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DET HANDLAR OM DIG

Vilka roller finns i en mobbningssituation och hur kan in-
divider som var och en är schyssta göra fruktansvärda 
saker mot andra när de är i grupp? Mobbning handlar 
inte bara om den som mobbar och den som blir utsatt. 
Alla som står bredvid och ser men inget gör har också en 
del i det som sker. Utan publik, ingen mobbning.

OM HANDLEDNINGEN

Vi som har skrivit lärarhandledningen är Elin Callmer 
och Frida Söderlind, auktoriserade dramapedagoger 
som är verksamma inom skola och scenkonst. Vår am-
bition är att dramaövningarna i den här handledningen 
ska vara möjliga att använda i många olika klassrum, 
oavsett om du som ledare är van att arbeta med drama 
eller inte. Vi hoppas att handledningen ska inspirera till 
att bearbeta programserien Det handlar om dig på ett 
seriöst, reflekterande och kreativt sätt.

VAD ÄR DRAMA? VARFÖR DRAMAÖVNINGAR?
Dramapedagogik är en upplevelsebaserad pedagogik 
som bland annat kan bestå av lekar, gestaltning, grupp-
övningar och reflektion. Det är en konstnärlig och pe-
dagogisk metod som är processinriktad, vilket innebär 
att det man gör tillsammans i gruppen är det viktiga. 
Målet är en kunskapsprocess där både grupp och indi-
vid växer.
 Att använda dramaövningar efter att ha sett Det 
handlar om dig är ett sätt att ge deltagarna möjlighet 
att bearbeta programseriens tematik och innehåll på 
ett kreativt och förändringsfokuserat sätt utifrån fråge-
ställningen: “Vad kan du göra?”

SYFTET ÄR ATT DELTAGARNA SKA:
• få en djupare förståelse för funktionerna inom 

mobbning - med fokus på de roller som nämns i 
programserien: Mobbare, Medlöpare, Förstärkare, 
Passiv åskådare och Försvarare.

• reflektera kring filmernas tematik och innehåll, och 
öva sig på att verbalt ta ställning till utmanande på-
ståenden.

• genom forumspel, öva sig på att våga ta ställning 
och att agera Försvarare i mobbningsituationer. 
Målet är att deltagarna ska bli aktiva medskapare 
av sina sociala sammanhang och öva sitt civilkura-
ge för att våga stå upp mot kränkande behandling, 
mobbning och förtryck.

”Det är inte de onda människornas ondska som är det 
farliga, utan de goda människornas tystnad”. (Martin 
Luther King Jr)

HANDLEDNINGEN SOM EN DEL I ETT STÖRRE FÖRÄNDRINGSARBETE
Förändringsarbete är en process som tar lång tid och ett 
arbete mot mobbning bör göras långsiktigt med både 
förebyggande och åtgärdande arbete inom hela skolans 
verksamhet. Men vår förhoppning är att Det handlar om 
dig kan vara ett steg mot förändring. Att få fördjupad 
förståelse för mobbningens olika mekanismer och rol-
ler kan ge insikt om våra egna positioner och agerande. 
Vilket ansvar har jag? Vad gör jag? Genom att vi i skydd 
av fiktiva exempel får öva oss på att ta ställning och 
agera mot kränkande sociala strukturer kan vi få större 
beredskap för att våga visa civilkurage i verkligheten.

FÖRBEREDELSER

Vi rekommenderar dig som ledare att titta på program-
serien innan du visar den i klassrummet, så att du är 
förberedd på innehållet och kan ta ställning till om den 
passar för din grupp. Var uppmärksam på de reaktioner 
serien väcker – många reagerar starkt på de berättelser 
serien förmedlar. Tänk på att tillåta alla känslor! Hur väl 
vi än tror att vi känner varandra i en grupp kan enskilda 
individer bära på upplevelser vi inte känner till och som 
de inte vill dela med sig av. Se gärna till att ha lite tid 
för en stunds tyst reflektion efter att ni har tittat – helst 
utan att deltagarna har tillgång till kommunikation via 
sociala medier eller sms för att verkligen få möjlighet 
att landa i sina tankar och upplevelser. Papper och pen-
na och möjlighet att skriva ner några tankar eller rita 
något är självklart bra.

TRYGGHET OCH TYDLIGHET
Oavsett om gruppen är van eller ovan vid att jobba med 
drama så är det viktigt att försöka skapa ett tryggt och 
tillitsfullt klimat under arbetet med övningarna. Som le-
dare är det viktigt att sträva efter att ha ett icke-värde-
rande förhållningssätt. Uppmuntra deltagarna att våga 
uttrycka sig och betona att man får tycka och tänka olika 
och lika under reflektionsdelarna. Det finns inget rätt el-
ler fel när det gäller reflektion kring upplevelser.
 Det är att rekommendera att du som ledare inte 
själv deltar i diskussionerna med egna tankar, utan 
fungerar som en “utomstående” samtalsledare. Det 
är viktigt att samtalen inte hamnar på en privat nivå, 
eller att deltagarna utsätter varandra eller andra för 
kränkande behandling.
 Det kan vara en idé att redan innan övningarna 
komma överens om vilka förhållningsregler som ska 
gälla i rummet under arbetet med dramaövningarna. 
Att prata med gruppen om att till exempel respektera 
varandras tankar, våga prova ofärdiga tankar, inte av-
bryta varandra med mera.
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0. FÖRSTA REFLEKTION - CITATÖVNING 

Helgrupp - mindre grupper - enskilt 

Material: Utskrivna citat (bilaga 1), pennor/kritor, pap-
per.

Syfte: En “komma i gång”-övning och en första bearbet-
ning genom bildskapande och samtal. Övningen kan 
vara lämplig att göra i klassrummet direkt efter att ett 
avsnitt visats eller som en “tillbaka till serien”-övning 
vid ett senare lektionstillfälle.

Instruktion: Övningen handlar om att, utifrån citat från 
avsnitten, börja bearbeta seriens innehåll och tematik. 
Vi har valt ut några citat som kan vara lämpliga att an-
vända, men du som ledare får gärna lägga till egna.

Sätt upp utskrivna citat synligt för hela gruppen. Ge del-
tagarna en stund att läsa dem och fundera kring dem, 
och be sedan deltagarna välja ett citat att arbeta vidare 
med. Beroende på stämningen i gruppen, hur avsnitten 
slagit an hos deltagarna, kan ni välja att arbeta vidare 
på något av följande sätt:

A: ENSKILD REFLEKTION RITA - SAMTALA
Låt deltagarna enskilt under tystnad, skapa en bild uti-
från det citat de valt och tycker känns intressant. Bil-
den behöver inte vara konkret eller föreställande, utan 
kan vara abstrakt. Om det passar kan deltagarna sedan 
presentera bilderna för varandra i helgrupp, och an-
vända dem som samtalsunderlag. Du som ledare kan 
leda samtalet genom att ställa frågor som till exempel: 
“Vilka citat har gruppen valt?”, “Varför?”, “Vad betyder 
citatet?”, “Vad tror ni den som sa det i serien kände och 
tänkte?”, “Vilka känslor och tankar har du/ni efter att ni 
sett serien?”.

B: GRUPPREFLEKTION - RITA - SAMTALA
Låt deltagarna i grupper om 3-4 deltagare skapa ett ge-
mensamt collage/bild utifrån ett det citat som de själva 
väljer eller som du delar ut. Använd sedan bilden som 
samtalsunderlag på liknande sätt som beskrivs i punkt A.

C: GRUPPREFLEKTION - SAMTALA
Låt deltagarna i grupper om 3-4 deltagare samtala kring 
det citat som de själva tycker är intressant, eller som du 
delat ut. Reflektera kring det, först i mindre grupper, se-
dan i helgrupp.

Det kan upplevas ovant att arbeta med dramaövningar. 
Ett tips är att vara noga med hur du instruerar övning-
arna och att vara tydlig genom att upprepa instruk-
tionerna flera gånger. Det kan också underlätta att ha 
tillgång till en whiteboardtavla och skriva upp instruk-
tionerna, för att öka tydligheten.
 När man jobbar med drama kan det ibland bli 
“flamsigt” i klassrummet och det är viktigt att du som 
ledare vågar bryta om du upplever att arbetet inte fung-
erar eller känns meningsfullt för gruppen. Skratt kan 
vara förlösande och skapa god stämning i gruppen, men 
kan också uppfattas som kränkande eller störande. Du 
som ledare måste känna av. Våga bryta arbetet när det 
inte fungerar, men våga också pröva igen. Kanske pas-
sar en annan övning?

ANPASSNING OCH ANSVAR
Handledningen är gjord med ambition om att den ska 
kunna fungera i många olika grupper, men självklart är 
det du som ledare som vet vad som bäst fungerar i just 
din grupp och vilka omständigheter som råder. Hand-
ledningens övningar kan behöva anpassas, till exempel 
med hänsyn till funktionalitet.
 Programseriens tematik, och det faktum att mobb-
ning förekommer nästan överallt, kräver extra upp-
märksamhet av dig som leder övningarna. Till exem-
pel rekommenderar vi att du ansvarar för att dela upp 
gruppen när de ska arbeta i mindre grupper, detta för 
att undvika att någon hamnar utanför, eller att övning-
arna blir kränkande eller utsättande. Det är du som 
ledare som känner din grupp, använd instruktionerna 
och övningarna på det sätt som du tror fungerar bäst!

SPRÅKLIGT
I handledningen används det könsneutrala pronomenet 
hen istället för han/hon. Ordet grupp används istället för 
klass, ledare istället för lärare och deltagare istället för 
elev. Detta för att handledningen ska kunna användas av 
olika ledare, i olika grupper och i olika sammanhang.

RUMMET 
Dramaövningar fungerar bäst om det finns golvyta att 
använda. Kanske kan du skjuta bort bord och stolar eller 
låna en större sal när du arbetar med dramaövningarna?

OLIKA STEG
Några av övningarna är beskrivna i olika steg, du som 
ledare kan välja om du vill använda alla, eller bara några 
av stegen. Alla övningar har en reflektions- eller diskus-
sionsdel, ofta som sista steg. Det är viktigt att de hinns 
med. Till övningarna finns tips till dig som ledare och 
information om vilket material du behöver för att göra 
övningen.

KOPIERINGSUNDERLAG - BILAGOR
Vissa övningar innehåller moment där lappar och mal-
lar används. Dessa finns som bilagor till handledning, 
att kopiera och klippa ut.
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1. UPPVÄRMNING: “GYMNASIET BÖRJAR!”

Helgrupp

Material: Golvyta
Syfte: Det är bra att göra en uppvärmningsövning för att 
deltagarna ska komma igång både verbalt och fysiskt. 
Denna övning syftar till att deltagarna på ett lekfullt 
sätt ska interagera med varandra, samt ger deltagarna 
möjlighet att öva sig på att skapa statyer/stillastående 
bilder, vilket är en arbetsform som används i senare öv-
ningar under passet.

Steg 1 Instruktion
Dela in deltagarna i grupper om 3. Instruera dem om att 
komma överens om vem som är A, B och C. Förklara se-
dan att A och B ska ställa sig som ett hus med händerna 
mot varandra. (Se bild). De ska gestalta en skolbyggnad. 
Instruera därefter C att sätta sig på huk mellan A och B, 
de ska gestalta elever i skolorna.

Steg 2 “Gymnasiet börjar!”
En frivillig deltagare, eller du som ledare, agerar utropare 
och kan välja mellan tre utrop: ”Alla skolor byter plats!”, 
”Alla elever byter plats!” eller ”Gymnasiet börjar!”. Om ut-
roparen ropar: ”Alla skolor byter plats!”, gäller det för de 
deltagare som gestaltar skolor att byta plats med varan-
dra. Om utroparen istället ropar: “Alla elever byter plats!”, 
ska deltagarna som gestaltar elever byta plats med var-
andra. När utroparen ropar ”Gymnasiet börjar!” ska både 
skolor och elever byta platser och kan också byta roller. 
När deltagarna byter platser ska utroparen försöka ta en 
ledig plats. Den deltagare som sedan blir utan plats blir 
den nya utroparen. Poängen är alltså att så fort som möj-
ligt försöka hitta en plats som antingen skola eller elev 
och att undvika att bli utropare.

Tips!

Det går bra att ha två utropare som ropar ut tillsam-
mans eller att du som ledare börjar som utropare om 
deltagarantalet inte stämmer för övningen.

2. MOBBNINGENS MEKANISMER: BEGREPP OCH ROLLER

En fördjupad uppvärmning som med fördel kan göras 
inför arbetet med forumspel (övning 4) eller som fri-
stående övning. Denna övning innehåller en A- och en 
B-del, som med fördel görs efter varandra.

2 A. SNABBA STATYER - BEGREPP
Grupper om 5-7 deltagare

Material: Golvyta
Syfte: Att på ett lekfullt sätt levandegöra och fördjupa för-
ståelsen för några av de (vetenskapliga) begrepp som tas 
upp i serien. Arbetet med snabba statyer bygger på grup-
pens egna associationer kring begreppen och syftar till 
att ge deltagarna en kroppslig upplevelse av dem.

Begrepp att använda
HIERARKI – JÄMLIKHET – SKOLA – INTERNET – ANSVAR – ANSVARSUT-
SPÄDNING – GRUPPTRYCK – CIVILKURAGE – UTFRYSNING – GEMENSKAP

Instruktion - Statyer
Dela upp deltagarna i grupper om 5-7 elever. Förklara 
för grupperna att de kommer jobba med statyer, allt-
så stillastående och tysta gestaltningar. Det som ska 
gestaltas är begrepp från serien. Statyerna ska göras 
snabbt utifrån deltagarnas första associationer.
 Begreppen från serien kan tolkas helt fritt, det 
finns inga rätt eller fel. Förklara att alla deltagare ska 
ingå i bilderna på något sätt och att alla grupper kom-
mer skapa statyer av begreppen samtidigt, parallellt 
med varandra.

Steg 1
Du som ledare meddelar gruppen det första ordet, 
HIERARKI, låt sedan grupperna diskutera och jobba 
en liten stund med att skapa en staty. Meddela sedan 
att det är 10 sekunder kvar och räkna högt ner till noll. 
När tiden är ute ska alla statyer stå still. Nedräkningen 
syftar till att öka deltagarnas kreativitet och sänka pre-
stationskraven.

Steg 2
Låt deltagarna, i sina frusna positioner, försiktigt titta 
sig omkring i rummet och betrakta hur de andra staty-
erna ser ut. Är de lika varandra? Vad berättar de? Om du 
vill kan ni prata lite om någon eller några av statyerna 
i rummet, antingen genom att fråga: “Är det någon som 
vill berätta om sin staty?” eller genom att du väljer ut en 
staty och frågar gruppen “Vad ser ni i den här?”.

Steg 3
Be deltagarna “släppa” sina statyer och snabbt röra lite 
på de stela kroppsdelarna. Meddela sedan nästa ord, 
JÄMLIKHET, och låt grupperna jobba på samma sätt 
som med det första begreppet. Jobba likadant med alla 
begrepp i den ordning de står angivna här i övningsbe-
skrivningen.
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Tips!

Ni behöver inte prata om varje begrepp för att övningen 
ska vara värdefull, själva statybyggena i sig kan ge för-
ståelse för begreppen och det kan vara skönt att “bara” 
få göra också. Övningen bygger på samarbete, vilket i 
sig är en viktig erfarenhet för gruppen att få. Om du vill 
eller det behövs - dela in deltagarna i nya grupper efter 
några statyomgångar!

2 B - SNABBA ROLLER - MOBBNINGENS ROLLER
Grupper om 4 deltagare

Material: Rollbeskrivningar att kopiera och klippa ut till 
deltagarna i gruppen.
Syfte: Att låta deltagarna prova på att agera, och där-
med fördjupa sin förståelse för, de olika roller som finns 
inom mobbning (som professor Robert Thornberg pre-
senterar i avsnitt 1, ca 6 minuter in i programmet) med 
fokus på de fyra “utsättande” funktionerna: Mobbare, 
Medlöpare, Förstärkare och Passiv åskådare. Syftet är 
att ge deltagarna möjlighet till reflektion kring roller-
nas funktioner och uppmuntra dem till egen reflektion 
kring vilken roll var och en av oss tar/har/får.

Instruktion
Kopiera och klipp ut rollbeskrivningar till hela grup-
pen, lika många som deltagarantalet. Dela in deltagarna 
i grupper om 4 och be dem, att inom grupperna, sätta 
sig mot varandra. Förklara för dem att de ska få göra ett 
kort rollspel inom grupperna, och att alla spel kommer 
ske parallellt med varandra.

Steg 1 Dela ut rollerna
Dela ut varsin lapp med rollbeskrivning till deltagar-
na (se bilaga 2). I varje grupp ska en av varje roll ingå 
(ROLL 1-4). Låt dem läsa rollerna under tystnad. Upp-
muntra dem att under kommande rollspel utgå från in-
formationen på lappen, men också hitta på/göra som 
de tror att rollen skulle göra.

Steg 2 Rollspel
Läs upp bakgrundstexten som underlag för spelet. På 
en given signal startar sedan alla grupper sina spel 
samtidigt. Ge deltagarna en stund att komma igång med 
rollspelet. När du ser att alla grupper spelat ett tag och 
när energin fortfarande är hög, ber du dem avsluta spe-
len. Avsluta hellre lite “för tidigt”, när deltagarna fortfa-
rande har energi i sitt rollspelande!

Bakgrundstext - rollspelets premiss
Ni är fyra kompisar som går i samma klass. Det är mån-
dagmorgon och ni möts i skolans caféteria och pratar om 
vad som hänt i helgen.

På lördagskvällen började en bild cirkulera på internet. 
En lättklädd bild på X, en klasskamrat till roll 1-4. Det 
är en suddig bild och oklart vem som postat den. Roll 1 

inleder att prata skit om X, att hen säkert har publicerat 
bilden själv för att hen tror hen är så “jäkla snygg”. Roll 
2-4 hakar på, skämtar och säger nedsättande kommen-
terar om X. 

Steg 2 Reflektion kring rollspelet
När rollspelet avslutats låter du deltagarna sitta kvar i 
sina grupper och reflektera kring sina upplevelser. Ställ 
igångsättande frågor som till exempel: “Hur var det att 
spela de olika rollerna?”, “Kan den situationen hända på 
riktigt?”, “Vem ansvarar för skitsnacket?”, “Vem har mest 
makt och vem har minst makt i den här situationen?”.
 Instruera deltagarna att lyssna på varandra och 
hjälpas åt att se till att alla som vill får komma till tals. 
Samla efter en liten stund alla i helgrupp igen och be 
deltagarna dela med sig av vad de pratat om.

Steg 3 Mobbningens olika roller
Fråga deltagarna om de minns vilka olika “mobbnings-
roller” som presenterades i avsnitt 1 av Det handlar om 
dig. Skriv upp rollerna på tavlan och försök tillsammans 
komma ihåg beskrivningarna av dem. Gör en mind map.

Offer
Mobbare
Medlöpare
Förstärkare
Passiv åskådare
Försvarare

Visa gärna sekvensen när professor Robert Thornberg 
presenterar rollerna i avsnitt 1 (ca 6 minuter in i pro-
grammet) efter att gruppen berättat vad de minns och 
fyll på med hans beskrivningar.

Steg 4 - slutreflektion, återkoppla till rollspelet
Fråga deltagarna vilken roll/funktion de tror att rollerna 
från rollspelen skulle ta/få/ha i en mobbningssituation? 
Gå vidare med att fråga om de här olika rollerna finns i 
verkligheten? Håller ni med om Robert Thornbergs be-
skrivning? Vad är skillnaden mellan Medlöpare, Förstär-
kare och Passiv åskådare? Vilket ansvar har de rollerna 
för vad som händer i en mobbningssituation?
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3. HETA STOLEN

Helgrupp
Material: Stolar
Syfte: Genom att deltagarna får möjlighet att inom den 
egna gruppen öva sig på att reflektera kring och ta ställ-
ning i svåra frågor, är tanken att de ska bli rustade att 
våga ta ställning och plats i samhället.

Steg 1 Instruktion
Alla deltagarna sitter på varsin stol i en ring. Du som le-
dare läser påståenden som deltagarna tar ställning till. 
De deltagare som håller med om ett påstående byter 
plats i ringen och de som inte håller med sitter kvar på 
sin stol. Det ska finnas en extra stol för att en deltagare 
ska kunna byta plats även om den är den enda som hål-
ler med om påståendet. Poängtera att värderingar och 
åsikter är föränderliga. Man byter plats utifrån hur man 
känner/tycker just nu och det är helt okej att ändra sig 
under övningens gång. Undvik att diskutera påstående-
na innan alla tagit ställning. Uppmuntra deltagarna att 
agera utifrån sin första impuls.

Steg 2 Diskussion - samtal
När deltagarna har hört ett påstående och bytt plats/
suttit kvar får du gärna fråga några i gruppen varför de 
flyttade på sig eller satt kvar och hur de tänkte när de 
gjorde sitt val. Ställ gärna fördjupande följdfrågor som 
till exempel “Hur menar du?”, “Varför?”, “Finns det fler 
tankar?” och så vidare. Påståendena är generella och 
även om deltagarna ska ta ställning för vad just de tror 
eller tycker, så är det viktigt att diskussionen inte ham-
nar på en privat nivå.

PÅSTÅENDEN TILL DET HANDLAR OM DIG
Inled gärna med uppvärmningspåståendena så att del-
tagarna får prova övningens form innan de ska ta ställ-
ning till mer utmanade påståenden. Gå sedan vidare 
till påståendena som handlar om mobbning. Du som 
ledare kan välja vilka påståenden du vill använda, du 
behöver inte ta alla.
 Det är viktigt att du som ledare är neutral och inte 
själv tar ställning i påståendena eller värderar deltagar-
nas ståndpunkt. Var noga med att påminna deltagarna 
om att det är helt okej att tycka både lika och olika, och 
att det inte finns något rätt eller fel.

Uppvärmningspåståenden 
Glass är gott
Sommaren är den bästa årstiden
Det är bra att politiker har mycket makt 

Påståenden- tema mobbning, inspirerade av citat från filmerna
Tema: hierarkier - socialt nätverk - skola - internet - 
grupp - individ - åskådare - försvarare

Mobbning är vanligare bland ungdomar än bland vuxna.
Det är naturligt för människor att leva i hierarkier.

Det är lätt att veta vad som är mobbning.
Skolan är den viktigaste platsen för en människas so-
ciala utveckling.
Människor beter sig annorlunda på internet än i verk-
ligheten.

Man påverkas av vad andra människor tycker.
När man är del av en grupp har man ett ansvar för vad 
som händer i den.
Ingen har ansvar för vad som händer på internet.
Har man lagt upp något på internet får man skylla sig 
själv om man får elaka kommentarer.
Det är svårt att förändra hierarkier som finns i en grupp.

Om man ser mobbning är det bättre att gå ifrån än att 
bara stå kvar och se på.
Det är svårt att veta vad som är på skoj och vad som är 
på allvar.
Det är skillnad på skratt och skratt.
Det är lätt att ingripa om man ser någon bli illa behandlad.
Det är lättare att ingripa mot mobbning på internet än 
mot mobbning i verkligheten.

Det är lärarnas ansvar att se till att det inte finns någon 
mobbning i skolan.
Det är mycket som lärare inte vet om vad som händer 
bland eleverna i skolan.
Det är lättare att säga vad man tycker på internet än i 
verkligheten.
Om man ser att någon blir illa behandlad utan att in-
gripa är man medskyldig.

Man har rätt att själv bestämma vem man ska umgås 
med i skolan.
Man påverkas av hur ens klasskamrater mår.
Det går att få en mobbningsfri skola.

Tips! 

Om ni vill diskutera vidare, är en möjlighet att prata om 
följande citat ur filmerna. Vad tänker deltagarna om 
dem? Stämmer de? Är de något de själva tänkt på?

“Alla har fullt upp med sina egna liv, man kan inte ta an-
svar för alla andra”
“Det är inte de onda människornas ondska som är det 
farliga, utan de goda människornas tystnad”
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FORUMSPEL: MOBBNINGSSITUATIONER

Grupper om 5-7 deltagare

Material: Golvyta, checklista och situationskort - finns att 
kopiera upp - till grupperna.
Syfte: Att genom rollspel synliggöra och fördjupa för-
ståelsen för mobbningssituationer och rollerna runt 
omkring “den mobbade” och “den som mobbar”. Att ge 
deltagarna möjlighet att reflektera kring mobbningens 
mekanismer och strukturer utifrån fiktiva situationer. 
Syftet är att låta deltagarna öva sig på att agera Försva-
rare, alltså någon som står upp för den utsatte och som 
försöker bryta mobbningen.
Kort bakgrund: Forumspel är en pedagogisk metod som 
används i en mängd olika sammanhang. Metoden är 
inspirerad av Augusto Boals forumteater som utveck-
lades i Brasilien.
 Forumspel är en svensk metod utvecklad av Ka-
trin Byréus. Forumspel används ofta i pedagogiska 
sammanhang då gruppen skapar ett spel som spelas 
inom den egna gruppen för att synliggöra och bearbeta 
kränkande och problematiska situationer. Forumspel 
kombineras ofta med värderingsövningar. Målet är att 
deltagarna ska ta itu med problem och orättvisor och 
tillsammans försöka förändra och påverka fiktiva situa-
tioner till det bättre. 
 Inom forumspel handlar det inte om att vara skick-
liga skådespelare. Tanken med spelen är att deltagarna 
enkelt ska gestalta situationer som de övriga deltagarna 
lätt kan förstå och ingripa i. Genom att bryta förtrycket 
i en fiktiv situation är tanken att deltagarna ska öva sig 
i att ge motsvarande motstånd även i verkligheten.

Instruktion: Förberedelse av spel 
Dela in klassen i grupper om 5-7 deltagare. Ge varje 
grupp varsitt situationskort (se bilaga 4) och checklis-
tan (se bilaga 3). Varje grupp ska på begränsad tid, ca 
10 minuter, sätta sig in i situationen som finns beskri-
ven på kortet och bestämma hur de ska gestalta den 
som ett rollspel.
 

Förklara att situationsspelen ska spelas upp för resten 
av gruppen.

Obs! Exemplen berör enskilda händelser och situatio-
ner, men mobbning är ett återkommande fenomen, vil-
ket är viktigt att förtydliga i samtal efter forumspelsöv-
ningen.

Instruktion: Presentation av spel
En grupp i taget får visa upp sitt spel. De andra delta-
garna sitter på stolar i en halvcirkel och är publik.

Instruktion: Jobba med spelen - Byta ut roller!
Syfte: Att låta deltagarna öva sig på att ingripa i mobb-
ningssituationer och agera Förstärkare.

Låt en av grupperna spela igenom hela sitt spel, från 
början till slut, utan att publiken kommenterar vad som 
händer.
Du som ledare frågar sedan publiken “Vad såg ni?”, “Vad 
hände i situationen?”, “Kan det här hända i verklighe-
ten?”, “Vilka personer såg vi?”, “Vem spelar vilken roll 
(Medlöpare, Förstärkare, Passiv åskådare och så vida-
re?).
Fråga sedan var i spelet man skulle kunna stoppa och 
vad man skulle kunna göra för att ingripa mot kränk-
ningarna eller mobbningen i situationen?

Förklara att spelet ska visas igen och att publiken ska 
vara aktiva genom att ropa STOPP där de känner att 
situationen går att förändra/borde stoppas/någon blir 
illa behandlad.
Förklara att deltagarna i publiken alltså ska BYTA UT 
någon av dem som spelat upp mobbningssituationen. 
Resonera med deltagarna om vilka roller som kan bytas 
ut. De roller som går att byta ut är rollerna som Medlö-
pare, Förstärkare eller Passiv åskådare.
Den som går in och försöker förändra situationen age-
rar Försvarare, någon som säger ifrån och som står upp 
för den mobbade/utsatte. Publiken kan INTE byta ut 
mobbaren/utsättaren eller den mobbade/den utsatte.

Förklara för de deltagare som spelat upp mobbnings-
situationen, och som fortsätter spela när roller byts ut, 
att de ska låta sig påverkas av det nya som händer, alltså 
tillåta förändringar i spelet. De ska fortsätta spela sina 
rollkaraktärer, men ta intryck av förändringarna.

Ledaren skapar gynnsamma förutsättningar genom 
att själv vara aktiv, stå gärna vänd mot publiken och 
uppmuntra publiken att säga STOPP. Ge så många som 
möjligt utrymme att komma med idéer och föränd-
ringsförslag. Kommer inga förslag, utmana deltagarna 
lite genom att fråga “Finns det alltså inget vi kan göra 
här?!” eller ”Skulle inte den här situationen kunna för-
ändras?!”
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Tips!

Beroende på vilken tid ni har till ert förfogande kan ni 
välja att jobba med ett, flera eller alla spel.
 Hinner ni inte jobba med alla spel så kan ni till exem-
pel dra lott om vilket/vilka spel ni ska jobba vidare med.
 Viktigt är att alla spel får spelas upp åtminstone en 
gång, även om ni inte hinner jobba vidare med det.

Sex olika situationer att använda
Karaktärerna och situationerna är inspirerade av de 
vittnesmål vi fått ta del av i serien. Om du vill kan du 
som ledare ändra detaljer i situationsbeskrivningarna. 
Det är viktigt att vara uppmärksam på vilken grupp du 
själv har, om någon av situationerna är för lik verklig-
heten är uppmaningen att inte använda den: allt för att 
undvika kränkningar och befästande av eventuellt be-
fintliga destruktiva sociala strukturer.

5. AVSLUTNINGSÖVNING 

Det är bra att samla upp deltagarna efter ett dramapass 
för en avslutande reflektion. Det är viktigt att reflek-
tionen inte blir personlig utan kollektiv och fokuserar 
på det gemensamma ansvaret att tillsammans stoppa 
kränkande behandling och mobbning. Syftet med av-
slutningen är att “knyta ihop säcken” och att lämna 
gruppen med en känsla av ”empowerment” - makt att 
förändra.

Steg 1
Samla eleverna runt tavlan. Citera professor Christina 
Salmivalli som i serien säger “We are all part of the pro-
blem, but we can also be part of the solution”.
Låt deltagarna inledningsvis reflektera i grupper om 
3-4 personer. Vad tänker de om citatet? 
Lyft sedan diskussionen i helgrupp och låt deltagarna 
lyssna på varandras tankar.

Steg 2
Samla deltagarna i helgrupp och fråga efter deras förslag:
• Vad tycker ni att skolan kan/borde göra för att 

minska mobbning?
• Går det att få en skolmiljö helt utan trakasserier och 

mobbning?
• Vad tycker ni att samhället kan/borde göra för att 

minska mobbning?
• Går det att få ett samhälle utan trakasserier och 

mobbning?

Gör en gemensam tankekarta som samlar deltagarnas 
förslag. Om man vill kan man arbeta vidare med att 
hitta mönster och samband mellan de olika förslag som 
presenteras i tankekartan för att synliggöra olika insat-
ser ännu tydligare.
 Uppmuntra alla att också enskilt tänka vidare över 
sitt ansvar: Vad kan jag göra? Låt det dock stanna vid en 
tyst reflektion som inte ska redovisas utan syftar till att 
starta en process hos var och en av deltagarna.

Steg 3
“Det handlar om dig”, säger programledaren Musse i 
serien. Be var och en tyst för sig själv tänka på den me-
ningen.

Låt sedan deltagarna arbeta, antingen i grupper om 3-4 
personer eller enskilt, med att:
• Rita en programserie-affisch utifrån titeln Det 

handlar om dig. Material: A3-papper och pennor/
kritor eller collagematerial såsom tidningar, limstift 
med mera. Detta blir ett sätt att synliggöra vad del-
tagarna tyckte var viktigast med programmen och 
vad de minns.

• Gör en statybild (likt tidigare övningar) utifrån ti-
teln Det handlar om dig.
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BILAGA 1: CITAT

“Som mobbare hade jag behövt att någon såg att det var nånting 
som jag saknade. Nånting fattades som jag gick över lik för att ta 
av andra.” (Cimon)

“Nu kan vem som helst bli mobbare, har du en mobil eller en dator 
kan du sitta hemma i soffan och slänga i väg hat. Man kan säga att 
du och jag lever i mobbningens guldålder” (Musse Hasselvall)

“Bullying is more a message to the peer group, not to the target” 
(Christina Salmivalli, professor)

“Där och då kände jag inga känslor, jag var mer inne på peppandet 
från alla andra, och där blev jag en person som alla såg. Även om 
det var på ett negativt sätt som alla såg mig, så såg nån mig.” 
(medverkande i serien)

“Alla fattar en hierarki, finns det någon på toppen måste det ju 
finnas någon på botten.” (medverkande i serien)

”Det är inte de onda människornas ondska som är det farliga, utan 
de goda människornas tystnad”. (Martin Luther King Jr)

“We are all part of the problem but can also be part of the solution.” 
(Christina Salmivalli, professor)

“Som grupp/klass hade vi behövt veta, vi snöade in i våra liv (...) 
inte många som vetat om att det varit så illa”.
(Linda som gick i Malins klass)
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BILAGA 2: ROLLBESKRIVNINGAR

ROLL 1:
Du är en person som är van att ta mycket plats, att synas och hö-
ras. Du får oftast din vilja igenom och människor lyssnar på dig. Du 
tycker om att skämta och många tycker du är rolig och skrattar åt 
dina skämt. Innerst inne anar du att du ibland gör andra människor 
ledsna, och kanske går över gränsen, men det är inget du tar hän-
syn till för det viktigaste för dig är de andras bekräftelse. Du är den 
som inleder rollspelet genom att börja prata skit om X.

ROLL 2:
Du är en person som gärna vill vara populär och kompis med “rätt” 
personer. Du tar sällan egna initiativ men hakar snabbt på andras. 
Att vara del av gruppen är viktigt för dig; det värsta som kan hända 
är att hamna utanför och därför hakar du på även om det ibland 
känns fel. Det är sällan du som börjar säga något elakt till någon 
annan, men det är lätt att haka på och snacka skit.

ROLL 3:
Du är en person som är uppmärksam på vad som händer runt 
omkring dig. Du är nyfiken och gillar skvaller. När någon skrattar, 
skrattar du också. Du hakar gärna på den som har hög status. Det 
värsta som skulle kunna hända dig är att bli utskrattad. Det är vik-
tigt för dig att inte sticka ut ur mängden.

ROLL 4:
Du är en person som oftast betraktar det som händer på avstånd. 
Du är en i mängden och har inget behov av att ha någon ledande 
roll, du vill helst ha lugn och ro. Du tycker det är jobbigt när det blir 
konflikter eller uppståndelse för du vet inte hur du ska reagera då. 
Ibland ser och hör du saker som känns taskiga, men du känner att 
du har för lite makt för att säga i från, och du vill inte riskera att 
själv råka illa ut.
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BILAGA 3 – INSTRUKTION TILL GRUPPERNA. 
CHECKLISTA ATT DELA UT!

1. Läs igenom förutsättningarna för situationen: Vil-
ken är platsen? Vilka roller är med? Vad händer? Ni 
får viss information av situationskorten, men res-
ten får ni hitta på själva. Fyll på!

2. Bestäm vem som spelar vad - mobbare/utsättare, 
medlöpare, förstärkare, passiv åskådare, mobbad/
utsatt. Namnge rollerna. Observera att ni inte får 
använda namn eller karaktärer i klassen eller i sko-
lan/närmiljön.

3. Rollspelets händelseförlopp/dramaturgi, (Början - 
Mitten - Slut). Bestäm vad som händer i spelet. Låt 
scenen börja innan det taskiga händer och sluta när 
det är som värst. Använd kroppsspråk (som tidiga-
re övats på i statyerna, fundera hur ni kan visa till 
exempel maktöverläge och underläge) och verbalt 
språk. Fundera på vad som sägs och hur det sägs. 
Vad sägs inte? Vad visas med blickar, suckar osv. Be-
stäm tydligt hur spelet börjar och slutar, bestäm en 
slutreplik! 

4. Öva spelet en gång minst, “först händer det, sen 
händer det”, i minst tre steg. Ni behöver dock inte 
bestämma exakt vad som sägs, förutom vilken slut-
repliken är. 

5. Spelet i sig ska vara max 5 minuter långt. Spelet ska 
spelas flera gånger, så det är viktigt att alla i grup-
pen är överens om händelseförloppet och när spe-
let slutar. 

 



12

BILAGA 4: SITUATIONSKORT

I alla exempel kallas den som blir utsatt för mobbning 
för X. Alla exempel utspelar sig i högstadiet.

1. MATSALEN – UTFRYSNING – PSYKISK MOBBNING
Plats: I matsalen, högstadieskola.
Roller: Den utsatte/mobbade, utsättaren/mobbaren, 
medlöpare, förstärkare och passiva åskådare. Alla går 
i årskurs 9.
Situation: X har under lång tid gång på gång blivit utfryst 
och utesluten ur det sociala sammanhanget på skolan. 
Hen vet inte varför, men ingen pratar med hen. På lun-
chen sitter hela klassen runt ett bord, som också X sät-
ter sig vid. Ingen lägger märke till X. Klasskamraterna 
äter upp och går från matsalen tillsammans. X sitter en-
sam kvar och äter upp det sista på sin tallrik.

2. HÄLSA I KORRIDOREN – UTFRYSNING – PSYKISK MOBBNING
Plats: I skolan, vid skåpen i korridoren, högstadieskola.
Roller: Den utsatte/mobbade, flera utsättare/mobbare, 
medlöpare, förstärkare och passiva åskådare. Alla går 
i årskurs 8.
Situation: X har förut varit kompis med några i klassen, 
men när de började åttan slutade de ringa och höra av 
sig till hen utan att hen förstod varför. De började istäl-
let umgås med några i parallellklassen, ett högstatus-
gäng som syns och hörs mycket. Det är ingen i skolan 
som pratar med X, hen är helt ensam. När hen kommer 
till skolan står de gamla kompisarna med sitt nya gäng 
i korridoren. Hen hälsar, men ingen svarar, när hen går 
förbi hör hen hur de runt omkring viskar, skrattar, pe-
kar åt hen.

3. BLOGGKOMMENTARERNA – NÄTMOBBNING
Plats: På internet
Roller: Den utsatte/mobbade, utsättare/mobbare, med-
löpare, förstärkare och passiva åskådare. Alla går på 
högstadiet.
Situation: X har en blogg där hen skriver om mode. Blog-
gen brukar få många kommentarer, både positiva och 
negativa. På sistone har det börjat komma många elaka 
kommentarer framförallt från en avsändare, som skri-
ver nedsättande om X utseende, kropp och person.
X har precis postat ett nytt blogginlägg som direkt får 
en kommentar om att hen är en “äcklig grisfitta”. Det är 
två andra i skolan som skriver kommentaren, men det 
vet inte X. Många andra ser kommentaren, några lajkar 
den och skriver att de håller med, trissar upp stämning-
en. Andra skriver ingenting.

4. FACEBOOKGRUPPEN – NÄTMOBBNING
Plats: På internet
Roller: Den utsatte/mobbade, utsättaren/mobbaren, 
medlöpare, förstärkare och passiva åskådare går alla i 
samma klass på en högstadieskola.
Situation: Klassen har startat en chattgrupp på Facebook. 
Där postar de roliga bilder till varandra och diskuterar 
med varandra om skoluppgifter med mera. Alla är med 
i gruppen utom X som aldrig blev tillagd. X är utsatt i 
skolan och många i klassen tycker hen är konstig.
Det finns en i klassen, Z, som har dragit i gång en kam-
panj mot X. Z har börjat posta printscreenade bilder 
från X:s facebookflöde och skriva nedsättande kom-
mentarer om X. Många i klassen uppmuntrar Z och 
tycker att det är roligt. Några andra tycker det är obe-
hagligt men vågar inte säga något, några tycker det är 
harmlöst och bryr sig bara inte. Ingen har sagt något till 
X om det som händer i gruppen, eller berättat för någon 
annan utanför klassen.

5. GLASÖGONEN – VERBAL MOBBNING
Plats: I skolan, i en högstadieklass.
Roller: Den utsatte/mobbade, utsättaren/mobbaren, 
medlöpare, förstärkare och passiva åskådare går alla i 
samma klass, en lärare.
Situation: X har blivit retad under mellanstadiet, men sen 
hen började högstadiet och fick glasögon har det eska-
lerat. Det är framförallt Y som leder mobbningen och 
många i klassen hakar på, skrattar åt Y:s imitationer 
av X och hakar på Y:s verbala trakasserier riktade mot 
X:s glasögon och utseende. Det är små kommentarer 
och “skämt” som återkommer nästan varje dag. Ingen i 
klassen säger ifrån. Läraren har sagt åt Y att sluta några 
gånger, men Y svarar då att det bara är på skoj och får 
uppbackning av de andra i klassen.

6. IDROTTSLEKTIONEN – VERBAL OCH FYSISK MOBBNING
Plats: På idrottslektionen, en högstadieklass.
Roller: Den utsatte/mobbade, utsättaren/mobbaren, 
medlöpare, förstärkare och passiva åskådare, en lärare.
Situation: X blir trakasserad i skolan, framförallt på idrot-
ten. Mobbarna retar X och säger att hen är smal och 
svag. Det är ett gäng som alltid knuffas och håller på 
med X. De säger att det bara är på skämt när läraren 
säger till, men det upprepas varje lektion.
X vågar inte byta om till idrottskläder med de andra och 
brukar strunta i att duscha efter idrotten vilket gör att 
andra i klassen också säger att hen är äcklig och luktar 
svett. Alla ser vad det här gänget gör mot X, men ingen 
säger något. Många skrattar med.


