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Syftet med uppsatsen är att undersöka om forumspel kan användas som ett pedagogiskt 

verktyg i konfliktlösande syfte i en elevgrupp samt är i enlighet med det mål som finns 

beskrivet i Lpo94: ”Att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter”.   

Undersökningen är en kvalitativ fallstudie där aktionsforskningens modell utgör 

forskningsstrategin. Urvalet i undersökningen består av en homogen integrerad årskurs 1-2 

klass. Resultatet från undersökningen visar att forumspel är ett användbart pedagogiskt 

verktyg i syfte att lösa konflikter. Forumspel utvecklar eleverna i samspel med varandra på ett 

sätt som gynnar arbetet mot det mål som finns beskrivet i Lpo94: ” Att varje elev utvecklar 

sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 

och personliga erfarenheter”.  
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1 Inledning 

Ordet konflikt väcker olika tankar och känslor inom oss. En del av oss har kanske en positiv 

relation till ordet och kan se konflikter som något utvecklande. En del av oss får kanske ont i 

magen av att bara höra ordet. Men det vi har gemensamt är att vi alla, någon gång, har varit en 

del i en konflikt. Och förmodligen så kommer vi även i framtiden, oavsett vi vill eller inte, att 

vara en del i en konflikt. Frågan är hur kan lärare och elever tillsammans lösa konflikter på ett 

konstruktivt och utvecklande sätt?  

Ett av målen som skolan ska sträva mot enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

Lpo 94, är ”att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter” (Skolverket 2006, 

s.8). Att eleverna utvecklar denna förmåga är en förutsättning för att samhället ska utvecklas i 

rätt riktning. Men vilka aktiviteter kan skolan erbjuda för att möjliggöra denna utveckling?  

Många skolor har livsviktigt/livskunskap på schemat där elever och lärare arbetar för att 

stärka och utveckla elevernas sociala kompetens (SQ) emotionella intelligens (EQ). Detta 

genom bl.a. diskussioner och övningar. I dag har även många skolor ett samarbete med 

Friends. Friends är en organisation som bygger på ideellt arbete och är icke-vinstdrivande. 

Deras uppdrag går ut på att stoppa mobbing i skolor och idrottsföreningar. De arbetar för 

långsiktiga lösningar där de engagerar både elever, lärare, skolledning och föräldrar. I den 

aktuella fallskolan arbetade man med både EQ och SQ i forumet livsviktigt/livskunskap och 

hade även ett samarbete med Friends. Men räcker dessa insatser eller behöver skolorna stärka 

den enskilde eleven mer konkret? 

Under min lärarutbildning kom jag i kontakt med elever som hade fastnat i konflikter med 

varandra och dessa hade pågått under en längre tid. Några av lärarna tyckte inte alltid att 

diskussioner med barnen kring dessa konflikter ledde till en lösning, utan samma konflikter 

upprepade sig och ofta med samma elever inblandade.  Eftersom jag under min 

lärarutbildning även studerat drama blev jag nyfiken på hur det skulle vara att använda sig av 

forumspel i skolan som ett pedagogiskt verktyg. Jag började fundera på hur pedagoger kan 

använda sig av forumspel för att lösa dessa konflikter på ett utvecklande sätt och samtidigt ge 

eleverna möjligheter att nå det mål som finns beskrivet i Lpo 94. Forumspel är en metod där 

man dramatiserar och reflekterar i grupp utifrån aktuella konflikter. Detta för att 

medvetandegöra unga människor och vuxna om deras möjligheter att styra sitt liv genom egna 

val och ställningstaganden i olika situationer. Undersökningen utgår från pågående konflikter 

i den aktuella fallklassen, årskurs 1-2, i ett försök där klassläraren, eleverna och jag 

tillsammans söker förändring med hjälp av forumspel som metod och aktionsforskning som 

strategi för att lösa konflikterna. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka om forumspel kan användas som ett pedagogiskt 

verktyg i konfliktlösande syfte i en elevgrupp. Syftet är vidare att undersöka om forumspel 

som metod gynnar strävan att nå det mål som finns beskrivet i Lpo94: ”Att varje elev 

utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper och personliga erfarenheter” (Skolverket 2006, s.8). 

 

 

 Hjälper åtgärden med forumspel eleverna att ta eget ansvar i konflikten? 
 

 Gör och uttrycker eleverna etiska ställningstaganden genom forumspel som är 

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter?      
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2 Litteraturstudier 

Nyckelord i valet av litteratur har varit: Barnet, konflikthantering, kunskap, etik, estetiska 

ämnen i skolan och forumspel.  

Var i utvecklingen kan barnet/eleven befinna sig i ur den psykosociala aspekten i förhållande 

till ålder? Vad är en konflikt? Om elever ska få möjlighet till att utveckla den egna förmågan 

till att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande som är grundade på kunskaper och 

personliga erfarenheter, så behöver de en arena där de kan träna dessa förmågor. Hur kan en 

elev bli medveten om de egna etiska ställningstagandena och vad de är grundade på? När är 

dessa grundade på kunskaper och vad är kunskap? Vad säger Lpo94 angående estetiska 

ämnen i skolan? Dessa frågor försöker jag besvara genom litteratur samt aktuell forskning 

inom området. Detta för att rama in syfte och frågeställningarna. 

 

2.1 Den tidiga skolåldern 

Under sju- till tolvårsåldern sker mycket i barnets utveckling ur den psykosociala aspekten. 

Enligt Johan Cullberg (2006), professor i psykiatri, är denna period viktig för det är nu som 

barnet ska bli en del av en kamratgrupp och samtidigt även arbeta. Skolan är en arena som ger 

möjlighet till träning inför ett kommande arbetsliv. Det är nu som självkänslan byggs upp i 

samverkan med andra barn.  Då kamratgruppen är en viktig faktor i barnets utveckling, att 

känna tillhörighet eller utanförskap i förhållande till gruppen, så innebär detta även att denne 

blir utelämnad åt gruppen. Självkänslan kan raseras om delaktighet i gemenskapen och de 

gemensamma aktiviteterna uteblir. Hur barnets självbild i sociala sammanhang utformas 

kommer att påverka barnets förmåga att utveckla produktivitet och företagsamhet i framtiden 

(Cullberg, 2006). 

 

2.2 Konflikthantering 

Ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder tvist, motsättning eller 

sammanstötning (Maltén, 2002). Men vad är egentligen en konflikt? Enligt Svensk ordbok 

(2003) är det svårartad motsättning som måste lösas. Arne Maltén, universitetslektor i 

pedagogik, har sammanfattat konflikt så här: ”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en 

kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande 

behov eller personlig stil” (Maltén, 2002, s 145). Vidare menar han att dålig kommunikation 

mellan människor ofta leder till konflikt då det skapas utrymme och möjlighet till 

misstolkning. Vi tolkar det vi ser, hör och känner genom våra egna tidigare erfarenheter av 

liknande situationer vilket kan leda till misstolkningar. Enligt psykologen Lasse Brännlund 

(citerad i Öhman, 2003) är känslornas andel i en konflikt upp till 90 %. Därför är det en viktig 

förmåga att kunna känna igen och respektera sina egna och andras känslor för att kunna 

hantera situationer där känslor är inblandade. Därför anser Gunilla O.Wahlström (1997) att 
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insikt i att vi människor känner och upplever samma situation olika och reagerar därefter är en 

viktig förutsättning för att lösa konflikter. Som pedagog är det viktigt att bekräfta de känslor 

som ligger bakom konflikten. Detta betyder inte att eleverna får göra som de vill men 

pedagogen måste vägleda de inblandade till att lösa konflikten konstruktivt (Öhman, 2003). 

För att eleverna ska ha förutsättningar för att lösa konflikter måste de även lära sig att lyssna 

till varandra. Detta för att få tillgång till varandras föreställningsvärld. Då blir språket det 

centrala och ställer krav på eleverna att kunna sätta ord på sina känslor. För att kunna sätta ord 

på sina känslor och få tillgång till varandras tankar måste eleverna ges möjlighet till att 

reflektera kring känslor tillsammans med andra. Ett beteende kan uppfattas som argt fast 

personen i fråga egentligen är ledsen. Då är det viktigt att kunna utrycka sina känslor med 

hjälp av språket så att omgivningen förstår. Annars är sannolikheten stor att det uppstår en 

konflikt . Det krävs också att eleverna är nyfikna och öppna gentemot varandra. Det är viktigt 

att de upplever att de har rätt att känna som de gör i en viss situation och samtidigt respektera 

att någon annan känner på ett annat sätt, vilket är lika rätt. Eleverna behöver även bli 

medvetna om kroppsspråkets betydelse, att vi människor kan ge ”dubbla budskap” genom att 

säga en sak med munnen men visa något annat med kroppen, hävdar Wahlström (1997). Som 

pedagog är det även viktigt att utgå från barnets mognad och vilken utvecklingsnivå barnet 

befinner sig i när barnet ska lösa konflikter (Öhman, 2003).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1   Konfliktpyramid 

 

 Grünbaum och Lepp (2005) presenterar en konfliktpyramid som är framtagen av Hareide 

(2004) där utveckling av självtillit, empati, kommunikation och samarbete utgör den 

individuella grunden för att utveckla social kompetens vilket är en viktig förutsättning för att 

klara sig bättre i samhället. Konflikter kan enligt pyramiden lösas genom tredje part och 

genom medling. Sanktioner är sista åtgärden när alla andra försök prövats. För att utveckla 

 

Utveckling av självtillit, empati, kommunikation och samarbete 

Hantering av konflikter där man själv är en part 

Medling av elever eller lärare 

Sanktioner 
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social kompetens behöver eleverna få ge uttryck för sina egna känslor och sätta sig in i olika 

roller för att nå förståelse för andra människor. Detta utgör även grunden för hur en 

dramapedagog arbetar. På så sätt kan drama användas som en förebyggande metod i 

konflikthantering och hänföras till basnivån i pyramiden för konflikthantering (Grünbaum & 

Lepp, 2005). Enligt Grünbaum och Lepp (2005) så utgår Gardners teori om de multipla 

intelligenserna utifrån att vi lär oss genom olika inlärningsstilar som är individuella. Den 

traditionella skolan har tillgodosett främst två av dessa nämligen språklig intelligens och 

logisk-matematisk intelligens. I en konfliktsituation blir personen engagerad med alla sina 

sinnen och känslor. Här räcker det inte med ett logiskt tänkande eller att vara bra på att 

uttrycka sig i tal och skrift. I bl.a. konfliktsituationer behöver hela personen i fråga engageras, 

även känslomässigt, genom andra pedagogiska metoder för ett effektivt lärande (Grünbaum & 

Lepp, 2005). Boken DRACON I SKOLAN som är skriven av Grünbaum och Lepp har kommit 

till bl.a. genom ett internationellt samarbetsprojekt kring konflikthantering i skolan genom 

drama. 

DRACON international är ett internationellt forskningssamarbete mellan Sverige, Australien 

och Malaysia. Denna forskning är tvärkulturell och som forskningsmetod har man använt sig 

av kollaborativ aktionsforskning. Forskningen har gått ut på ”bygga broar” mellan områdena 

drama och konflikt för att på så sätt hitta nya konfliktlösande metoder genom drama, främst 

riktat till tonåringar. Det går inte att hitta en metod som fungerar i alla kulturer då konflikter 

har olika laddning beroende på kultur. Namnet DRACON har uppstått genom 

sammanförandet av orden DRAma och CONflict. Namnet härleder även till den österländska 

draken som symboliserar lugn och vishet. Dessa drakar har ofta avbildats med en pärla i 

munnen. DRACON international har använt sig av metaforen av hur konflikter kan utvecklas 

till monster likt de västerländska drakarna. Men om du plockar pärlan ur drakens mun så kan 

du även kontrollera draken. Och i det här fallet vill man att namnet ska associeras till den 

österländska lugna och visa draken (Dale Bagshaw m.fl. Bridging the fields of drama and 

conflict management, 2005). DRACON projektet visar att elever har förmåga att konstruera, 

omkonstruera och reflektera kring den egna kunskapen. Lärarens uppgift blir således att bistå 

eleverna med lärandesituationer där de ges möjlighet till detta. Eleverna utvecklar och 

förankrar de egna tankarna bättre om lärandesituationen utgår från elevernas egna 

upplevelser. Om vi ska ha en väl fungerande skola behöver vi öka vår självkännedom, träna 

oss i att reflektera kring det egna beteendet och hur vi kommunicerar med vår omgivning 

(Dale Bagshaw m.fl. 2005).  Genom att arbeta med drama i skolan möjliggör vi denna 

utveckling. 

 

2.3 Etik 

Vad är då etik? Ordet etik står för läran om god moral och ordet moral står för vår uppfattning 

om rätt och orätt som styr värdering av handling (Svensk ordbok, 2003). Etik utvecklas i 

samhället utifrån de vanor, seder och traditioner vi är uppväxta i menar Bernt Gustavsson, 

professor i pedagogik (2002). Vidare anser han att det han kallar för praktisk klokhet är knutet 
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till etik. ”En människa som vet vad som är meningsfullt i en handlingssituation och förmår 

styra sitt handlande därefter, besitter praktisk klokhet” (Gustavsson 2002, s.106). För att en 

individ ska utveckla en god attityd krävs att denne vistas i en social miljö som förmedlar den 

önskade attityden och att individen deltar i aktiviteter tillsammans med andra, vi lär oss av 

varandra, Dewey (2002). Det är aktiviteterna som förmedlar miljön till individen. Vidare 

menar Dewey att skolan har till uppgift att skapa undervisningssituationer med gemensamma 

aktiviteter där elevernas deltagande är det centrala. På så sätt kan de förvärva ett socialt 

medvetande med hjälp av sin egen förmåga. Hur ska vi då skapa dessa 

undervisningssituationer? Enligt Lev Vygotskij (1896-1934, refererad i Strandberg, 2006) 

pedagogisk teoretiker, är tillgången till andra människor det nav som all utveckling snurrar 

kring . Vygotskij menade även att all utveckling sker i två plan. Först sker det på en social 

nivå genom fysiska relationer mellan människor. Sedan på den individuella nivån genom 

dennes tankearbete (Strandberg, 2006). Det är även viktigt att vi vuxna föregår med gott 

exempel då barn inte gör som vi säger utan som vi gör enligt ett gammalt citat som är 

gällande även idag (Strandberg, 2006). Gustavsson menar att även bildning i etik sker genom 

praktisk erfarenhet. ”Man lär sig inte en sysselsättning enbart genom att studera handböcker, 

utan genom att praktisera den” (Gustavsson, 2002, s. 106). Det finns inte heller bara ett 

gemensamt värde för etiken som innefattar alla aktiviteter. Du har exempelvis ett värde för 

vänskap och ett annat värde för exempelvis ett intresse som musik. Dessa värden står fritt i 

förhållande till varandra (Gustavsson 2002).  

 

2.4 Kunskap 

Om elever ska utveckla sin förmåga att ta ställning grundade på kunskaper och personliga 

erfarenheter i olika situationer så blir frågan vad är då egentligen kunskap? Den frågan ställer 

sig Bernt Gustavsson i sin bok Vad är kunskap? (Gustavsson, 2002). Där för han en 

diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Ett sätt att tänka kring kunskap är att all 

kunskap har lika värde. I Gustavsson (2002) refererar Gustavsson till John Dewey om hans 

tankar kring kunskap. ”Learning by doing” är ett känt citat av Dewey . Citatet innebär att 

Dewey ville jämställa praktisk kunskap med teoretisk kunskap. Han menade att utan det ena 

eller det andra så skulle vi inte kunna tillgodogöra oss nya färdigheter och kunna se det som 

ny kunskap. Vi måste kunna omsätta den teoretiska kunskapen i praktiken för att utvecklas. 

Den teoretiska kunskapen uppstår genom att vi stöter på problem i praktiken och därför måste 

kunskap hela tiden omvärderas och lösas med nya teorier som omprövas i praktiken. Vi 

provar, reflekterar och provar igen. Genom att vi tänker kan vi också styra våra handlingar. På 

så sätt går samhällsutvecklingen framåt. Detta innebär att skolan har till uppgift att skapa 

lärandemiljöer där barnen har möjlighet att tillgodose sig ny kunskap genom praktisk 

erfarenhet och reflektion (Gustavsson, 2002). Information i sig är inte kunskap. Enligt Säljö 

(2003), professor i pedagogisk psykologi, är kunskap något man använder i handling i 

vardagen samt som en resurs med vars hjälp man löser problem i olika situationer på 

ändamålsenliga sätt. Han ser även kunskaper som något som hjälper honom att känna igen 

sådant som han har tidigare erfarenheter av exempelvis ett problem eller någon företeelse 
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(Säljö, 2003). Något som jag tycker är väsentligt att ta upp här är det Stensmo (2006), docent i 

pedagogik och psykolog, skriver om angående individuellt arbetssätt. Aktuell forskning säger 

att de olika lärstilarna kan delas upp i fyra stilgrupper; visuell, auditiv, kinestetisk och en 

kombination av flera stilar (Stensmo, 2006). Detta innebär att skolan måste kunna erbjuda 

eleverna olika lärsituationer för att varje elev ska ha möjligheten att inhämta kunskap utifrån 

sina förutsättningar. Forskning visar att de elever som har samma lärstil som läraren gynnas 

(Stensmo, 2006). Detta innebär att läraren måste vara öppen för nya arbetssätt vid 

inlärningssituationer. Aktiva lärformer kan innebära en ny erfarenhet för eleverna och de 

behöver vägledning i denna förändring av undervisningsätt. Vidare menar Stensmo (2006) för 

att få eleverna mer aktiva i undervisningssituationen måste lärarens undervisningsbeteende 

ändras. Då kan eleverna ändra sitt lärbeteende och förändra attityden gentemot en 

undervisningssituation.  

 

2.5 Estetiska ämnen i skolan 

I Lpo 94 (Skolverket, 2006) kan vi läsa att estetiska ämnen ska vara inslag i undervisningen. 

Det kan vara en stor utmaning för lärare att omsätta dessa ämnen i praktiken och integrera 

med kärnämnen. I enlighet med skolplanen är det dock vår skyldighet som pedagoger att 

arbeta utifrån dessa riktlinjer. 

I Lpo94, Skolans värdegrund och uppdrag står det att läsa ”I skolarbetet ska de intellektuella 

såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska få 

uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska 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. 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”(Skolverket, 2006 s.7).  

 

2.6 Drama- forumteater - forumspel  

Drama utgår från deltagarnas upplevelser medan teater handlar om kommunikation mellan 

skådespelare och en publik. Enligt dramapedagogen Gavin Bolton (2008) är syftet med drama 

att vidga deltagarnas syn på världen och få dem att se sig själva ur ett nytt perspektiv. Detta 

anser Bolton är av stor vikt ur undervisningssyfte. Genom att iscensätta en berättelse och dess 

händelseutveckling, dramatisera, får eleverna tillgång till upplevelser som de kanske inte har 

haft tillgång till i det verkliga livet. Genom detta ges de möjligheter till att reflektera kring 

innebörder av upplevelser utanför deras tidigare referensramar av livserfarenheter. Enligt 

Dorothy Heathcote (refererad i Bolton 2008) dramapedagog och Gavin Boltons 

inspirationskälla, utforskas känslor genom drama.  
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 Grünbaum och Lepp (2005) tar upp Backéus funktionsanalys där det enligt dem framgår att 

terapi och teater kan utgöra användningsområdets olika poler inom drama. Någonstans i 

mitten av dessa områden finner vi området pedagogik vilken kan förskjutas åt att antingen 

rikta sig mer mot området terapi eller mot teater. Dessa områden går dock i varandra då 

förmågan och viljan att kommunicera med en publik, vilket är kärnan inom teatern, även kan 

ha en terapeutisk verkan då du genom olika uttryck eller genom att sätta ord på en handling 

och/eller känslor även kan nå personligutveckling. Kommunikationen är central både inom 

teater och inom terapeutisk verksamhet. Genom att arbeta medvetet genom drama som ett 

pedagogisktverktyg kan du integrera drama inom många olika ämnen. Dramapedagogik inom 

konflikthantering utgår från ett problemlösningsorienterat synsätt där det är viktigt att kunna 

sätta sig in i hur andra människor kan uppfatta och uppleva olika situationer. Där alla parter 

upplever att de vunnit på att lösa konflikten och inte att någon blir straffad. Konflikter löses 

genom ökad förståelse för varandras upplevelser i situationen.  

 

Forumteatern kommer från Brasilien där Augusto Boal under åren 1956-1971 var verksam 

inom en teatergrupp som ville utgå från det latinamerikanska folkets kamp och kultur 

(Byréus, 2006). De spelade upp teater på torgen, för arbetarfolken som var förtryckta, där de 

utgick från olika intriger med krisartade slut. Sedan fick åskådarna komma med förslag till 

vidare handling vilket resulterade i olika nya slut. Så småningom utvecklades denna 

teaterform till att åskådarna även var med och spelade upp de förslag som kom fram under 

föreställningen, forumteatern var född. Forumteaterns mål är att förvandla åskådaren från 

passiv varelse till aktiv medskapare – huvudrollsinnehavare, att ge människan möjlighet att 

träna sig inför verkligheten, förbereda sig för framtiden och att bryta inre och yttre förtryck 

(Byréus, 2006).  

Forumspel är en kombination av värderingsövningar och forumteater. Värderingsövningarna 

går ut på att ge deltagarna tillfälle till att tänka efter och ta ställning, träna sig i att uttrycka 

sina åsikter, motivera sina ståndpunkter, träna sig i att lyssna på andra och reflektera samt 

bearbeta attityder. Värderingsövningar inverkar även positivt på gruppstrukturen, gruppen blir 

mer öppen och demokratisk. Deltagarna blir även mer medvetna om sina val och möjligheten 

att välja något annat. Dessa övningar fungerar som övergång till forumspel. Forumspel är den 

metod som dramapedagogen Katrin Byréus utvecklat med utgångspunkt i forumteatern 

(Byréus, 2006). När man arbetar med forumspel så utgår man från en aktuell konflikt eller ett 

problem som uppstått i en grupp eller i ett sammanhang enligt Byréus (2006). Detta skeende 

spelas sedan upp av förutbestämda aktörer ur gruppen inför de andra som då till en början är 

åskådare. Forumspelet leds av en joker. Under spelets gång trappas motsättningarna upp och 

slutar i elände. Detta tar ungefär 10-15 min. Jokerns uppgift blir att ”sudda ut” gränserna 

mellan aktör och åskådare. Detta genom att uppmuntra åskådarna till att komma på lösningar. 

Spelet spelas upp återigen och nu kan åskådarna ropa STOPP! Och ge förslag på någon 

förändring. Då får åskådaren ta över rollen som den utsatta och prova den egna idén. Därefter 

spelas spelet upp igen då med en förändring i skeendet. Spelet fortgår och de som vill ge 

ytterligare förslag till förändring får prova sina tankar och idéer. Genom att arbeta med 
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forumspel som metod belyses det faktum att det inte bara finns en lösning på problemet och 

att vi människor tänker och upplever samma situationer olika och utifrån våra egna 

erfarenheter. Genom att lyssna på varandra och ta del av varandras erfarenheter och tankar får 

vi också tillgång till varandras verkligheter. Genom forumspel får vi möjlighet till att prova 

olika lösningar och få insikt i att vi själva kan påverka hur utgången blir i olika situationer 

(Byréus, 2006). Redan från 7-års ålder kan barn enligt Byréus delta i forumspel. Då har de 

tillskansat sig erfarenheter från livet som de kan referera till. När man använder sig av 

forumspel i en barngrupp är det viktigt att utgå från barnens lekfullhet och fantasi. Det är 

viktigare att barnen upplever forumspelet som lustfyllt och givande än att vi pedagoger följer 

forumspelets upplägg strikt. Det ska alltid finnas utrymme för barnens kreativitet. Dock är det 

viktigt att visa barnen att det som tas upp är seriöst och att barnen inte får förringa eller 

förlöjliga det aktuella ämnet (Byréus, 2006).  
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3 Metod 

 

3.1 Aktionsforskning som strategi 

Undersökningen baseras på en fallstudie vilket innebär att det som studeras, studeras i dess 

naturliga sammanhang. En definition av fallstudie är att det är en studie av en instans, i det 

här fallet en studie av en elevgrupp i handling. Jag har även kompletterat med intervjuer i ett 

försök att nå djupare förståelse av handlingen. Svagheten är att det inte går att generalisera 

utifrån denna studie (Stensmo, 2002). Detta för att studien begränsar sig till en instans och är 

av kvalitativ natur. För att undersöka om forumspel kan användas som ett pedagogiskt 

verktyg i konfliktlösande syfte utgår studien från en aktuell konflikt i fallklassen. I 

undersökningen har aktionsforskning använts som forskningsstrategi. Aktionsforskning är ett 

sätt att systematiskt reflektera över den egna verksamheten i vardagen i syfte att utveckla den. 

Exempelvis lärare arbetar ständigt i förändringsprocesser av olika slag. Dessa processer 

dokumenteras sällan vilket gör det svårt för exempelvis andra att ta del av förändringsarbetet. 

Grundläggande förfaringssättet inom aktionsforskningen är enligt Christer Stensmo (docent i 

pedagogik) att man utgår från ett problem som behöver lösas, sätter in en åtgärd, 

dokumenterar det som händer under och efter åtgärden, analyserar dokumentationen och 

slutligen reflekterar kring åtgärden om den hade den önskade verkan på problemet (Stensmo, 

2002). Man jämför ”före läget” och ”efter läget”. I den här studien består åtgärden av 

Forumspel. Inom aktionsforskningen är dokumentationen väldigt viktig. Den kan utgöras av 

bl.a. loggböcker, observationsscheman och intervjuer. Man kan även involvera eleverna i 

dokumentationsarbetet. Denna dokumentation ligger sedan till grund för vidare reflektioner 

och utveckling av det man söker att förändra. På så sätt kan andra ta del av det arbetet och lära 

av varandra (Stensmo, 2002).  

Aktionsforskningens praktiska natur gör att forskning och handling integreras och inte består 

av två processer som sker under olika tidsförlopp. Vanligen är forskningsarbetet skilt från 

förändringsarbetet. I och med att forskaren samtidigt är en del av den verksamhet som 

forskningen sker inom, därmed också en del av forskningsmaterialet, så innebär det att det 

kan var en tillgång att få ytterligare in en synvinkel från en utomstående expert (Denscombe, 

2000). Detta för att få hjälp att skönja exempelvis mönster eller beteenden som annars blivit 

”osynliga” för den verksamme som vistats konstant i miljön som forskningsarbetet pågår 

inom. 
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Aktionsforskningen karaktäriseras huvudsakligen av fyra drag (Denscombe, 2000): 

 Praktisk inriktning. Syftet med aktionsforskning är att utgå från verkliga problem 

oftast på arbetsplatser och arbete inom organisationer. Aktionsforskningens praktiska 

natur gör att forskning och handling integreras. 

 Förändring. Ses som en del i själva forskningen för att komma tillrätta med problem 

samt att få större kännedom om fenomen och företeelser. 

 Cyklisk process. En viktig del i aktionsforskningen är att reflektera kontinuerligt i och 

kring processen för att se hur verksamheten utvecklas i och med förändringen i syfte 

att förbättra praktiken. Och för att eventuellt nya frågeställningar uppstår och 

föranleder ytterligare forskning. 

 Deltagande. Alla som är involverade i forskningen är aktivt delaktiga i 

forskningsprocessen. 

Till aktionsforskningens fördel kan nämnas det faktum att deltagaren, i skolsammanhang 

alltså läraren, ges möjlighet till att utveckla den egna professionen i praktiken. Samtidigt så är 

deltagarens nödvändiga inblandning och dennes fokus på den egna praktiken också 

begränsande då det inte går att generalisera resultaten (Denscombe, 2000). Undersökningen 

utgår från det kvalitativa synsättet då tonvikten ligger på holistisk information dvs. att 

helheten är mer än summan av delarna (Stukát, 2005). Modellen för aktionsforskningen visar 

den cykliska processen för denna undersökning. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figur 3:1 Aktionsforskningens fyra faser 

 

 Reflektion      Planering 

 

 

Observation        Aktion
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Jag tog hjälp av klassläraren i aktionsforskningen då hon hade kunskaper om eleverna som jag 

inte hade. Klassläraren har medverkat vid observationstillfällen, reflektioner och ledandet av 

forumspelet. Läraren har också haft en betydande roll som observatör för att se förändringar i 

konfliktsituationerna efter försöken. Hon däremot hade ingen större erfarenhet av drama. 

Detta medförde att vi bidrog på olika sätt genom våra erfarenheter till studien och på så sätt 

kunde se förändringsarbetet från olika perspektiv. Detta har varit en styrka då 

förändringsprocessen betraktats av någon som hela tiden befunnit sig i processen och någon 

som har kunnat se processen mer utifrån. Denna metod som består av flera aktörer benämns 

som kollaborativ aktionsforskning (Stensmo, 2002). 

 

Planeringsfasen – Inventering av ”före läget”, under den här fasen konkretiserar och 

avgränsar man problemet genom att ställa sig frågorna: ”Vad är mitt problem? Vad är jag inte 

tillfreds med? Vad vill jag ändra på?  Efter att ha konkretiserat problemet krävs efterforskning 

kring problemområdet. Man kan t.ex. läsa litteratur kring fenomenet. Vidare undersöker man 

vad det finns för eventuella lösningar sedan tidigare på problemet som man vill prova. I slutet 

av den här fasen ska man ha upprättat en handlingsplan som innefattar mål och strategier.  

Som åtgärd för att lösa den pågående konflikten i sandlådan mellan elever i klassen skulle vi 

använda oss av forumspel. Konflikten handlade om att några elever bråkade om vem som 

skulle få leka i sandlådan och det förekom även utfrysning mellan elever (läs mer under 

rubrik 4.1). Inför planeringen av forumspelet inventerade jag den aktuella konfliktsituationen 

utifrån klasslärarens upplevelser och vilka åtgärder som tidigare vidtagits för att försöka lösa 

den aktuella konflikten. Hon fick besvara en enkät se bilaga 1. Detta i syfte att undersöka 

”läget före” försöket. Enkäten följdes av diskussion så att svaren inte enbart var mina 

tolkningar och för att vi skulle ha en gemensam bas inför undersökningen. Vi kom överens 

om hur vi skulle lägga upp forumspelet och vilka roller vi skulle ha, lärare eller observatör. 

Därefter upprättade jag ett observationsprotokoll som jag och klassläraren utgick från under 

forumspelet, se bilaga 2. Detta för att observera specifikt intressanta skeenden för 

undersökningen och för att få kontinuitet i observationerna. Dessa observationer har skett 

under alla fyra observationstillfällena. 

 Klassen delades upp i halvklass två gånger i veckan. Hälften av eleverna gick iväg till 

gymnastiken. De andra som blev kvar delades upp i två grupper varav ena gruppen brukade 

ha massage och den andra gruppen livsviktigt. Dessa grupper höll jag intakta och istället för 

massage skulle vi ägna oss åt forumspel. Ett forumspel tar ca 10-15 min. Sedan ska det finnas 

utrymme för eventuell värderingsövning samt reflektion/diskussion. Vi gjorde detta försök två 

gånger per grupp vid två olika tillfällen med 1 veckas mellanrum. Detta gjorde vi för att 

barnen skulle bekanta sig med forumspel och att läraren också fick prova på i praktiken. Vi 

utgick alla gångerna utifrån den aktuella sandlådekonflikten. Hädanefter kommer jag att 

benämna dessa grupper för grupp 1 och grupp 2. Grupp 1 bestod av fem flickor och fyra 

pojkar. Även grupp 2 bestod av fem flickor och fyra pojkar. Observationerna utgick från 
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protokollet så att klassläraren och jag skulle ha samma fokus under observationerna i och med 

att vi ibland bytte roller under forumspelet. 

 

Aktionsfasen – I den här fasen provas den planerade åtgärden i verksamheten. Förändringar 

tar tid och man måste ha tålamod i den här fasen. I den här undersökningen är forumspel 

åtgärden.  

Jag började med att diskutera ordet forumspel för att få vetskap om barnens relation till ordet. 

Detta för att kunna utgå från deras förförståelse för ordet och bygga vidare därifrån. Sedan 

berättade jag vad det forumspel som vi skulle arbeta med under lektionen innebar för något 

och varför det kallas så. 

Därefter fick barnen sätta sig i en halvcirkel framför den plats som skulle utgöra scenen för 

forumspelet. Vi började varje gång med en värderingsövning, en”4-hörnsövning”, där varje 

hörn i rummet representerar ett svarsalternativ på en given fråga som uppvärmning inför 

forumspelet. Frågan löd: Är du en bra kompis? Rummets hörn representerade svaren: Ja, nej, 

ibland och inget av svarsalternativen passar in. Hörnen var inte markerade på något sätt med 

svarsalternativen utan vi repeterade svarsalternativen för barnen och de fick ställa sig en och 

en i något av hörnen beroende på vad de svarade. Detta för att markera sitt ställningstagande 

även med kroppen. Sedan fick de presentera sitt ställningstagande för varandra muntligt. De 

som inte ville säga något behövde inte. (Det står mer att läsa om värderingsövningar under 

rubriken 2.6). Därefter fick barnen sätta sig på sina platser i halvcirkeln igen. Under tiden 

observerade klassläraren eller jag situationen. Sedan spelade läraren och jag upp en 

konfliktsituation i en påhittad sandlåda taget ur barnens verklighet. När konflikten var ett 

faktum och vi var jättearga på varandra stoppade vi spelet. Barnen fick komma med förslag på 

hur vi skulle fortsätta handlingen. Sedan fick de barn som ville ta en roll själva. Vi 

diskuterade mellan de olika lösningarna. Vi avslutade med att reflektera kring det vi sett och 

hört under forumspelet och om det var något som vi kunde göra på riktigt. Vi genomförde 

värderingsövningen igen för att se om eleverna tyckte annorlunda efter forumspelet. 

 

Observationsfasen - Under aktionsfasen är det viktigt med fortlöpande observationer, 

reflektioner och dokumentation då de ligger till grund för inventering av ”efter läget”. Dessa 

kan t.ex. bestå av loggböcker, observationsscheman, intervjuer, fotografier eller teckningar 

som eleverna har gjort. Under och efter forumspelet observerades elevgruppernas handlingar. 

Analyserna av observationerna har legat till grund för undersökningen om arbetssättet med 

forumspel utvecklade elevernas förmåga att lösa konflikter konstruktivt.  

 

 Klassläraren och jag turades om med att observera under forumspelet och att delta i själva 

forumspelet. Detta kallas för deltagande observation då man är ute på fältet och själv deltar i 

en social aktivitet som man undersöker (Denscombe, 2000). Detta gör att man får ett inifrån 
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perspektiv. Observationerna utgår från ett observationsprotokoll, se bilaga 2. Detta för att 

observera specifikt intressanta skeenden för undersökningen och för att få kontinuitet i 

observationerna. Jag var intresserad av att se hur engagerade eleverna var i själva aktiviteten 

och om den ledde till öppna diskussioner i elevgruppen. Ledarens förhållningssätt till 

aktiviteten är också viktigt för hur processen utvecklas. Jag ville även se om eleverna kunde 

komma med konstruktiva lösningar tillsammans och prova dessa i handling. Dessa faktorer är 

viktiga för att eleverna ska kunna nå ny kunskap. (Under rubriken 2.4 kan du läsa mer om 

detta).  

 

Reflektionsfasen – I slutskedet av aktionsforskningen utvärderar man hela 

aktionsforskningsprojektet. Här ställs handlingsplanen i relation till dokumentationen från 

undersökningen (Stensmo, 2002).  

Efter forumspelet träffades vi och diskuterade kring hur vi hade uppfattat försöken utifrån 

enkäten och observationerna detta för att belysa erfarenheten från försöken ur olika perspektiv 

och hur vi tolkat det vi sett och hört under forumspelet. Efter 3 mån besvarade klassläraren 

enkät 2 och så träffades vi återigen och diskuterade kring om läraren upplevde att det hade 

skett någon förändring kring konflikterna efter åtgärden med forumspelet.  

 

3.2 Urval 

Då undersökningen bygger på en fallstudie så är urvalet strategiskt och väl avgränsat till en 

halvklass på 18 elever. Ett urval som är strategiskt innebär att man som forskare vet något om 

informanterna på förhand och fokuserar studierna till den gruppen. Man vet också att urvalet 

är intressant för studien och tillgänglig under studietiden (Stensmo, 2002). Jag valde den 

aktuella klassen då klassläraren under en längre tid försökt komma tillrätta med en 

återkommande konflikt som utspelades i sandlådan under raster genom diskussioner utan att 

lyckas. Jag har även vetskap om situationen och hur läraren arbetar kring konflikter då jag 

tidigare har observerat klassen. Klassen var en homogen integrerad årskurs 1-2 klass. Klassen 

delades upp i halvklass två gånger i veckan. Halva klassen hade idrott och den andra halvan 

av klassen delades upp i ytterligare två grupper. Dessa två grupper bestod av fem flickor och 

fyra pojkar. Dessa två grupper höll jag intakta.  

 

3.3 Etik 

I denna undersökning har hänsyn tagits till de krav som Vetenskapsrådet har sammanställt i 

en lista om individskydd vid vetenskaplig forskning som Stensmo (2002) tar upp i sin bok. 

Information och konfidentialitet - Jag informerade skolledningen om studien genom 

personlig kommunikation. Undersökningen innefattar inte frågor av privat eller av etiskt 

känslig karaktär. Undersökningen omfattar en studie av ett fenomen i en grupp och gruppens 
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förändringsprocess i helhet, inte individerna i sig. Inga namn förekommer i 

undersökningsmaterialet. 

Samtycke – Klassläraren inhämtade föräldrar/vårdnadshavares samtycke brevledes.  

Nyttjande - Den information som samlats in får endast användas för forskningsändamål i 

enlighet med de krav Vetenskapsrådet har sammanställt. 

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Enkäterna som läraren besvarat läste jag igenom och tolkade utifrån mina egna referensramar. 

Sedan träffades vi och diskuterade vidare kring dessa tolkningar. På detta sätt blev det en 

form av kvalitativ intervju. Den kvalitativa intervjun kännetecknas av öppna frågor och blir 

mer djupgående än den kvantitativa intervjun (Stensmo, 2002). Sedan har resultatet från 

datainsamlingen från aktionsforskningen: observationerna, lärarens svar och vår 

gemensamma tolkning av försöken analyserats. Resultatet från försöket analyserades genom 

en jämförelse av gruppens förmåga att lösa konflikter innan försöket och hur läraren upplevde 

situationen efter försöket. Då analysen är baserad på våra tolkningar av sådant som inte är helt 

uppenbart och vi har försökt sätta dessa tolkningar i ett sammanhang är vår tolkningsbas 

hermeneutisk (Stensmo, 2002).  

 

3.5 Reliabilitet och validitet   

Jag har försökt att mäta en förändring i en konflikt genom att synliggöra förändringsprocessen 

genom aktionsforskningens modell. I och med att studien är av kvalitativ natur och baserad på 

människors tolkningar av observationer samt intervjumaterial så är inte reliabilitetsfaktorn så 

hög. Dessutom krävs en noggrannare uppföljning av förändringsprocessen i slutskedet av 

försöket. Aktionsforskningsprocessen beskrivs däremot noggrant steg för steg så att någon 

annan kan upprepa den. På så sätt blir processen tillgänglig för andra kolleger och forskare för 

granskning. Verksamma lärare kan använda sig av aktionsforskningens modell som ett 

verktyg i den pedagogiska verksamheten beträffande förändringsarbete.  I försöket tog jag 

hjälp av klassläraren för att få ytterligare perspektiv på försöket. Detta förfaringssätt benämns 

som kollaborativ aktionsforskning då fler aktörer är inblandade. Klassläraren medverkade i 

denna process och försöket blev väl förankrat hos henne då hon var mycket villig att delta 

vilket ger validitet till försöket. Validitet är då det som är relevant för sammanhanget blir mätt 

(Denscombe, 2000). Försöket med forumspelet genomfördes vid två olika tillfällen med 

vardera gruppen. Jag strukturerade upp observationen enligt ett protokoll så att observatörerna 

hade fokus på samma skeenden vid varje observationstillfälle. I modellen ingår en inventering 

av läget före en åtgärd sätts in, i det här fallet forumspel, och inventering av läget efter 

försöket. Det som sker här emellan är själva förändringsprocessen och det som kan utläsas 

efter försöket är resultatet. Problemet med förändringsprocesser är att det inte finns något 
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egentligt slut. Speciellt konflikthantering är en ständig process men man kan skönja/tolka en 

förändring och se om man är på väg åt rätt håll.  



21 

 

4 Resultat 

Här beskrivs det som framkom i fallstudien genom aktionsforskningen.  

 

4.1 Enkät 1 och 2 

I klassen fanns pågående konflikter där uppfattningen var att några barn inte kunde ta sig in i 

leken på ett bra sätt. Dessa konflikter uppstod under raster och ofta i samband med lek i 

sandlådan. Det verkade som att de inte visste hur de skulle gå tillväga på ett bra sätt. Istället 

för att fråga klev de bara in i en pågående lek och började bestämma över leken. Detta 

resulterade i att det uppstod diskussioner mellan barnen som var inblandade och slutade 

ibland även med att barnen hamnade i slagsmål med varandra. Oftast uppstod dessa konflikter 

i sandlådan men även i andra lekar. Det var ofta samma barn som var inblandade. Något barn 

upplevdes som våldsamt när det gick honom emot och ett annat barn utnyttjade dennes svaga 

sidor. Även utfrysning var vanligt i en grupp av flickor. Läraren hade diskuterat dessa 

händelser med de involverade barnen och även deras föräldrar. Hon hade även använt sig av 

forumet för livsviktigt. Livsviktigt är en del i en metod där man arbetar med EQ, där EQ står 

för emotionellintelligens och ska utveckla barn i sociala färdigheter.  Under livsviktigt 

reflekterade barnen i grupp om olika händelser ur vardagen, för att sedan diskutera kring alla 

barns tankar i klassen om hur man är mot varandra och vilka egenskaper en bra kompis ska 

ha. Trots att hon upplevde att barnen lyssnade och var aktiva i diskussionerna så uppstod 

samma slags konflikter återigen. Hon upplevde att hon inte lyckades hjälpa eleverna att lösa 

konflikterna framförallt i sandlådan konstruktivt. Det här tog energi från både lärare och 

elever. Hon ville hjälpa eleverna att lösa dessa konflikter konstruktivt och genom eget ansvar. 

Efter försöket med forumspel upplevde klassläraren att konflikten mattats ner och inte 

uppstod lika ofta. Hon hörde även barnen diskutera forumspelet under en rast. 

 

4.2 Observationer enligt protokoll  

Engagemang och delaktighet 

Engagemanget och delaktigheten var hög i båda grupperna. Dock var grupp 1 mer drivande i 

hela processen i forumspelet. Barnens nyfikenhet och engagemang väcktes redan i 

värderingsövningarna. De visade delaktighet genom att komma med bra idéer till forumspelet 

och de ville snabbt ha en aktiv roll i själva forumspelet. Ett barn uttryckte sig så här ”Det 

känns som att det är på riktigt…” Vi avslutade med samma värderingsövning som vi började 

med. Under första värderingsövningen ställde barnen sig i olika hörn i rummet. Under andra 

värderingsövningen, efter forumspelet, ställde alla barnen sig i det hörn som representerade 

”jag är en bra kompis…”. Det tog lite längre tid för grupp 2 att komma igång jämfört med 

grupp 1. Barnen i grupp 2 ställde sig alla i ”jag är en bra kompis” hörnet redan under första 

värderingsövningen. Och under andra omgången av värderingsövningen ställde barnen sig i 

olika hörn.  
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Samarbete 

Första försökstillfället med grupp 1 resulterade i att alla hade en roll samtidigt på ”scenen”. 

Barnen var glada och uppspelta. I deras forumspel skapade de roller som representerade 

vuxenvärlden. De behövde lärare och involverade även föräldrar i sandlådekonflikten. En 

lösning på sandlådekonflikten som grupp 1 kom fram till var att barnen i sandlådan kunde 

bygga olika byggen men att det i slutändan var en del i en gemensam stad. De byggde vägar 

emellan byggena. När ledaren, (läraren eller jag), sedan frågade om det här var något de 

kunde prova på riktigt när de hamnade i dessa situationer så trodde de att det var möjligt. Alla 

deltog i forumspelet ingen valde att stå utanför.  

Barnen i grupp 2 samarbetade också men det resulterade inte i att alla hade en roll i 

forumspelet samtidigt. De turades om att prova olika lösningar och lyssnade på varandra. De 

byggde vidare på varandras idéer. Men de kunde även säga ifrån om de inte ville vara aktiva 

på scenen och låta någon annan agera. Deras lösning blev att dela upp tiden mellan sig i 

sandlådan och turas om. Alla i gruppen var nöjda med den lösningen.  

 

Problemlösningsorienterade  

Konflikter trappades upp och det blev kaos för att sedan trappas ned och det blev återigen 

harmoni. Barnens diskussioner med varandra när de sökte olika lösningar visade stort 

engagemang och tankearbete. Det intressanta var när barnen förstod att alla hade en aktiv roll 

i en konflikt. Även om ”jag” står en bit bort från konflikten så innebär det inte att ”jag” inte 

har tagit ställning och kan påverka hur det blir i framtiden. Diskussionerna efter rollspelet var 

energifyllda. Alla hade tankar de ville bidra med. Bland annat skapade barnen nya roller, 

lärare som kunde hjälpa till och även föräldrar när de fastnade i konflikten. På detta sätt blev 

barnen många på ”scenen” men lyckades hålla koll på handlingen som hela tiden utvecklades 

åt olika riktningar. Diskussionerna blev till förhandlingar och överenskommelser som de 

kunde anta och vara nöjda med. Sandlådekonflikten fick flera lösningar. En lösning var att 

barnen sammanförde sina lekar så att de bidrog till att bygga något eget som i slutändan var 

en del av något i en gemensam stad. En annan lösning var att de delade upp tiden i sandlådan 

mellan sig. 
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Diskussioner 

Försöken fungerade bra och barnen var delaktiga, diskuterade och var inriktade på att lösa de 

konflikter som uppstod. Under försök 2 var barnen förväntansfulla och de ville komma igång 

snabbt. Men det som saknades var glädjen i engagemanget och energin i diskussionerna som 

fanns under första försöken. Barnen kunde återberätta mycket av det vi gjort gången innan. 

Barnen fick berätta hur det kändes när de antog vissa roller.  

Åskådarna fick berätta hur de trodde det kunde kännas och de som var aktörer hur de 

upplevde situationen. 

 

Mottagandet av forumspelet 

Mottagandet av forumspelet upplevdes som positivt. Barnen var engagerade och nyfikna. 

Ingen tog avstånd utan alla deltog. 

 

Ledaren/ledarna 

Vi turades om lite, jag och klassläraren, och det blev lite spontana inhopp. Vi var båda 

engagerade och tyckte att det var spännande. Dock var klassläraren stressad och bekymrad 

under andra försöket för någonting hon hade fått rett ut precis innan vi skulle ha forumspelet. 

 

4.3 Intervju/diskussion med läraren utifrån försöket och enkät 1 och 2 

Vi upplevde att barnen var positiva till forumspelet och att de var väldigt engagerade och 

delaktiga under processen. De var nyfikna och kom med många förslag till förändring. De 

barn som upplevs som de som inte kommer in i leken var även de som var mest aktiva i att 

komma med förslag till forumspelet. Det som var bra var att alla kunde vara delaktiga och 

bidra med något till processen. Sandlådekonflikten hade mattats ner och uppstod inte lika 

ofta. Klassläraren hade hört hur barnen diskuterat forumspelet vid ett tillfälle ute på rasten. 

Detta hörde hon då hon var rastvakt. Vi diskuterade även hur ledarens sinnesstämning troligen 

påverkar hur forumspelet utvecklas. Om vi är positiva och glada så speglar det sig i 

barngruppen. Vi funderade även på om det var så att barnen i grupp 2 inte hade varit så 

involverade i konflikterna och att de därför heller inte var lika motiverade till en början i 

forumspelet som barnen i grupp1. Om barnen i grupp 2 hade själva fått kommit med förslag 

på konflikt hade utfallet kanske blivit annorlunda. 
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5 Diskussion  

Här knyts teorin samman med fallstudien och mina egna tankar kring själva undersökningen.  

De frågeställningar som ställts utifrån det syfte som undersökningen bygger på besvaras. 

 

5.1 Resultatdiskussion och slutsatser 

Resultatet visar att både barnen och läraren upplevde åtgärden med forumspel som någonting 

positivt. Barnen engagerade sig i problemet och försökte aktivt finna lösningar utifrån 

varandras förslag. Alla fick komma till tals och bli lyssnade till. Inget förslag var dåligt utan 

vi provade alla förslag. På detta sätt blev barnen bekräftade och detta bidrar till att öka deras 

självkänsla. Enligt Cullberg (2006) är det i sju- till tolvårsåldern som barn utvecklar sin 

identitet tillsammans med kamrater. Det är viktigt för barnet att delta i olika gemensamma 

sociala aktiviteter. Hur barnets självbild är i sociala sammanhang kommer att påverka barnets 

förmåga till produktivitet och företagsamhet i framtiden (Cullberg, 2006). Forumspel 

möjliggör det för barnen att aktivt delta i sådan social aktivitet. Enligt Dewey (2002) är det 

viktigt att skolan skapar undervisningssituationer där vi tar tillvara på varandras sociala 

kompetens, då vi lär oss av varandra. Det är viktigt att verksamheten präglas av ett öppet 

förhållningssätt gentemot varandra och en god attityd.  Vistas barnen i en sådan miljö är det 

större möjlighet att de själva utvecklar dessa förmågor.  

Eftersom alla bidrog till händelseförloppet krävdes det samarbete av barnen. Barnen fick 

berätta hur det kändes när de antog vissa roller. Åskådarna fick berätta hur de trodde det 

kunde kännas och de som var aktörer hur de upplevde situationen. Enligt Wahlström (1997) 

är det viktigt att barnen lär sig uttrycka känslor och lyssna på varandra så att de får tillgång till 

varandras föreställningsvärld.  I och med att forumspel baserar sig på barnens upplevelser av 

händelseförloppet och att barnen sedan får reflektera tillsammans får de möjlighet att utveckla 

dessa förmågor. Enligt Gustavsson (2002) behöver barnen konkreta exempel på hur man kan 

agera i vissa situationer. Dessa faktorer är grundläggande för att barnen ska kunna utveckla en 

förmåga till etiska ställningstaganden. I försöket var barnen både åskådare och medaktörer 

vilket bidrog till att de fick möjlighet till både ett yttre och inre perspektiv av konflikten. För 

att kunna lösa en konflikt är det viktigt att barnen förstår att vi upplever en situation olika och 

agerar därefter. Enligt Wahlström (1997) är det en förutsättning för att vi ska kunna lösa 

konflikter. Att de dessutom får prova lösningarna i praktiken gör att de förankrar de nya 

erfarenheterna. Enligt Deweys tankegångar måste teori omsättas i praktiken för att ny 

kunskap ska tillägnas (Gustavsson, 2002). Barnen verkar ha förankrat de nya erfarenheterna 

som de fått tillgång till via forumspelet. Resultatet från observationerna visar på att de kunde 

återkoppla till tidigare moment under ett annat försökstillfälle. Att barnen diskuterade 

forumspelet under rasten visar på att barnen bearbetar sina erfarenheter på ett kognitivt plan 

och försöker sätta upplevelsen i ett verkligt sammanhang.  

Det framkommer även, om än vagt, att lärarens sinnesstämning och attityd kan ha avgörande 

verkan för hur forumspelet fortlöper. Jag kan även utläsa av observationsmaterialet att de två 

försöksgrupperna tog sig an forumspelet med olika engagemang, det hade varit intressant att 
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undersöka lite närmare hur det kom sig. En anledning kan ha varit att olika barn varit olika 

mycket involverade i den aktuella sandlådekonflikten. De barn som ansågs ha svårast att ta 

sig in i vissa lekar var även de barn som kom med mest förslag till lösningar. Jag tycker att 

det visar på att de upplevde sig själva som delaktiga i processen och att de hade möjlighet att 

påverka. Sandlådekonflikten som vi fokuserade på i forumspelet uppstod inte längre efter 

försöket åtminstone inte i den utsträckningen att lärarna blev involverade. Det verkar som att 

barnen löste dessa situationer själva på ett mer konstruktivt sätt. Enligt Deweys tankegångar 

behöver elever praktisera den nya färdigheten innan den förankras som kunskap (Gustavsson, 

2002). Genom att enbart diskutera en konflikt och eventuella lösningar ger man inte eleverna 

möjligheten till att prova lösningen i praktiken. Det kan vara så att samma konflikt uppstår 

efter någon månad och det kan då bli svårt för eleverna att använda lösningarna från 

diskussionerna. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför klasslärarens ansträngningar 

att genom diskussioner lösa konflikterna inte gav något genomslag. Genom forumspelet får 

elever som inte varit direkt berörda av konflikten ändå uppleva den, vilket skulle kunna leda 

till att fler elever senare kan hantera liknande konflikter bättre samt hjälpa varandra. Vi 

människor tillägnar oss inte ny kunskap genom samma inlärningsstil (Stensmo, 2006). Vi 

behöver stimuleras genom olika former av aktivitet. Att dramatisera är en form av aktivitet. 

 Enligt Vygotskijs teorier sker all utveckling i två plan. Först sker det på en social nivå genom 

fysiska relationer mellan människor. Sedan på den individuella nivån genom dennes 

tankearbete (Strandberg, 2006). Därför är det viktigt att det finns utrymme för reflektion. Det 

faktum att vi kan tänka gör också att vi kan styra våra handlingar. Resultatet av försöket visar 

att det skedde en förändring av konflikten efter att de deltog i forumspelet. Förhoppningsvis 

fick barnen genom sina nya erfarenheter ny kunskap att använda sig av i vardagen och att de 

själva kan ta ansvar och lösa konflikter i lite större utsträckning än tidigare. Om det är en 

bestående förändring går inte att mäta men förutsättningarna finns för att de ska utveckla sin 

egen förmåga till att ta ansvar, vilket också var ett mål för klassläraren. Undersökningen visar 

att forumspel innehåller många moment som främjar elevernas utveckling mot att nå mål som 

finns beskrivna i Lpo94. Genom att dramatisera fick eleverna nya referensramar av 

erfarenheter som de kanske inte annars hade upplevt. Genom forumspel fick eleverna 

möjlighet att i praktiken prova att göra etiska ställningstaganden. Genom att reflektera i grupp 

fick eleverna dela varandras upplevelser och därför möjlighet till förståelse för andra 

människors verklighet. Detta utgör en bra grund för att eleverna i framtiden ska utveckla 

förmågan att göra medvetna etiska ställningstaganden utifrån kunskaper och personliga 

erfarenheter, som är ett av de mål som finns beskrivna i Lpo 94. 
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5.2 Metoddiskussion  

Slutdiskussionen mellan mig och läraren blev alldeles för ”tunn”. Med det menar jag att 

observationsmaterialet från ”efter läget” skulle ha varit mer omfattande. Om jag hade 

strukturerat upp ett observationsschema som läraren hade använt sig av under de 3 mån. då 

jag inte var där, så hade förmodligen vår diskussion blivit rikare då vi haft mer fakta att 

reflektera kring. Det positiva med metoden är att lärare kan använda sig av aktionsforskning i 

det pedagogiska förändringsarbetet i verksamheten. Eftersom att läraryrket är mitt blivande 

yrke tycker jag att det är roligt att ha provat ramarna för aktionsforskning. Detta gör att jag 

redan nu har lite erfarenhet av metoden. Jag har inte läst någon annan uppsats som bygger på 

aktionsforskning som forskningsstrategi inom pedagogik vilket hade varit bra. Jag inser nu i 

efterhand hur viktig dokumentationen är och jag inser att jag hade behövt mer dokumentation 

av förändringsprocessen i form av ytterligare observationer samt loggbok. Detta innebär att 

klassläraren som är i verksamheten hade behövt vara mer aktiv på egen hand. Mitt råd till 

någon som vill prova den här metoden är att involvera klassläraren i ett tidigt stadium och se 

till att hon/han är medveten om vad aktionsforskning innebär, för det krävs ett gott samarbete 

samt att läraren är beredd på att engagera sig lite utöver det vanliga. Däremot har läraren 

mycket att vinna på ett sådant här samarbete. Läraren får möjlighet att prova en metod som 

hon/han har nytta av i framtiden. 

 

5.3 Vidare forskning 

Samma undersökning fast med bättre och bredare dokumentation. Involvera den som arbetar 

dagligen i verksamheten ytterligare. Elevintervjuer eller annan dokumentation ur 

elevperspektiv vore väldigt intressant. Fördjupa undersökningen och ta med mer om de olika 

inlärningsstilarna, hur vi lär i relation till forumspel. 
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Bilaga 1 

 

Enkät 

 

Aktuell konflikt: 

 

 

Involverade: 

 

 

Elever, som har roller i klassen som upplevs negativt: 

 

 

Åtgärder: 

 

 

Resultat: 
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Bilaga 2 

 

 Observationsprotokoll 

 

 Engagemang/delaktighet 

 Samarbete 

 Problemlösningsorienterade 

 Diskussioner 

 Positivt/negativt mottagande av forumspelet som aktivitet 

 Ledaren 

 Återkoppling till föregående försök, (försökstillfälle  2) 

 


