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   - Idag är det Krysmyntaspel. 
- Nej, det är inget spel! Det är en lek. 
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              - Today is it the Krysmyntagame 

              - No, it is not a game! It is a play 

                

                 About roleplay at the preschool 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to investigate an inter-action and a roleplay activity that takes place 

every Friday at a preschool in a suburb of Stockholm. 

 

The aim is to investigate learning in this activity and how it is corresponding to the 

curriculum for preschools. What is the teachers aim and how do the children think, talk and 

act before, during and after the game. 

 

It is a qualitative study and data was collected through qualitative interviews, field notes from 

observations and recordings with my I-phone. 

 

The results showed that the play is useful as a pedagogical documentation and as a tool for 

reflection. According to the educators it is possible to involve the entire curriculum for 

preschool in this roleplay, such as fundamental value, conflict resolution, children´s 

participation, traditional topics as mathematics and languages. 

 

The activity has developed in a cooperation with children and teachers together. 

 

Key words: roleplay, conflict resolution, flexibility, fundamental value, self-efficacy    
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Förord 
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Du har uppmuntrat och inspirerat mig med dina kloka kommentarer. 
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Inledning 

 

Jag har i mitt arbete som barnskötare ofta använt mig av drama för att fånga barnens intresse i 

ett visst ämne och i värdegrundsfrågor. Det har nästan alltid upplevts stimulerande och 

lockande för barnen. Själva ämnet/temat har fått en mer lockande och intresseväckande 

inramning. Många gånger har det också blivit lättare för barnen att förstå temat, när ämnet 

framställs konkret, genom en gestaltning. Dessa aktiviteter har jag upplevt vara efterfrågade 

och mycket omtyckta av barnen. Under förskollärarutbildningen har jag ofta undrat varför 

drama inte används mer i förskoleverksamheten. Det är ju så användbart på många sätt. 

 

 

I läroplanen för förskolan nämns ordet drama endast två gånger och det i meningar där andra 

estetiska ämnen också nämns. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Skolverket 2010, 

s.10). Är det meningen att barnet ska erbjudas alla dessa estetiska former, eller är det så att 

pedagogerna väljer vilken form som passar dem bäst? Det är tolkningsbart. Det framgår dock 

tydligt att barn på förskolan ska få ta del av olika estetiska uttrycksformer. Jag vill lyfta ämnet 

drama på förskolan, undersöka vilken nytta och vilket lärande det finns inom detta stora 

ämnesområde.    

. 

Eftersom pedagogiskt drama är ett så vitt begrepp och innehåller så många olika delar har jag 

valt att koncentrera mig på just en del och det är rollspel. I Sverige har det inte forskats så 

mycket om just rollspel och pedagogiskt drama. Det känns därför angeläget att lyfta det.  

 

Jag har haft fördelen att i mitt examensarbete kunna undersöka ett existerande återkommande 

exempel på en rollspelsaktivitet som används på en förskola varje fredag. Jag har alltså inte 

behövt leta upp några rollspel utan mitt forskningsämne har funnits där och blivit min 

empiriska utgångspunkt.  

 

Mitt intresse väcktes när en studiekamrat på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen, 

Stina berättade om en slags forumteater på hennes förskoleavdelning. Det är hon och hennes 
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två kollegor som uppför ett slags interaktivt spel, där också barnens inslag är viktiga. Spelet är 

en återkommande aktivitet varje fredag. De har valt att förlägga spelet på fredagar, eftersom 

de på det sättet kan ta upp eventuella konflikter som funnits i veckan som gått, eller något 

speciellt ämne de anser vara viktigt att lyfta. Spelet börjar alltså med att pedagogerna iklädda 

sina karaktärer spelar upp ett problem som bör lösas. Under spelets gång vänder de sig till 

barnen om hjälp och synpunkter. Barnen bjuds in i spelet för att visa hur karaktären 

Krysmynta och de andra två ska göra för att lösa problemet eller konflikten. Efteråt äter 

gruppen frukt tillsammans, samtidigt som de småpratar och reflekterar om vad som hände i 

spelet.  

 

I läroplanen står det angivet hur barnens lärande ska gå till. ”Lärandet ska baseras såväl på 

samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som 

en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en 

positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att 

känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig 

utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska 

(Skolverket 2010, s.7). 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka vilket lärande som finns i detta Krysmyntaspel 

och vilka faktorer det är som samverkar i själva läroprocessen. Jag kommer även titta på hur 

arbetet med Krysmyntaspelet överensstämmer med det som står i läroplanen för förskolan. 

 

Krysmyntaspelet är ett existerande exempel på hur man kan arbeta med problem- och 

konfliktlösning tillsammans med barnen i förskolan. I läroplanen står det tydligt angivet att vi 

som pedagoger ska sträva efter att barnen utvecklar ”… sin förmåga att upptäcka, reflektera 

över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” och ”… sin förmåga 

att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 

samt ta ansvar för gemensamma regler” (Skolverket 2010, s.8-9). 
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Bakgrund och tidigare forskning 

 

 
För att kunna analysera lärandet i Krysmyntaspelet behöver jag sätta in det i ett historiskt 

perspektiv och ge en beskrivning och av vad det är för företeelse jag studerar. Det behövs för 

att jag ska kunna ge en förklaring eller ett begrepp till vad spelet är.   

 

Teorier om teater och drama 

 

Under historiens gång har det funnits en uppdelning mellan teater och drama. I teatern 

framförs ett skådespel som åskådarna får uppleva. Skådespelet eller själva pjäsen uppförs som 

ett konstnärligt verk, en produkt som bedöms av dem som tittar. I drama är alla med i själva 

processen och skapandet. Det viktiga är inte produkten utan processen.  

 

Det är den personliga upplevelsen som är viktig både i teater och drama. Det finns inte alltid 

någon tydlig gräns mellan drama och teater (Erberth och Rasmusson, 1996, s.128). 

 

Föregångare 

  

Redan Platon (427-347 f Kr) förespråkade dramatiska lekfulla aktiviteter. Han var dock uttalat 

kritisk till teater som konstform och framförallt teater med barn. Han menade att barn blev 

tillgjorda av att spela teater som visas upp på en scen (Erberth och Rasmusson, 1996, s.17-

19). 

 

Aristoteles var elev till Platon. Han skrev om att den antika tragedin(ett sorgedrama), kunde 

ha en terapeutisk funktion för åskådarna. Han benämnde detta med grekiskans ord för rening, 

Katharsis. Den uppkommer genom att åskådarna känner medlidande i aktörens tragiska öde 

och känner fruktan (Aristoteles, 1994, s.32). 

 

Även upplysnings-filosofen Jean Jacques Rousseau (1712-1778) var liksom Platon kritisk till 

att barn uppträdde inför publik (Ibid, 1996). Han tyckte att de blev konstlade och tillgjorda. 

Han menade, att barnets fria kreativa skapande skulle stimuleras. Det lekfulla och spontana 
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skapandet var utvecklande enligt Rousseau, medan däremot den tillrättalagda teaterformen 

skulle undvikas. 

 

Platon och Rousseau kan alltså sägas vara förgrundsgestalter till pedagogiskt drama i modern 

tid, men det var amerikanska och engelska dramatiker som kom att utveckla det pedagogiska 

dramat. Det kommer att introduceras som en pedagogisk metod från och med mitten av 1900-

talet (Erberth och Rasmusson, 1996, s.19-20). 

 

Brian Way, en engelsk dramatiker, utarbetade en dramametod i arbetet med barn i 

efterkrigstidens London. Han skrev boken Utveckling genom drama (1967), utgiven på 

svenska 1976. Liksom Platon och Rousseau ansåg han att teateruppspel med barn kunde 

stimulera ytlighet och tillgjordhet hos barnen. Istället skriver han om hur drama utvecklar 

individens egna resurser, hur den lär sig utnyttja resurserna, utveckla empati med mera. Way 

menar att det är många förmågor som utvecklas med hjälp av drama: intellektet, känslan, 

fantasin, fysiken (kroppsligt), talet, sinnena och koncentrationen. 

 

En av förgrundsgestalterna i svensk dramapedagogik var Elsa Olenius (1900-1984). Hon är 

grundare till Vår teater, en kommunal barnteaterverksamhet som existerar än idag. Hon ansåg 

att barnteater var utvecklande och fostrande och att drama var användbart i undervisningen 

(Erberth och Rasmusson, 1996, s.24).  

 

 

Forumteater och forumspel 

 

Forumteater skapades ursprungligen av den brasilianske teaterledaren Augusto Boal på 70-

talet. Han ville sudda ut gränserna mellan skådespelare och åskådare. Genom att åskådarna 

aktivt fick styra händelserna i spelet, skulle de arbeta för ”- att bryta inre och yttre förtryck.” 

(Byréus 2001, s.13) Han kallade sin teater för ”De förtrycktas teater”. En politisk medveten 

teater i diktaturernas Latinamerika. (Byréus 2001, s.13)  

                                                                       

I forumteatern är gränsen mellan scen och salong utsuddad. Det är meningen att åskådaren ska 

inta en aktiv roll i spelet och gå upp och inta den förtrycktes roll på scen. På det sättet suddas 

också gränsen mellan aktör och åskådare ut. ”Alla kan spela forumteater, till och med 

skådespelare” (Boal, 1980, s.17). Boal invänder alltså mot den traditionella teaterformen, där 
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skådespelare agerar i människors ställe. Han ville få åskådarna att befria sig själva genom 

handling och själva gå upp på scen och agera (Boal 1979, s.48). 

 

Boal menar att det är detta ”gränsöverskridande” (Boal 1980), som gör att forumteatern blir så 

verkningsfull. Förtrycket åskådliggörs och blir gripbart och de förtrycktas medvetenhet om 

sin situation stärks. Boal ville på detta sätt få de förtryckta lantarbetarna att vilja förändra sin 

situation. Han såg teatern som ”… ett vapen för befrielse” (Boal 1979, s.7). Boal menade att 

det var genom att handla som de förtryckta/åskådarna kunde bli befriade, inte genom att 

passivt ta del av ett skådespel, där aktörerna handlade i deras ställe. Hans invändning mot 

Aristoteles Katharsisbegrepp, är att eftersom åskådarna passivt tar del av aktörens handlingar, 

så förloras lusten att själv göra något åt sin situation. Boal skriver i sin bok De förtrycktas 

teater (Boal, 1979, s.48) ”Det uppstår en katharsis som renar människan från den 

revolutionära kraften!”  

 

Den svenska dramapedagogen och läraren Katrin Byréus hade ett långt samarbete med Boal. 

Hon utvecklade forumteatern och kom att kalla den nya versionen för forumspel. Den ”… är 

en kombination av värderingsövningar och forumteater.” (Byréus, 2012, s.17). Byréus bytte ut 

Boals politiska vokabulär om förtryck och använde istället ord som konflikt och orättvisa 

(Byréus 2012, s.20).  Hennes version av forumteater används flitigt av organisationer och 

myndigheter, för att belysa olika gruppfrågor (Ibid, s.179). Hennes metod har likheter med 

rollspelsövningar. 

 

 

Improvisation och rollspel 

 

En föregångare till improvisationsteatern är Keith Johnstone. Han har med sin bok Impro 

(Johnstone, 2015) inspirerat många teaterintresserade. Johnstone är mycket kritisk till den 

traditionella katederundervisningen. Han menar att den pedagogiken dödar kreativiteten hos 

eleverna. Istället förespråkar han en positiv och trygg pedagogik, där barnens kreativitet och 

spontanitet stimuleras. Han skriver om hur improvisatörer eller människor i allmänhet 

antingen accepterar eller blockerar varandras förslag. Att blockera någons förslag är 

detsamma som att motarbeta det uppslag eller förslag den andre levererar. Johnstone menar 

att det i ett samspel mellan människor alltid finns någon form av status i över- och 

underordning. 
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Rollspel är när deltagare inträder i en rollkaraktär och improviserar fram situationer 

förankrade i verkligheten, det hävdar författarna Erberth och Rasmusson (1991, s.118) Syftet i 

ett rollspel är att undersöka verkligheten som finns runtomkring oss, hur jag själv och andra 

människor agerar, när vi ställs inför olika situationer.  

 

 

Beskrivning av Krysmyntaspelet 

 

Krysmyntaspelet har några fasta ramar som gäller och det är att det utförs i en dunge, på 

förmiddagen och på fredagar. Kulissen består av ett tygstycke som spänns upp mellan två 

träd. Barnen sitter (till en början) på liggunderlag framför spelplatsen. 

  

Det är inte någon teater, där gränsen mellan skådespel och åskådare är påtaglig. I 

Krysmyntaspelet är denna gräns utsuddad. Aktörerna, pedagogerna ber om åskådarnas 

medverkan, de behöver ju hjälp att lösa sina problem och för att få hjälp vänder de sig till 

barnen. Barnen i sin tur förklarar och visar hur karaktärerna ska lösa sina problem genom att 

prata, ropa, mima och även visa i handling, genom att gå upp och instruera.  

 

I forumteater och forumspel råder inget jämlikt förhållande mellan de agerande. I 

forumteatern är det alltid en förtryckare och en eller flera förtryckta. Förtryckarrollen byts inte 

ut, utan det är den förtrycktes roll som kan intas av någon frivillig. Syftet i forumteater är ju 

att få de förtryckta att handla och stärkas i sin kampvilja att förändra sin situation (Boal, 

1979). I den svenska varianten utformad av Katrin Byréus, använder man ordet utsatt istället  

för förtryckt (Byréus 2001, s.127). Keith Johnstone (2015) menade att i alla mänskliga 

relationer finns det någon form av över- eller underordning. I Krysmyntaspelet finns det inte 

någon markant uppdelning i status, utan karaktärernas status ändras ständigt i spelet. 

 

Det finns inte något fast manus utan spelet improviseras fram, utifrån ett ämne som upplevs 

angeläget och aktuellt. På sätt och vis är det ju en improvisation, men en improvisation där 

statusläget förändras under lekfulla former. Spelet förhandlas fram, genom kommunikation på 

olika sätt (prat, rop och kroppsspråk). Improvisationen liknar på många sätt en lek. Jag anser 

att användandet av rollspel i dramaundervisning på många sätt liknar barnens rollekar. I båda 
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fallen handlar det om ett undersökande av verkligheten och att inta olika perspektiv genom att 

klä sig i olika roller.  

 

Augusto Boal kallade sin teaterform för forumteater. Forum kommer ju av det latinska ordet 

som betyder torg, en öppen och offentlig plats. Ett torg där olika frågor, problem och 

angelägna saker kan tas upp i förhandling och belysas. Förr i tiden var det ju på torget 

nyheterna för dagen avhandlades. Det var till den platsen man gick för att ta del av aktuella 

händelser. I dag används ordet forum som en slags medieform, en arena där människor kan 

komma till tals i olika frågor.   

 

Jag tycker att man kan se Krysmyntaspelet som en aktivitet där olika frågor eller ämnen tas 

upp till förhandling. Spelet fungerar som ett forum, där olika ämnen kan ventileras. Jag tycker 

att ordet forum är en bra beskrivning på vad spelet handlar om, en plats där olika dispyter, 

konflikter och dilemman avhandlas och åskådliggörs.  

 

När jag under min första observationsdag frågade en fem-årig flicka om forumspelet, svarade 

hon bestämt ”Nej det är inget spel! Det är en lek”. Hon kanske tänker att i ett spel är det 

någon som vinner och någon som förlorar. I Krysmyntaspelet handlar det ju inte om det, utan 

istället gäller det ju att gemensamt komma fram till lösningen på något problem. Barn och 

pedagoger leker och prövar sig fram tills de hittar en lösning som fungerar. Jag tycker därför 

att ordet forumlek är en passande beskrivning på Krysmyntaspelet. I min uppsats kommer jag 

hädanefter benämna Krysmyntaspelet som en forumlek. 

 

Tidigare forskning om lärande 

 

Mitt syfte är ju att undersöka vilket lärande som sker i Krysmyntaspelet. Vilket syfte 

pedagogerna har med sin forumlek och vilket lärande jag själv kan finna i min undersökning. 

Jag har valt dessa teorier om lärande, som bakgrund till min undersökning. 

 

Fronesis 

 

Begreppet fronesis skapades av Aristoteles. Det är praktisk klokskap, det som gör att vi kan 

handskas med livets svårigheter och skapa ett gott och nyttigt liv (Nilsson, 2009, s.39). När vi 
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ställs inför en konflikt eller ett dilemma av något slag krävs fronesis. För att kunna handla 

klokt i den unika situationen så krävs det en helhetssyn, en förmåga att kunna inta olika 

perspektiv. Fronesis är på många sätt kopplat till samvetet (Nilsson, 2009, s.50).  

 

 

 

 

Föregångare inom området lärande 

 

John Dewey (1859-1952) är känd för devisen ”learning by doing”. Han vill på det sättet visa 

på sambandet mellan den kreativa handlingen och lärandet, hur teori och praktik hänger ihop. 

Det är när vi människor ställs inför problem eller tvivel som vi börjar söka kunskap för att 

kunna lösa det problematiska (Gustavsson, s.138). Kunskapen bör alltså vara användbar i det 

verkliga livet. Kunskapen går att finna i erfarenheten och reflektionen (Gustavsson s.145). 

 

Lev Vygotskij (1896-1934) menade att det är i det sociala samspelet med andra människor 

som kunskap skapas. Vi förmedlar kunskap med hjälp av språket. Det är vårt viktigaste 

kulturella redskap (Smidt, 2010, s.33) Språk och tänkande utvecklas i den sociala 

kommunikationen, när människor interagerar med varandra. Vygotskij menade att barn har en 

”proximal utvecklingszon”, där ny kunskap och vetande utvecklas som bäst.  

 

Fysikern och vetenskapsteoretikern Karen Barad skapade begreppet Performativ agent. Hon 

menar att det sociala interagerandet mellan människor inte är den enda faktorn i en 

lärandeprocess, utan även platsen, miljön och det materiella runtomkring påverkar. I 

läroprocessen sker en intra-aktion med flera olika faktorer(performativa agenter) som är 

sammanvävda i ett komplext nätverk (Lenz Taguchi, 2012, s.15). 

 

Även Reggio-Emilia pedagogen Loris Malaguzzi (1920-1994) talade om ett intra-agerande 

med flera faktorer. Inom Reggio-Emilia filosofin talar man om den tredje pedagogen, miljön 

som också påverkar lärandeprocessen. Barnets agens betonas. Barnet är själv aktiv i lärandet 

och inget passivt objekt med öppen mun, där det ska tryckas ner kunskap och vetande. Den 

relationella läroprocessen betonas. Genom dokumentationen ska barnets lärande synliggöras.  
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Forskarna Kerstin Bergöö och Karin Jönsson har skrivit boken Glädjen i att förstå (2012) som 

tar upp critical literacy. De menar att vi pedagoger måste bli medvetna om vilka 

föreställningar (och eventuella fördomar) vi förmedlar till barnen. I det arbetet krävs det att vi 

fortlöpande rekonstruerar vår egen verklighet, så vi inte för vidare några stereotypa roller för 

hur man ska vara. ”Barn behöver få tillgång till sociala praktiker där de kan undersöka det 

kända med nya glasögon och föreställa sig att saker och ting inte måste vara som de är, att de 

går att förändra” (Ibid, s.90). 

                                                                  

Jag har också tagit med Albert Bandura (1925 -) psykolog med social kognitiv inriktning i 

min teoretiska bakgrund. Jag tycker att hans teorier om modellärande, ”self-efficacy” och 

reflektion passar i sammanhanget om lärandet i Krysmyntaspelet.  

 

Modellärande,”Observational learning” (Bandura, 1986, s.47-80) handlar om att vi lär oss av 

andra människors handlande. Vi lär oss hur vi ska handla eller hur vi inte ska handla, genom 

att studera en annan människas beteende. Människan fungerar som en modell som vi 

observerar och lär oss av. Vi behöver alltså inte själva pröva olika möjligheter och göra 

misstag, utan vi lär oss av den andre människans misslyckanden och framgångar. 

 

”Self-efficacy”(Bandura, 1986, s.390-414) handlar om individens tilltro till den egna 

förmågan och den har en stor påverkan på det mesta i en människas liv. Vår ”self-efficacy” 

styr vårt tänkande till att bli optimistiskt eller pessimistiskt och det påverkar vilken uthållighet 

vi har vid motgångar. 

 

Bandura skriver att reflektion är avgörande för att vi ska kunna påverka vår egen livssituation. 

För att vi ska kunna påverka eller ändra vårt eget beteendemönster krävs det att vi reflekterar 

över hur vi handlar. Genom reflektion får vi förståelse för vårt eget handlande och då kan vi 

sedan välja hur vi ska bete oss (Bandura, 1986). 
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Syfte 

 

 

Mitt forskningsämne är alltså denna forumlek, som varje fredag utförs av pedagoger och barn 

på en förskola i en förort till Stockholm.  

 

Mitt syfte är att undersöka vilket lärande som finns i Krysmyntaspelet. 

Vilket lärande tycker pedagogerna, att de får med i sin forumlek. 

 

Jag kommer sedan att jämföra pedagogernas syn på lärandet i spelet, med hur barnen pratar 

och handlar före, under och efter forumleken.  Jag vill alltså studera forumleken utifrån 

pedagogernas perspektiv och dessutom utifrån ett barnperspektiv. Jag kommer undersöka 

vilket lärande som sker i Krysmyntaspelet och hur det överensstämmer med det som står om 

utveckling och lärande i förskolans läroplan. 

 

Mitt arbetsnamn kommer vara forumleken eller Krysmyntaspelet. Det är det jag kommer 

använda i min undersökning 

 

 

Frågeställningar 

 

 

Hur har Krysmyntaspelet växt fram? 

 

Vilket syfte har pedagogerna med denna forumlek? Vad är det barnen ska lära sig? 

 

Hur handlar och pratar barnen före, under och efter forumleken på fredagar? 

 

Vilket lärande kan jag själv se i min undersökning och hur överensstämmer det med lärande- 

och utvecklingsmålen som finns i förskolans läroplan? 
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Min teoretiska ram 

 

När det gäller själva tolknings- och analysarbetet, så har jag en hermeneutisk ansats, eftersom 

min förförståelse är så stor. Jag har en tidigare erfarenhet av rollspel i förskolan och är positiv 

till att arbeta med pedagogiskt drama. Det blir alltså viktigt att jag tar med min förförståelse i 

tolkningen. Det är ju en kvalitativ undersökning jag gör som är tolkningsberoende 

(Thomassen, 2007, s.78).  

 

Ordet hermeneutik kommer av det grekiska ordet hermeneuein och betyder tolka (Thomassen 

2007, s.178). Jag undersöker sambandet mellan de olika delarna och sätter ihop dem till en 

helhet, såsom i en hermeneutisk cirkel (Thomassen 2007, s.101). Jag utgår från verkligheten 

och tolkar utifrån min förförståelse och min teoretiska bakgrund, för att sedan återgå till att 

studera mitt forskningsobjekt. På det sättet är mitt arbete abduktionistiskt och ”… pendlar 

mellan helhet och del och mellan olika synvinklar i tolkningsakten.” (Patel & Davidsson, 

2003, s.30). Jag har skiftat perspektiv i min undersökning. Till att börja med har jag utgått 

från verkligheten/empirin och utifrån den formulerat den teoretiska bakgrunden, därefter har 

jag testat den formulerade teorin på nya empiriska upptäckter och därefter har jag tagit med 

nya teorier. Jag har alltså pendlat mellan att utgå från empirin/verkligheten och olika teorier. 

 

Mitt observationsperspektiv kommer alltså inifrån. Mitt syfte är att inte bara fånga småpratet, 

utan att också att studera barnens mimik, kroppsspråk och röster. Jag samlar in så mycket 

empiriskt material som behövs för att kunna göra en trovärdig analys av mina observationer. 

Jag skriver ner mina observationer, direkt efter själva observationstillfället.  
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Metod 

 

 

Min metod har varit kvalitativ, eftersom mitt forskningsämne och empiriska material handlar 

om ”mjuka data” (Patel & Davidson, 2003, s.14), såsom människors tankar och handlingar. 

 

Jag har besökt förskolan under fem dagar, då jag intervjuat de tre pedagogerna som arbetar på 

avdelningen, observerat rollspelet vid tre tillfällen, samtalat med barnen och studerat deras 

handlingar och fångat småpratet före, under och efter själva spelet.  

 

När jag intervjuade pedagogerna har jag använt mig av en semistrukturerad form (Patel & 

Davidson, 2003 s.82), där jag berört vissa teman, utifrån en intervjuguide, som jag använt när 

jag intervjuade de tre pedagogerna. Jag lät pedagogerna ta del av de flesta frågorna, före 

själva intervjutillfället, allt för att få ut så mycket information i intervjuerna som möjligt. Två 

av frågorna fick de ta del av första gången under själva intervjun. Dessa frågor handlade om 

själva syftet med spelet och vilket lärande pedagogerna ansåg att barnen fick. Här ville jag få 

ett spontant svar som inte var uttänkt i förväg. Frågorna var så kallade öppna frågor, där 

respondenten hade möjlighet att uttrycka sig fritt och jag som forskare hade möjlighet att 

ställa följdfrågor och försäkra mig om att jag uppfattat svaret rätt. Det var viktigt att jag var 

medveten om min egen förförståelse och lät den intervjuade pedagogens svar komma fram. 

(Patel & Davidson, 2003, s.83). Intervjuerna har spelats in och transkriberats, för vidare 

analys. Jag gick igenom intervjuresultatet tillsammans med pedagogerna, så att mina 

slutsatser var riktiga. Intervjuerna kom på det sättet att säkras genom en ”kommunikativ 

validitet” (Patel & Davidson, 2003, s.108). Intervjuguiden utformades så att mina 

frågeställningar om lärandet skulle besvaras. I resultat- och analysdelen har jag gjort en 

tematisk indelning, utifrån de svar jag fått.  

 

Min metod för datainsamlingen kom att se ut som en etnografisk studie i miniformat, eftersom 

jag hade med barnobservationer. Förskolebarn uttrycker sig ju inte bara med språket, utan 

också med kroppsspråk och mimik och det var viktigt att få med även detta. Jag ville ha ett 

inifrånperspektiv och i en etnografisk metod är man ju med som deltagande observatör ute 

”på fältet”. 
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Mitt metodval hade en etnometodisk ansats när det gäller observationerna. Jag har nämligen 

utfört mina observationer såsom en ”deltagande observatör” (Patel & Davidson, 2003, s.98). 

Jag var med gruppen före, under och efter själva spelet. Under spelet filmade jag med min 

Iphone, när jag satt mitt i barngruppen. Jag riktade Iphonen mot pedagogernas spel, men 

samtidigt spelades barnens prat och läten in. Min blick kunde fokusera på barnens 

kroppsspråk och ansiktsuttryck eftersom jag satt med barngruppen under själva spelet.  

 

                                                                     

Min strävan var alltså att inta ett ”inifrånperspektiv” (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén, 

2015, s.47) för jag ville ju komma så nära ”barnens livsvärld” (Ibid, 2015, s.62) som möjligt. 

Utformningen av mina observationer var mer åt det ”ostrukturerade” (Ibid, s.62) hållet. Jag 

gav akt på det som var av intresse utifrån mina syften. 

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                       

Etiska överväganden  

 

Jag har följt vetenskapsrådets anvisningar och informerat alla berörda om mitt 

arbete(informationskravet). Föräldrarna fick en lapp om samtycke, där de frivilligt avgjorde 

om deras barn skulle få medverka i undersökningen. Jag lyckades få in 15 av 20 

föräldraunderskrifter. Jag filmade aldrig något barn, utan Iphonen riktades mot pedagogerna. 

Jag använde mig av fingerade namn (konfidentialitetskravet). Jag försäkrade och lovade 

samtliga berörda, att mitt forskningsmaterial skulle användas till uppsatsen och inget annat 

(vetenskapsrådet 2002, s.6-14). 

 

 

Reflektion om valet av metod 
 

 
Jag är nöjd med resultatet av min undersökning. Jag anser att jag har fått ihop tillräckligt med 

empiriskt material för att kunna göra en analys utifrån mina syften. Mitt arbete har 

underlättats av att Krysmyntapedagogerna var positiva till min undersökning. De har ju till 

och med pratat om att de skulle vilja föra ut sitt arbetssätt till chefer och förskolor med mera. 
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”Vi ska nog försöka få ner lite, skriva ner så chefer och andra förstår vad det är som händer” 

(Pedagog 3, bilaga ). 

 

Barnen har varit ovanligt öppna och har gärna pratat med mig. Jag har medvetet valt att delta i 

flera av momenten före, under och efter spelet. Jag har till exempel varit med vid påklädning 

av ytterkläder och promenad upp till dungen före spelet och efter spelet har jag varit med vid 

fruktstunden och ätit lunch tillsammans med barnen, allt för att skapa samtalstillfällen. Jag har 

observerat hur barnen agerar och pratar. Allt för att komma så nära barnens livsvärld som 

möjligt. Det är förstås min egen tolkning av barnens praktik jag gjort i observationerna. Det 

problematiska är om det överhuvudtaget är möjligt att ”... uttala sig om barns praktik, 

erfarenheter och vilja” (Franzén, Hjalmarsson och Löfdahl, 2014, s.46). 

 

Intervjuerna har utförts enskilt med de tre pedagogerna. Vi har suttit avskilt och lugnt, utan att 

distraheras av händelser runtomkring. Jag har använt mig av min intervjuguide som stöd och 

kontroll, för att få ut den information jag behövt. 

 

Jag har använt mig av både intervjuer och observationer i min undersökning för att få en så 

omfattande och heltäckande bild av lärandet i Krysmyntaspelet som möjligt. Tiden har varit 

knapp, men jag tycker att jag fått med både barnens och pedagogernas perspektiv. 

 

I min undersökning har jag pendlat mellan att analysera Krysmyntaspelet utifrån valda teorier 

och att låta mitt empiriska material (Krysmyntaspelet) styra vilka teorier jag använt. Jag har 

låtit mitt empiriska material tala till mig, samtidigt som jag tagit på mig olika teoriglasögon 

och intagit olika perspektiv i observerandet. Jag har på det sättet satt ihop en egen 

analysverktygslåda (min teoretiska bakgrund), som jag använder i mitt resultat- och 

analysarbete. Resultatet och analysen har jag delat upp i olika kategorier, för att skapa olika 

ämnesdelar som sedan bildar en helhet. Helheten tar jag sedan upp i min diskussion. 
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Resultat och analys 

 

 
Jag kommer alltså använda min egen utformade teoretiska bakgrund och min förförståelse i 

mitt resultat- och analysarbete. Resultatet har jag delat upp i olika ämneskategorier, för att 

kunna analysera mitt empiriska materials olika delar. I diskussionen ska jag sedan knyta ihop 

de olika delarna till en helhet utifrån mina syften.  

 

 

Ämneskategorier 

 

Krysmyntaspelets framväxt 

 

Fröet till spelet började för femton år sedan. Stina berättar, ”Vi spelade teater för barnen och 

med barnen. Men så en gång tänkte vi att vi skulle vara två häxor som spelade. Jag hette 

Krysmynta och hon hette Rosita. Och så blev det så vi började. Vi tänkte att det skulle vara en 

rolig grej bara för barnen, en engångsgrej. Men så tyckte dom att det var så himla roligt å då 

tänkte vi att vi kanske ska fortsätta ha samma roller” (Pedagog 1, bilaga 1). 

 

Spelet fortsatte alltså, eftersom det var något som barnen efterfrågade. Det var barnens 

intressen och behov som påverkade spelets utformning. Det var i det relationella samspelet 

som Krysmyntaspelet kom att utvecklas. Pedagogerna såg barnens delaktighet som en 

självklarhet och en viktig faktor i utformandet. 

 

Krysmyntaspelet började som en teater för att roa barnen och kom att utvecklas till ett 

interaktivt spel som tar upp aktuella ämnen och konflikter. Pedagogerna valde att fortsätta 

med sitt rollspel eftersom barnen efterfrågade en fortsättning. 

 

I Läroplanen står det att ”Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande” (Skolverket 2010, s.7). Krysmyntaspelet är ett exempel på hur barngruppen varit 

med i utformandet av själva spelet.  
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Reflektion  

                                                                

Pedagogerna tycker att det finns flera fördelar med att ha speldag på fredag. Det finns 

möjlighet att ta upp det som är aktuellt på avdelningen. ”Fördelen med fredagar är att vi kan, 

man kan analysera vad har hänt under veckan? Vad har barnen gjort? Vad har hänt på 

avdelningen?”(pedagog 2, bilaga). Det blir automatiskt så att pedagogerna reflekterar över 

själva tillståndet i barngruppen. ”Och det har också varit en bra form för oss vuxna. För då är 

man tvungen att tänka till själv på morgonen. Vad är det som har hänt? Vad är det som händer 

i gruppen just nu? Det blir man tvungen att reflektera över”(pedagog 1, bilaga). 

Att reflektion är något viktigt uttrycks alltså av pedagogerna. Bandura (1986) anser att 

reflektion är själva utgångspunkten för förståelsen som sedan ligger till grund för eventuella 

förändringar.  

 

Pedagogerna berättar om hur spelet sedan används som underlag för vidare reflektion. Det är 

något som de återkommande refererar till senare. 

 

Reflektionen sker ofta i direkt anslutning till speltillfället. ”Ofta försöker vi direkt efter, när vi 

sitter och äter frukt, till exempel, att man slänger ut frågan till barnen ”Men vad var det som 

hände?”, ”Har ni varit med om det där nån gång?” eller ”Vad var det som blev tokigt?” eller 

”Hur hade dom kunnat göra istället?”, ”Hur brukar ni göra?”. Det går ju att få in mycket när 

man tar upp det direkt efter.” (Pedagog 1, bilaga 1) 

 

När det gått en tid hänvisas också till forumleken. ”Men sen tar man ju upp det sen också efter 

några dagar. ”Men, kommer du ihåg?” Nu blev det så där knasigt som det blev med Gullan 

och Krysmynta. ”Kommer du ihåg?”, ”Vad gjorde dom då?” Att man kan reflektera över det 

även en tid efter” (Pedagog 1, bilaga 1). Forumleken används alltså som underlag för 

reflektion, för att fördjupa det som barnen upplevt med sina sinnen och förhoppningsvis ge ny 

kunskap. Ett av strävansmålen i läroplanen är att barnen ska få utveckla ”… sin förmåga att 

lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” 

(Skolverket 2010. s.10). Jag upplever att forumeken fungerar som ett reflektionsunderlag, som 

utgör ett levande material att hänvisa till. 
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Plats, tid och dag – samverkande faktorer i forumleken 

 

Att fredag är dagen för Krysmyntaspelet är barnen väl medvetna om. Det är en inarbetad 

veckorutin. Jag observerade att det inte behövdes några förklaringar från pedagogerna före 

spelet, utan hela avdelningen samlades vid grinden och barnen vandrade självklart och 

förväntansfulla upp till spelplatsen. De satte sig utan förmaningar på de utlagda 

sittunderlagen. Jag kunde inte höra en enda tillrättavisning eller förmaning från pedagogerna, 

under de tre observationstillfällen jag var med, utan allt flöt på. En fem-årig flicka uttryckte 

sig så här om forumleken: ”Det är fredag, liksom en slut på veckan teater” Jag upplever att 

spelet är något som är en angelägenhet för alla på avdelningen.  

 

När jag satt uppe vid träddungen, på sittunderlaget med barnen tänkte jag på vilken inverkan 

miljön har på barnens inlärning. Loris Malaguzzi och andra Reggio-Emilia pedagoger pratar 

ju om den tredje pedagogen som är miljön runtomkring och att också den påverkar lärandet 

(Wallin, 2003). 

 

Att sitta ute i naturen tillsammans med barnen och delta i denna interagerande lek, där vi 

tillsammans ska försöka lösa ett problem eller en konflikt kändes stimulerande. Det är nog 

många olika performativa agenter som samverkar i denna läroprocess och intra-agerar. Alla 

barn var fokuserade på det som hände i spelet. Att vi var utomhus gjorde att barnens 

högljudda läten inte alls upplevdes som störande. Utemiljön gör att barnens ”svängrum” blir 

större. De behöver inte tystas ner och det finns gott om plats för alla. Jag undrar hur det skulle 

bli om forumleken utfördes inomhus. Då kanske det skulle uppstå fler störande moment, som 

trängsel, störande ljud m.m. ”Alla rum, inte minst pedagogiska rum, talar till oss eller kräver 

av oss att vi ska sitta eller röra oss på ett visst sätt…” (Lenz Taguchi, 2012, s.16). 

 

 

Ämne i spelet 

 

När jag var med och observerade handlade forumleken om en mängd olika saker som att vilja 

leka själv, vad man ska göra när någon inte vill leka, hur vi pratar med varandra, hur man 

leker kull, att tvätta händerna, att inte springa inomhus (vilka konsekvenserna blir), att 
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förstöra det andra gjort med mera. Dessutom handlade det om känslor. Hur det känns för en 

själv när någon annan säger eller gör något mot en och tvärtom hur det känns för den andre, 

när jag säger eller gör något mot den personen. 

 

Pedagogerna poängterar att ”Det går ju att rikta fokus precis var man vill” (pedagog 1, bilaga) 

men att det handlar om något aktuellt. ”Ja, vi tar upp det som händer under veckan, om det är 

konflikter, när det inte funkar med städning. Ja, det är det som händer under veckan” 

(pedagog 2, bilaga). ”Det kan vara missförstånd, om barnen säger väldigt mycket, ja som 

idag” (pedagog 3, bilaga). 

 

Alla tre pedagogerna uttryckte att det i stort sätt går att få med hela läroplanen i forumleken.  

”Det är likabehandlingsplan. Det är värdegrund. Ja, ibland kommer liksom allt med. Det är 

matte. Det är svenska och räkna och dom får, ja, jag vet inte, egentligen är det som om man 

nuddar vid allting” (pedagog 3, bilaga). ”Du får egentligen med hela läroplanen i det här om 

du börjar spalta upp allting. Sätter man sig ner och börjar läsa den så får du med nästan allting 

i teatern” (pedagog 2, bilaga).  

 

Pedagogerna nämnde att de ämnen som engagerar barnen mest är när det blir bråk eller när 

något är orättvist. ”Men det som de blir mest engagerade av är när vi slåss. När det är någon 

som blir ledsen eller när det är någon som blir orättvist behandlad eller när någon ljuger” 

(pedagog 1, bilaga). ”De blir väldigt engagerade när vi vuxna, Krysmynta och Gullan bråkar 

och slåss och är väldigt elaka mot varandra, då blir dom jätteengagerade” (pedagog 2, bilaga). 

 

När jag frågade barnen före spelet om vad de trodde skulle hända i dagens spel, så nämnde de 

just detta som engagerar dem mest. ”Krysmynta blir ledsen”, ”Krysmynta kommer putta 

Gullan”, ”Bråk!”. 

 

Under forumleken kunde jag observera att ljudnivån och utropen från barnen ökade när 

Krysmynta puttade sina kompisar(Gasidari och Gullan) i kulleken. Då utropades ”Neej!”, 

”Sluta bråka!”, ”Man får inte putta sina kompisar, man ska prata!”, ”Sådär får man inte 

göra!”. Då blev de känslomässigt engagerade och mycket upprörda. Jag tänker att det är vid 

detta tillfälle som den eventuella Katharsiseffekten (Aristoteles) verkar. Barnen levde sig in i 

hur det känns att bli puttade och kände medlidande med Gullan och Gasidari. Även 

Krysmynta hade barnens medkännande och de ville gärna hjälpa henne. 
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I läroplanen står det att arbetslaget ska ” Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att 

bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra 

(Skolverket 2010, s.9). Rolleken fungerar här som ett sätt att arbeta med konflikthantering. I 

rolleken har de en åskådlig bild att utgå från i sina reflektioner. I forumleken har de möjlighet 

att lägga fram sina lösningar på olika konflikter. De kan se att i en konflikt finns det olika 

perspektiv. 

  

 

Problemlösning  

 

Dewey förde fram det pedagogiska i att barnen får lösa olika problem (Gustavsson 2002, 

s.149). Det är när vi ska finna lösningen till en konflikt eller ett problem som vårt tänkande 

stimuleras. Krysmyntapedagogerna anser att barnen är kreativa när det gäller att hitta 

lösningar. ”Jag tycker dom är jättebra på att hitta lösningar. Dom har nästan ju olika 

lösningar, men dom hittar alltid någon form av lösning, nästan för det mesta. Sen kanske det 

inte alltid är riktigt relevanta, men de har alltid något de kommer med som dom tycker vi ska 

göra, som vi ska göra om, göra rätt och försöka. För det är aldrig tyst och lugnt när vi spelar. 

De hittar alltid lösningar på något. Vad vi än spelar” (pedagog 2, bilaga). 

 

Jag kunde i mina observationer se och framförallt höra, vilken uppsjö av förslag barnen 

kommer med. När Krysmynta behövde hjälp med hur hon skulle fråga om att få vara med, var 

det en 5-årig flicka som visade hur man kunde förändra tonläget och fråga vänligt istället för 

att skrika. ”säg snälla, får jag vara med”, sa hon med mjuk röst. Barnen använde sig ofta av 

uttrycket ”säga förlåt”. En pojke sa ”Alla ni behöver säga fölåt till allihopa” när Krysmynta, 

Gullan och Gasidari bråkade om hur man leker kull. 

 

I forumleken är det alltid något som behöver lösas. Pedagogerna vänder sig till barnen om 

hjälp. Allt sker i ett interagerande mellan barn-pedagog, pedagog-pedagog och barn-barn. 

Vygotskij ansåg att det är i kommunikationen med andra som vårt tänkande och språk 

utvecklas (Smidt 2010, s.98). I Krysmyntaspelet kommuniceras det intensivt, allt för att hitta 

en lösning. Jag observerade att det mest är fyra-, fem-åringarna, som kommer med förslag på 

lösningar. Tre-åringarna deltar mest med att iaktta och låta sig underhållas. De lyssnar 

koncentrerat, skrattar och begrundar. Jag tror att de är fullt upptagna med att lyssna och lära. 

Deras äldre kompisar blir modeller för hur man kan agera (se Bandura, 1986). 
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”Men ändå är ju alla med, alla är ju delaktiga, även dom som inte säger någonting suger ju åt 

sig liksom, det som sägs” (pedagog 1, bilaga). Vygotskij ansåg att barn inte bara lär sig av 

vuxna, utan att de också lär sig av andra oftast äldre barn som har mer erfarenhet och kunskap 

(Smidt 2010, s.63).  

 

Barnen är huvudaktörerna när det gäller att hitta lösningar. Pedagogerna vänder sig ständigt 

till barnen om saker de vill ha hjälp med i forumleken. Flera barn går fram och förklarar för 

de medverkande hur de ska göra. De stärks i sin tro på att de är kapabla att hitta lösningar. I 

förskolan pratar vi ju ständigt om det kompetenta barnet och på den här avdelningen får vi se 

alla dessa kompententa barn i handling. De har stark tilltro till sin egen förmåga, alltså self-

efficacy (Bandura, 1986) och enligt Bandura ger det en enorm fördel senare i livets alla 

skeden, speciellt vid motgångar, då vårt tålamod prövas. 

 

Barnen var även delaktiga i utformandet av rollkaraktären Gasidari och det var en pojke som 

namngav honom. ”Och det var lite förvirrat. De visste inte riktigt vad jag hette och då frågade 

jag barnen vad dom tyckte” (Pedagog 3, bilaga). Jag anser att när barnen har inflytande och 

möjlighet att påverka leken till exempel, hur den tredje rollkaraktären ska utformas, så stärks 

deras tilltro till den egna förmågan. I strävansmålet på sid 7 i läroplanen står det att 

”Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 

och skapande individer (Skolverket 2010). 

 

Jag funderade över om också barnen fick vara med och bestämma vilket problem eller 

konflikt som ska tas upp i spelet, eftersom under de tre spelen jag observerade, så var det 

pedagogerna som hade bestämt vilket ämne som skulle avhandlas. Vid intervjun med pedagog 

2, fick jag svaret, ” Utan det är vi vuxna då som tittar lite på vad är det som hänt under 

veckan. Har det varit något bråk? Osämja? Att man inte kan vara kompisar och såna saker. Så 

då är det det vi spelar på” (Pedagog 2, bilaga). 

 

 

Planering och improvisation 

 

Pedagog 3, nämner ordet flexibilitet när hon ska beskriva vad som krävs för att kunna arbeta 

med denna typ av forumspel. ”Man måste vara flexibel tror jag. Och inte så planerad faktiskt” 

(pedagog 3, bilaga). För mig handlar flexibilitet om att kunna släppa på sin egen planering 
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och det tycker jag Krysmyntapedagogerna kan. De håller hela tiden dörren öppen. De har 

ingen fast, uppställd planering för hur spelet ska vara utan de är öppna för förslag, både från 

barnen och från sina motspelare. Forumleken är inget färdigt teaterstycke att beskåda, utan 

något barn och pedagoger skapar tillsammans. Johnstone (2015) skriver om hur viktigt det är 

att acceptera motspelarens förslag i en improvisation, att inte blockera, utan spinna vidare på 

det som levereras. När en improvisation flyter på bra liknar den en lek, enligt Johnstone. Jag 

fick en skarp tillrättavisning av en 5-årig flicka, när jag nämnde att idag är det Krysmyntaspel 

”Det är inget spel. Det är en lek!” förklarade hon övertygande. Jag tänker att hon kanske med 

ordet lek, menar att alla är delaktiga. 

 

När jag frågade Krysmyntapedagogerna om det behövs speciella egenskaper hos pedagoger 

för att kunna arbeta med forumlek svarade de ”Det gäller för pedagogerna att vara öppna och 

även flexibla, engagerade och lekfulla, sådär som gör att man kan samarbeta lätt” (Pedagog 3, 

bilaga), ”Engagerade pedagoger som känner att det här är bra. Jag tror inte att du behöver 

någon speciell kunnighet eller spela” (Pedagog 2, bilaga) ”Samma som jag tycker alla 

pedagoger borde ha. Du måste ju tycka det är kul och spexa lite och bjuda på dig själv, gå 

utanför trygghetszonen lite” Pedagog 1, bilaga). Jag kan se att leken och det lekfulla även 

finns med i pedagogernas svar.  

 

 

Rollkaraktärer 

 

 

I Krysmyntaspelet är inte rollerna lika fasta utan karaktärerna skiftar, även Krysmynta kan 

vara sårbar. ”Ja, men hon åker också på stryk ibland. Ja, det är lite blandat faktiskt. Ibland har 

hon varit den sårbara, den svaga. Det går lite i vågor” (Pedagog 1, bilaga). När jag frågar en 

flicka på fem år om Krysmynta svarar hon ”Ibland är det också Gullan som är dum. En gång 

drog hon repet från Krysmynta.” Rollerna är alltså formbara och föränderliga och jag tycker 

att det på det sättet även smyger in normkritik(eller critical literacy) i spelet (Bergöö och 

Jönsson, 2012). Våra föreställningar och normer om uppdelningen i ont och gott omprövas. 

Krysmynta är ju egentligen en häxa, men hon är mänsklig och vill ju också att problem och 

konflikter ska lösas. Hon frågar till och med små barn om hjälp och är beredd att ändra sitt 

beteende för allas bästa. Ja, även för häxor finns det hopp, ingenting är svart/vitt. 
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Pedagogernas övergripande syften  

 

Pedagogerna nämner att spelet har en mängd olika syften, beroende vad som är aktuellt, men 

det fungerar som en konkretisering av ämnet som ska förhandlas. ”Syftet är också att 

åskådliggöra det här för barnen. Vad har vi för problem? Vad finns det för saker? Vad måste 

vi ta tag i?” (Pedagog 2, bilaga 1).  

 

Det kan handla om konflikthantering, ”Vi vill ju att de ska bli… kunna hantera konflikter. 

Både själva när de hamnar i konflikt. Men även när man ser kompisar som är mitt uppe i en 

konflikt, att man faktiskt utifrån, som kompis, kan komma in och hjälpa till. Hjälpa 

kompisarna och se till att hitta lösningar och känna att det är en väldigt viktig bit, hur man är 

en bra kompis i praktiken, inte bara att man sitter och pratar. Man jobbar med olika 

kompissolar och sånt, men att det bara blir i teorin liksom. Här blir det verkligen konkret. Så 

det är ju det största syftet. Och vi ser också att det blir skillnad av det här” Pedagog 1, bilaga 

1).   

 

Att respektera varandras åsikter, nämns som ett syfte. ”… att man kan ha olika åsikter. En 

tycker så och en annan tycker så och det är helt okej.” Pedagog 3, bilaga 1)  

 

Ett av pedagogernas syfte med forumleken är just att utveckla barnens empatiska förmåga. 

”Dom tränar ju sin empatiska förmåga också, alltså att leva sig in i någon annans livssituation. 

Det står det ju om i läroplanen. Hur andra människor har det och känner” (Pedagog1, bilaga). 

”Det här sociala att de får en förståelse för varandra och för andra människors situationer, 

känslor och få lite, vad ska man säga, saker kan se ut på olika sätt, men det är inte alltid som 

man tror” (Pedagog 3, bilaga) Att träna på att kunna se på saker ur olika perspektiv. 

 

I ett strävansmål för läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar 

”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 

andra” Skolverket 2010, s.8). Pedagog 1, har ju helt rätt i att förskolan ska arbeta med att 

utveckla barnens empatiförmåga.  

 

Bandura skriver ju om att andra människors handlingar kan vara en modell för oss hur vi 

själva ska eller inte ska bete oss. Vi kan ta lärdom av andra människors misstag och 
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förhoppningsvis ändra vårt eget dåliga beteende. En av pedagogerna säger angående barnen 

att ”Dom vet vad som är rätt och fel. Jag märkte det att det vet dom, när dom pratar med oss, 

när det är vi som spelar. Men sen i interaktionen med varandra, då vet dom inte alltid riktigt, 

för då är det mycket annat som tar över, som impulsstyrda grejor, men dom vet” (Pedagog 3, 

bilaga). Jag tänker att vetskapen om vad som är rätt handlande finns, men det är svårt att leva 

upp till det i handling, men vetskapen är ändå en god början.  

 

Ett annat syfte är att träna sig i att våga. ”Och även syftet, det sa jag till dig förut, att man ska 

kunna våga” (Pedagog 2, bilaga1). Att barnen lär sig att tro på sin egen förmåga, det Bandura 

kallar för ”self-efficacy” är alltså viktigt. Det nämns ju dessutom i läroplanen för förskolan, 

”De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära 

sig” (Skolverket 2010, s.7). 

 

En av pedagogerna svarade på frågan om huvudsyftet, ”Att de får en praktisk kunskap att 

kunna hantera livet” (Pedagog 1, bilaga 1). När Aristoteles talade om fronesis menade han 

just den praktiska kunskapen. Den kunskapen vi behöver för att kunna möta de utmaningar vi 

ställs inför i livet (Nilsson, 2009,s.53).  
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Diskussion 

 

Jag har nu kommit till det momentet som innebär att jag ska knyta ihop säcken och få alla de 

olika delarna att bilda en helhet. 

 

Mitt syfte med detta arbete är att försöka komma fram till vilket lärande det är som sker i 

Krysmyntaspelet, vilket lärande pedagogerna anser finns i forumleken och hur det 

överensstämmer med förskolans läroplan. Pedagogerna pekar ju på en mängd olika saker som 

tränas i och med spelet: konflikthantering, empatiförmåga, värdegrund, vänta på sin tur, att tro 

på sin förmåga, hur vi beter oss mot varandra, matematik, språk med mera. De menar att det 

går att få in nästan hela läroplanen för förskolan i forumleken. Allt beror på vad man väljer att 

fokusera på. Det går inte exakt att ange vad det är som lärs in, för här handlar det ju om så 

mycket. I spelet kan du få med det mesta. Allt som lärs in, går inte att fångas och stoppas i 

någon burk med etikett. Det känns ju som det är så mycket, listan kan bli hur lång som helst. 

Kunskapssynen hos pedagogerna är vid och barnen ses som kompetenta och rika på förmågor. 

Man vill plocka fram deras lösningar och tankar i arbetet. Hur tänker du? Att få barnen att 

reflektera över sig själva och världen utanför, att stimulera den egna tankeförmågan, väcka 

nyfikenhet. Den finns ju redan där hos barnen. Det gäller ju bara att plocka fram den. I 

avsnittet om Förskolans uppdrag i läroplanen (Skolverket 2010, s.6) står det just att ”Kunskap 

är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra”. Vi i 

förskolan ska arbeta utifrån en bred kunskapssyn och den tycker jag att 

Krysmyntapedagogerna har. Det är dock svårt att exakt sätta fingret på vad det är som lärs in 

vid ett visst tillfälle. Varje barn har ju sin egen lärstil dessutom. En tre-årig flicka hade 

verkligen förstått att springa inomhus inte var bra, ”Inte pinga inne”, sa hon till barnen som 

sprang inomhus. ”man kan kocka”. I forumleken hade just springandet inomhus tagits upp. 

Här kan man tydligt avläsa att hon lärt sig något nytt. ”Vårt tänkande uppstår alltid i relation 

till något – ofta något mycket konkret” (Lenz Taguchi, 2012, s.29). Den tre-åriga flickan hade 

fått en åskådlig bild, en konkretisering av vad som kan hända, när man springer inomhus och 

den kunskapen eller kännedomen ville hon föra vidare till sina kompisar.  

 

Under mina observationer tänkte jag mycket på att saker är föränderliga, att allt levande 

ständigt förändras. Karaktärernas statusläge förändras, Krysmynta kan också vara sårbar och 
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ledsen, inte bara dum och bråkig. Åskådare kan plötsligt bli aktörer. Allt är sammanvävt och 

de olika delarna påverkar varandra. I den agentiska realismen (Taguchi, 2012, s.14-15) menar 

man att barnen själva är delaktiga i själva lärandet, deras subjektiva agens finns med i själva 

läroprocessen. I Krysmyntaspelet är barnen med som självklara aktörer. De agerar och ger 

förslag på olika lösningar. De har ju också varit med i Krysmyntaspelets framväxande. Spelet 

utvecklades ju på grund av barnens efterfrågan och behov. Jag anser att barnen tränas i att allt 

levande och livet är föränderligt, men att de själva kan vara med och påverka hur saker ska 

bli. Under avsnittet om uppdragen i läroplanen står det ”Förmåga att kunna kommunicera, 

söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolverket 2010, s.6). Jag anser att dessa 

förmågor tränas i forumleken. 

 

Spelet är lösningsinriktat på det sättet att barnen tillfrågas om lösningen på olika problem. De 

anses vara så kompetenta att alla deras lösningar beaktas och prövas. Jag anser att barnens 

självkänsla och även deras självförtroende stärks av att tas på allvar. Pedagogernas attityd och 

det de förmedlar till varje barn, är att du är betydelsefull och dina tankar likaså. Jag lyssnar 

och är beredd att pröva dina förslag. Det är klart att barnets self-efficacy stärks av detta, deras 

tilltro till sin egen förmåga. Ett lösningsinriktat arbetssätt var något som Dewey förespråkade. 

Han menade att barn blir inspirerade av att hitta lösningar på olika problem, både teoretiska 

och praktiska (Gustavsson, 2002, s.138). Han ville få in både praktik och teori i 

undervisningen. Även i läroplanen för förskolan kommer det lösningsinriktade arbetet fram, 

”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmågan till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa 

problem” (Skolverket 2010, s.6). 

 

Aristoteles delade in kunskap i olika kategorier. Den högsta formen av praktisk kunskap 

kallade han för fronesis. Det är att vara så klok att du med ditt förnuft, din erfarenhet, ditt 

omdöme handlar på bästa sätt. När vi ställs inför ett dilemma i livet, det är då det behövs 

fronesis, så att du kan möta den unika utmaningen på rätt sätt. Jag menar att barnen tränar sin 

förmåga att handla rätt, när de får reflektera över andra människors beteende. Att de får en 

förståelse för att en handling eller händelse kan upplevas på olika sätt beroende på vilket 

perspektiv du intar. Att leva sig in i en annan människas känslor och tankar är också nyttigt 

för den empatiska förmågan. I livet är den förmågan oerhört viktig och jag anser att barnen 

tränar den förmågan i Krysmyntaspelet. ”Att de får en praktisk kunskap att kunna hantera 



33 

 

livet” (Pedagog 1, bilaga 1). Ett av förskolans grundläggande värden är att lägga en grund till 

det livslånga lärandet. ”Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära” (Skolverket 2010, s.4). 

 

Krysmyntaspelet används som en form av pedagogisk dokumentation. Pedagogerna använder 

forumleken för att åskådliggöra det som känns aktuellt på avdelningen, om det finns några 

konflikter eller problem som behöver lösas. I forumleken konkretiseras problemet och det blir 

lättare att skaffa sig en överblick över alla delar. Pedagogerna nämner hur de kan gå tillbaka 

och referera till forumleken, när de vill sätta fokus på något speciellt, ofta handlar det om det 

relationella samarbetet mellan barnen. ”Men, kommer du ihåg?” Nu blev det så där knasigt 

som det blev med Gullan och Krysmynta. ”Kommer du ihåg?”, ”Vad gjorde dom då?” Att 

man kan reflektera över det även en tid efter” (Pedagog 1, bilaga 1). Forumleken kan sägas 

vara ”ett verktyg för att observera och dokumentera barns lärandeprocesser och våra 

praktiker” (Lenz Taguchi, 2012, s.59).  

 

För barnen känns det nog tryggt att veta att pedagogerna har en vilja att ta fram svårigheter i 

ljuset, att de inte blundar för om det finns problem, utan de gör en improvisation av det. 

Problemet blir allas angelägenhet, för vi bryr oss om varandra. På det sättet stärks nog 

sammanhållningen i gruppen. Barnet får syn på sig själv som individ i en grupp. I ett av 

strävansmålen i läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin 

förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (Skolverket, 2010, s.9). 

 

Jag anser att spelet även har en terapeutisk funktion på annat sätt. Barnen tränar sig på att 

uttrycka känslor, för pedagogerna visar ju upp att våra känslor är viktiga. Hur ska vi lösa 

problemet så att alla mår bra. Hur bör Gullan uttrycka sig när hon inte vill ha med Krysmynta 

i leken, utan att såra? Hur känner hon när jag gör eller säger så? Barnen tränar sig i att se, att  

vi människor kan känna olika inför en händelse, åter igen det finns olika sätt att se på saken. 

Jag tror att om pedagogerna hade framställt problemen och konflikterna på ett verkligt sätt 

utan att ikläda sig rollerna som Krysmynta, Gullan och Gasidari, så hade nog effekten blivit 

mer förlamande. Verkligheten hade kommit för nära och det hade blivit svårare att få en 

överblick och distans till problemet. Nu använder de istället forumlekens möjlighet ”att under 

fantasifulla former gestalta och bearbeta en verklig problematik” (Byréus, 2001, s.126). 
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Problemet/konflikten blir då lättare att överblicka. Jag kunde i mina observationer uppleva att 

barnens engagemang var stor.   

 

Krysmyntaspelet kan i sig ses som en praktisk tillämpning av läroplanen. Det har vuxit fram 

på ett organiskt sätt under flera år, först för att roa och därefter har det utvecklats, på grund av 

att barnen efterfrågat en fortsättning. Tillblivelsen av spelet har slingrat sig fram likt ett  

 rhizom, ett rotsystem med olika förgreningar och performativa agenter som samverkat. 

Begreppet rhizom skapades av de posthumanistiska forskarna Deleuze och Guattari och de 

menar att själva lärandeprocessen är att likna vid ett rotsystem, där olika lärandefaktorer är 

slingrade i ett komplicerat mönster (Lenz Taguchi, 2012, s.55). Enligt den agentiska 

realismen som skapades av Barad menar man att ”Kunskap är en distribuerad praktik där 

många olika materiella agenter och även alltså mänskliga agenter och diskurser ingår (Lenz 

Taguchi 2012, s.26). Både barnens och pedagogernas inflytande har skapat den form 

forumleken har i dag. Lärandet har kommunicerats fram i ett gemensamt projekt, där alla är 

delaktiga i utformningen. Pedagoger och barn har sökt kunskap och vetande tillsammans i en 

process som egentligen aldrig tar slut. Det är i leken, känslorna och tankarna lärandet finns. 

 

Krysmyntaspelet är något unikt som inte går att kopieras, men är definitivt något att inspireras 

av. Min undersökning pekar på hur användbart Krysmyntaspelet är i inlärningssyfte. Själva 

forumleksformen går att använda som ett åskådligt pedagogiskt material, där olika ämnen i 

läroplanen finns med i lärandet: värdegrund, konflikthantering, det relationella samarbetet, 

matematik, språk, självförtroende, empati med mera. Dessutom är forumleken ett exempel på 

ett arbetssätt där barnen ska hitta lösningar på olika problem och jag menar att det stärker 

deras tilltro till den egna förmågan. Barnen ses som kompetenta och det hjälper dem att 

utvecklas. 

 

 

Vidare forskning 

 

Mitt förslag till vidare forskning är att undersöka hur planeringen av våra rutiner på förskolan 

påverkar barns inflytande i läroprocessen. Jag skulle vilja jämföra olika förskolor med olika 

grad av planering, från avdelningar med detaljerad planering till avdelningar där 

improvisationen får stort utrymme. 
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Slutord 

 

Att få ta del av Krysmyntaspelet har varit mycket inspirerande för mig personligen. Jag är så 

tacksam att jag fått göra denna undersökning om ett så spännande och unikt projekt. Mitt 

deltagande i och observerande av spelet har fått mig att reflektera över hur jag själv egentligen 

skulle vilja arbeta. 

 

Stort tack till er fantastiska Krysmyntapedagoger. Jag tycker fler borde arbeta som ni gör. 
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Bilaga 1 

 

Transkribering av intervjuer 

 
Pedagog 1. 

 

Pedagog 1. Stina 42 år, blivande förskollärare. Har arbetat 23 år i förkoleverksamhet, varav 

22 år på Krysmyntaavdelningen.  

Jag som är intervjuare benämns K och Stina benämns som P1. 

 

K – Hur uppstod Krysmyntaspelet? 

P1 – Ja, jag har försökt tänka tillbaka och det var ungefär 15 år sen och då jobbade jag med en 

kollega som hette Sara, som tyckte om att spela teater. Vi spelade teater för barnen och med 

barnen. Men så en gång tänkte vi att vi skulle vara två häxor som spelade. Jag hette 

Krysmynta och hon hette Rosita. Och sen blev det så att vi började. Vi tänkte att det skulle 

vara en rolig grej bara för barnen, en engångsgrej. Men så tyckte dom att det var så himla 

roligt å då tänkte vi att vi kanske ska fortsätta ha samma roller. Men då var det inte så inriktat 

på konflikter, utan vi var samma huvudpersoner hela tiden och vi var med om olika roliga 

saker hela tiden. Och sen har det liksom utvecklats. Jag har haft ungefär tio olika karaktärer 

som jag spelat. De som jobbat tillsammans med mig, har själva valt sina karaktärer. 

K – Har Krysmyntakaraktären alltid varit fast,( ja, hon är ju expressiv)? 

P1 – Ja, men hon åker också på stryk ibland. Ja, det är lite blandat faktiskt. Ibland har hon 

varit den sårbara, den svaga. Det går lite i vågor. Men den rollfiguren har alltid hetat 

Krysmynta. 

K – Så det är inte alltid så, att det är Krysmynta som gör bort sig? 

P1 – Nej, det är det inte. 

K – Det är inte helt fasta roller då? 

P1 – Nej, utan vi kan mixa. 

K – Och varför blev det just den här formen? Fredagar? 

P1 – Just fredagar har vi haft mest hela tiden. Just för att vi vill att man ska kunna se 

barngruppen under veckan, så man hinner uppfatta lite, vad som är aktuellt just nu. Finns det 
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något särskilt som barnen bearbetar? Någon särskild typ av konflikt? Så att man kan reda ut 

det lite på fredan, liksom som att bearbeta veckan som gått, lite så. Och det har också varit en 

bra form för oss vuxna. För då är man tvungen att tänka till själv på morgonen. Vad är det 

som hänt nu? Vad är det som händer i gruppen just nu? Det blir man tvungen att reflektera 

över. 

Och platsen, vi har väl hela tiden tänkt att vi vill vara ute i naturen. Det är trevligt i alla väder. 

Det ska vara nära. Man ska inte behöva gå långt och finnas ursäkter. Och enkel rekvisita, så 

man kan göra det spontant. 

K – Och karaktärerna? Hur har de växt fram? 

P1 – Det är väl lite, som vi är som personer också, känner jag. Gullan är lite rävig.(skratt). Det 

kan dom vara alla tre. Det är roligt nu när Gasidari har kommit, så vi kan göra lite mer, två 

mot en situationer och så. 

K – Vilka ämnen är det som tas upp? 

P1 – Ja 

K – Ja, om det nu är konflikter, vad handlar det om? 

P1 – Ofta är det ju det. Det beror lite på. Just nu är dom ganska små, unga, många tre-åringar. 

Så nu har det varit mycket fokus på att ”Du får inte vara med” och det knuffas och tjuvnyps, 

men det är olika. Ibland har det inte varit några jätteproblem, som att de struntar att tvätta 

händerna och kommer in och sätter sig med leriga händer vid bordet och det kan även vara 

såna saker att vi har sätat där uppe med leriga händer och varför man inte ska göra det. Det 

går ju att rikta fokus precis var man vill. 

K – Vad är det för tema, som verkar gå hem oss barnen? Idag var det väldigt kul, det var 

många som skrattade. 

P1 – Ofta är det så att det är blandat skratt och skrik. Men det som de blir mest engagerade av 

är när vi slåss. När det är någon som blir ledsen eller när det är någon som blir orättvist 

behandlad eller när någon ljuger. 

K – Ja, det var det barnen nämnde före spelet, när jag frågade vad de tror kommer hända. 

P1 – Ja, det är ju det. De blir ju riktigt upprörda då, när man gör illa varann, eller fryser ut 

någon. 

K – Ja, och vad tycker du om barnens förmåga att hjälpa till med lösningen? 

P1 – Jag tycker dom är jätteduktiga och så är det ju mer eller mindre. Det är vissa som är mer 

engagerade än andra. Men ändå är alla med, alla är ju delaktiga, även dom som inte säger 

någonting, suger ju åt sig liksom, det som sägs. Just att dom får komma med lösningar och så 
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provar vi dom, i praktiken och så får dom se. Ja, ibland funkar det jättebra. Ibland säger man 

att nej, det hjälpte inte, nu måste vi komma på en annan lösning. Vad ska vi hitta på? 

K – Hur reflekterar ni med barnen efter spelet? 

P1 – Ofta försöker vi direkt efter, när vi sitter och äter frukt, till exempel att man slänger ut 

frågan till barnen ”Men vad var det som hände?” ”Har ni varit med om det där nån gång?” 

eller ”Vad var det som blev tokigt?” eller ”Hur hade dom kunnat göra istället?”, ”Hur brukar 

ni göra?”. Det går ju att få in mycket när man tar upp det direkt efter. Men sen tar man ju upp 

det sen också efter några dagar. ”Men, kommer du ihåg? Nu blev det sådär knasigt som det 

blev med Gullan och Krysmynta. Kommer du ihåg? Vad gjorde dom då?” Att man kan 

reflektera över det även en tid efter. 

K – Ja, och för att kunna jobba med detta, Vad krävs? 

P1 – Inget annat än engagemang och lust. Det finns liksom inga ursäkter känner jag. Det är 

ingen krävande rekvisita. Du behöver inte ha någon särskild utbildning. 

K – Men behöver inte pedagogerna ha några speciella egenskaper eller förmågor? 

P1 – Samma som jag tycker alla pedagoger borde ha. Du måste ju tycka det är kul och spexa 

lite och bjuda på dig själv, gå utanför trygghetszonen lite. 

K – Syftet? Det övergripande syftet? Vad är det för lärande som sker? 

P1 – Vårat syfte vi som håller på med det här? Vi vill ju att de ska bli … kunna hantera 

konflikter. Både själva, när de hamnar i konflikt. Men även om man ser kompisar som är mitt 

uppe i en konflikt, att man faktiskt utifrån, som kompis kan komma in och hjälpa till. Hjälpa 

kompisarna och se till att hitta lösningar och känna att det är en väldigt viktig bit, hur man är 

en bra kompis i praktiken inte bara att man sitter och pratar. Man jobbar med olika 

kompissolar och sånt, men att det bara blir i teorin liksom. Här blir det verkligen konkret. Så 

det är ju det största syftet och vi ser, vi ser också att det blir skillnad av det här. Dom tränar ju 

sin empatiska förmåga också, alltså att leva sig in i någon annans livssituation. Det står det ju 

om i läroplanen. Hur andra människor har det och känner. Att de får en praktisk kunskap at 

kunna hantera livet. 

 

 

Pedagog 2 

 

Bodil 59 år, barnskötare, har arbetat åtta år på avdelningen, har 40 års arbetserfarenhet på 

förskola. 

Jag som intervjuas benämns K och pedagogen, Bodil benämns P2. 
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K – Hur uppstod Krysmyntaspelet? 

P2 – Ja, det vet jag inte riktigt, mer än det Stina berättat, 15, 16 år sedan. Hur dom kom på 

det, det har jag ingen riktig …. 

K – Hur tänkte du då, när du började? 

P2 – För åtta år sedan. Då var det så att Stina var hemma. Hon var mammaledig. Då var det 

dom som var här då, som presenterade det här spelet för mig. I början tyckte jag det var lite 

Oj, ska jag göra det här, men jag tycker att det är lite kul att utmanas och då hängde jag bara 

på. 

K – Hade ni dom karaktärerna som ni har nu? 

P2 – Ja, då hade vi, alltså då fick jag välja min karaktär själv, bestämma vad jag ville bli. Och 

så hade vi en som hette Bosse Tiger, som var Kajsa, som jobbat väldigt länge. Och vi körde 

ett tag. Ja, det blev bara Gullan, jag vet inte varför. Jag tycker det passa bra, dels att man, för 

mig kändes det som hon är lite äldre sådär. 

K – Hon verkar lite klok sådär. Är hon det? 

P2 – Nja, hon är nog inte direkt klokare än någon annan där uppe, utan det bara kom upp i 

huvudet, att det skulle hon heta. Och så byter ju Gullan hatt efter årstiderna och det gör ju inte 

Krysmynta och dom andra. Gullan har nästan alltid samma förkläde, samma glasögon, samma 

läppstift, men byter hatt efter årstid och då en damhatt. 

K – Varför har ni valt just den här rollspelsformen och fredagar? 

P2 – Fredagar var det i början när jag började också och då har det fortsatt på fredagar och sen 

har det varit det. Det har ju varit andra saker, de andra veckodagarna till exempel skogen. Så 

då har det varit fredagar hela tiden ända sen jag började. Uppe i dungen har det också varit. 

Från början tror jag de spelade inne på gården, på mittengården och stora gården, men sen jag 

börjat har det alltid varit uppe i dungen. 

K - Vad kan du se för fördelar med att det är fredagar? 

P2 – Fördelen med fredagar är att vi kan, man kan analysera, vad har hänt under veckan? Vad 

har barnen gjort? Vad har hänt på avdelningen? Vad är det vi ska spela på? Och då är det ju 

bra att det är en fredag. Då kan man läsa av vad som hänt under veckan. Och så kanske det 

var från början också. Men jag tycker det är bra att det är fredagar. 

K – Och platsen? 

P2 – Ja, den har varit där uppe. Det har ju funkat bra där bland träden, att kunna sätta upp vårt 

radhus och det är ett bra ställe att sitta på, mysigt och bra. 

K – Och Gullan hon bara kom? 
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P2 – Ja, det skulle vara en Gullan. Varför vet jag inte. 

K – Är det också att det passar med dom andra karaktärerna då? 

P2 – Nej, det var inte tanken det heller. Först var det bara ”Vill du spela teater?” – Vill jag, 

vågar jag. Gör någon karaktär som du själv tycker passar bra, som du själv känner för. 

K – Vilka ämnen är det då ni tar upp i spelet? 

P2 – Ja, vi tar upp det som händer under veckan, om det är konflikter, när det inte funkar med 

städning. Ja, det är det som händer under veckan. Och eftersom vi inte har bestämt från 

början, utan det tar vi ju väldigt snabbt innan vi ska upp. Vad är det som har hänt? Vad ska vi 

spela på den här gången då? 

K – Kan det hända att det kommer något barn och frågar? 

P2 – Vad vi ska spela? Nej, nästan aldrig, inte precis när vi ska gå upp. Men de sitter alltid 

lika förväntansfulla och ser vad som händer. Utan det är vi vuxna då som tittar lite på vad är 

det som hänt under veckan. Har det varit något bråk? Osämja? Att man inte kan vara 

kompisar och såna saker. Så då är det det vi spelar på. Ja, vi kan ju spela annat också. Vi har 

ju spelat inne också med Gullan och Krysmynta. De stormar in och vi kör lite mattesaker och 

såna saker. Det har vi också gjort. Bara för att använda karaktärerna i det med. Har det varit 

dåligt väder spelar vi inne också. Och då undrar vi varför de inte kommit och hälsat på oss 

den dagen. Det regnar och är så jobbigt och då går vi ner till dom istället. 

K – Vad är det barnen blir mest engagerade av? 

P2 – De blir väldigt engagerade när vi vuxna, Krysmynta och Gullan bråkar och slåss och är 

väldigt elaka mot varandra, då blir dom jätteengagerade. Då märker man att det tycker de inte 

om, att vi gör dumma saker mot varandra och då är de riktigt engagerade. Dom är nästan alltid 

engagerade, vad vi än gör. 

K – Tycker du att barnen är bra på att hitta lösningar? 

P2 – Jag tycker dom är jättebra på att hitta lösningar. Dom har nästan ju olika lösningar, men 

dom hittar alltid nån form av lösning, nästan för det mesta. Sen kanske de inte alltid är riktigt 

relevanta, men de har alltid något de kommer med som dom tycker vi ska göra, som vi ska 

göra om, göra rätt och försöka. För det är aldrig tyst och lugnt när vi spelar. De hittar alltid 

lösningar på något. Vad vi än spelar. 

K – Reflektion? Hur gör ni det? 

P2 – Till exempel när vi håller på med nånting. Då kan vi fråga, skulle Gullan och Krysmynta 

kunna göra så? Ja eller sådär gör inte Gullan och Krysmynta och då reflekterar de tillbaka, att 

de tycker inte vi ska göra så och vi kan ju också gå tillbaka och fråga. 

K – Vilka förutsättningar behövs för att kunna jobba såhär? 
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P2 – Engagerade pedagoger som känner att det här är bra.Jag tror inte att du behöver någon 

speciell kunnighet eller spela. Jag tror det kommer när man vågar släppa loss. I alla fall 

engagerade pedagoger. Förstås är det kul om man tycker det är roligt att spela då. 

K – Men det är ingen förutsättning? 

P2 – Nej, det tror jag inte. Jag tror man vågar så småningom. Att man får komma in i det här 

sakta men säkert. Det är samma sak för barnen. Andra runt omkring säger att det är ju bästa 

sättet. Att vara med barn och använda, spela teater, för då behöver de inte vara sig själva, utan 

då kan de gå in i en helt annan roll utan att känna att det är dom som gör någonting. Nu vågar 

jag säga det här, eller nu vågar jag göra såhär. Så det är ett bra sätt för barn att kunna uttrycka 

sig om de inte vågar på något annat sätt. Man måste våga själv som pedagog. Då släpper man 

loss på ett helt annat sätt. I alla fall gör jag det när jag går in i rollen och gör andra saker. 

K – Vilket är syftet med spelet? 

P2 – Syftet är också att åskådliggöra det här för barnen. Vad har vi för problem? Vad finns det 

för saker? Vad måste vi ta tag i? Och även syftet, det sa jag till dig förut, att man ska kunna 

våga. 

Som lille Pelle, kommer man upp på teatern vågar man mer för då är man inte Pelle och då 

vågar man på ett helt annat sätt. Och åskådliggöra vår vardag och vilka problem vi har helt 

enkelt. Det tycker jag är ett bra syfte, att vi kan visa dom, även om vi går in i andra roller då. 

K – Är det värdegrunden? 

P2 – Ja det är det också. Du får egentligen med hela läroplanen i det här om du börjar spalta 

upp allting. Sätter man sig ner och börjar läsa den så får du med nästan allting i teatern. 

K – Varför är det inte fler som jobbar med det här? 

P2 – Jag tror inte man vågar det.   

 

 

Pedagog 3 

  

Tina, 35 år, förskollärare, fyra års erfarenhet på förskola varav nio månader på 

Krysmyntaavdelningen. 

Jag som intervjuar benämns K och Tina benämns P3. 

 

K – Hur kom du in i Krysmyntaspelet? 

P3 – Jag observerade mest i början. Och dom sa att du får väl hoppa in när du känner för det. 

Du behöver inte liksom. Men du kan väl titta på och se hur vi gör liksom, och sen blev det att 
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barnen tyckte, Vem är det tredje huset till då? Och så började vi prata om det och helt plötsligt 

kom jag fram med utklädda kläder och de frågade vem är du? Och det var lite förvirrat. De 

visste inte riktigt vad jag hette och då frågade jag barnen vad dom tyckte. 

K – Jaha, man kan säga att barnen var med om att bygga din karaktär? 

P3 – Ja, och då kom dom fram till Gasidari, skulle jag heta. Det var en pojke, som slutat här 

som kom på det. Och då var de andra med på det. Så då var det så det började. Jag har inte 

varit med så många gånger. 

K – Varför tror du att det är just den här formen? 

P3 – Jag tror att de har upptäckt, under alla år, hur bra det är värdegrundsmässigt. Man jobbar 

ju mycket med värdegrunden med det här och att det har gett positiva resultat. Man kan ta upp 

vad som händer i barngruppen just nu. Vad är det som har hänt under veckan? Är det något vi 

behöver ta upp? Och så kan man spela, ta upp det istället med barnen. Och dom är ju med på 

hur man ska lösa saker. Det är väl det att det har fortsatt just för att man kan jobba med 

värdegrunden. 

K – Karaktärerna? Har dom fasta roller? 

P3 – Krysmynta kan vara lite på olika sätt och även Gullan. Men det blir ändå att man har sin 

roll lite ändå. 

K – Gasidari verkar vara en som vet hur man gör? 

P3 – Ja, jag tror det. Det blir nog en sån. 

K – Vad är det för ämnen som tas upp framförallt? 

P3 – Det är lite konflikter som är i barngruppen. Det kan vara missförstånd, om barnen säger 

väldigt mycket, ja, som idag. Det har varit de här senaste veckorna att dom har kommit 

springande ”Han slog mig” och sen när man går och frågar vad som hände och reder ut, då 

handlar det om att någon lekte och puttade till, råkade och då kommer då den andra och säger 

genast att dom slog mig, dom puttade mig. Så det var det vi ville ta upp lite. Och barnen 

kommer ju in på sina egna spår lite grann, så det var ju mycket såhär: ”Du var inte snäll” ”Du 

puttade Krysmynta”. Fast det var inte riktigt det vi ville komma fram till utan det handlade ju 

om att hon ramlade, men jag gjorde jätteförsiktigt, så man vet aldrig vad det utmynnar i. Vi 

brukar alltid prata om vad var det som gjorde att de tyckte så. Vi brukar ju reflektera lite 

efteråt. 

K – Samtalet och reflektionen efteråt är alltså också viktig? 

P3 – Nickar  

K – Vad är det som är mest engagerande för barnen? 

P3 – Det är orättvisor, alltså orättvisor är dom väldigt sådär ”Nej det är inte okej” liksom. 
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K – Och vilken förmåga har barnen att hitta lösningar? 

P3 – Dom vet vad som är rätt och fel. Jag märkte det att det vet dom, när dom pratar med oss, 

när det är vi som spelar. Men sen i interaktionen med varandra, då vet dom inte alltid riktigt, 

för då är det ju mycket annat som tar över, som impulsstyrda grejor, men dom vet. 

K – Och sen reflektion?  

P3 – Och sen brukar vi sätta upp bilder. I början när jag satt och tittade på så hann jag ju ta 

ganska mycket bilder. Och dom satte vi upp och så har barnen reflekterat kring bilderna och 

pratat om det. Och de vill gärna berätta för mig, för jag frågade och då har dom förklarat vad 

det här handlade om, så dom vet. 

K – Och då har dom full koll eller? 

P3 – Dom har verkligen koll, väldigt sådär. 

K – Vad tror du att det krävs för förutsättningar för att man ska kunna arbeta med sånt här, 

rollspel? 

P3 – Man måste vara flexibel, tror jag. Och inte så planerad faktiskt. Man ska inte sitta och 

jobba liksom planera länge vad vi ska göra på teatern. Det funkar inte. Det måste handla om 

något som är aktuellt för barnen just nu. Det kan inte vara annat. Då får barnen mest utbyte av 

det. Då tycker de att det är roligast. Dom känner ju igen sig. Det gäller för pedagogerna att 

vara öppna och även flexibla, engagerade och lekfulla, sådär som gör att man kan samarbeta 

lätt. 

K – Sen var det då de här sista frågorna. Vilket lärande, vetande är det som sker? 

P3 – Det här sociala att de får en förståelse för varandra och för andra människors situationer, 

känslor och få lite, vad ska man säga, saker kan se ut på olika sätt, men det är inte alltid som 

man tror. Att dom lär sig också att vänta på sin tur, prata med varandra och liksom att man 

kan ha olika åsikter. En tycker så och en annan tycker så och det är helt okej. Så det är ganska 

mycket som kommer in i det här. Vi satt och prata om det här att man skulle kunna skriva 

massor. Och hon har ju skrivit ner lite också efter några gånger Stina och där ser man ju 

mycket, vad det är som händer. Vi ska nog försöka få ner lite, skriva ner så chefer och andra 

förstår vad det är som händer. 

K – Så syftet med spelet? 

P3 – Det är likabehandlingsplan. Det är värdegrund. Ja, ibland kommer liksom allt med. Det 

är matte, det är svenska och räkna och dom får, ja, jag vet inte, egentligen är det som om man 

nuddar vid allting. 
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Bilaga 2 

Samtyckeslapp till föräldrar 

 
 

Södertörn, Huddinge 2016-03-02 

 

Hej föräldrar/pedagoger på …………………………………………………………….  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om drama/forumspel i förskolan. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet mellan den 

3/3 – 29/4. Jag skulle då vilja intervjua pedagoger, och observera barngruppen. Jag kommer 

spela in intervjuer och filma själva forumspelet med Ipad. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All 

medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I 

sådant fall kommer även barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då 

också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar 

Katarina Nordbeck 
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Katarina Nordbeck 

0768-829312 

Nordkatta@hotmail.com 

 

Anna Engelmark (handledare) 

Södertörns högskola 

08-6084547 [handledares telefonnr] 

Anna.engelmark@sh.se [handledares mejladress] 
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