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Abstrakt
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida forumspel som pedagogisk metod kan 
bidra till att synliggöra och ge ökad förståelse för konflikter samt undersöka om eleverna kan 
lära sig nya sätt att hantera och/eller lösa konflikter genom att arbeta med forumspel i klassen.
Undersökningen  baserades  på  en  kvalitativ  forskningsmetod.  Eleverna  fick  under  två 
lektionstillfällen  arbeta  med  värderingsövningar  samt  forumspel.  Under  dessa  tillfällen 
insamlades data med hjälp av observationer av forumspel, intervjuer med fyra elever och en 
lärare. Forumspel visade sig vara en användbar metod för att synliggöra, ge ökad förståelse 
för konflikter samt lära elever nya sätt att hantera och/eller lösa konflikter. 

Nyckelord: Forumspel, konflikter, konflikthantering, lärande



Förord
Ett stort tack vill vi börja med att ge till den lärare som medverkat och möjliggjort denna 
undersökning och därmed gjort detta arbete möjligt. Trots att det var mycket annat att hinna 
med på skolan fann du tiden att ge oss de lektionstillfällen vi behövde för att kunna fullfölja 
vårt arbete. Vi vill också varmt tacka de elever vi fick möjligheten att träffa och arbeta med. 
Utan deras kunskaper, erfarenheter, kloka tankar och engagemang hade detta arbete inte varit 
möjligt. Slutligen vill vi även rikta ett tack till vår handledare som gett oss råd och vägledning 
på denna guppiga väg och haft tålamodet och engagemanget att leda oss vidare.

Frida Burlin och Jessica Metsähalme, Luleå 2008



ABSTRAKT                                                                                                                       ...................................................................................................................  2  

FÖRORD                                                                                                                           .......................................................................................................................  3  

INLEDNING                                                                                                                       ...................................................................................................................  6  

SYFTE                                                                                                                               ...........................................................................................................................  7  

BAKGRUND                                                                                                                      .................................................................................................................  7  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94                                                                                          ......................................................................................  7  

Barns inlärning                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  7  
Det lustfyllda lärandet                                                                                                                                              ........................................................................................................................................  8  
Leken                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  9  
Drama                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  9  

Konflikter                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  10  
Konflikter bland barn                                                                                                                                             ........................................................................................................................................  12  
Konflikthantering                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  12  
Nonviolent Communication                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  12  
Medling                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  13  
Dracon-metoden                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  13  

Forumspelets uppkomst                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  14  
Forumteater                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  14  
Forumspel                                                                                                                                                               ..........................................................................................................................................................  15  
Konflikthanteringsprocess inom forumspel                                                                                                           .......................................................................................................  16  
Varför aktiva värderingar                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  17  

METOD                                                                                                                            ........................................................................................................................  17  
Hermeneutik                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  18  
Förförståelse                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  18  
Försökspersoner                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  18  
Bortfall                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................  18  
Genomförande                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  18  
Praktiskt genomförande                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  18  
Observation                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  19  
Intervju                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  20  
Tillförlitlighet i undersökningen                                                                                                                             ........................................................................................................................  20  
Etiska ställningstaganden                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  21  

RESULTAT                                                                                                                     ................................................................................................................  22  

Sammanfattning av observationerna                                                                                                                      ..................................................................................................................  22  
Tankekarta                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  22  
Forumspel                                                                                                                                                               ..........................................................................................................................................................  22  
Exempel på elevernas forumspel från observationstillfälle 1                                                                                 .............................................................................  22  
Exempel på elevernas forumspel från observationstillfälle 2                                                                                 .............................................................................  23  

Resultat av elevernas intervjusvar                                                                                                                           .......................................................................................................................  23  
Synliggöra                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  23  
Förståelse                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  24  
Lära sig nya sätt att hantera och/eller lösa konflikter                                                                                             .........................................................................................  24  



Resultat av lärarens intervjusvar                                                                                                                            ........................................................................................................................  25  
Allmän inställning i klassen angående forumspel                                                                                                  .............................................................................................  25  

DISKUSSION                                                                                                                  .............................................................................................................  27  

Vetenskaplig metoddiskussion                                                                                                                                 .............................................................................................................................  27  

Pedagogisk metoddiskussion                                                                                                                                    ................................................................................................................................  27  

Resultatdiskussion                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  29  
Synliggöra                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  29  
Förståelse                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  30  
Lära sig nya sätt att hantera och/eller lösa konflikter                                                                                             .........................................................................................  31  
Forumspelets konflikthanteringsprocess                                                                                                                ............................................................................................................  32  
Slutsatser och egna reflektioner                                                                                                                              ..........................................................................................................................  33  
Förslag till fortsatt forskning                                                                                                                                  .............................................................................................................................  34  

KÄLLFÖRTECKNING                                                                                                     .................................................................................................  35  

Litteratur                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................  35  

Elektroniska källor                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................  36  

BILAGOR                                                                                                                        ....................................................................................................................  37  
Bilaga 1                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  37  
Bilaga 2                                                                                                                                                                   ...........................................................................................................................................................  38  
Bilaga 3                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  38  
Bilaga 4                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  41  

 



Inledning

”Forskning visar att skolklimatet har stor betydelse för elevernas välbefinnande och  
studieresultat. Man vet också genom modern hjärnforskning att möjligheten att ta in  
kunskap ökar om den emotionella och sociala kompetensen ökar” 

(Arvidsson, E. 2000).

Hur  skolan  ska  bedriva  sin  verksamhet  föreskrivs  av  läroplanen  som i  sin  tur  bygger  på 
skollagen. Av dessa dokument framgår vilken värdegrund skolan ska bygga på och vilka mål 
och riktlinjer som ska gälla för skolarbete i sin helhet. Av den nu gällande läroplanen, 1994 
års läroplan för det obligatoriska skolväsendet  framgår bland annat att ”Alla som arbetar i  
skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper” (Skolverket 
2006, s 8). 

Under  våra  verksamhetsförlagda  utbildningstillfällen  har  vi  observerat  konflikter  av  olika 
slag,  allt  från  vardagliga  konflikter  till  rena  trakasserier  och  förtryck.  Trots  läroplanens 
föreskrifter  och  riktlinjer  när  det  gäller  konflikthantering  har  vi  dock sett  en  del  fall  där 
skolans pedagoger av olika skäl inte tagit tag i situationerna på ett tillfredsställande sätt. I 
dessa fall  har skolan  därför  inte  kunnat  lära  eleverna att  se,  förstå,  hantera  och/eller  lösa 
konflikter. Vi tror att en anledning till att pedagoger inte ”tar tag i” konflikthantering kan vara 
att de inte har tillräckliga kunskaper om de olika metoder som finns att tillgå. 

Det finns idag ett flertal olika konflikthanteringsmetoder som är användbara i pedagogiska 
sammanhang,  ett  exempel  på  en  sådan metod  är  forumspel.  Under  vår  utbildning  har  vi 
kommit  i  kontakt  med  forumspel,  genom  en  kurs  på  universitetet  samt  under  vår 
verksamhetsförlagda utbildning på Kulturskolan, och det var då vårt intresse för forumspel 
väcktes.  De  forumspel  som  vi  sett,  deltagit  i  och  läst  om  handlar  i  det  stora  hela  om 
värderingsövningar.  Eleverna  får  i  forumspelet  spela  upp  olika  scener  som  handlar  om 
orättvisor,  konflikter  eller  liknande  och  sedan  försöka  hitta  olika  lösningar  på  det. 
Avslutningsvis får  alla delta i  en diskussion/reflektion kring hur forumspelet  gick till,  hur 
eleverna  löste  problemen  och hur  det  kändes.  Frågan har  funnits  länge  i  våra  tankar  om 
pedagoger kan använda sig av forumspel för att ge eleverna kunskap om konflikthantering 
och lära dem att lösa eventuella konflikter som uppstår. När vi sett hur pedagoger använt sig 
av forumspel har vi upplevt att eleverna tänker till, och att de lär sig stå för vad de tycker på 
ett lättsamt sätt där ingenting klassas som ”rätt” eller ”fel”. Eleverna får träna på att göra egna 
ställningstaganden, bearbeta attityder och framför allt arbeta med värdegrunden. Eleverna får 
även träna på att vara i centrum, prata inför klassen och lösa problem - såväl individuellt som 
tillsammans med de övriga i gruppen. Detta överensstämmer med läroplanens riktlinjer som 
bland annat anger att ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra  
och  uttrycka  medvetna  etiska  ställningstaganden  grundade  på  kunskaper  och  personliga 
erfarenheter” (Skolverket 2006, s.8). Mot bakgrund av skolklimatets betydelse för lärande, 
vad läroplanen föreslår och med vår erfarenhet av forumspel vill vi därför i den här uppsatsen 
undersöka om forumspel kan användas i skolan för att synliggöra och ge ökad förståelse för 
konflikter samt att lära eleverna hantera eller/och lösa konflikter. 
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Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida forumspel som pedagogisk metod kan 
bidra till att synliggöra och ge ökad förståelse för konflikter samt undersöka om eleverna kan 
lära sig nya sätt att hantera och/eller lösa konflikter genom att arbeta med forumspel i klassen.

Bakgrund 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94
Året 1994 fick den svenska skolan sin senaste läroplan för det obligatoriska skolväsendet. 
Denna läroplan förändras fortlöpande, men betonandet av den gemensamma värdegrunden är 
ett genomgående tema.

Enligt  1994 års läroplan skall  skolan gestalta och förmedla ”människolivets  okränkbarhet,  
individens frihet och integritet samt alla människors lika värde”. Dessutom skall skolan även 
främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Det står även att alla som 
arbetar  i  skolan  aktivt  skall  motverka  trakasserier  och  förtryck  av  individer  och  grupper. 
Eleverna  skall  vara  medvetna  om  det  egna  och  känna  delaktighet  i  det  gemensamma 
kulturarvet. Detta kan bidra till utveckling av en trygg identitet samtidigt som förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar mognar. 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.

Under skolans uppdrag står det att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet. Kunskap ska komma till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet (Lpo 94 s.5) – som förutsätter och samspelar med varandra. Eleverna skall 
utveckla  sin  förmåga att  kritiskt  granska fakta  och att  förstå  att  olika  alternativ  ger  olika 
konsekvenser.

Det är även betydelsefullt att eleverna skall få lösa problem och få tillit till sin egen förmåga. 
Språket, lärandet och identitetsutvecklingen är nära förknippade. Genom goda möjligheter att 
samtala,  läsa och skriva ska varje elev få  utveckla  sina möjligheter  att  kommunicera  och 
därmed  få  tilltro  till  sin  språkliga  förmåga.  En  harmonisk  utveckling  och  bildningsgång 
omfattar  möjligheter  att  pröva,  utforska,  tillägna  sig  och  gestalta  olika  kunskaper  och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. 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.

Barns inlärning
Två  forskare  som  har  haft  och  har  stor  betydelse  på  hur  vi  ser  för  barns  inlärning  är 
schweiziske filosofen Piaget (1896-1980) och den ryske psykologen Vygotskij (1896-1934). 
Enligt Imsen (2000) var Piaget företrädare för den kognitiva utvecklingspsykologin som står 
för att barnet måste ha uppnått ett visst stadium för att lärande skall kunna äga rum. Vygotskij 
var företrädare för inriktningen social konstruktivism som anser att kunskap skapas socialt i 
samspel med andra. 

Det finns en del stora skillnader mellan Piaget och Vygotskijs tankar kring barns inlärning, 
exempelvis  språkets  betydelse  för  barnets  utveckling:  Piaget  anser  att  språket  har  en 
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underordnad roll i den intellektuella utvecklingen. Han menar att barnen är egocentriska när 
de för en monolog och barnets inlärningsprocess beror helt på barnets egen utveckling. Vidare 
anser han att inlärning sker via samspel mellan barnet och den fysiska omgivningen.

 Imsen (2000) menar att Vygotskijs tankar är den raka motsatsen, han anser att språket har den 
största betydelsen i barnens utveckling. Barnet behöver kommunicera för att kunna utveckla 
sina tankegångar, bli mer sociala för att få kunskap och bli mer självständiga. 

En likhet de har är att man skall utgå från barnet, att barnet skall stå i centrum. Piaget hävdar 
att inlärningen sker i huvudet och att inlärningen främst blir en individuell angelägenhet, till 
skillnad från Vygotskij som anser att inlärning främst är en social angelägenhet. 

Stensmo (1994) tolkar att Vygotskij menar att människan lär sig av att vara tillsammans med 
andra människor,  genom att  ha samspel.  Resultatet  av att  människan är  tillsammans  med 
andra gör att denne får en större språklig och mental utveckling. Man kan nå kunskap och 
kommunicera  med sin  omvärld,  sätta  ord för  sina tankar,  planera  och lösa  problem.  Han 
menar även att barnets symbol- och rollekar leder barnens mentala utveckling framåt. Därför 
bör detta vara en central del i skolans verksamhet.

Det lustfyllda lärandet  
Dewey (2004) – den amerikanske filosof,  pedagog och didaktiker  som skapade begreppet 
”learning  by  doing"  –  menar  att  teori,  praktik,  reflektion  och  handling  hänger  ihop.  All 
undervisning bör vara verklighetsanknuten för att eleverna ska lära sig. Dewey räknar upp 
fyra element som motiverar elever och barn: 

– Att vara social i en gemenskap
– Nyfikenhet att utforska 
– Lust till att skapa och tillverka 
– Ett estetiskt intresse.

Enligt Stensmo (1994) menar Dewey att det är pedagogernas uppgift att finna lösningar på 
problem  och  ge  sammanhang  åt  lärandet.  Det  är  viktigt  att  blanda  teori  med  praktik. 
Pedagogen bör gå in i elevens värld för att få den största meningsfullheten för lärandet.

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) tar upp de estetiska ämnena och reflektion som ett 
verktyg i  det lustfyllda lärandet.  Genom att  reflektera  själv, i  grupp, eller  med läraren får 
eleverna knyta an till sina egna erfarenheter men även se hur andra tänker och lär sig.

Även Malaguzzi i pedagogiken Reggio Emilia menar att eleverna lär sig mer och får ett mer 
lustfyllt lärande genom att få möjligheten att själv prova på, utforska och reflektera. Elevernas 
tankar och idéer är viktiga och om vi vuxna stöttar, hjälper och lyssnar på eleverna så känner 
eleverna motivation att ta reda på mer. Lindö (2002) har tolkat att Malaguzzi anser även att 
praktiskt arbete som bild, sång, dans, drama och andra praktiska inlärningsmetoder är en del 
av elevernas liv och därför bör användas i skolans verksamhet.

”Eleverna  lär  sig  mer  genom  att  själv,  med  hjälp  av  alla  sina  sinnen  och 
erfarenheter, upptäcka vad han behöver lära sig och sedan själv formulera sin  
kunskap  än  att  få  den  färdigtuggad  och  klar  i  form  av  läroböcker  och  
föreläsningar” 

(Järleby 2005 s.7)
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Järleby (2005) menar att drama är en del av lärprocessen. Historiskt sett har drama och teater 
ansetts  vara befriande ämnen;  för  personlighetsutveckling  och träning av hela  människan. 
Drama och teater  är  ett  slags  lek  med  givna  regler.  Drama har  också  betraktats  som ett 
hjälpmedel  i  teoretiska  ämnena;  språk,  historia  och religion.  Där kan det fungera som ett 
redskap för att  gestalta  inlärningen,  istället  för att  använda sig av teoretiskt  material  som 
exempelvis en bok.

Leken
Leken är en viktig del av inlärningen hos barn. I förskolans läroplan (1980) står det att skolans 
uppdrag är att förmedla en trygg miljö, väcka nyfikenhet och lust till att lära och samtidigt 
uppmana och locka till  lek.  Både pedagoger,  psykologer  och forskare bekräftar  att  lekens 
betydelse för barnen är en viktig del av deras utveckling. 

På Bifrostskolan i Danmark har man använt sig av Malaguzzis pedagogik. Sohlman (2002) 
hävdar att leken har en stor roll i det goda arbetet i skolan. Leken är ett skapande arbete och 
elever leker för att de vill göra något som de ännu inte kan eller har gjort. De pekar även på att 
leken är en helande process för eleverna, genom vilken de ges möjlighet att få ordning på och 
bearbeta sina känslor. Eleverna får även lösa kriser, konflikter och tillägna sig kunskaper om 
deras omgivning. På Bifrostskolan används eleverna lek som en del av skolans arbetsform.. 

Stensmo (1994) har tolkat att Piaget avser att barn lär sig genom aktivt handlande och han 
hävdar även att barnet bearbetar motsättningar, intryck och problem genom lek. Detta gör att 
barnet lär sig förstå sin omvärld. Han såg även detta som ett aktivt sätt att inhämta kunskap. 
   
Knutsdotter (2003) menar att när barn leker kan de behandla verkligheten på ett hänsynslöst 
och ett sätt som barnen inte vanligtvis använder sig av i vardagliga sammanhang, vilket ger 
utrymme för nytänkande och kreativa lösningar. Leken i sig är en belöning för barnet och 
denne  vågar  därför  pröva  förhållningssätt,  som  i  verkliga  livet  kunde  ha  fått  negativa 
påföljder.

Enligt Lindö (2002) tränas barnens hörsel, syn, muskelsinne, balans och luktsinne med hjälp 
av leken. Barnen lär sig även att se typiska drag som vi vuxna använder oss av, exempelvis 
hur vi betonar olika ord och talesätt. Hon hävdar även att de blir bättre med hjälp av träning 
och i samspel med andra samt följande:

Drama
”Drama kan i sin ursprungliga betydelse översättas med ordet handling men kan 
också ges ett innehåll av våldsam händelse i vardagslivet. I överförd bemärkelse  
kan  begreppet  drama  också  uttydas  som  en  teaterpjäs  med  konflikter  som 
antingen finner en lycklig  lösning inom ett  beskrivet  drama eller  som slutar i  
katastrof. Begreppet drama kan således betyda handling el dramatisk händelse,  
ett skrivet dramatiskt verk eller en pedagogisk metod med teatrala verktyg.” 

(Järleby 2005 s.14)

Lindö (2002)  menar  att  syftet  med  att  använda sig  av drama i  undervisningen  är  för  att 
utveckla  elevernas  hela  personlighet.  Hon  menar  att  drama  ökar  elevernas  förmåga  till 
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inlevelse, koncentration, arbetslust och empati. Eleverna kan få större kontakt med sina egna 
känslor och tränas även i att iaktta, tänka och uttrycka sig. Sternudd (2000) beskriver fyra 
olika perspektiv inom drama: 

– Det konstpedagogiska perspektivet
– Det holistiska lärandeperspektivet
– Personlighetsutvecklande perspektivet
– Det kritiskt frigörande perspektivet.

Det  konstpedagogiska  perspektivet  handlar  dels  om  individerna  med  hjälp  av  agering  i 
interaktion med andra skall utveckla sin personlighet, sociala samarbetsförmåga och kreativa 
uttrycksförmåga. Dessutom finns målsättningen att skapa en föreställning som kan spelas upp 
inför publik.

Det  holistiska  lärandeperspektivet har  sin  utgångspunkt  i  olika  pedagogiska  teorier 
representerat av bland annat Vygotskijs och hans tankar om exempelvis fantasins betydelse. 
Detta perspektiv är starkt förknippat med den emotionella utvecklingen. Och handlar om att 
tillsammans  agera,  förändra  attityder  och  dilemman  för  att  få  en  större  kunskap  på  en 
personlig och känslomässig nivå.

Ur ett dramapedagogiskt arbetssätt används agering ur ett holistiskt lärandeperspektiv för att 
förändra deltagarnas  attityder  till  olika humanistiska,  naturvetenskapliga eller  samhälleliga 
problem.  Målet  med  holistiskt  lärandeperspektiv  är  att  ge  deltagarna  en  känslomässig 
förståelse av ämnet som bearbetas.

Det personlighetsutvecklande perspektivet handlar om att eleverna ska få ökad förståelse om 
sitt egna jag tillsammans i förhållande till  andra och till  samhället.  Utifrån målet används 
agerande som ett medel för att på ett aktivt sätt utveckla individens resurser. Detta sker dels 
genom reflektioner över det psykologiska samspelet i en grupp samt genom bearbetning av 
sociala situationer.

Det kritiskt frigörande perspektivet handlar också om att reflektera, men inte endast över det 
personliga utan även hur man kan förändra samhället.  I  detta  perspektiv  menar  Sternudd 
(2000) att forumspel och rollspel hör hemma. Händelser som är eller har varit i samhället kan 
diskuteras, spelas upp och reflekteras kring. 

Den ryske psykologen Vygotskij (1995) menar att dramatiseringen står barnen nära eftersom 
den grundar sig i att barnen utför en handling själva och att de påverkas av egna erfarenheter. 
Han menar även att drama och dramaövningar står närmare leken än någon annan form av 
skapande verksamhet.

Konflikter
Konflikter kan definieras på olika sätt. Nedan följer fyra exempel ur litteraturen:

”Förhållande av motsättning l. strid mellan människor, mellan åsikter, intressen, tankar,  
begrepp; tvist, slitning, friktion; kollision, stridighet, kamp”

                                                                                Svenska Akademiens ordbok (2008)
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“En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan  
mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil”
                                                                                                                Maltén (1998) s.145

”Konflikt föreligger när parterna inte är överens och när åtminstone en av dem hyser 
negativa känslor på grund av detta”

Utas Carlsson (2001) s.50

Maltén (1998) hävdar vidare att det i huvudsak finns sex typer av konflikter:

- Pseudo- eller kommunikationskonflikter
-  Sakkonflikter
– Rollkonflikter
– Intressekonflikter
– Strategikonflikter
– Värderingskonflikter

Kommunikationskonflikter beror  på  missförstånd  och  att  följderna  kan  vara  oklara 
beskrivningar av mål och medel, brister i kommunikation, information och introduktion, dålig 
verbal uttrycksförmåga eller tvetydigt kroppsspråk.
 
En sakkonflikt handlar endast om sakfrågor som exempelvis hur en lektion skall läggas upp 
eller hur arbete skall fördelas.

Rollinnehavaren i en  rollkonflikt har förväntningar på sig att agera och reagera på ett visst 
sätt. Ibland är förväntningarna personens egna. Det finns exempelvis  yrkesroller, könsroller 
och/eller åldersroller. Allmänheten har särskilda förväntningar på exempelvis lärare och vad 
dessa får göra och inte får göra. Om någon inte uppfyller dessa förväntningar uppfattas det 
ofta som stötande eller opassande. 

Intressekonflikter kan uppstå när individuella intressen, personers eller gruppers, drar åt olika 
håll. Ett exempel är individuell lönesättning som splittrat arbetslag. 

Strategikonflikten. Den kan handla om val av mål och medel i aktuellt målarbete och olika 
krav på hastighet i förändringsarbete.

Slutligen finns värderingskonflikten, enligt Maltèn den mest svårhanterliga typen, handlar om 
att  individer  kan  ha  olika  syn  på  exempelvis  människor,  attityder,  odefinierade  mål  och 
värderingar. 

Utas Carlsson (2001) menar att en konflikt inte nödvändigtvis behöver vara negativ, utan med 
träning kan konflikten vändas till något positivt. Hon hävdar att det krävs vilja och kreativitet 
för att lösa en konflikt. Utas Carlsson skriver även att, om vi i skolans värld lyckas stärka och 
öka självförtroendet samt öka elevernas empati för andra individer, så kommer eleverna att 
fungera med medvetenhet och självsäkerhet och kämpa för allas lika värde – både lokalt och 
globalt.
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Konflikter bland barn 
Enligt Grandelius (2004) kan en typisk konflikt för små barn exempelvis vara att föräldern 
eller syskonet säger ”nej”, när barnet vill göra någonting, exempelvis gå en viss väg, äta sand 
eller rita på väggen. Barn har en djup känsla för rättvisa, att allt ska gå rättvist till, och att 
rättvisan därmed är en faktor som ofta skapar konflikter hos barn, exempelvis om någon får 
mer godis eller uppmärksamhet. Barn utvecklar ofta ett eget regelverk i sina lekar, vilket gör 
att många konflikter undviks. För små barn gäller regeln att "först" eller "starkast" ger rätt. 

Lind (1995) menar att konflikter utlöses av känslor, och att konflikten inte kan lösas om inte 
dessa känslor tas på allvar och öppet kommer fram och om inte konflikten, det vill säga att 
problemet,  formuleras  till  ord.  Konflikter  delas  in  i  inre  och yttre.  I  de  inre  konflikterna 
kämpar  vi  med  privata  problem.  Yttre  konflikter  handlar  om samspel  med  andra.  Oftast 
påverkar dessa varandra, samtidigt som de präglar barns och vuxnas beteende. Lind menar 
även att personer som har inre eller yttre konflikter har det svårt på olika sätt, men att båda 
kategorierna kommer lätt i konflikter med sin omgivning. Detta tyder på att dessa människor 
inte orkar sätta sig in i andras situationer och agerar impulsivt efter sina egna behov. Hon 
menar att de har en bristande inlevelseförmåga och de tycker att personer i deras närhet inte 
tar hänsyn till dem och detta leder till en konflikt som de själva skapat. 

Johansson (1999) skriver i  sin avhandling  Etik i små barns värld,  att  barns konflikter  om 
föremål tolkas som en kamp om ägande, besittningsrätt, makt eller interaktivt utrymme. Hon 
skriver även att de vuxna bör försöka ta tillvara på barnens konflikter. När konfliktsituationer 
uppstår kan de innehålla en spänning som fångar barnens intresse, får dem att beröras av och 
försöka förstå andras situation. Hon menar även att barnen strävar efter att sätta gränser för 
sin egen person, men att de även försöker förstå andras gränser. De små barnen prövar andras 
reaktioner främst genom lek.

Konflikthantering
Maltén (1998) skriver att vissa människor tyvärr tenderar till att gömma problem och låtsas att 
de inte finns. Eftersom konflikten ignoreras kan ingen metod för hantering av denna inledas. 
Han hävdar även att i en konflikt måste människan separera sak från person, men även att 
synliggöra vad som orsakade konflikten från första början. Tiden har en viktig roll i denna 
process. Efter att detta skett bör personerna i fråga diskutera den aktuella konflikten från en 
objektiv synpunkt och komma fram till konflikthanteringsförslag. Om det kommer upp flera 
förslag skall avgörande ske genom demokratisk omröstning och där alla inblandade skall vara 
delaktiga.  Innan  hanteringsförslaget  genomförs  bör  eventuella  hinder  analyseras  och  om 
möjligt undanröjas. Efter en tid bör konflikthanteringen utvärderas för att se vad som återstår 
av problemet. Här understryker Maltén (1998) att det är viktigt att man arbetar tillsammans 
och  att  allas  åsikter  kommer  fram,  även  de  tystlåtnas.  Var  och  en  ska  ges  möjlighet  att 
förklara  och  uttrycka  sina  tankar  och  känslor.  På  så  sätt  stärks  både  den  enskildes  och 
gruppens självkänsla samt att alla känner sig delaktiga i det slutliga hanteringsförslaget.

Under de senaste åren har det uppkommit olika metoder för att lösa konflikter i skolan. Några 
av dessa är; Nonviolent Communication, Medling och Draconmetoden.

Nonviolent Communication
Rosenberg grundade Nonviolent Communication metoden och den går ut på att parterna ska 
kommunicera  med  ett  öppet  hjärta  och  lyssna  till  varandras  känslor  och  därigenom lösa 
konflikten.
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Rosenberg (2003) har valt att använda sig av vargen samt giraffen som symboler för NVC-
metoden. Giraffen med sin långa hals symboliserar att ha en överblick över situationen samt 
empati.  Giraffen  vågar  även  göra  sig  sårbar,  blotta  sina  känslor  samt.  Vargen  däremot 
symboliserar  en  mer  aggressiv  kommunikation;  vargen  ställer  krav,  kritik,  hot  samt 
argumentation. En varg, menar Rosenberg, har alltid rätt och skyller alltid på andra. Den som 
hamnar i konflikt med en varg har endast två val. Antingen att ge sig och bara ta emot, eller 
att hugga tillbaka. 

Rönnström (2007) är en Certified Trainer i NVC-metoden. Han skriver i en rapport att NVC-
metoden förebygger konflikter, och är ett bra verktyg för konflikthantering. Den kan användas 
genom att  både lärare och elever kommunicerar  och lyssnar på varandra med hjärtat,  och 
försöker ta reda på hur den andra parten känner, istället för att beskylla motparten. Utifrån 
detta får alla berörda individer sina behov tillgodosedda 

Medling

Nationalencyklopedin definierar medling på följande sätt;

”försök att åstadkomma överenskommelse eller försoning” (www.ne.se).
 
Lind  (2001)  är  en  förespråkare  av  medling  som  konflikthanteringsmetod  i  skolan.  Hon 
definierar  medling  som ”  ...  en  stegvis  process  där  en  opartisk  tredje  part  hjälper  och 
underlättar  för parterna i  en konflikt  att  själva komma fram till  en ömsesidig godtagbar  
överenskommelse”  (Lind  2001  s,  5)  Hon  anser  att  konflikter  är  en  naturlig  del  i  varje 
människas liv och inte minst bland ungdomar i tonåren.  Hon anser även att medling kan vara 
ett alternativ för att få in en fredskultur i skolan samtidigt som den gör att eleverna lär sig att 
hantera konflikterna som dyker upp i deras vardag.

Den tredje parten är en elev på skolan med elevmedlarutbildning som har till uppgift är att 
lyssna till båda parter och ta hänsyn till både känslor och fakta. Medling är ett sätt att ge stöd 
åt båda parter som är delaktiga i konflikten, den strukturerar upp problemen som uppstått och 
möjliggör att de delaktiga i konflikten får uttrycka sina egna intressen och behov. Lind (2001) 
hävdar att  det  allra  viktigaste  med denna metod är att  de som är delaktiga i  den aktuella 
konflikten får äga sin konflikt,  samt ta ansvar för att  finna lösningar som passar samtliga 
berörda.

Dracon-metoden
Grünbaum, och Lepp (2005) har skrivit boken Dracon i skolan - Drama, konflikthantering och 
medling. Hon anser att en tredje parts agerande i en konflikt tränar elever i medling genom att 
exempelvis  använda  sig  av  rollspel.  Hon  hävdar  även  att  en  bra  medlare  ska  ha  goda 
kunskaper om konfliktteori. Dracon-metoden handlar om en tredje parts agerande i konflikter 
och leder fram till  rollspelsträning i medling och avslutas sedan med kamratundervisning. 
Hon har lagt upp ett program med 12 möten som skall innefatta totalt sju olika moment:

1. I rundan går eleverna och reflekterar tillsammans om dagen som varit. 
2. Rollspel i par är rollspel om konflikter och hur dessa trappas upp och ner. 
3. I  statyövningar arbetar  eleverna  tre  och  tre.  Två  av  dem  ska  ställa  sig  i  en 
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konfliktposition  utan  att  prata  samtidigt  som den  tredje  ska  fysiskt  försöka  ändra 
”statyn” till en vänskaplig position. 

4. Konfliktstilar är en övning för att försöka förstå olika konflikter och iscensätta dessa. 
Alla är delaktiga i övningen och detta kan ske genom imitation av djur, exempelvis: 
hund, katt eller fågel.

5. I medling får eleverna träna på opartiskhet i konflikter. 
6. I momentet  konfliktspel får eleverna sätta ihop ett scenario som sedan spelas upp för 

resten  av  gruppen.  Publikens  uppgift  är  att  ingripa  för  att  försöka  trappa  ner 
konflikten. 

7. Den sista övningen heter kamratundervisning och där ska eleverna själva agera lärare 
och undervisa sina klasskamrater i vad de lärt sig under de tidigare lektionerna 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att NVC-metoden går ut på att använda hjärtat 
som ett  hjälpmedel  i  kommunikationen,  medling  går  ut  på att  eleverna,  tillsammans  med 
utbildade medlare på skolan, pratar igenom vad som hänt, medan Dracon-metoden använder 
sig  av  både  medling,  samarbetsövningar  och  förkroppsligande  av  konflikten,  genom 
exempelvis  rollspel  och  statyer.  Gemensamt  för  alla  konflikthanteringsmetoder  är  att  de 
använder sig av kommunikation och empati som verktyg i konfliktlösningen. Detta åstadkoms 
genom att få alla att lyssna till varandra, sätta sig in i vad den andra parten känner, synliggöra 
konflikten och försöka hitta en lösning på konflikten så att alla känner sig delaktiga.

Forumspelets uppkomst

Forumteater
Enligt Sternudd (2000) är forumteaterns grundare Augusto Boal, verksam på Arenateatern i 
São Paulo som konstnärlig ledare under åren 1956 till 1971. Forumteatern som teknik har sitt 
ursprung dels i gruppens arbete med Teatro do oprimido (De förtrycktas teater), en samling 
metoder som arbetar mot förtryck och för frigörelse, dels i inspiration från pedagogen Paulo 
Freire.  

Aktörerna  spelade  upp  scener  som  visade  på  orättvisor,  intriger,  kriser  eller  konflikter. 
Publiken fick delta genom att ge förslag på förändring. Boal nöjde sig inte med detta utan bad 
någon i publiken som hade ett förslag hoppa in som aktör i skådespelet. Den ursprungliga 
scenen skulle därmed kunna förändras och förbättras, och problemet lösas. Åskådarna blev 
därmed agerande istället för enbart publik, och kunde därmed gestalta historien på deras eget 
sätt.

Boal ansåg att alla människor ska ha kunskap om vad en konflikt är och utifrån det skapades 
grunden  i  hans  arbete  för  att  arbeta  för  att  synliggöra  och  bearbeta  konflikter  mot  en 
förändring.
 
Sternudd (2000) menar  att  Boals  forumteater är en bra metod för att  utveckla människors 
förmåga att vara aktiva och samhällsförändrande:

”Det är deltagarnas livserfarenheter som ska göra underlaget för lärprocessen, för  
att orden ska vara fyllda med mening och i överenskommelse med handlingen. Det  
är den handlande och reflekterande människan som eftersträvas och en förändring  
av människors värderingar och handlande” 

(Sternudd 2000 s.84). 
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Byréus  (2001)  menar  att  Boals  forumteater  är  en  frigörande  teater  där  individer/åskådare 
genom teaterns form får pröva ändra framtiden och samhället. Hon menar även att reflektion 
och  handling,  som forumteater  bygger  på,  är  centrala  begrepp  i  vår  vardag  och  detta  är 
grunden till både abstrakt och logiskt tänkande – själva grundförutsättningen för att individen 
skall kunna tänka kritiskt och ifrågasättande.

Sternudd (2000) beskriver de olika stegen i arbetet med forumteater såsom följande: I den 
första fasen, när deltagarna arbetar fram pjäsen, är det kopplingen mellan det konstnärliga 
uttryckssättet och det underliggande budskapet som är det centrala. Nästa fas (när publiken är 
aktiv) handlar om att bearbeta och genom agerande förändra den påhittade situationen till det 
bättre. Det är här som det huvudsakliga arbetet ligger. I bearbetningen av vad som sker i en 
specifik situation med specifika rollkaraktärer går publiken in och prövar olika sätt att handla 
och ser därmed även hur samspelet mellan de olika individerna förändras. 

Nära  forumteatern  ligger  forumspelet,  dock  med  vissa  avgörande  skillnader.  Forumteater 
spelas upp och repeteras av professionella  skådespelare som sedan besöker exempelvis  en 
skola. De visar upp sin in repeterade scen och åskådarna får ge förslag på hur skådespelarna 
ska ändra situationen i scenen till det bättre. Det finns även tillfällen där publiken får vara 
med och agera, men då sker detta tillsammans med de övriga skådespelarna. 

Forumspel 

”Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att  
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem”

 (Skolverket 2006). 

 Enligt Byréus (2001) utvecklade hon Boals forumteater i mer pedagogisk inriktning för att 
den bättre skulle passa in i skolans verksamhet och döpte resultatet  till  forumspel.  Enligt 
henne är forumspelet  en snabbare och mer direkt spelmetod än forumteatern – dessutom är 
ordet ”spel” mer lustfyllt än ”teater”. I forumspel menar Sternudd (2000) att det är eleverna 
själva som under en kort tid, cirka 5 minuter, får repetera in en scen som handlar förslagsvis 
berör  konflikter  som  uppstår  i  elevens  närhet.  Huvudskillnaden  mellan  forumteater  och 
forumspel  är  alltså  att  forumspel  inte  utförs av professionella  skådespelare  samt tiden för 
förberedelserna innan scenerna spelas upp.

”Ordet drama kommer från ett grekiskt ord som betyder att handla” 
(Nordmark 2008).

Enligt Sternudd (2000) bygger forumspel på att just handla. Enligt Sternudd är det viktigt att 
komma ihåg är att både forumspel och -teater skall följas upp av reflektion och diskussion.

Byréus (2001) valde att arbeta mot konflikter och orättvisor som berör eleverna. Metoden kan 
användas i det dagliga arbetet i skolan/klassrummet i arbetet mot konflikter och orättvisor. 
Arbetssättet går att anpassa till olika teman, dilemman och konflikter, exempelvis sådant som 
har hänt på rasten. Hon menar att forumspel kan användas till för att bearbeta undertryckta 
situationer  såsom mobbing,  könsrollskonflikter  och  kulturella  konflikter.  Detta  genom att 
eleverna får reflektera över olika vinklar av situationen och över möjliga handlingsalternativ. 
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Byréus  (2001)  beskriver  forumspel  på  följande  sätt:  En situation  med  en  tydlig  konflikt 
spelas upp för en publik, den kan ta 5-10 minuter. Scenen slutar alltid i elände, det vill säga 
utan givna lösningar  på konflikten.  Efter  att  scenen spelats  upp en gång får  en person i 
publiken  chansen  gå  upp  och  ta  den  ”utsattes”  plats,  för  att  aktivt  försöka  förändra 
situationen och finna lösningar på konflikten. Scenen spelas om flera gånger.

I relationer med andra människor finns möjlighet att utvecklas och förändras. Enligt Byréus 
(2001) uppstår möten i forumspel där man med hjälp av gruppen, dramat och reflekterande 
samtal som redskap kan lära sig mer om hur samspel fungerar. Gruppen kan i lekens form 
prova alternativa sätt att hantera konflikter som kan tyckas omöjliga att lösa eller förändra.

Forumspel är ett arbetssätt för att behandla teman som känns angelägna. Oavsett vilket tema 
man väljer kommer alltid frågan om hur makt utövas och bemöts att finnas med i spelet. Som 
ledare i en barn- och ungdomsorganisation är det viktigt  att  vara medveten om hur makt 
utövas mellan människor av olika ålder. Ett forumspel kan skildra  vardagligt förtryck. Det 
kan vara orättvisa som ökar gradvis under spelets  gång och slutar med att  någon/några i 
spelet blir illa behandlade. Som åskådare till ett forumspel har man chansen att vara med och 
påverka situationen genom att ge förslag på hur man kan bemöta människor som beter sig illa 
mot en själv eller någon i ens närhet. Eleverna tränas i att reagera snabbt.

Forumspelets mål är att:

– Träna eleverna i att hantera olika konfliktsituationer och förvandla åskådarna till aktiva 
medskapare.
–  Träna  sig  i  praktisk  konflikthantering,  i  situationer  som  kan  uppstå  i  ens  egna 
vardagsliv. Att bryta inre och yttre förtryck.
− Träna  sin  förmåga  att  känna  medkänsla  genom att  leva  sig  in  i  olika  människors 

situation, prova på att både förtrycka och att vara förtryckt (PeaceQuest).

Konflikthanteringsprocess inom forumspel
Enligt Byreús (2001) kan man i skolan använda sig av forumspel för att bearbeta aktuella 
konflikter som finns i skolans vardag. Det viktigaste att komma ihåg är att eleverna inte skall 
spela sig själv, sin part i konflikten. Deras kamrater skall spela deras roller. Resten av klassen 
får delta och inbjuds att komma med förslag och hitta nya lösningar. De som är delaktiga i 
aktuella, verkliga konflikten skall vara regissörer och instruera de som skall agera i spelet. 

Byreús  (2001)  menar  att  risken  inte  finns  att det  blir  bråk  under  ett  forumspel  eftersom 
aktörerna byts ut en i taget. Om inte konflikten löser sig spelar eleverna upp forumspelet än en 
gång och stannar just innan slagsmålet, grälet eller vad konfliktsituationen är börjar. Läraren 
kan då tillfråga eleverna hur man ska göra, ifall man blir osams på detta sätt.

Vidare  menar  Byreús  (2001)  att  värderingsövningar  är  en  viktig  del  av  förarbetet  till 
forumspel. Steinberg (2004) anser att det är viktigt med aktiva värderingar. Enligt Katz (2005) 
är värderingsövningar ett sätt att påbörja ett demokratiskt samtal. I värderingsövningar tränas 
elever att sätta ord för sina egna värderingar, men även lyssna till andras. Värderingsövningen 
inte är en diskussion där en åsikt måste vinna. Han hävdar vidare att 

”Under en värderingsövning ska eleverna kunna ändra sin åsikt under processens gång 
och att det inte finns något färdigt svar utan eleverna alltid utgår från sig själva” 
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(Katz 2005).

Även Byréus hävdar att det inte finns några givna svar i värderingsövningarna. Hon har listat 
fem saker elever får möjlighet att göra under värderingsövningar:

– Tänka efter och ta ställning
– Träna sig att uttrycka sina åsikter
– Motivera sina ståndpunkter
– Träna sig i att lyssna på andra
– Reflektera och bearbeta attityder

Varför aktiva värderingar
Enligt Byréus är det viktigt att vuxna reflekterar över sina egna värderingar. Är man lärare för 
unga  människor  är  det  däremot  helt  nödvändigt  att  göra  denna  analys.  Genom att  vara 
medveten om våra egna värderingar blir  vi även, enligt Byréus, medvetna om de val vi gör 
och om våra möjligheter att välja eller tycka något annat. I de flesta värderingsövningar visar 
man sin åsikt med hela kroppen. Man går, står, eller gör något annat på ett sätt som visar vad 
man tycker. 

Enligt Steinberg (2004) kännetecknas en aktiv värdering av:

• Ett fritt val
• Ett val bland många alternativ
• Ett eftertänksamt val med hänsyn till konsekvenser
• Val man är stolt och nöjd med
• Ett val man bekräftar för andra
• Ett val man handlar efter
• Handlingar som upprepas

Metod
Enligt Holme och Solvang (1991) innebär kvalitativa metoder att man som forskare försöker 
överskrida  subjekt-  objektförhållandet  som  finns  mellan  forskare  och  de  undersökta 
individerna. Synsättet innebär att samhällsforskare inte kan få någon djupare förståelse om 
man inte ser situationen ur de undersökta individernas synvinkel. 

Holme och Solvang (1997) hävdar att en kombination av kvalitativa och kvantitativa studier 
kan vara bästa sättet för att få fram ett bra resultat. Den största skillnaden mellan dessa två är 
att den kvantitativa studien fokuserar på siffror och mängder, medan de kvalitativa metoderna 
är det forskarens uppfattning eller  tolkning av informationen som står  i  förgrunden. Trots 
detta har vi valt att endast använda oss av kvalitativa metoder i vår studie eftersom att vi anser 
att de kvalitativa studierna passar bäst till det vi vill undersöka. Vi som forskare befinner oss i 
den sociala verkligheten (skolan) och har för avsikt att  tolka såväl elevernas som lärarnas 
beteenden,  tankar  och  svar  för  att  försöka  komma  åt  en  helhetsbeskrivning  av  vårt 
undersökningsområde.  Detta  tror  vi  hade  varit  svårare  om  vi  använt  oss  av  kvantitativa 
metoder,  exempelvis enkäter,  då det hade inte funnits lika mycket utrymme för våra egna 
uppfattningar och tolkningar.  
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Genom intervjuer  och  observationer  har  vi  således  försökt  få  en  bild  av  om elever  och 
klasslärare upplever att forumspel är ett användbart tillvägagångssätt för konflikthantering. 
I  klassen  har  vi  fungerat  som  observatörer  och  tolkat  elevernas  agerande  utifrån  ett 
hermeneutiskt synsätt och använt oss av våra egna erfarenheter 

Hermeneutik
Hermeneutiken  går  ut  på  att  försöka  förstå  och  tolka  människan  och  hennes  handlingar. 
”Målet för den kvalitativa analysen i hermeneutisk forskning är dock aldrig ett sökande efter  
egenskaper och innebörder i syfte att möjliggöra mätning. Det handlar om att söka en annan  
slag av  kunskap på grundval  av  en syn  på människan som intentionell  i  existentialistisk  
mening" (Svensson och Starrrin,  1996, s.77). Vår analys  går alltså ut på att söka kunskap 
genom att försöka tolka elevernas tankar och handlingar under såväl lektionstillfällena som 
intervjuerna. 

Förförståelse
Enligt  Patel  och  Davidsson  (2003)  är  förförståelsen  hos  forskaren  en  viktig  del  inom 
hermeneutiken och de känslor, tankar och intryck samt den kunskap som forskaren besitter 
ses som en tillgång för att kunna förstå och tolka forskningsobjektet.  

Vid  ett  flertal  tidigare  tillfällen  har  vi  dels  själva  deltagit  i  forumspel,  men  även använt 
forumspel i undervisningen av elever under vår verksamhetsförlagda utbildning. Därför hade 
vi en förförståelse inom ämnet när vi gjorde vår studie och kunde därmed förstå och tolka 
eleverna och deras handlingar bättre än om vi inte haft denna förförståelse. 

Försökspersoner 
Vi  valde  att  avgränsa  undersökningen  till  den  skola  i  Luleå  kommun  där  vi  gjort  vår 
verksamhetsförlagda  utbildning.  Detta  eftersom  klassläraren  gärna  ville  delta  i  vår 
undersökning. Undersökningen ägde rum i en årskurs 4-6 med 25 elever.  I Intervjun ingick 
endast fyra elever, detta eftersom undersökningen först endast skulle ha en undersökare men 
med tiden blev vi två. 

Bortfall
Det förekom inget bortfall vid något av undersökningstillfällena. 

Genomförande 
Här  beskrivs  hur  undersökningen  genomförts,  det  vill  säga  genom  observationer  under 
lektioner i en utvald klass, och därefter, intervjuer samt uppföljande intervjuer med fyra elever 
och  en  lärare.  Det  uppföljande  intervjutillfället  ägde  rum ca  ett  år  efter  första  intervjun. 
Avsnittet innehåller även en beskrivning om vad för material som används. 

Praktiskt genomförande
Utifrån  Byréus  (2003)  tips  på  övningar  planerade  vi  och  genomförde  vi  en  lektion  med 
värderingsövningar och forumspel. Eleverna fick först göra en tankekarta tillsammans med 
oss  för  att  vi  skulle  få  en överblick  hur  eleverna  redan tänkte  kring konflikter  och vilka 
konflikter  som  försiggår  i  deras  närområde.  Eleverna  fick  även  själva  var  sin  kopia  av 
tankekartan för att de lätt skulle kunna ta fram den och påminnas om sina associationer. ”En 
tankekarta är en skriftlig nedteckning av de begrepp och fakta som upplevs beröra eleven” 
(Imsen  2000).  Sedan  fick  eleverna  arbeta  med  några  olika  slags  värderingsövningar; 
exempelvis  fyrahörnsövning  (se  bilaga  3)  där  det  finns  tre  hörn  med  alternativ;  samt  ett 
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”öppet”  hörn eftersom att  eleverna kan ha andra åsikter,  tankar  än de som ryms  i  de tre 
svarsalternativen, exempelvis ”Vad uppskattar du hos en vän?”:

1. Man kan prata om allt
2. Man har samma intressen
3. Man kan skratta tillsammans
4. Öppet hörn

Förutom fyrahörnsövningen fick eleverna göra ”alla som” som går ut på att alla som står för 
en viss åsikt (exempelvis: ”Alla som tycker det är kul att gå i skolan”) byter plats. Om någon 
elev inte håller med om åsikten, sitter eleven stilla på sin plats, och de övriga byter då plats 
med varandra.  

Under lektionstillfället fick eleverna först se en uppvärmande övning där vi visade upp en 
egen påhittad scen som gick ut på att  det  var en konflikt  och att  det  var synd om en av 
rollkaraktärerna. Efteråt fick eleverna diskutera kring händelsen och fundera på bland annat 
vem i scenen det var synd om, hur konflikten hade kunnat lösas och om det kan finnas mer än 
ett alternativ att lösa konflikten på. 

Sedan var det elevernas tur att tillsammans i grupper själva komma på olika konflikter och 
göra en scen per grupp utifrån detta.  Varje grupp fick spela upp sin scen för de övriga i 
klassen och sedan spelades  den upp ännu en  gång.  Vid det  andra  scenframförandet  hade 
åskådarna (eleverna) möjlighet att säga stopp där de ansåg att själva konflikten uppstått, för 
att sedan själva gå in och försöka lösa konflikten. 

Avslutningsvis  diskuterade  eleverna  tillsammans  med  oss  om händelserna  och  om de var 
nöjda med lösningarna. Vi frågade även eleverna om de sett några konflikter som uppstått 
under arbetets gång, detta för att synliggöra konflikter som finns i elevernas vardag. 

Observation
Vi valde att dela upp observationen i två delar som utspelade sig vid två lektionstillfällen. Vid 
det första lektionstillfället fick den ena av oss genomföra lektionen medan den var observatör. 
Vid det andra lektionstillfället bytte vi plats med varandra, så att den som var observatör fick 
därmed hålla i lektion och tvärtom.

Enligt  Patel  och  Davidsson  (2003)  finns  det  två  sorters  observationer;  strukturerade  och 
ostrukturerade.  Den  strukturerade observationen innebär  att  observatören i  förväg bestämt 
vilka beteenden och skeenden som ska observeras, och den ostrukturerade observationen är 
till för att inhämta mycket information om ett visst problemområde. 

Vi valde att använda oss av en ostrukturerad observation i vår undersökning eftersom vi ansåg 
oss ha nog mycket förkunskap inom området och därmed kunde anpassa observationerna för 
att  erhålla  så  mycket  information  som  möjligt.  Efter  observationens  slut  skrev  vi  en 
fullständig redogörelse för att vi inte skulle hinna glömma några viktiga detaljer. Det vi hade 
för avsikt att observera var främst hur eleverna tänkte och resonerade kring konflikter, hur de 
löste konflikterna och hur eleverna utvecklades från början till slut.  

Vi  använde  oss  även  av  en  blandning  mellan  öppenhet  kontra  dolda  studier  i  våra 
observationer, vilket innebar att vi informerade både klassen och klassläraren om att en av oss 
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skulle observera klassen, vilket vi fick ett samtycke till, både av elever och av lärare. Dock 
informerade vi inte dessa om exakt vad vi observerade. 

Intervju
Intervjuer är enligt Kvale (1997) en teknik som bygger på att samla information genom att 
ställa frågor, och det är även den vanligaste metoden bland kvalitativa metoder. Vidare menar 
han att fördelen med den här datainsamlingsmetoden är att intervjuaren kan fördjupa sig och 
under intervjuns gång lägga till och ta bort frågor för att få den rätta förståelsen. Nackdelen är 
dock att det ställer stora krav på den som utför intervjun, eftersom svaren på frågorna är en 
tolkning av den som gör intervjun.

I intervjusammanhang menar Kvale (1997) att det inte är ett jämställt samtal, eftersom det är 
intervjuaren som styr samtalet efter egna mål för undersökningen. Backman (1994) och Kvale 
(1997) påpekar att forskarens egna deltagande i intervjun påverkar den intervjuade och hur 
denna besvarar frågorna.

Enligt  Trost (2004) bör frågorna ställas på samma sätt,  i  samma ordning och med samma 
betoning av orden för att få en hög reliabilitet. Vidare hävdar han att förklaringar av frågor 
inte bör ges till endast en person, utan i så fall ska intervjuaren ge även resten av deltagarna 
samma förklaring. 

Alla intervjuer gjordes enskilt efter sista lektionstillfället och tog cirka 20 minuter per elev 
samt lärare. De uppföljande intervjuerna var även de enskilda och utfördes på samma sätt.

Tillförlitlighet i undersökningen 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) är validitet och reliabilitet två viktiga begrepp 
när man utreder tillförlitligheten i en undersökning. 

Validitet definieras som ett sätt att mäta det man har för avsikt att mäta. Vill man exempelvis 
mäta effektivitet ska själva undersökningen innebära att mäta just effektiviteten. Enligt Patel 
och Davidson (2003) måste man även tänka på att instruktionerna ska vara tydliga och att 
frågorna bör vara lätta att förstå och förklara. Resultaten från en kvalitativ studie kan vara 
svåra att dra några allmänna slutsatser om, eftersom de handlar om individers egna tankar, 
åsikter och känslor. 

För att få en ökad validitet i vårt arbete har vi tänkt använda oss av fyra olika sätt, intervju, 
uppföljande intervju, samt observation när vi studerar området. Genom att vi söker svar på 
våra frågor med hjälp av flera olika metoder ökar chansen att resultatet är tillförlitligt, då vi 
enkelt  kan  jämföra  om  svaren  från  de  olika  metoderna  stämmer  överens  med  varandra 
Denscombe  (2000).  Vi  har  även  strävat  efter  att  utforma  intervjufrågorna  utifrån  syftet  i 
uppsatsen, och att de elever vi intervjuar är representativa för att bidra med relevant material 
för arbetet.

Reliabilitet definieras som noggrannhet i mätningen, exempelvis att intervjucitat är korrekt 
angivna. För att få en hög reliabilitet i undersökningen ska vi använda oss av en bandspelare 
för att vara säkra på att få med allting som sägs under intervjuerna, och vi har stävat efter att 
de frågor vi ställer ligger på elevernas nivå för att de lätt ska förstå. Reliabiliteten blir även 
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högre eftersom vi är två stycken som gjort  undersökningen, då överensstämmelser  mellan 
våra uppfattningar och registreringar kan höja tillförlitligheten. 

Etiska ställningstaganden

Vi har valt att låta både elever och lärare få vara anonyma för att de skulle känna sig så trygga 
som möjligt. Eleverna informerades om att vi kommer skriva mellan vilka årskurser de går i, 
men  ingen  ytterligare  information  såsom  kön  eller  klass  som  skulle  kunna  möjliggöra 
eventuell  identifiering.  Efter intervjuerna fick såväl eleverna som läraren titta igenom våra 
anteckningar för att godkänna eller göra eventuella ändringar.    
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Resultat 
I  resultatet  presenteras  en  sammanfattning  av  observationerna,  elevintervjuerna  och 
lärarintervjuerna. Namnen på de intervjuade eleverna och läraren har vi valt att märka med 
elev 1, 2, 3 och 4 eftersom eleverna samt läraren ska få vara anonyma. Första delen är en 
sammanfattning av observationerna. Efter detta har vi valt att dela in intervjusvaren efter vårt 
syfte, ifall forumspel kan synliggöra, ge ökad förståelse, lära eleverna nya sätt att hantera och/
eller lösa konflikter. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av lärarintervjun.

Sammanfattning av observationerna
Vi har valt att dela upp observationerna på följande sätt; tankekarta, forumspel, observation 1 
och slutligen observation 2. Vi delade upp dem på detta sätt eftersom vi anser att det är lättare 
att få en överblick över resultatet. 

Tankekarta
Vi inledde lektionen med att fråga klassen vad en konflikt är, och skrev samtidigt upp ordet 
konflikt på tavlan. Vi klargjorde för eleverna att det inte finns några "rätt" eller "fel" och att 
de kan svara utifrån hur de själva tycker och tänker. En elev svarade snabbt att ”Konflikt är 
när läraren säger till mig.. eller typ när jag inte får som jag vill, eller när de är krig!”. En 
annan elev sa ”En konflikt är när man bråkar om nåt!”. Efter ett litet tag var nästan alla elever 
i klassen ivriga om att få komma med exempel på konflikter, och vi skrev upp alla deras svar 
på tavlan (se bilaga 4).

Forumspel 
Observationen  av  själva  forumspelet  har  vi  valt  att  dela  upp  i  två  exempel,  ett  från 
observationstillfälle 1 och ett från observationstillfälle 2. Vi har valt att hålla de deltagande 
elevernas identiteter okända, men de fyra intervjuade eleverna är en del av gruppen. Eftersom 
värderingsövningarna inte hade någon direkt koppling till  vårt syfte,  utan främst användes 
som uppvärmning till forumspelet, la vi ingen större vikt på att observera under dessa. 

Eleverna  delades  upp  i  små  grupper  av  oss,  som  sedan  skulle  spela  upp  var  sin 
forumspelsscen  som  de  i  gruppen  själva  kommer  på.  När  scenen  visades  första  gången 
agerade resterande elever i klassen åskådare.  Efter varje stopp, i forumspelsscenerna, bytte 
eleverna  bort  en  av  personerna  ur  konflikten.  Sedan fick  den  av eleverna  som kände att 
han/hon hade  en  lösning  på  konflikten  gå  in  och  försöka  ändra  konfliktscenen. Slutligen 
deltog de flesta elever i hur konflikten i scenen skulle lösas.

Exempel på elevernas forumspel från observationstillfälle 1
Forumspelet inleds med en scen där två tjejer står och pratar om vad de ska hitta på efter 
skolan. En tjej, som vi kan kalla X, kommer förbi och frågar om hon får vara med, men de två 
andra tjejerna ber henne gå iväg eftersom hon bara stör dem. X blir  ledsen och går iväg, 
varefter de två tjejerna börjar högljutt beklaga sig över hur jobbig och ful X är. 

Efter scenens slut frågade vi eleverna om vad de nyss sett och om allt i scenen var ok, och 
eleverna instämde i kör att ”Neeej, det var det inte!”. Vi frågade då vad det var i scenen som 
inte var ok och vem det var som blev utsatt, och en elev svarade ”X är ju den det är synd om,  
de var ju helt taskiga och sa dumma saker!”, Varefter ytterligare en elev fyllde i ”Jaa, och 
det var ju ojuste att hon inte fick va me!”. Vi frågade även eleverna om detta är något som 
skulle kunna hända på riktigt, och eleverna svarade att det nog är något som mycket väl skulle 
kunna hända i verkligheten. 
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Efter  den  gemensamma  reflektionen  var  eleverna  mycket  ivriga  med  att  få  komma  med 
förslag på hur konflikten skulle kunna lösas. En elev kom med förslaget att byta ut en av de 
två tjejerna som då istället skulle säga åt sin kompis att de faktiskt ska låta X vara med. En 
annan elev bytte ut X, som nu istället fick säga åt tjejerna att de faktiskt är taskiga när de beter 
sig så, och att hon tänker säga till fröken.

Slutligen fick eleverna reflektera över om de var nöjda med hur scenen slutade när de försökte 
lösa konflikten, vilket de ansåg att de var.

Exempel på elevernas forumspel från observationstillfälle 2
Följande scen inleds med att en kille kommer till  skolan med sin nya boll, som han fått i 
present. Några äldre elever på skolgården kommer fram till  killen,  knuffar ned honom på 
marken och tar hans boll. De äldre eleverna kastar runt killens boll mellan varandra så att han 
inte kan få tag på den, och scenen slutar med att killen går ledsamt därifrån utan sin boll. 

Efter scenen är klar bad vi eleverna återberätta och frågade om allt i scenen var ok, vilket 
samtliga elever instämde om att det inte alls var. En elev var snabb att kommentera ”Det är 
killen med bollen som är den utsatta!”. När vi frågade eleverna om detta är något som skulle 
kunna hända på riktigt var det flera elever som påpekade att det är en konflikt som skulle 
kunna hända i verkligheten, och att liknande konflikter har funnits på skolan tidigare. En elev 
svarade ”Ja men det är ju typ sådär de äldre håller på ibland, att ta våra grejer och så..”. Vi 
passade på att fråga eleverna hur de löst konflikten vid sådana tillfällen och en elev svarade 
”Då har vi gått till fröken och sagt till, så har hon hämtat den som gjort nåt och så har vi fått  
prata om det.. å den som varit dum har fått säga förlåt”. Vi frågade vidare hur det hade slutat 
vid dessa tillfällen och om konflikterna blivit lösta, varefter en elev kommenterade ”Alltså,  
det är ju viktigt att prata om det med varandra å så, men ibland räcker det liksom inte bara  
med ett förlåt”. Sedan övergick vi till  att  återuppta spelandet av scenen, för att  inte tappa 
fokus och glömma bort vad den handlade om.

I observationerna kunde vi sammanfattningsvis se att  eleverna hade många förslag på hur 
konflikterna  kunde lösas,  och  att  de synliggjorde  konflikter  som kan uppstå  i  deras  egna 
vardag. 

Resultat av elevernas intervjusvar
Detta  avsnitt  kommer  att  innehålla  resultat  från  det  första  intervjutillfället,  uppföljande 
intervju samt lärarintervju. I undersökningen deltog fyra elever samt en lärare. 

Synliggöra
Elev 2, 3 och 4 är alla tre eniga om att de känner igen några av de konflikter som spelades upp 
i forumspelet, och framför allt kände de igen situationer som handlade om att inte få vara med 
i en lek eller ett spel. Elev 4 ger en tydlig beskrivning i sitt svar, och ger även flera konkreta 
på både scener han/hon känner igen sig i ”Dom flesta scener känner jag igen. Att någon är 
dum mot någon annan, att man inte får vara med och att två är kompisar och så får man inte  
va med dom”. Elev 1 kände däremot inte igen sig i någon speciell scen, då hon/han inte ansåg 
sig själv ha varit med om något sådant. 
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I frågan om de tror att läraren, i framtiden, lättare skulle kunna se när det blir en konflikt i 
skolan, ifall klassen spelade forumspel ibland, var samtliga lite osäkra i sina svar. Elev 1 och 
4 svarade dock att  de ändå tror att  läraren lättare skulle upptäcka konflikter  med hjälp av 
forumspel. Elev 4 var uttrycklig i sin kommentar ”Ja det tror jag nog. För ibland vågar man 
inte säga till läraren om något hänt och då kan man ta upp det när man leker forumspel”. 
Elev 3 funderade lite längre och svarade sedan ”Vet inte. Fröken ser det mesta tror jag. Jag  
tror nog hon ser allt, om inte just vår fröken så ser någon annan fröken det”. 

Förståelse
Samtliga fyra intervjuade elever tyckte att de fått en större förståelse för konflikter efter att de 
arbetat med forumspel. Elev 2 gav en klargörande beskrivning ”Ja, jag tycker liksom att man 
förstår mycket bättre om man får testa spela någon annan och känna hur den känner. Om 
man spelar till exempel ett forumspel om någon som inte får vara med så märker man ju att  
det inte känns så bra för den då, och då kanske man blir snällare och den får vara med”. Elev 
4 menade på att om man tränar på att lösa konflikter som man gör i forumspel så lär man sig 
mer om det och får därmed en större förståelse för konflikter.   

Lära sig nya sätt att hantera och/eller lösa konflikter
Enligt elev 1, 2 och 3 brukar de idag oftast lösa konflikter i klassen genom att prata om det 
som hänt, och de inblandade får då säga förlåt eller försöka att göra det bästa av situationen. 
Elev 4 anser dock att eleverna i klassen är duktiga på att lösa konflikter utan att läraren är 
med. 

Elev 1, 2 och 3 tror att det skulle bli lättare att lösa konflikter med hjälp av forumspel än på 
det sätt de löser konflikter idag. De ansåg att det är ett roligare sätt att lösa konflikter på och 
att man får en förståelse för hur den andra känner. Elev 2 ger en tydlig beskrivning i sitt svar 
”Ja, jag vill spela forumspel igen, det var roligt.. man förstår hur den andra känner då och 
man är snällare mot varandra”. Enligt elev 3 tar det längre tid att lösa en konflikt med hjälp 
av forumspel än med det sätt de löser konflikter med idag, men att det inte gör något eftersom 
det är roligt. Elev 4 var däremot osäker på om det skulle bli lättare att lösa konflikter med 
hjälp av forumspel än på det sätt de löser konflikter med idag. 

Samtliga elever ansåg att de hade lärt sig något av arbetet med forumspel. Elev 1 var väldigt 
uttrycklig i svaret på vad hon/han lärt sig; ”Att man kan se saker på andra sätt än man annars  
tänkt.. vad någon annan tänker och sådär. När man exempelvis får byta ut [en av deltagarna  
ur scenen] så lär man sig att sådär kan man inte göra nästa gång.. man får idéer om hur man 
kan göra annars, och det blir lättare att bli sams då”.  

Elev 2 och 3 menade på att de lärt sig att bland annat lyssna bättre och förstå hur någon annan 
känner, och elev 3 ansåg även att forumspel ibland kan hjälpa en att tänka klart. Elev 4 var, 
även i denna fråga, väldigt klargörande i sin formulering ”Jag har lärt mig att man inte ska  
vara dum mot varandra och att man kan i forumspel få hjälp av varandra att lösa bråket på  
andra sätt än va man själv skulle göra. Och den som är dum kanske kan också bli ledsen och  
ångra sig och säga förlåt och inte alltid bli arg”. 

Vid det uppföljande intervjutillfället ett år senare kom eleverna fortfarande ihåg flera saker de 
lärt sig under de tillfällen vi arbetade med forumspel, exempelvis nya sätt att lösa konflikter, 
att våga säga ifrån och att stå för det man tycker. Elev 2 var tydlig i sin kommentar ”Jag lärde 
mig nya sätt hur man kan göra när man är osams med nån, typ hur den andra kan känna och  
sånt”.  Även elev 4 gav ett  väldigt  påtagligt  och beskrivande  svar  ”Jag minns att  vi  fick  
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komma på en pjäs där det skulle vara synd om någon. Och sen skulle vi ropa stopp och byta  
ut varandra. Jag tyckte i alla fall att det var skojigt”.  Elev 3 var den enda som inte minns 
särskilt mycket från tillfällena och tyckte därför att hon/han inte lärt sig något speciellt. 

Eleverna  berättade  även  att,  både  de  och  läraren,  hade  tyckt  att  de  skulle  fortsätta  med 
forumspel, och att de faktiskt även använt sig av forumspel i klassen vid några senare tillfälle.

Resultat av lärarens intervjusvar
Läraren  menar  att  forumspel  kan  hjälpa  till  att  synliggöra  konflikter  i  skolan  och  i 
klassrummet eftersom konflikterna blir mer tydliga. Läraren menar även att det är lättare att få 
en överblick  på gruppdynamiken,  hur grupperna grupperar  sig och vem som blir  utanför. 
Läraren får även reda på konflikter som läraren inte trodde fanns, vilket följande citat hävdar: 
Lärarcitat:  ”Ja det tycker jag helt klart, såg bara under lektionen, saker som jag trodde var 
över  men  som  fortfarande  hänger  kvar  i  luften  i  klassen.”  Genom  dramatisering  kan 
pedagogen själv se vilka konflikter som barnen känner till och läraren får även en överblick 
över vilka konflikter som förekommer

Om forumspelets förmåga att lösa konflikter menar läraren att eleverna kan få perspektiv på 
en konflikt, förstå och känna hur motparten i konflikten känner och tänker, och att eleverna 
får se och tänka ur ett annat perspektiv än endast ”jag perspektivet”.

Vidare tyckte läraren att forumspel mycket väl kunde användas för att lösa konflikter, vilket 
följande  citat  antyder  ”Forumspel  är  helt  klart  ett  bra  alternativ  till  konfliktlösning,  då 
beroende självklart hur konflikten ser ut”.

Läraren säger även att eleverna lär sig olika saker av forumspel, som att agera en roll, testa att 
vara både ledare och utsatt samt att den väcker både empati och funderingar hos eleverna. 
Men, säger läraren, det är helt beroende på hurdan konflikt det rör sig om. När frågan ställdes 
om en konflikt kan lösas med hjälp av forumspel svarade läraren ”Ja om man har kunskap att  
använda sig av forumspel och drama. Det får eleverna att förstå hur andra tänker och känner  
och inte endast ur ett jag perspektiv. Eleverna får både bidra med åsikter och tankar och  
bidra till att lösa en konflikt och se den.”

Vid det  uppföljande  intervjutillfället  frågade  vi  läraren  om de  använt  sig  av  forumspel  i 
klassen  efter  att  vi  varit  där.  Lärarens  svar  på  frågan  var  ”Jag  har  försökt  att  tillämpa 
metoden ett par gånger i klassen, men eftersom jag inte riktigt känner att jag har nog mycket  
kunskaper om det, så har det inte blivit att låta eleverna spela forumspel lika många gånger 
som jag kanske hade önskat. Eleverna läser av ens osäkerhet på en gång och då blir det lätt  
att det spårar ur”.

Vi frågade även om läraren märkt av i klassen att arbetet med forumspel gett eleverna större 
förståelse för konflikter, på vilket läraren svarade” Ja, det tror jag i alla fall. De verkar prata 
mer  om konflikter  i  allmänhet  och  de  pratar  gärna om konflikter  och  varför  de  tror  att  
konflikterna uppstår”.
Slutligen frågade vi om läraren märkt av att arbetet med forumspel lärt eleverna några nya sätt 
att  hantera eller  lösa konflikter  på. På den frågade svarade läraren ”Ja,  framför allt  vissa 
elever som tidigare inte vågat stå på sig har jag märkt vågar säga ifrån lite mer”. 

Allmän inställning i klassen angående forumspel 
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Samtliga elever hade en allmänt positiv inställning till forumspel. De hade däremot relativt 
skilda åsikter i svaren på om de skulle kunna tänka sig att spela forumspel om de blivit ovän 
med någon. Elev 1, 3 och 4 ansåg att de nog skulle kunna tänka sig det, men att det berodde 
på omständigheterna. Elev 3 ger ett beskrivande svar ”Nja kanske, men forumspel är roligt  
och är man ovän med någon på rasten kan det vara svårt att använda forumspel. Och om vi  
ska arbeta med svenska arbetsboken kan det ju vara svårt att bara börja spela forumspel 
sådär”. Eleven menade troligtvis att forumspelssituationerna bör planeras in i förväg för att 
de inte ska ta för mycket tid från annan viktig arbetstid. Elev 2 var den enda som utan tvekan 
skulle kunna tänka sig att spela forumspel om hon/han blivit ovän med någon. 

Eleverna var ganska eniga i sina beskrivningar på hur man vet att det är en konflikt eller att 
man är ovän med någon och hur det känns då. Samtliga menade att det inte känns bra och att 
man känner sig arg eller ledsen. Elev 1 gav en klargörande beskrivning när hon/han uttryckte 
sig ”Då är man typ bara arg och har svårt att tänka på andra. Det känns inte bra, man  
kanske säger nåt så någon blir sur eller säger fel saker kanske. Det känns liksom jobbigt och  
svårt”.  Även elev 3 gav beskrivningar på hur man vet att man är i en konflikt, men tillade 
sedan att hon/han själv aldrig varit ovän med någon.

Vid det uppföljande intervjutillfället ett år senare var eleverna fortfarande väldigt eniga i sina 
uppfattningar och beskrivningar av vad en konflikt är, och menade att det är när man är osams 
med någon och man känner sig ledsen eller arg.

Samtliga elever hade positiva minnen från de tillfällen vi var där och arbetade med forumspel, 
och elev 4 var mycket uttrycklig i sitt svar ”Jag minns att vi fick komma på en pjäs där det  
skulle vara synd om någon. Och sen skulle vi ropa stopp och byta ut varandra. Jag tyckte i  
alla fall att det var skojigt”.

- 26 -



Diskussion 

Vetenskaplig metoddiskussion
Vidare anser vi att tillförlitligheten i vår undersökning har en god validitet eftersom att vi 
försökt mäta det vi har i syfte att undersöka. Enligt Patel och Davidsson (2003) uppnås en god 
validitet om forskaren mäter det som ska mätas.

Vi tror även att validiteten ökat i vår undersökning genom att vi använt oss av fyra olika 
metoder  för  att  studera  vårt  undersökningsområde:  intervju,  uppföljande  intervju  och 
observation  om  både  forumspel  och  konflikthantering.  Enligt  Denscombe  (2000)  ökar 
tillförlitligheten  genom  att  använda  flera  olika  metoder.  Vi  försökte  att  inte  göra  någon 
generalisering  eller  dra allmänna slutsatser  om de intervjuade elevernas  svar,  utan istället 
skildra elevernas tankar kring de olika omständigheterna. 

För att få en hög reliabilitet använde vi oss av en bandspelare, vilket eleverna tyckte var lite 
obehagligt.  Trots  detta  ställde  de  upp,  men  tyvärr  kan  det  ha  påverkat  svaren  under 
intervjutillfället. Vi anser dock att bandspelaren var ett positivt hjälpmedel eftersom vi fick 
med allt som sades, både av oss som intervjuade och de som intervjuades.

Vi har även gjort uppföljande intervjuer där eleverna, som redan en gång tidigare medverkat, 
intervjuades igen, där de fick större möjlighet att tänka och svara fritt. Vi tolkade det som att 
frågorna och instruktionerna  inför  intervjuerna  var  lätta  att  förstå  för  eleverna  då de inte 
verkade osäkra över något och besvarade frågorna direkt. 

Vi observerade att eleverna agerade som vanligt i klassrummet, trots att en av oss satt och 
observerade och den andra höll  i  lektionstillfället.  Vi är  båda överrens om att  alla  nästan 
glömde  bort  den  observerande.  Detta  kan  bero  på  att  eleverna  kände  oss  sedan  tidigare 
eftersom att vi redan varit där under fyra veckors tid. Enligt Svensson och Starrin (1996) kan 
det dock vara en stor nackdel att  redan sedan tidigare känna gruppen där undersökningen 
bedrivs. Detta eftersom forskaren kan bli "hemmablind" och ha svårare att använda sig av sina 
empiriska data, utan istället använda sig av egna, redan förutbestämda tolkningar. Trots detta 
anser vi att vi hade en tillräckligt professionell ton och inställning för att det inte ska påverka 
resultatet.

Eftersom vi var två stycken som gjorde undersökningen, kunde vi se om våra registreringar 
och uppfattningar överensstämde med varandra. Detta stödjer  Patel & Davidsson (1994), de 
anser  att  tillförlitligheten  ökar  när  två  personer  utför  en  observation  vid  ett  och  samma 
tillfälle.

Pedagogisk metoddiskussion
Vårt syfte med att använda oss av värderingsövningar innan forumspel var att eleverna skulle 
känna  sig  trygga  och  avslappnade  kring  de  övningar  vi  gjorde.  Vi  ville  få  en  bra 
gruppsammanhållning  samt  att  eleverna  skulle  känna att  det  var  acceptabelt  att  yttra  sina 
åsikter och tankar. Vi ville även att de skulle inse att alla tänker olika och att det inte alltid 
endast finns en lösning eller ett sätt att se på en konflikt. 
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Eftersom vi känner oss säkra med forumspel, men däremot har mindre kunskap om konflikter, 
fick vi gå varsamt fram för att se vilken nivå eleverna låg på och vad de visste om konflikter 
och vad en  konflikt  betyder  för  dem.  Vi började  med att  ställa  inledande  frågor  om vad 
eleverna redan visste om konflikter och konflikthantering, detta för att kunna använda deras 
egna erfarenheter och bakgrundskunskaper i vårat arbete med forumspel. Det vill säga arbetet 
med elevernas förförståelse kring ämnet.

Pramling  Samuelsson  och  Mårdsjö  (1997)  menar  att  eleverna  skall  få  knyta  an  till  egna 
erfarenheter, och se hur andra tänker och lär sig. Även Dewey (2004) anser att pedagogen bör 
gå in i barnens värld för att få den största meningsfullheten för lärandet. 

Till hjälp använde vi oss av tankekarta där eleverna fick associera fritt utifrån ordet konflikt 
samtidigt som vi skrev ned alla ord eleverna kom fram till på whiteboarden. För att eleverna 
enkelt skulle kunna gå tillbaka och påminnas om sina associationer skrev vi även ned samtliga 
ord på ett papper som vi sedan kopierade och gav till alla elever.
Vi var noga förberedda i arbetet med forumspel men vi valde att gå in försiktigt för att se om 
klassen tyckte att detta sätt var ok, vi läste även av deras kroppsspråk och frågade dem om de 
vill prova på, om de kände att det är ok att fortsätta.

Nackdelen med vår undersökning var att vi endast hade möjlighet att använda forumspel vid 
två lektionstillfällen. En fördel, däremot, var att vi arbetat med gruppen tidigare, vilket gjorde 
att de kände sig trygga med oss som ledare. Trygghet och gruppsammanhållning är a och o för 
att eleverna ska våga yttra sina tankar, visa känslor och ”göra bort sig”.

Vi valde även att gå ner på barnens nivå och använda oss av konflikter som finns i deras 
närmiljö. Detta för att eleverna skulle känna igen sig och spela upp scener som de själva sett 
på skolan, i deras närmiljö eller i klassrummet. Aktuella konflikter är en viktig faktor för att 
det överhuvudtaget skulle blir en koppling till verkligheten (Byreús, 2001).

Vår roll  i  de olika forumspelssituationerna var att  vara delaktiga genom att  försöka ställa 
öppna frågor till eleverna, för att skapa reflektioner och diskussioner, men här var vi väldigt 
noga med att inte förvänta oss ett specifikt svar, utan att kommentera alla svar som bra och 
intressanta.  Att  som ledare  inte  trycka  ner  någon  eller  leta  efter  ett  rätt  svar  är  viktigt. 
Eleverna ska känna att vi tillsammans försöker hitta svaret, och inte att de tvingas söka efter 
svaret de tror att vi förväntar oss.

Vi var även väldigt noga med att vi som ledare inte tvingade eleverna att delta, genom t.ex. att 
gå upp och spela en roll, utan att eleverna fick själva gå upp när de kände sig redo. Vissa 
elever ville väldigt gärna säga hur konflikten skulle kunna lösas och då fick antingen någon 
annan elev, eller vi gå upp och försöka spela upp det som eleven tänkte, och efterhand fråga 
om det var så här eleven hade tänkt sig.  Så fortsatte vi tills att eleven var nöjd och sa att det 
var precis så han/hon ville ha det. 

Vi upptäckte även att nästan alla eleverna vågade gå upp direkt och visa upp sin scen och 
hjälpa till  att förändra andras scener och i slutet av lektionen var alla elever delaktiga och 
vågade agera. Vilket var en positiv upplevelse för både lärare och elever, eftersom att alla var 
delaktiga. Det i sin tur bidrog till en god stämning och en trygghet hos eleverna. Även Byreús 
(2001) menar att det är lärarens roll att skapa en tolerant stämning i gruppen. Läraren ska inte 
tvinga någon att delta, utan skapa tryggheten så alla vill självmant vara med. 
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Vi valde att genomföra övningarna så att en av oss deltog som ledare under lektionen, medan 
den andra var en deltagande observatör. Detta anser vi båda var en fördel eftersom det är svårt 
att se allt som händer under tiden forumspelet pågår. 

Resultatdiskussion 
Syftet  med vår uppsats  var att  undersöka huruvida forumspel  som pedagogisk metod kan 
bidra till att synliggöra och ge ökad förståelse för konflikter samt undersöka om eleverna kan 
lära sig nya sätt att hantera och/eller lösa konflikter genom att arbeta med forumspel i klassen. 
I det här avsnittet kommer vi att närmare diskutera resultatet.

Synliggöra
Boal (1977) betonar vikten av att människor ska ha kunskap om vad en konflikt är.  Därför 
valde vi att använda oss av tankekarta och reflektioner innan vi började med forumspelet, 
detta för att se elevernas uppfattning om vad en konflikt är. Vi kunde i tankekartan se att en 
del av eleverna med säkerhet kunde ge exempel på konflikter medan de andra antingen höll 
med eller satt tysta. När vi ritat tankekartan på tavlan och eleverna reflekterat kring konflikter 
kunde vi urskilja att de både förstått och synliggjort vad konflikter är gemensamt utifrån deras 
egna erfarenheter. 

I observationerna av forumspelet  såg vi att eleverna främst tog upp konflikter som finns i 
deras omgivning och som även vi kände igen från den tid vi varit i klassen. I de olika scener 
eleverna framförde i forumspelet kunde vi urskilja flera olika typer av konflikter, exempelvis 
när alla inte får vara med i en lek, när vissa elever inte får ta så stor plats i klassrummet samt 
olika slags mobbingssituationer.

De flesta av eleverna vi intervjuade ansåg även att de kunde känna igen flera av konflikterna 
som fanns i scenerna. Vi anser att bara det faktum att eleverna, på eget initiativ, valde att 
spela upp scener med konflikter de hämtat från sina egna erfarenheter, gör att de på så vis har 
synliggjort konflikter för både elever och lärare.

För  att  synliggöra  konflikter  på  ytterligare  ett  plan  hade  vi  en  avslutande  diskussion 
tillsammans  med  eleverna.  Där  fick  de,  bland  annat,  reflektera  över  om  de  sett  några 
konflikter under hela arbetsprocessens gång, det vill säga under formumspelslektionerna. De 
konflikter eleverna främst hade uppmärksammat var sakkonflikter, såsom hur arbetet skulle 
läggas upp, vem som skulle göra vad, vilken rollkaraktär vem skulle ha eller vems idé scenen 
skulle utgå från. 

Vi uppmärksammade även eleverna om några av de konflikter  som vi sett  under arbetets 
gång,  detta  för  att  synliggöra  ännu  fler  konflikter  som  finns  i  deras  vardagliga  arbete  i 
klassrummet. Vi kunde även koppla konflikterna som uppkommit under dagen till några av 
Malténs (1998) olika konflikttyper. Några av de exempel vi tog upp var; 
 
Sakkonflikter – Vem som skulle göra vad i forumspelscenen samt vad den skulle handla om.
 
Rollkonflikter – Ledaren i gruppen förväntades vara ledare och de tysta eleverna förväntades 
att inte ta så stor plats 

Intressekonflikter – När två starka ledare var i samma grupp och ville olika saker
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När vi diskuterade detta med eleverna märkte vi att eleverna aktivt deltog i diskussionen. De 
flesta elever påstod även att de kunde känna igen de konflikter vi tog upp, men att de dock 
inte hade reflekterat över att det också var konflikter. Detta blev speciellt tydligt när en elev sa 
”Ja, men precis!  Vi höll  ju på att tjafsa hela tiden sådär. Typ om vem som skulle  få va  
huvudroll och så. Jag tänkte inte på att det var en konflikt, men det är det ju!”  Därmed anser 
vi att vi kan påvisa ett exempel där vi tror att  eleverna fick en ökad förståelse för vad en 
konflikt är, och att konflikter uppstår och finns runtomkring oss dagligen. Som vi tidigare 
nämnt, hävdar  Maltén  (1998) att  man i  en konflikt  måste  skilja på sak och person,  samt 
synliggöra  vad  som  ursprungligen  orsakat  konflikten.  Det  är  därmed  viktigt  att  ha  en 
förståelse för vad som ligger bakom konflikten och att se en helhet, istället för att bara se den 
specifika händelsen. 

Även resultatet av lärarintervjun spelar stor roll i vår bedömning. Läraren ansåg att scenerna i 
forumspelet och den avslutande diskussionen synliggjorde konflikter för såväl eleverna som 
läraren själv. Detta åskådliggörs i citatet  ”Ja det tycker jag helt klart, bara under lektionen 
såg jag saker som jag trodde var över, men som fortfarande hänger kvar i luften i klassen”.
Även de intervjuade eleverna ansåg i intervjun att forumspel kan lyfta fram en del konflikter 
för både dem själva och läraren. För att synliggöra en konflikt anser vi att forumspel kan vara 
ett bra alternativ eftersom man åskådliggör situationer och konflikter som finns i elevernas 
vardag på ett lustfyllt sätt. Även gamla konflikter som inte fått ett tillfredsställande avslut för 
samtliga parter kan komma upp. 

Förståelse

Vi inser att våra intervjufrågor angående förståelse var aningen bristfälliga och kunde ha varit 
tydligare. Förståelse är ett stort begrepp och kan betyda olika saker i olika sammanhang och 
tolkas annorlunda från person till person. Av intervjusvaren kunde vi utläsa att elevernas svar 
handlade mer om att förstå hur någon annan tänker och känner, medan vi var ute efter att ta 
reda på om forumspel kan bidra till en ökad förståelse för konflikter i allmänhet. Detta är dock 
något som kan ha bidragit till en minskad validitet i vår undersökning då vi inte fått svar på 
det vi hade för avsikt att undersöka. 

Enligt både Utas Carlsson (2001) och Rosenberg (2003) är empatin samt förståelse för hur 
den andra parten tänker och känner stora delar av konflikthantering. Vi tror att för att förstå en 
konflikt behövs det empati för andra människor. Enligt Byréus (2001) uppkom forumspel för 
att  träna  elevernas  värderingar,  öka  empatin  och  förståelsen  för  olika  situationer.  Även  i 
läroplanen  står  det  att  skolan  ska  främja  förståelse  för  andra  människor  och förmåga  till 
inlevelse. 

I de frivilliga skolformerna (Lpf, 1994) beskrivs kunskap som fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet och att det måste vara samspel mellan dessa. Eleverna ansåg sig ha fått en ökad 
förståelse genom att spela upp konfliktsituationer och därefter diskutera dessa med varandra, 
så på sätt och vis besvarade det frågan i vårt syfte.  Däremot inser vi att vi borde ha varit 
tydligare med vad vi menade med ordet  förståelse i  just  det  sammanhanget,  och haft  fler 
frågor för att få ett mer djupgående svar. 

Forumspelslektionerna  går  att  knyta  an  till  både  det  holistiska  perspektivet  samt  det 
personlighetsutvecklande  perspektivet  eftersom  resultaten  i  vår  undersökning  visat  på  att 
eleverna  lär  sig  att  förstå  sig  själva  i  olika  situationer.  Vi  anser,  med  stöd  av  våra 
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observationer, att de fått förståelse om olika parters situation i konflikten genom att gå in i 
olika  roller  samt  spela  upp  uppdiktade  scener.  Vidare  anser  vi  att  eleverna  fått  en 
känslomässig förståelse  genom att  behandla problemet  i  förhållande till  verkligheten,  men 
även en förståelse för andras värderingar och känslor. 

Lära sig nya sätt att hantera och/eller lösa konflikter
Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) är ett lustfyllt lärande ett bra verktyg för att 
kunna  reflektera,  knyta  an  till  egna  erfarenheter  och  lära  hur  andra  tänker.  I  både 
intervjusvaren och observationerna  uppfattade  vi  det  som att  eleverna  såg forumspel  som 
något lustfyllt  och med en viss antydan till  lek,  där de kunde bearbeta  konflikter  som de 
hämtat ur sin egen verklighet. 

På Bifrostskolan använder de sig av leken som en helande process. De menar att eleverna 
bearbetar känslor genom leken och via den kan barn lösa konflikter som de möter i sin vardag 
(Sohlman 2002). Detta är dock mestadels riktat för yngre barn, men även i vårt arbete kunde 
vi se att eleverna lekte och testade sig fram för att hitta bra lösningar som de sedan själva var 
nöjd med. Även enligt Knutsdotter (2003) ger leken möjlighet till nytänkande och kreativa 
lösningar. Eleverna vågar då testa nya förhållningssätt som i verkliga livet skulle kunna ha 
negativa påföljder. 

Vi tror att eleverna har lättare att våga testa nya lösningar på konflikter genom forumspel, 
eftersom de går in i en roll och ser situationen mer som en lek än en verklig konfliktsituation. 
Vidare tror vi att de på så sätt får en slags träning för det verkliga livet och situationer som 
faktiskt kan uppstå i ens egna vardagsliv, och detta är även ett av forumspelets mål enligt 
Byréus (2003). 

Även Piaget menar att barn lär sig genom aktivt handlande och lek, och därigenom bearbetar 
de motsättningar och problem (Stensmo, 1994). 

Det  vi  kunde  se  i  våra  observationer  var  att  många  av  eleverna  var  aktiva  i  de 
forumspelssituationer där de skulle byta ut varandra och försöka lösa konflikterna. Eleverna 
kom då med många exempel på hur de kunde lösa konflikterna och vi tror att de tillfällena 
bidrog till att eleverna dels själva kom på nya sätt att hantera/lösa konflikter, men framför allt 
tror vi att de lärde sig nya sätt att hantera/lösa konflikter av varandra. Vi anser, som bland 
annat Vygotskij, att barn lär sig bäst i samspel med andra (Imsen, 2000). Samtliga elever i vår 
undersökning ansåg att de lärt sig något med hjälp av forumspel, bland annat att inte alla 
tänker likadant,  att  se saker på olika sätt och att  få nya idéer på hur konflikter kan lösas. 
Under observationerna har vi sett att eleverna tycker det är intressant att höra andra elevers 
lösningar och i en del fall även medgett att klasskamratens alternativ kan vara bättre än deras 
egna.

Enligt Dewey (2004) som skapat begreppet "learning by doing" bör all undervisning knyta an 
till  verkligheten  för  att  förankra  kunskap  hos  eleverna.  Vi  anser  att  eleverna,  genom 
forumspel, får möjlighet att gå in i en verklighetsförankrad situation och försöka lösa problem 
utifrån sina egna erfarenheter, och således lär de sig hantera och lösa konflikter. 

Enligt Byreús (2001) är forumspel en bra metod för att inhämta större kunskap om begreppet 
kommunikation och dialog för att lära sig att hantera olika situationer och konflikter. Ser man 
till  resultaten, märker man att även eleverna hade en tydlig bild över hur viktigt det är att 
kommunicera och möta andra människor när han/hon är i en konflikt, men att det inte alltid är 
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lösningen.  När  en  elev  exempelvis  säger  förlåt  till  en  annan  elev  så  innebär  inte  det 
nödvändigtvis att båda parter anser eller känner att konflikten är löst.

Det positiva med resultatet vi fick var att eleverna ansåg att de lärt sig nya sätt att lösa och 
hantera konflikter, men frågan vi ställer oss är om de kan förankra det de lärt sig till sin egen 
verklighet, eller om det är något som bara kommer fram i forumspelssituationer. Läraren som 
medverkade  i  intervjuerna  menar  att  forumspel  gett  eleverna  ett  verktyg  till  att  lösa  och 
hantera konflikter, men att det är väldigt beroende av hur konflikten ser ut. Vi inser att om vi 
haft  möjlighet  att  följa  eleverna  under  en längre  period  hade  vi  förmodligen  fått  ett  mer 
sanningsenligt och tillförlitligt svar på den frågan. 

Vid det uppföljande intervjutillfället ville vi, trots att det gått en längre period, se om eleverna 
verkligen lärt sig något om hur konflikter kan hanteras eller lösas. Det vi kan tolka av deras 
intervjusvar är att eleverna minns att forumspel var lustfyllt och att de fick lära sig nya sätt att 
hantera och lösa konflikter. Eleverna ansåg även bland annat att de lärt sig att säga ifrån och 
att förstå hur andra känner och tänker. 

Forumspelets konflikthanteringsprocess
I motsats till konflikthanteringsprocessen som Byréus (2001) förespråkar, och som hävdar att 
forumspel  kan  användas  när  en  konflikt  redan  uppstått,  en  aktuell  konflikt, tycker  vi  att 
forumspel passar bättre som en metod främst i förebyggande syfte. 

Vi kan utläsa av litteraturen att Byréus har goda kunskaper om konflikter när hon arbetar med 
konflikthantering  inom forumspel.  Vi  tror  därför  att  det  är  en  fördel  om de  som utövar 
forumspel  i  aktuella konflikter  har erfarenhet  inom både konflikthantering och forumspel, 
innan man utövar metoden Byréus (2001) menar vidare att risken till bråk är minimal, under 
en aktuell konflikt, eftersom aktörerna byts ut en i taget. Till skillnad från henne, anser vi att 
den risken kan finnas där om inte läraren arbetat aktivt med konflikthantering i klassen och 
känner  sina  elever  väl.  Vi  menar  även att  det  är  viktigt  att  läraren  har  god kunskap om 
forumspel och värderingsövningar för att såväl eleverna som läraren ska få ut det mesta av 
det.  Däremot  anser  vi  att  pedagoger  kan  arbeta  med  konflikter  som  finns  i  elevernas 
omgivning men inte just då en konflikt uppstått och att det är bättre om eleverna själva väljer 
att ta upp konflikten i forumspels situation. Detta eftersom vi tror att en aktuell konflikt är mer 
känslig för eleverna och därmed svårare att hantera.

I likhet med Byréus anser även vi att värderingsövningar är en nödvändig del av förarbetet, 
samt att forumspel inte är en metod som ska användas en gång utan under en längre period. 
Däremot anser vi att det är skillnad på konflikt och konflikt. De konflikter som händer på 
skolan och som eleverna ”pratar om” är sannolikt lättare att arbeta med än elevernas inre 
konflikter. 

En typisk  konflikt  bland  barn  kan  enligt  Grandelius  (2004)  vara  när  någon,  till  exempel 
syskon  eller  lärare,  säger  ”nej”.  Detta  överensstämmer  med  våra  observationer  och  hur 
eleverna ansåg att en konflikt kan se ut. En elev kommenterade exempelvis på följande vis; 
Konflikt är när läraren säger till mig, när jag inte får som jag vill, eller när det är krig. 

I likhet med Johansson (1999) anser vi att vuxna bör ta tillvara på barns konflikter. När en 
konflikt uppstår kan det vara både spännande och ett bra tillfälle att väcka barns intresse för 
att vilja ”veta mer”.
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Vi  anser  även  liksom  Maltén  (1998),  att  en  del  människor  tenderar  att  låtsas  som  att 
konflikten inte finns, vilket innebär att konflikthanteringsprocessen avslutats redan innan den 
påbörjats.  Eftersom  det  finns  så  många  olika  sorters  konflikter  och 
konflikthanteringsmodeller,  anser  vi  att  det  viktigaste  är  att  synliggöra  konflikterna,  ge 
eleverna en ökad förståelse för dessa och även lära dem att hantera och/eller lösa konflikterna.

I  undersökningen  ingick  endast  fyra  slumpvis  utvalda  elever  samt  en  lärare,  vilket  vi  är 
medvetna om är ett väldigt knapphändigt urval att dra slutsatser av. Resultatet hade sannolikt 
sett annorlunda ut om vi hade intervjuat fler elever, eller elever på andra skolor. Skolan vi 
gjorde  undersökningen  i  har  dessutom,  under  en  längre  period,  aktivt  arbetat  med 
konflikthantering  och  värdegrundsfrågor,  vilket  kan  ha  haft  viss  inverkan  på  vår 
undersökning. Både läraren och eleverna hade ett stort intresse samt en del förkunskaper om 
konflikthantering, vilket var positivt i den bemärkelse att vi fick rätt fria händer och möjlighet 
att ta den tid vi behövde. Det hade dock varit intressant för denna studie om vi även gjort 
undersökningen i en klass där inte konflikthantering varit ett lika aktuellt ämne.

Slutligen anser vi att vi når syftet med vår undersökning, som var att undersöka om forumspel 
kan synliggöra och ge ökad förståelse för konflikter, samt om elever kan lära sig nya sätt att 
hantera och/eller lösa konflikter genom att arbeta med forumspel i klassen. För att få en hög 
tillförlitlighet på vårt resultat jämförde vi observationerna och intervjuerna med varandra och 
kontrollerade så de överensstämde. Dock är det viktigt att understryka att det inte går att dra 
några allmänna slutsatser om resultatet,  vilket inte heller var vårt syfte. Tolkningarna som 
görs är att betrakta som personliga, vilket innebär att resultatet sannolikt hade sett annorlunda 
ut med andra författare.

Slutsatser och egna reflektioner
I detta avsnitt har vi valt att, först och främst, ta upp de slutsatser vi kommit fram till under 
arbetets gång, för att sedan avsluta med våra egna reflektioner. 

Litteraturen vi använt oss av i vår undersökning har visat att konflikthantering i skolan är 
viktig.  En  av  de  konflikthanteringsmetoder  som  finns  att  tillämpa  är  forumspel,  som 
utvecklades från den redan befintliga forumteatern till en mer pedagogisk inriktning. Enligt 
läroplanen  ska  eleverna  få  möjlighet  att  ta  initiativ  och  ansvar,  och  skolan  ska  främja 
förståelse för andra människor. Detta är enligt litteraturen något som forumspel bidrar till. 

I vår undersökning framgick det att forumspel är en bra metod för att lära elever nya sätt att 
hantera  och/eller  lösa  konflikter.  Med  hjälp  av  forumspel  kan  eleverna  få  en  ökad 
självkännedom vilket innebär att de får insikt om hur de agerar i vissa situationer, och det i sin 
tur  påverkar  hur  de  hanterar  konflikter.  I  forumspelslektionerna  får  eleverna  även  en 
uppfattning om hur konflikter kan uppstå och möjligheten att testa olika sätt att hantera/lösa 
dem. 

Det framgick också att forumspel är en användbar metod för att synliggöra konflikter. Genom 
att eleverna spelar upp scener med konflikter som finns i deras egen vardag åskådliggörs dem 
på ett enkelt sätt för såväl elever som pedagoger, och även gamla konflikter som inte fått ett 
tillfredsställande avslut kan i dessa situationer komma upp till ytan. 

Vi kunde av våra resultat också utläsa att forumspel kan ge förståelse för konflikter ur flera 
olika perspektiv. Eleverna lär sig dels att förstå hur de själva handlar i vissa situationer, men 
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de får även en förståelse för andras värderingar och känslor genom att gå in i olika roller. 
Dessutom kan forumspel bidra till en ökad förståelse för konflikter i allmänhet. 

Efter vår undersöknings slut har vi kommit till  insikt om att konfliktlösning i vardagen är 
något vi människor behöver lära oss mer om. Konflikter är en stor del av våra liv och är något 
vi möter dagligen. Har vi människor ingen kunskap om konflikter blir det svårt att hantera 
dem, vilket i värsta fall kan leda till katastrof. 

Enligt vår mening kan pedagoger mycket väl använda sig av forumspel i klassen, dels för att 
förebygga, hantera och lösa konflikter, men även för att förmedla olika sorters kunskap till 
eleverna. Forumspel är en metod som kan integreras i de flesta ämnen, såväl estetiska som 
teoretiska. Med det sagt är det dock inte säkert att forumspel är den bästa metoden för alla 
skolor  eller  i  alla  klasser,  och  det  finns  många  andra  konflikthanteringsmetoder  som 
pedagoger kan ta hjälp av. Vidare anser vi att alla skolor och alla klasser bör testa sig fram för 
att se vilken metod som fungerar bäst för just dem.

Förslag till fortsatt forskning 
Som förslag till fortsatt forskning föreslår vi en undersökning om forumspel kan vara en god 
metod att använda sig av i förebyggande arbete mot konflikter i skolan.

Man kan även försöka hitta olika metoder/vägar för konflikthantering, t ex genom att eleverna 
får  prova  på  olika  metoder.  Sedan  får  lärarna,  tillsammans  med  eleverna,  se  vilken  av 
metoderna som passar bäst i deras skola. 

Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning är att se forumspelets verkan i olika åldrar, samt 
vilken ålder eleverna blir medvetna om vad som är en konflikt.

Slutligen som förslag på fortsatt forskning är att se om forumspel kan användas i arbete med 
genus i skolan.
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Bilagor

Bilaga 1

Elevintervjufrågor

• Skulle du kunna tänka dig att spela forumspel om du blivit ovän med någon?  

• Hur vet du att det är en konflikt eller att du är ovän med någon? Hur känns det då?

• Vilka konflikter från din egen erfarenhet känner du igen ur scenerna i forumspelet?

• Tror  du att  läraren  lättare  skulle  kunna se när det  blir  en konflikt  i  skolan om ni 
spelade forumspel ibland?

• Hur löser ni konflikter i klassen idag?
      Följdfråga: Tror du det skulle bli lättare att lösa en konflikt med forumspel? Förklara!

• Vad har du lärt dig under dagen arbete med forumspel?

Uppföljande frågor: 

• Vad tycker du att en konflikt är? Ev. vad är en konflikt för dig?

• Vad minns du från tillfällena när vi arbetade med forumspel?

• Kommer du ihåg något du lärde dig under de tillfällen vi arbetade med forumspel?

• Har ni använt er något av forumspel i klassen sedan dess?

• Tycker du att arbetet med forumspel gett dig större förståelse för konflikter?

• Har du lärt dig några nya sätt att hantera/lösa konflikter efter arbetet med forumspel?
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Bilaga 2    
      Lärarintervjufrågor

• Tror du att det blir lättare att upptäcka konflikter i användandet av forumspel?
• Tror du att forumspel kan vara ett alternativ till att hantera konflikter på er skola?
• Har forumspelet visat dig några nya konflikter som du inte sett men finns bland 

eleverna?
• Tror du det skulle bli lättare att lösa konflikter med forumspel än på det sätt ni gör 

idag? 
• Tycker du att konflikter kan synliggöras med hjälp av forumspel? Motivera!
• Tycker du att forumspel get dig mer förståelse för konflikter som finns på er skola. 

Motivera!
• Tror du att eleverna får mer förståelse för konflikter och hur man hanterar dessa 

genom arbetet med forumspel?
• Tror du att en konflikt kan lösas med hjälp av forumspel? varför/varför inte? 

Uppföljande frågor: 
• Vad minns du från tillfällena när vi arbetade med forumspel?
• Kommer du ihåg något du lärde dig under de tillfällen vi arbetade med forumspel?
• Har ni använt er något av forumspel i klassen sedan dess?
• Har du märkt av i klassen att arbetet med forumspel gett eleverna större förståelse 

för konflikter?
• Har du märkt av i klassen att arbetet med forumspel lärt eleverna några nya sätt att 

hantera/lösa konflikter?

Bilaga 3

Lektion Forumspel

Värderingsövningar:

• Statyer (göra statyer om ex orättvisor, makt, gemenskap, olikheter, kärlek, vänskap, 
samarbete osv.)

• 4 hörn
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• ”Alla som”

4 Hörn

Denna  övning  är  bra  för  att  eleverna  får  träna  på  att  säga  sina  åsikter  och  visa  sina 
ståndpunkter aktivt med kroppen.

Viktigt att veta innan man börjar med 4 hörn:

• Alla hörn har samma status, uppmuntra eleverna att välja själv
• Tre av hörnen ska ha ett alternativ men ett hörn skall vara öppet för egna förslag
• Eleverna ska få säga sina åsikter utan att läraren rättar eller lägger sin åsikt i svaret

Exempel på frågeställningar:

• Vad är viktigaste egenskapen hos en vän?

1. Man kan prata om allt
2. Man har samma intressen
3. Man kan skratta tillsammans
4. Öppet hörn

• En flicka blir mobbad i gymnastiksalen, vad ska Britta göra?

1. Berätta för fröken
2. Berätta för någon vuxen
3. Prata med flickan
4. Öppet hörn

• En pojke snattar på affären han är med en Sven, vad ska Sven göra?

1. Be pojken lägga tillbaka sakerna
2. Berätta för hans föräldrar
3. Berätta för personalen
4. Öppet hörn

Forumspel

Innan man börjar forumspel med eleverna bör man tänka ut en egen scen som är relevant för 
eleverna.

Visa upp en scen 

Diskutera med eleverna.
• Tycker ni att det gick till i denna scen?
• Vad tycker ni var fel?
• Hur tycker ni att det borde ha gått till?
• Vad skulle ni ha gjort?
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Avslutande reflektioner kring hela arbetsprocessen med frågor som;
• Har ni sett några konflikter som uppstått under dagen i arbetet med forumspel?
• Hur tyckte ni att det kändes att spela forumspel?
• Skulle ni vilja spela forumspel någon fler gång?
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Bilaga 4
Tankekarta
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KONFLIKT

KRIG

BRÅK

NÄR NÅGON ÄR ARG

NÄR MAN INTE FÅR SOM MAN VILL

NÄR MAN ÄR OSAMS 

NÄR MAN ÄR 
LEDSEN

NÄR MAN 
SLÅSS

NÄR MAN SÄGER TILL NÅGON PÅ 
SKARPEN 

MOBBING

NÄR INGEN LYSSNAR

NÄR NÅGON TAR NÅGOT UTAN ATT 
FRÅGA

NÄR NÅGON SÄGER NÅGOT ELAKT

NÄR MAN SÄGER EMOT

NÄR MAN VILL OLIKA SAKER

NÄR NÅGON RETAS
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