absolut! Eleverna få sätta sig in i andras känslor när de går in i 

roll eller diskuterar orättvisorna. De sätter upp egna upplevelser och ser allas roll i 

olika situationer och även sin egen. Alla elever är delaktiga på något sätt och 

utvecklar sin empati. Alla kanske inte vågar att delta i spelet men diskuterar det 

med kamraterna under och efter spelet.  

 

      Klasslärare A: Delvis men det ger först och främst alternativa sätt att reagera på. 

 

Klasslärare B: Det tror jag absolut, men det förutsätter förberedande arbete av en 

proffsig pedagog, som även håller i det, följer upp det genom reflektioner, samtal 

osv samt utvärderingar där eleverna känner att det är lönt att uttala sig.  

Som sagt, jag har ingen egen erfarenhet av att använda metoden, men har ingått 

i forumspel och upplevt att det är en kraftfull metod som kan väcka många känslor 
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hos de berörda. Som deltagare får man möjlighet att prova olika roller, som man 

kanske aldrig haft i verkligheten och det väcker tankar och funderingar. 

 

9. Har ni sett några förändringar på er skola som ni tror kan bero på forumspel? 

 

Dramapedagogen: Eleverna visar på en större medvetenhet om situationer som 

kan uppstå. De kan sätta ord på egna och andras upplevelser. De är också 

medvetna om de olika rollerna som kan urskiljas, medlöpare, förtryckare och 

utsatt. Att alla måste ta och se sitt ansvar. Detta framgår genom samtal med 

eleverna, dels om vardagliga ting som under lektioner med forumspel.  

 

Klasslärare A: Inte enbart men som en del i ett arbetssätt. 

 

Klasslärare B: Det har jag inte. I ”min” klass som jag och en kollega tog över HT-

06 visade det sig att det förekom mobbning som enligt eleverna hade hållit på 

sedan några år tillbaka. Vi har väldigt aktivt arbetat med detta på många olika 

sätt, bl a forumspel med dramapedagog. Jag tror absolut att det är en viktig del i 

arbetet mot t ex mobbning. Men det krävs en insats på samtliga nivåer, en helhet. 

 

10. I vilket syfte tycker ni att forumspel ger bäst resultat? 

 

Dramapedagogen: Att belysa situationer och att man kan se saker ur olika 

perspektiv. De äldre eleverna får möjlighet att sätta ord på vad som händer och 

se sammanhang mellan vad någon gör och vilka konsekvenser det blir av det. 

Medan de yngre eleverna ser sammanhang men kan inte sätta ord på det i lika 

stor utsträckning som äldre barn (8 år och uppåt). Genom att man belyser 

situationer så ger man eleverna chans att ta ställning och att se att man kan göra 

någon förändring för att det ska bli bättre. Man ger eleverna möjlighet att våga 

agera i en situation så att de vågar att göra det om motsvarande situation skulle 

dyka upp i verkligheten. 

 

Klasslärare A: Det är ett verktyg som erbjuds de elever som inte har så väl 

utvecklad naturlig empatisk förmåga. 
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Klasslärare B: Vet ej om jag förstår frågan. Jag tror att forumspel är ett väldigt bra 

verktyg, tillsammans med andra, när man vill få eleverna att utveckla empati, att 

stå för sina egna åsikter, att våga reagera och lita till sin egen förmåga och sina 

egna känslor.  

 

11. Hur kan man se att detta är ett bra sätt att arbeta på med eleverna? 

 

Dramapedagogen: Man ser att eleverna är delaktiga och engagerade och de 

sätter ord på orättvisor och blir berörda av spelen. 

 

Klasslärare A: Färre svåra konflikter, även om de väljer "fel konfliktlösning" så vet 

jag att de har tillgång till alternativa. 

 

Klasslärare B: Svårt att säga. Se svaren på tidigare frågor.  

 

12. Hur många gånger måste man arbeta med baren för att se resultat i det man 

vill uppnå med forumspel? 

 

Dramapedagogen: Kontinuerligt som en del i ett större värdegrundsarbete ca en 

gång per vecka är det optimala. Man kan arbeta med forumspel några veckor och 

sedan göra ett uppehåll så att man inte tjatar ut forumspelet. Under uppehållet 

som kan vara ca en månad så kör man andra övningar. Ibland kan man också ta 

upp forumspel spontant om det dykt upp något problem som eleverna vill ta upp, 

men alla måste vara med på det. 

 

      Klasslärare A: Tre gånger är en start - ju fler ju bättre. 

 

Klasslärare B: Vet ej. Men jag tror att det är viktigt att arbetet är ständigt 

pågående i en process, utan att för den sakens skull bli uttjatat och tråkigt. Viktigt 

med förberedande övningar, uppföljning, samtal, utvärdering, utveckling osv. 

 

13. På vilket sätt kan forumspel påverka barns utvecklande av empati? 
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Dramapedagogen: Att de ser andra och kan sätta sig in i roller och det blir då 

tydligt på något sätt. Om de själva inte kan känna något med rollfiguren så kan de 

ändå höra andras tankar och idéer om orättvisan och de känslor som väcks.   

 

Klasslärare A: När du har tränats att reagera på ett konstruktivt vis blir det mer 

lättillgängligt att lyckas. 

 

Klasslärare B: Se svaret på fråga 8. 

 

Utifrån intervjusvaren har vi letat efter återkommande ord och synonymer för att 

kunna kategorisera svaren och för att på så sätt få en övergripande och tydlig 

specifikation. De kategorier vi kom fram till var: behov, grupptrygghet, mod, 

empatiutveckling och engagemang. 

 

Behov: Enligt alla pedagogerna i vår undersökning så fanns det ett behov av att ha 

ett verktyg för att hjälpa barnen med självrannsakan och att utveckla sin empati. 

Därför startade de med forumspel. De anser att forumspel är ett bra verktyg för att 

utveckla barns empati och förståelse för andra. Som citatet nedan från intervjuerna 

beskriver: 

 
1. Hur kommer det sig att ni började med forumspel på er skola? 

 

Dramapedagogen: ”Det kändes som ett behov vi hade och eleverna behövde få hjälp 

med att se sin egen och andras del i konflikter och orättvisor. ” 

 

Klasslärare A: ”Behovet att elever kommer till självrannsakan.” 

 

Här framgår att det fanns ett behov av ett effektivt arbetssätt för att komma tillrätta 

med elevernas konflikthantering. 

 

Grupptrygghet: Samtliga intervjuade pedagoger påpekar att för att arbeta med 

forumspel så behöver eleverna känna en grupptrygghet och att introduktionen 

behöver vara lugn och trivsam. Dessutom uttrycker en pedagog att det är viktigt med 

en sammansvetsad grupp. 
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4. Hur förbereder man gruppen före ett forumspel? 

 

Dramapedagogen: Det viktigaste är att arbeta med tryggheten i gruppen länge innan man börjar 

med forumspel. Så att barnen vågar vara sig själva och våga gå in i roll och göra förändring i 

gruppen. Så det är väldigt viktigt att ha en grundtrygghet i gruppen och att arbeta med elevernas 

självförtroende. Annars blir det lätt att de hackar på varandras förslag som leder till förändring. 

 

Klasslärare B: Genom olika värderingsövningar, t ex 4 hörnsövningar där eleverna övar sig i att 

stå för sina åsikter och att acceptera varandras åsikter. Viktigt med en sammansvetsad grupp och 

ett tillåtande klimat i klassen. 
 

Mod: Intervjuresultatet visar att genom att ha en grundtrygghet kan man arbeta med 

elevernas självförtroende som behövs för att man ska kunna utveckla sin empati 

genom forumspel.  

 
10. I vilket syfte tycker ni att forumspel ger bäst resultat? 

 

Dramapedagogen: […] Man ger eleverna möjlighet att våga agera i en situation så att de vågar att 

göra det om motsvarande situation skulle dyka upp i verkligheten. 

 

Klasslärare B: […] att stå för sina egna åsikter, att våga reagera och lita till sin egen förmåga och 

sina egna känslor.  

 

Grupptryggheten behövs också för att eleverna ska våga ta ställning och komma 

med synpunkter på lösningar i forumspelet vilket i sin tur leder till att de vågar gå in i 

roll, agera och ta ställning. Detta leder även till att de vågar stå för sina egna och kan 

acceptera andras åsikter.  

 

Empatiutveckling: De intervjuade pedagogerna anser att forumspel väcker känslor 

och tankar hos eleverna genom att de får testa själva och sätta sig in i andras 

känslor, situationer och roller. Eleverna får enligt pedagogerna även en ökad 

medvetenhet om sin egna och andras del i olika konflikter och situationer genom att 

de får möjlighet att belysa dessa ur skiftande perspektiv. Dessutom blir eleverna 

berörda av det de medverkar i och det de ser i forumspel. Även de som till synes inte 

deltar i lektionen tar del av de övriga elevernas tankar och idéer. Den ökade 

medvetenheten och det faktum att de får sätta sig in i andras känslor, leder till att 
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eleverna kan ta ställning i många vardagliga situationer och att de får möjlighet till en 

ökad empatiutveckling. Dramapedagogen:  

 
Eleverna får sätta sig in i andras känslor när de går in i roll eller diskuterar orättvisor. De sätter 

upp egna upplevelser och ser allas roll i olika situationer och även sin egen. Alla elever är 

delaktiga på något sätt och utvecklar sin empati. Alla kanske inte vågar delta i spelet men 

diskuterar det med kamraterna under och efter spelet.   

 

Efter att vi hade slutfört observationerna berättade dramapedagogen om att elever 

som till synes är oengagerad och ointresserad ofta går från lektionen med nya idéer 

och upplevelser och därför också får med sig starka upplevelser därifrån. Hon tyckte 

sig se stora förändringar efter att de använt forumspel ett tag. Dramapedagogen:  

 
Eleverna visar på en större medvetenhet om situationer som kan uppstå. De kan sätta ord på 

egna och andras upplevelser. De är också medvetna om de olika rollerna som kan urskiljas, 

medlöpare, förtryckare och utsatt. Att alla måste ta och se sitt ansvar. Detta framgår genom 

samtal med eleverna, dels om vardagliga ting som under lektioner med forumspel.  

 

Däremot kunde inte klasslärare B se några tecken på att forumspel utvecklat empatin 

hos eleverna i hennes klass. 

 

 

Engagemang: Pedagogerna beskriver att eleverna får sätta upp forumspel kring 

egna upplevelser och att det leder till att eleverna blir mycket engagerade i frågor 

som behandlas genom forumspel. Detta syns då de diskuterar livligt på lektionerna 

och att de provar forumspel på raster för att se om de övriga eleverna blir 

involverade. Dramapedagogen beskriver det så här: ”Genom att man belyser 

situationer så ger man eleverna chans att ta ställning och att se att man kan göra 

någon förändring för att det ska bli bättre. Man ger eleverna möjlighet att våga agera 

i en situation så att de vågar att göra det om motsvarande situation skulle dyka upp i 

verkligheten.” Enligt henne är även de elever som inte verkar delta engagerade då 

de tar till sig kamraternas diskussioner och idéer. Om man låter dem få den tid de 

behöver kan de senare börja medverka i forumspelen. 
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4.2 Observationresultat 

 

Observationerna hålls dels i musiksalen och dels i en speciell dramasal. Musiksalen 

är ljus och rymlig med högt i tak. Längst fram i salen finns en scen på vilken det står 

diverse instrument och på golvet är stolar placerade i rader vända mot scenen. 

Temperaturen är behaglig och ljuset inte för påträngande. Där är två av de tre 

lektionerna placerade – den första och den sista. Dramasalen är mindre och belägen 

i källaren. Väggarna är kakelklädda, det är kallare, färre detaljer och färre stolar. 

Samlingen där hålls på golvet och eleverna sitter på var sin dyna. Den andra 

lektionen är lokaliserad här.  

 

Observationerna visade på skillnader mellan de olika lektionstillfällena som kan bero 

på miljön. Vid de tillfällen som var i musiksalen var klasserna mer aktiva än den 

klassen som var i dramasalen. Nedanstående exempel visar på detta. 

 

Exempel 1 på elevers forumspel i musiksalen 

 

Några tar en mössa från en kille och börjar kasta mellan sig. De tvingar honom att 

utföra kränkande handlingar, som att gå ner på knä och be om mössan. De kallar 

honom fula ord.  

 

Eleverna är mycket ivriga att få komma med förslag till förändring och börjar innan 

spelet är riktigt klart så läraren måste upprätta en turordning. Efter spelet diskuteras 

om detta är ok, vilka som är medlöpare, förtryckare och utsatt i spelet. 

 

En lösning är att en kille byter ut en medlöpare och ger mössan till honom. En kille till 

med samma förslag. En tjej kommer med förslaget att inte ha mössan på sig. En tjej 

till kommer med samma förslag. Nästa förslag är att den utsatte bråkar emot och inte 

låter dem ta mössan. Ytterligare en kommer med samma förslag. 

 

Exempel 2 på elevers forumspel i dramasalen 
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Två leker på golvet och de andra går runt dem och sätter lappar på ryggen och gör 

grimaser bakom deras ryggar. Det är även en pojke som sparkar boll och som också 

blir utsatt.  

 

Dramapedagogen: ”Vad är det ni har sett? Är det okej? Kan det hända på riktigt?” 

Barnen återberättar och svarar att det inte är snällt och att det kan hända. 

Diskussioner om vilka som är utsatta, förtryckare och medlöpare samt vilka som kan 

bytas ut följer.  

 

Vid återuppspelet är det ingen som stoppar utan läraren går in och fryser spelet och 

frågar: ”Är detta okej?” Eleverna är överens om att det inte är bra och kommer med 

förslag till förändring. Genom hela spelet är det läraren som fryser och eleverna 

kommer först då med förslag till förbättring. De förslag på förbättringar som eleverna 

kommer med är: byt ut en medlöpare och säg att det de gör är elakt, någon går in 

och tar bort lapparna från ryggen. 

 

Vid några tillfällen bryter dramapedagogen spelet och håller upp en ”tankebubbla” 

över någon i spelet och frågar vad de andra tror att han/hon tänker. Detta händer 

både den förtryckte, förtryckaren och medlöparna.  

 

Vid varje lektionstillfälle går dramapedagogen igenom vad som gäller i forumspel, att 

det ska vara med medlöpare, en utsatt och förtryckare, minst en av varje. Att man 

kan byta ut den utsatte och medlöparna och att spelet ska sluta i tragedi, orättvisa 

eller elände. Hon tar även upp att man ska hitta på rollnamn och inte använda sitt 

eget eller någons i klassen och inte heller att man spelar sig själv. Detta för att ingen 

ska känna sig utsatt av situationen och att alla ska kunna sätta sig in i någon annans 

situation och kunna våga. 

 

Innan eleverna genomför spelet uppmanar läraren att man först spelar upp spelet 

och diskuterar konflikten/orättvisan. Sedan ska man spela upp forumspelet igen och 

då får åskådarna gå in och stoppa och ge förslag till förändringar. När någon har 

kommit med förslag och gått in i roll frågar alltid läraren innan han/hon sätter sig igen 

om han/hon är nöjd med sin insats. Hon är dessutom noga med att få eleverna att ta 
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de roller som inte är lika dem. De som inte brukar säga ifrån kan få tillfälle att lära sig 

det genom att ta starkare roller till exempel.  

 

Behov: I anslutning till observationerna framgick inte vad de olika klasserna har för 

behov av forumspel och hjälp till utveckling av empati. 

 

Grupptrygghet: Observationerna visade på att dramapedagogen försökte stärka 

grupptryggheten genom olika övningar där man kunde se att eleverna vågade ta i 

varandra och även tala inför varandra samt att våga använda kroppsspråk och 

uttrycka sina tankar och känslor. I observationen såg man också att de lyssnade på 

varandra.  

 

Mod: Genom observationerna framgår att eleverna vågar ta ställning, säga stopp och 

tycka att handlingen är fel. De vågar även stå för sina åsikter och komma med 

synpunkter och förslag till förändring. Observationerna visar att eleverna vågar gå in i 

roll och agera för att visa sitt förslag till förbättring. En företeelse till som visar på att 

eleverna har mod vid arbete med forumspel är när de diskuterar efter forumspelen. 

Vid ett tillfälle frågar dramapedagogen: ”Vad var det för tanke bakom spelet, kan det 

hända på riktigt, vad har ni själva för förslag till förändring?” En elev svarar: ”Ja, det 

kan hända på riktigt och vårt förslag är att medlöparna inte ska hänga på utan vara 

emot oss (förtryckarna).”  Här kan man tolka situationen som att de vågar stå för sin 

åsikt och berätta för klassen. Dock visar materialet på en viss skillnad mellan de olika 

klasserna i observationerna. En av klasserna har sin lektion i dramasalen som är 

belägen i källaren och är inte lika tilltalande som musiksalen där de andra lektionerna 

hålls. Den klassen är inte lika aktiv att komma med förändringar till spelet. 

Dramapedagogen bryter och stoppar för att de ska ge sina förslag. 

 

Empatiutveckling och engagemang: Observationerna visar på engagemang och 

motivation hos eleverna då de blir ivriga att få komma igång med sina forumspel, 

endast en elev vill sitta vid sidan och lyssna. De är även mycket entusiastiska att få 

komma med förslag till förändringar, redan innan forumspelet ens kommit till slutet. 

Genom att de stoppar forumspelet har de skaffat en åsikt som de kan stå för och ger 

ett förslag till förbättring. De visar också att de har förmåga att sätta sig in i andras 

situation genom att de bryter när de ser att någon mår dåligt och kommer med 
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förslag till lösningar för att få alla deltagare i forumspelet att må bra. Genom de 

diskussioner som förs under våra observationer visar eleverna även att de har 

känslor och förståelse för andra genom deras synpunkter och de muntliga förslag de 

lämnar. Dramapedagogen frågar efter varje spel: ”Vad är det ni har sett? Är det okej? 

Kan det hända på riktigt?” Eleverna kommer med åsikter och synpunkter: ”Det inte är 

sjysst att göra så. Visst kan det hända, det har jag sett.”  De lyssnar även på 

varandra. De äldre eleverna stoppar spelen oftare och går oftare in i roll än de yngre 

vilket visar på att en utveckling av empati och mod har skett efter längre tid. Eleverna 

visar på ett stort engagemang när de inte vill sluta utan hellre jobbar in på rasten. Det 

visar att de är engagerade i det de gör genom att de vill slutföra det och inte avbryta 

innan forumspelet är klart. 

 

4.3 Slutsats 

 

Undersökningen visar att eftersom barnen visar på engagemang vid arbete med 

forumspel och kommer med tydliga och bra förslag till förbättringar kan slutsatsen 

dras att deras empatiska förmåga kan stärkas och utvecklas genom användandet av 

forumspel. Dock visar intervjuerna på viss skillnad i uppfattningen om forumspels 

effektivitet hos de berörda lärarna. 

 

Observationerna visade på att eleverna 

 

 lyssnar på varandra 

 blir engagerade av forumspel 

 bryter det pågående forumspel vid felaktig behandling 

 kommer med lösningar till förbättringar i forumspel 

 diskuterar rätt och fel i forumspelen 

 visar känslor  

 

Genom observationerna framgår att forumspel är ett arbetssätt som kan hjälpa barn 

att utveckla sin empatiska förmåga då det är roligt och engagerande. Detta arbete 

ger fördjupad kunskap om forumspel och vad pedagoger behöver tänka på när de 

använder sig av det i skolan. Det framgår även att elever visar engagemang och 
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intresse för de egna och andras forumspel. Dessutom visar observationerna att 

barnen tycker att det är roligt på lektionerna. Detta arbete visar på att forumspel är ett 

effektivt arbetssätt för empatiutveckling men att den används väldigt sällan av 

pedagoger eftersom det varit svårt att få tag i praktiserande dramapedagoger. I 

observationerna går empatiutveckling och engagemang ihop, det är genom 

engagemangen som man upplever empatiutvecklingen.  

 

Intervjuerna visar att pedagogerna tycker att forumspel är ett bra arbetssätt för 

utvecklande av barns empatiska förmåga och att det måste fortgå hela tiden som en 

förebyggande åtgärd. De olika pedagogerna har dock olika synpunkter på 

forumspelets egenvärde. På den undersökta skolan kan dramapedagogen se 

utveckling i barnens empati som hon tycker sig kunna referera till forumspel. Däremot 

tycker inte den ena klassläraren att någon skillnad kan noteras i hennes klass och 

som hon tyckte kunde hänvisas till just forumspel. Exempel ur intervjuerna: 

 
9. Har ni sett några förändringar på er skola som ni tror kan bero på forumspel? 

 

Dramapedagogen: ”Eleverna visar på en större medvetenhet om situationer som kan 

uppstå. De kan sätta ord på egna och andras upplevelser. De är också medvetna om 

de olika rollerna som kan urskiljas, medlöpare, förtryckare och utsatt. Att alla måste ta 

och se sitt ansvar. Detta framgår genom samtal med eleverna, dels om vardagliga ting 

som under lektioner med forumspel.” 

 

 

Klasslärare B: ”Det har jag inte. I ”min” klass som jag och en kollega tog över HT-06 

visade det sig att det förekom mobbning som enligt eleverna hade hållit på sedan 

några år tillbaka. Vi har väldigt aktivt arbetat med detta på många olika sätt, bl a 

forumspel med dramapedagog. Jag tror absolut att det är en viktig del i arbetet mot t ex 

mobbning. Men det krävs en insats på samtliga nivåer, en helhet.” 
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4.4  Metodkritik 

 

Enligt Patell/Davidsson kan observationer vara tidsödande men vi tycker att det har 

varit en bra och effektiv undersökningsmetod. Vi har fått fram bra underlag vid få 

tillfällen och vi tyckte inte att de var så krävande som Patell/Davidssons bok gav 

intryck av. Hade varje observation var längre eller om de legat efter varandra kunde 

de ha känts jobbigare. Däremot anser vi att vi hade behövt göra fler observationer 

och intervjuat fler dramapedagoger för att få ett bredare underlag till vår uppsats. Det 

hade gett oss mer kunskap om empatiutveckling genom forumspel samt fler 

synpunkter om detta sätt att arbeta. 

 

I detta arbete har det utförts få intervjuer och bara en intervju riktigt väl. Fler hade 

varit att föredra men eftersom det bara var dramapedagogen som kunde ge de mest 

givande svaren i just denna undersökning fanns inga fler att tillgå.  

 

5 Diskussion  
 

Genom att undersöka hur forumspel kan bidra till att utveckla barns empatiska 

förmåga krävs en fördjupning vad empati är dels genom litteraturstudier och dels 

genom att fråga de pedagoger vi kom i kontakt med:  

 
7. Vad innebär ordet empati för dig? 

 

Dramapedagogen: Att kunna sätta sig in i andra människors situation och känslor och att känna 

med dem. 

 

Klasslärare B: Empati = medkänsla för andra. En förmåga att kunna sätta sig in i hur någonting 

kan upplevas för någon annan. För mig är det en så grundläggande och livsviktig förmåga som 

alla bör ha till hundra procent att jag lägger väldigt mycket tid vid det i min undervisning och när 

jag försöker forma mina elever. Det handlar om att vara medveten om vad man gör och att tänka 

innan man gör eller säger någonting […] 
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Arbetet utgår från betydelsen att empati är att man har förmåga att kunna gå ur sig 

själv en stund för att förstå och känna med andras känslor och situation. 

 

Ett arbete som handlar om människans utvecklande av sin medvetenhet kan inte 

göras utan att nämna George Herbert Mead. Hans teorier om människans 

förutsättningar att utveckla sitt medvetna jag utgår från att hon behöver interagera 

med medaktörer för att kunna utvecklas. Han har haft stor påverkan på 

utvecklingspsykologin och hans teorier utgår ifrån att all mänsklig utveckling är 

beroende av social interaktion och att människan är reflekterande och rationellt 

intelligent samt att det är genom andra som människan blir medveten om sig själv. 

Det är från denna utgångspunkt som vi gjort detta arbete. För att se hur forumspel 

som arbetssätt kan användas vid utvecklande av barns empatiska förmåga har vi 

gjort observationerna och tolkat intervjusvaren ur Meads synvinkel. 

 

Den första april 2006 trädde den nya lagen mot all kränkande behandling i kraft och 

syftet med den nya lagen är förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla 

elevers trygghet i skolan. Riksdagen fattade beslutet och lagen trädde i kraft den 1 

april 2006. All kränkande behandling ska nu extra uppmärksammas i skolor och 

åtgärder ska genast sättas in. Därför är det viktigt att skolan hittar bra metoder för att 

arbeta mot kränkande behandling och utveckla en god social kompetens och deras 

empatiska förmåga. Vad ligger bakom denna nya lag? Kan det vara så att skolor inte 

kan hitta verksamma metoder för att arbeta med detta eftersom det funnits behov av 

att förstärka lagen? Detta arbete visar att forumspel är ett arbetssätt för att motverka 

och förebygga kränkande behandling då barnen får en erfarenhet och kunskap om 

andra barns känslor. Intervjuerna visar att genom forumspel kan barn få en möjlighet 

att sätta sig in i andras situationer. De barn som är de starka i gruppen kan även få 

tillfälle att känna hur det kan kännas att bli kränkt i olika situationer. De elever som 

inte brukar våga opponera sig får också chansen att känna efter hur det känns att 

säga ifrån och kan växa för att senare våga stå på sig även i verkligheten. När 

dramapedagogen i vår undersökning arbetar med forumspel brukar hon även låta 

eleverna föra en diskussion efter spelen för att utröna om de fått ut något av 

forumspelet och för att få fram de olika känslor som upplevts. Detta leder till att 

eleverna får tillfällen utveckla sina tankar om samspel med andra. Förutom de 

individuella utvecklingarna brukar även gruppen genomgå förändringar vilket ger 

 37



gemenskapen i gruppen stora möjligheter att utvecklas och vidare ge eleverna en 

trygghet att utveckla både empati och förståelse för andra.  

 

Litteraturstudierna visar att forumspel behöver pågå hela tiden och inte bara som 

tillfällig lösning när problem uppstått. När vi sökte efter någon dramapedagog till 

arbetet stötte vi på svårigheter för det visade sig att inte många skolor använder sig 

av forumspel. Vi har funderat på varför då detta arbete visat på att det är ett effektivt 

arbetssätt för utvecklande av empatisk förmåga. Är det så att lärarna tror att det är ett 

tidskrävande arbetssätt och använder sig av andra sätt istället? I detta arbete har det 

visat sig att det tar längre tid och kraft att till exempel diskutera och tillrättavisa 

barnen efter en konflikt. Är det kanske så att lärare känner osäkerhet inför forumspel 

och har för lite kunskap om det? Även de fyra lärare som förekommer i detta arbete 

har skilda uppfattningar om forumspelets effektivitet. En av klasslärarna till exempel, 

tyckte sig inte kunna notera någon skillnad i klassen som hon tyckte kunde hänvisas 

till de forumspel som genomförts i hennes klass. 

 

Mot ovan nämnda bakgrund kan det vara intressant att fundera över orsakerna till de 

intervjuade lärarnas skilda uppfattning om forumspels effekter på utvecklandet av 

empatisk förmåga och kring behovet av att använda just forumspel som arbetssätt. 

Det kanske bara är i den tvivlande lärarens klass som eleverna inte gjort några 

framsteg. Vad beror det i så fall på? Kan det vara uppföljningen i klassrummet det 

beror på eller har inte eleverna tagit till sig kunskap genom forumspel? Kan det vara 

så att det har skett utvecklingar som läraren inte hänvisar till forumspel eller kanske 

inte ens upptäckt? Eller kanske det är dramapedagogen som har en övertro på 

forumspel och tillskriver alla positiva förändringar till forumspel trots att det är andra 

bakomliggande faktorer som verkat? I så fall gör även den andra klasslären det 

också, hon tyckte sig också se positiva förändringar i sin klass. 

 

Genom intervjuer och litteraturstudier framkom att grupptryggheten är viktig för att 

forumspel ska vara effektiv och eleverna ska våga delta i spelen. Under vår 

undersökning fann vi dessutom en skillnad i deltagandet som kan tillskrivas en annan 

faktor, nämligen miljön, vilket litteraturen inte påvisat något om. Två av klasserna – 

den första och den sista - genomförde sin lektion i musiksalen med rymd och ljus. 

Där var trevligt och inbjudande och de eleverna deltog friskt och bytte ut sina 
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spelande kamrater ofta och gärna. Den andra klassen hade sin lektion i den mindre 

dramasalen som var belägen i källaren. Väggarna och golven var kalla och salen 

kändes trång. Där var eleverna betydligt mindre aktiva, dramapedagogen fick stoppa 

och fråga dem om deras idéer genom hela lektionen. Var det bara en tillfällighet eller 

kan skillnaden tillskrivas miljön? Borde i så fall inte dramasalen på den aktuella 

skolan flyttas och göras mer inbjudande? Vad kommer det sig att dramasalen har 

försummats på denna skola?  

 

Arbetet har gett funderingar om vad som händer om någon inte vill vara med och 

delta och hur man som pedagog kan nå dessa elever och få dem att utveckla sin 

empati. Dramapedagogen som intervjuats i detta arbete sa att elever som till synes 

inte deltog ändå var med på sitt eget sätt genom att iaktta och lyssna. De går oftast 

från lektionen med många nya tankar och kan komma att delta i senare forumspel. 

Det viktiga är att ge eleverna den tid de behöver. Även Byréus skriver om detta. ”Alla 

är med på sitt sätt efter förmåga och intresse. Är man innanför rummets fyra väggar, 

deltar man i verksamheten. Det är lärarens uppgift att skapa en så trygg och tolerant 

stämning i gruppen att fler och fler vågar delta aktivt även i lekar och spel. Man kan 

aldrig tvinga någon.” (2001, s.95) Men troligen behöver man börja med forumspel i 

ganska låga åldrar så att de blir bekanta med metoden och vågar mer. Startar man 

senare kanske många annars kan bli hämmade.  

 

Undersökningen har visat att forumspel är ett bra arbetssätt och att barn utvecklar sin 

empatiska förmåga genom att de får möjlighet att prova på andras utsatthet och 

därför kan förstå hur de kan känna. Vi har fått svar på våra frågor men det har även 

gett nya frågor, varför är det så få som arbetar med forumspel? Beror detta på att de 

tror att de inte har tid, har de inte kunskap om forumspel eller brister kunskaperna i 

hur eleverna utvecklar sin empati? Vid fortsatt fördjupning skulle vi ta reda på var 

bristerna ligger, varför används forumspel inte oftare och på fler skolor för att 

utveckla barns empatiska förmåga? 

 

 

 39



6 Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete var att undersöka om och hur forumspel kan bidra till barns 

utvecklande av empati samt att öka vår kunskap om och förståelse om forumspel. 

Dessutom att ge andra pedagoger möjlighet att få ökad kännedom om forumspel och 

barns utveckling av empati. 

 

I läroplanen står det att skolan ska hjälpa till att fostra barnen och att hjälpa dem att 

bli demokratiska medborgare i samhället. Litteraturstudier, observationer och 

intervjuer med pedagoger visar i detta arbete att forumspel är ett sätt att arbeta för att 

hjälpa barn utveckla sin empati. Det framgick även att lärarna tycker sig se ett behov 

av en effektiv metod att arbeta med empatiutveckling. Trots detta verkar inte 

forumspel användas i de flesta skolor. 

 

Vi har använt oss av observationer vid tre tillfällen och intervjuat fyra pedagoger och 

en dramapedagog samt läst litteratur i ämnet. 

 

Genom litteraturstudier har kartlagts hur man arbetar med forumspel, hur barn 

utvecklar empatisk förmåga samt vad empati är.  Vidare har beskrivits forumspelets 

roll i skolan, vad man har för mål med forumspel och vad man behöver tänka på 

innan man startar arbetet och under tiden man arbetar med forumspel. 

Värdegrunden, begreppet empati och de rådande styrdokumenten har tolkats.  

 

Arbetet har gett svar på våra två huvudfrågor, Kan forumspel bidra till att utveckla 

barns empatiska förmåga? Om så, på vilket sätt? Men det har även gett tre nya frågor: 

 

 Varför används inte forumspel oftare?  

 Tycker lärare att de inte har tid?  

 Brister det i kunskap om forumspel eller i hur eleverna utvecklar sin empati? 
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Intervjufrågor Bilaga 1 

 

1. Hur kommer det sig att ni började med forumspel på er skola? 

 

2. Är forumspel tidseffektivt, dvs. är den tid man lägger ner på metoden effektiv i 

förhållande till andra metoder? 

 

3. Hur gamla bör eleverna vara för att genomföra forumspel? 

 

4. Hur förbereder man gruppen före ett forumspel? 

 

5. Är det något som man särskilt måste tänka på? 

 

6. Vad behöver man tänka på för att forumspel ska bli så effektivt som möjligt? 

 

7. Vad innebär ordet empati för dig? 

 

8. Vad ser ni utifrån era erfarenheter att man kan åstadkomma med forumspel? 

Kan forumspel t ex påverka barnens utvecklande av empati? 

 

9. Har ni sett några förändringar på er skola som ni tror kan bero på forumspel? 

 

10. I vilket syfte tycker ni att forumspel ger bäst resultat? 

 

11. Hur vet du att det är så? 

 

12. Hur kan man se att detta är ett bra sätt att arbeta på med eleverna? 

 

13. Hur många gånger måste man arbeta med baren för att se resultat i det man 

vill uppnå med forumspel? 
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Lektionstillfälle 1.    Bilaga 2 

 

Denna observation skedde i en klass 6 som inte spelat forumspel tidigare under 

denna termin, men tidigare terminer. Den var i musiksalen. 

 

De började med en lek där en elev var monster och de andra eleverna var robotar. 

De skulle röra sig efter olika toner och monstret skulle försöka att ta robotarna. 

Genom leken fick de kroppskontakt, kroppsspråk och rörelse. Eleverna fick också 

prova två och två att den ena skulle försöka att övertala den ena att få på något den 

inte vill denna person var först velig och i nästa övning bestämd när övertalningen 

pågick. Efteråt diskuterade eleverna om det var någon skillnad att övertala en som 

var velig eller bestämd och hur det kändes i de olika rollerna. 

 

Sedan diskuterade de vad forumspel var och vilka regler som gällde under 

forumspelet. Eleverna delades upp i fyra grupper och fick vars tio minuter på sig att 

skapa ett dilemma som sluta i elände. Eleverna kom igång omedelbart och alla var 

delaktiga och de fördes livliga diskussioner. Eleverna i de olika grupperna lyssnade 

när någon pratade och de fick fram sina åsikter och synpunkter under dessa tio 

minuter. När tiden var slut så samlades alla i salen och en av grupperna startade sitt 

forumspel. Den handlade om två pojkar som delade på godis och den tredje pojken 

knycker godiset och de första två började att gråta. Två flickor står som medlöpare 

och skrattar och skriker åt de gråtande pojkarna. Efter uppspelet diskuterades om 

detta kunde hända på riktigt och vilka spelar man kunde byta ut.  

 

Gruppen gör uppspelet igen och eleverna fick gå in och stoppa vid de ställen där 

dem ville göra förändringar. Förändringar som görs är att de mobbar mobbaren 

tillbaka, en annan går in och stoppar mobbaren. Eleverna kommer med många 

förslag till förändring muntligt som inte framförs i forumspelet. Diskussioner förs hela 

tiden i grupp och i par om upplevelser, känslor och förståelse hur andra känner. 

Tiden går mot sitt slut men gruppen vill hålla över en stund så att en grupp till får 

redovisa sitt forumspel klart. 

 

Dem andra forumspelet handla om en kille som spelade dator och en grupp 

ungdomar går fram och bär bot honom. Hela tiden skriker pojken som blir bortburen. 

 44



Han kommer tillbaka gråtande och med blött hår. De diskuterade händelsen och 

känslor som uppstod. Förändringar som gjordes när de spelade en andra gång var 

att en medlöpare hindra de andra att bära bort pojken. Vid ett annat tillfälle byts den 

förtryckte ut och göt motstånd istället. Någon annan byter ut en medlöpare och börjar 

slåss mot förtryckaren.  

 

Vid båda spelen måste dramapedagogen gå in och avbryta för att tiden är knapp 

eleverna opponerar sig och vill inte sluta. Lektionen är slut och de elever som inte fått 

göra sitt forumspel blir besvikna men lovas att få göra det vid nästa lektionspass som 

de har. 

 

Lektionstillfälle 1, klass 6 

Elever Stoppar 

forumspel 

Kommer med 

lösningsförslag 

Går 

in i 

roll 

Diskuterar 

ämnet 

Verkar 

ointresserad 

Har gjort  

forumspelet

Elev 1  1  3  1 

Elev 2  1  3  1 

Elev 3    3  1 

Elev 4 1 1 1 3  1 

Elev 5  1 - 3  1 

Elev 6  1 - 4  ** 

Elev 7  1  4  ** 

Elev 8  1  3  ** 

Elev 9 1 1 1 7  ** 

Elev10 1 1 1 5  ** 

Elev 11    3  ** 

Elev 12 1 1 1 4  ** 

Elev 13 1 1 1 2 1* ** 

Elev 14    3  ** 

Elev 15    2  ** 

Elev 16    2  ** 

Elev 17    1  ** 

Elev 18  1 - 1  ** 
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Elev 19    1  ** 

Elev 20    1  ** 

Elev 21    2  1 

Elev 22 1 1 1 1  1 

Elev 23 1 1 1 2  1 

Elev 24 1 1 1 1  1 

Elev 25    2  1 

Läraren ”fryser” spelet 6 ggr 

 

*sitter och kastar en kapsyl i luften en stund och verkar inte titta på spelet. 

 

**deltar inte i något eget skapat forumspel pga. tidsbrist, lektionen tar slut och de 

får göra sina spel vid nästa tillfälle. 

 

”-” betyder att man kommit med ett förslag till förändring men har nekat till att gå in i 

roll. 

 

Lektionstillfälle 2. 

 

Denna lektion gjordes i en klass fem. Även denna klass har tidigare spelat forumspel, 

men inte denna termin. Denna lektion utspelar sig i dramasalen. 

 

De startade med att summera sina tankar från förra tillfället och en boll går runt och 

den som har bollen får tala. Efter denna inledning talar hon om att de skulle göra 

sketcher om kränkningar som sker bakom ryggen på någon. Olika förslag på 

kränkningar bakom ryggen skrivs upp på tavlan och eleverna får komma med förslag. 

Exempel på idéer: viska, lappar på ryggen, skitsnack, grimasera, himla med ögon, 

spotta i någons glas när den går och hämtar mer mat mm.  

 

De delas upp i fyra grupper och alla i grupperna diskuterar och alla verka 

engagerade och kommer i gång direkt. När någon pratar lyssnar de andra och alla får 

komma med idéer. Efter femton minuter samlas all i salen och alla grupper vill spela 

först.  
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Forumspel 1 

Två leker på golvet och de andra går runt dem och sätter lappar på ryggen och gör 

grimaser bakom deras ryggar. Det är även en pojke som sparkar boll och som också 

blir utsatt.  

 

Dramapedagogen: ”Vad är det ni har sett? Är det okej? Kan det hända på riktigt?” 

Barnen återberättar ”Det inte är sjysst att göra så. Visst kan det hända, det har jag 

sett.” Diskussioner om vilka som är utsatta, förtryckare och medlöpare samt vilka 

som kan bytas ut följer.  

 

Vid återuppspelet är det ingen som stoppar utan läraren går in och fryser spelet och 

frågar: ”Är detta okej?” Eleverna är överens om att det inte är bra och kommer med 

förslag till förändring. Genom hela spelet är det läraren som fryser och eleverna 

kommer först då med förslag till förbättring. De förslag på förbättringar som eleverna 

kommer med är: byt ut en medlöpare och säg att det de gör är elakt, någon går in 

och tar bort lapparna från ryggen. 

 

Vid några tillfällen bryter dramapedagogen spelet och håller upp en ”tankebubbla” 

över någon i spelet och frågar vad de andra tror att han/hon tänker. Detta händer 

både den förtryckte, förtryckaren och medlöparna.  

 

 

Forumspel 2 

 I det andra forumspelet var det en kille som kom gående och en annan kille och en 

tjej dunkade honom i ryggen och satte en lapp på hans rygg. Några stod bredvid och 

tittade på och skrattade.  

 

Efter spelet frågade läraren: ”Vad är det ni har sett? Är det okej? Kan det hända på 

riktigt?” Diskussioner kring detta förs. 

 

Därefter återkommer ”tankebubblan” och barnen får reflektera över vad de 

inblandade kan tänka om situationen. Inte heller i detta spel stoppar någon utan det 

är återigen läraren som fryser spelet. De förslag på förändringar som kommer denna 
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gång är att den förtryckte ifrågasätter de andras agerande, en medlöpare säger till 

förtryckaren, den förtryckte duckar och attackerar de andra. 

 

Efter spelet frågar läraren: ”Vad var det för tanke bakom spelet, kan det hända på 

riktigt, vad har ni själva för förslag till förändring?”  ”Ja, det kan hända på riktigt och 

vårt förslag är att medlöparna inte ska hänga på utan vara emot oss (förtryckarna).”  

 

Lektionspass 2, klass 5 

Elever Stoppar 

forumspel 

Kommer med 

lösningsförslag 

Går 

in i 

roll 

Diskuterar 

ämnet 

Verkar 

ointresserad 

Har gjort  

forumspelet

Elev 1    2  1 

Elev 2    3  1 

Elev 3  1 1 2  1 

Elev 4  1 1 3  1 

Elev 5    1  1 

Elev 6    1  1 

Elev 7  1 1 2  * 

Elev 8  1 1 2  * 

Elev 9    3  * 

Elev10  2 - 2  * 

Elev 11  1 1 2  * 

Elev 12    4  1 

Elev 13  1 1 3  1 

Elev 14    2  1 

Elev 15    5  1 

Elev 16  1 1 3  1 

Elev 17    3  1 

Elev 18    2  * 

Elev 19    3  * 

Elev 20    1  * 

Elev 21    2  * 

Elev 22    1  * 
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Elev 23    2  * 

Läraren ”fryser” spelet 7 ggr 

 

*deltar inte i något eget skapat forumspel pga. tidsbrist, lektionen tar slut och de 

får göra sina spel vid nästa tillfälle. 

 

”-” betyder att man kommit med ett förslag till förändring men har nekat till att gå in i 

roll. 

 

Lektionstillfälle 3 

 

Observationen är gjord i en sexa. Denna klass har inte heller haft forumspel denna 

termin, men tidigare terminer. Lektionen är i musiksalen. 

 

Efter en inledning där de talar om veckan som gått får eleverna blunda och lyssna på 

det som läraren säger. De ska tänka på någon som blir utsatt för en orättvisa. Det 

behöver inte vara de själva som sett eller varit med om händelsen. De som inte 

kommit på någon händelse får räcka upp handen och läraren ger förslag på vad det 

skulle kunna vara, t ex orättvisa från lärare, föräldrar, syskon, vänner etc. Eleverna 

tar ner händerna.  

 

Nu får de göra ett spel om sina tankar, alla måste vara delaktiga och nöjda med 

arbetet. De delas upp i grupper om fem i varje och börjar genast arbeta med sina 

forumspel. Alla får komma med idéer och alla lyssnar på varandras synpunkter. Efter 

20 min är de klara och kan spela upp sina spel.  

 

Forumspel 1 

Tre vill gå på puben och äta pizza och en fjärde frågar om hon får följa med. Först 

nekas hon men en i gruppen övertalar de andra att hon skulle få gå med. Hon blir 

knuffad så att hon behöver hem och byta kläder. De andra äter dyra pizzor och lurar 

henne så att hon blir kvar med notan. 

 

Efter spelet frågade läraren: ”Vad är det ni har sett? Är det okej? Kan det hända på 

riktigt? Vem är medlöpare, förtryckare, utsatt?” Eleverna diskuterar detta. 
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Spelet kommer igång igen. Först kommer muntliga förslag och sedan börjar de att gå 

in i roll. Det kommer bara två olika förslag till förändring, dels ska en medlöpare säga 

att de ska dela på notan, dels stoppar en medlöpare knuffen så att hon inte behöver 

gå hem men dessa lösningar återkommer flera gånger.  

 

Forumspel 2 

Fyra går till en kiosk och en köper godis och har bara råd till tre och bjuder de andra 

utom en, de säger att han är för tjock. Denne blir ledsen.  

 

Efter spelet frågade läraren: ”Vad är det ni har sett? Är det okej? Kan det hända på 

riktigt? Vem är medlöpare, förtryckare, utsatt?” Eleverna diskuterar detta och ger 

förslag på hur det kan blir bättre.  

 

En lösning var att de skulle köpa mer godis så att det räckte till alla. Nästa lösning var 

att expediten tog upp ett vapen och hotade förtryckaren så att han blev förtryckt 

istället. Ytterligare ett förslag var att expediten gav bort mer godis så att det räckte till 

alla. 

 

Forumspel 3 

Några tar en mössa från en kille och börjar kasta mellan sig. De tvingar honom att 

utföra kränkande handlingar, som att gå ner på knä och be om mössan. De kallar 

honom fula ord.  

 

Eleverna är mycket ivriga att få komma med förslag till förändring och börjar innan 

spelet är riktigt klart så läraren måste upprätta en turordning. Även här diskuteras om 

detta är ok, vilka som är medlöpare, förtryckare och utsatt i spelet. 

 

En lösning är att en kille byter ut en medlöpare och ger mössan till honom. En kille till 

med samma förslag. En tjej kommer med förslaget att inte ha mössan på sig. En tjej 

till kommer med samma förslag. Nästa förslag är att den utsatte bråkar emot och inte 

låter dem ta mössan. Ytterligare en kommer med samma förslag. 

 

Forumspel 4 
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En kille blir nedslagen efter att en tjej knuffat honom och hon ger honom skulden 

inför sina killkompisar. De kallar sig Ragge, Dagge och Spagge vilket leder till att 

läraren säger till dem att byta namn på den siste. Hon säger att de inte får använda 

namnet ”Spagge” och talar om varför. De byter ut namnet. Alla är åter väldigt ivriga 

och många händer i luften. De som har varit i roll måste ge de andra chansen att gå 

upp.  

 

En tjej går in i roll, byter ut en medlöpare och säger att man inte får slå andra. En kille 

går in i roll och byter ut den utsatte. Han byter håll och går i en annan riktning så att 

han inte blir knuffad. En tjej går upp men ångrar sig. En annan tjej går upp och byter 

ut tjejen som knuffades. Hon låter bli att knuffas och pratar bara bra om den utsatte 

så det blir inget slagsmål. 

 

Lektionstillfälle 3, klass 6 

Elever Stoppar 

forumspel 

Kommer med 

lösningsförslag 

Går 

in i 

roll 

Diskuterar 

ämnet 

Verkar 

ointresserad 

Har gjort  

forumspelet

Elev 1     3 * 

Elev 2    2  1 

Elev 3    1  1 

Elev 4    1  1 

Elev 5    1  1 

Elev 6 2 2 2 1  1 

Elev 7 3 5 3 5  1 

Elev 8 2 2 2 1  1 

Elev 9    1  1 

Elev10      1 

Elev 11      1 

Elev 12 3 3 3 1  1 

Elev 13 1 1 1 5  1 

Elev 14      1 

Elev 15 4 4 4 5  1 

Elev 16 1 1 1 1  1 
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Elev 17 2 2 2 3  1 

Elev 18 2 2 2 2  1 

Elev 19 1 1 1   1 

Elev 20 2 2 2   1 

Elev 21      1 

Läraren ”fryser” spelet 0 ggr 

 

*plockar med annat och verkar ointresserad. 

**deltar inte i egna spelet. 

 

 

Före varje lektionstillfälle var dramapedagogen noga med att gå igenom reglerna och 

att få eleverna att i sitt eget forumspel ta roller som inte är deras vanliga, de starka 

blir utsatta och blyga blir tuffa t ex. Efter observationerna pratade vi en stund med 

dramapedagogen och hon pekade då bl a på att man behöver notera antalet gånger 

elever går in i roll så att man aktivt kan styra mot en jämn fördelning mellan eleverna. 

Hon sa också att de som inte verkar delta oftast går ifrån lektionen med nya idéer 

och upplevelser och därför också lär sig mycket av spelen. 

 

 
 
 


