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Abstract 

 

I denna uppsats undersöks rollspels potential att motverka diskriminering och förtryck i 

förtryckande regimer. Jag tar avstamp i de mänskliga rättigheterna, och i dramapedagogikens 

essens och styrkor. Jag beskriver Youngs diskrimineringsteorier, samt Freire och Boals 

pedagogiska teorier om den frigörande teaterns styrkor och syften, och presenterar en intervju 

om rollspelsanvändande mot kvinnoförtryck i Iran. I analysen söker jag samband mellan de 

olika tillvägagångssätten i användning och syfte med rollspel utifrån materialet, och 

presenterar mina slutsatser; rollspel i förtryckande regimer kan leda till 

sammanhangsskapande, frigörelse från inre förtryck och medvetandegörande för individ och 

grupp om hur man kan skapa en dialog om förtryck. 
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1 Inledning  

 

Jag har under mina tio år som verksam dramapedagog mestadels jobbat som teaterpedagog. 

Intresset för drama som metod för att bryta förtyck och motverka diskriminering har dock 

alltid varit störst, och därför har jag jobbat med diverse värdegrundsprojekt i grundskolor 

runtom i Stockholmsförorten Farsta. Jag har använt mig av olika rollspelsmetoder för att 

medvetengöra barn och ungdomar om hur förtryck och våld kan brytas och förståelse och 

tolerans skapas, bland annat genom aktiva värderingsövningar, forumspel och processdrama. 

Intresset för konflikthantering ledde så småningom till vidare studier i mänskliga rättigheter 

(MR), och under min första termin på programmet hittade jag en gemensam nämnare mellan 

dramapedagogiken och mänskliga rättigheter. Nämnaren var Parvin Ardalan – en iransk 

kvinnorättsaktivist som dök upp som en extrainsatt punkt på teaterdagarna i Hallunda hösten 

2009. Parvin Ardalan är mest känd för att vara drivande i kampanjen en miljon 

namnunderskrifter till stöd för kvinnors rättigheter i Iran, men var inbjuden till teaterdagarna 

för att berätta om hur hon och hennes organisation Markaz-e Farhangi-ye Zanan jobbat med 

osynlig teater och rollspel på gatorna i Teheran. Jag fascinerades av hennes mod och blev 

intresserad av hennes tankar om rollspelens möjligheter att förändra människors sätt att tänka 

och våga agera i och mot en förtryckande och diskriminerande regim. 

Inom svensk och nordisk forskning finns många olika definitioner av rollspel och flera olika 

kategorier rollspel inom dramapedagogiken. Det finns flera etablerade rollspelsformer som 

används för olika syften. Pedagogiska rollspel, forumspel, forumteater, osynlig teater, 

sociodrama, socio-analytiska rollspel och så vidare, är alla olika former av det Augosto Boal 

kallar frigörande teater, som syftar till att bryta inre och yttre förtyck. Jag kommer i kapitel 

fyra ge en övergripande beskrivning av de typer av rollspel som används för att förändra 

maktstrukturer. I inledning av Nilsson och Waldermarssons bok Rollspel i teori och praktik 

(1988) beskrivs rollspel såhär; 

Rollspel är att ge orden liv, att tala med handling, det är att skapa aktivitet och 

engagemang, och det medverkar till medvetenhet och delaktighet.
1
 

Författarna menar att en roll förklarar ett mänskligt beteende som kan vara varierande, 

föränderligt och knutet till sociala egenskaper.
2
  

                                                      
1
 Nilsson Björn, Waldermarson Anna-Karin, Rollspel i teori och praktik. (Lund: Studentlitteratur, 1988), sid. 7. 
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2 Syfte  

 

 

Mitt syfte är att undersöka om man genom frigörande teater kan bryta förtryck och 

diskriminering i förtryckande regimer, samt att främja mänskliga rättigheter. Detta gör jag 

genom att studera Freire och Boals pedagogiska teorier, Youngs diskrimineringsteorier samt 

genom en intervju med Parvin Ardalan som i min uppsats företräder den iranska 

kvinnorättsorganisationen Markaz-e Farhangi-ye Zanan som använt rollspel som en del i 

opinionsbildningen mot den iranska regimens förtryck mot kvinnor. Parvin Ardalan lever 

sedan två år i exil i Sverige och är därför den person i organisationen som kan svara på mina 

frågor.  

I Nilsson och Waldermarsons bok Rollspel i teori och praktik beskrivs rollspelets funktion 

som en pedagogisk metod för att deltagarna ska förstå sig själva och sin omvärld.
3
 Därför vill 

jag genom intervjun med Parvin Ardalan undersöka hur rollspelen som 

kvinnorättsorganisationen Markaz-e Farhangi-ye Zanan utför kan påverka inte bara de aktiva 

deltagarna i rollspelet, utan även åskådarna, och vad det är i rollspelet som påverkar dem. Jag 

vill förstå och beskriva ett fenomen i en för mig främmande kultur, för att sedan undersöka 

hur detta kan kopplas till dramapedagogisk forskning om rollspelets funktioner och mål. 

Syftet är även att personer som inte har arbetat med frigörande teater och rollspel som metod 

ska kunna bilda sig en uppfattning om metodens styrkor. 

 

1.1 Avgränsningar 

 

Jag har valt att göra vissa avgränsningar i mitt uppsatsarbete. Jag har dels fokuserat på de 

rollspelsformer som har till syfte att bryta både inre och yttre förtryck i en större kontext än 

vad vi i Sverige oftast jobbar med, nämligen i en förtryckande regim där människor är utsatta 

för kulturimperialism och våld.  

Jag har också valt att inte gå in på förtryck mot någon speciell grupp människor, utan på 

förtryck mer allmänt. Den iranska kvinnorättsorganisationen jobbar med frågor som rör 

                                                                                                                                                                      
2
 Nilsson, Waldermarson, (1988), sid. 7. 

3
 Nilsson, Björn och Waldermarson, Anna-Karin, Rollspel i teori och praktik. (Lund: Studentlitteratur, 1988), sid 

11.  
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kvinnors rättigheter och yttrandefrihet därför att det är stora frågor i Iran. Freire och Boal 

jobbade båda med analfabeter och den fattiga arbetarklassen i olika länder i Sydamerika under 

några decennier efter andra världskriget. Jag använder dessa grupper som exempel på grupper 

som utsatts för strukturellt förtryck från den högre makten, men går inte i detalj in på 

bakgrunden till förtrycket. 

 

1.2 Frågeställningar  

 

 Vilken potential har rollspel att synliggöra strukturell diskriminering, förtryck och 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna?  

 

 Vilka reaktioner och/eller förändringar har frigörande teater till syfte att finna hos  

1) åskådarna? 

2) De aktiva deltagarna? 

 

 Vilka möjligheter har frigörande teater att förbättra situationen och motverka förtryck i 

förtryckande regimer, och vad kan detta forskningsområde tillföra den 

dramapedagogiska forskningen?  

 

1.3 Genomförande 

 

Jag ger en bakgrund till varför jag vill undersöka fenomenet rollspel i en förtryckande regim, 

och beskriver mina forskningsfrågor. Jag börjar med att söka svaren på mina forskningsfrågor 

i tidigare dramapedagogisk forskning om rollspelets betydelse, funktioner och 

användningsområden. Efter det beskriver jag vilka metoder jag använt och varför. I 

bakgrunden tar jag avstamp i artikel ett och två i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, och beskriver varför FN skrev dessa artiklar för att skapa förståelse hos läsaren 

om varför det är viktigt att bryta förtryck och kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. Jag 

använder mig också av material från den senaste rapporten om mänskliga rättigheter i Iran 

från Sveriges utrikesdepartement för att ge en förförståelse och tydliggöra vari kränkningarna 

mot de mänskliga rättigheterna ligger, för att skapa en förståelse om varför den iranska 

kvinnorättsorganisationen Markaz-e Farhangi-ye Zanans driver sin kampanj kvinnor-mot-
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våld. Därefter går jag under rubriken dramapedagogik mot förtryck igenom vad 

dramapedagogik är, samt beskriver olika kategorier av rollspel i Sverige. 

I teoridelen som följer använder jag mig av Iris Marion Youngs diskrimineringsteorier för att 

beskriva begreppet diskriminering och fördjupar mig i Paulo Freires och Augusto Boals 

pedagogiska teorier om frigörelse och frigörande teater (rollspel, forumspel och osynlig teater 

etc.). Genom en intervju med Parvin Ardalan om hennes och hennes medsystrars kamp för att 

uppnå lika rättigheter för män och kvinnor, söker jag en djupare förståelse för hur rollspel kan 

vara ett sätt synliggöra och motverka fenomenen diskriminering och förtryck i en förtyckande 

regim. Slutligen analyserar jag mitt material utifrån mina forskningsfrågor, jämför med svaren 

jag fått genom intervjun med de teorier jag använt mig av, för att sist presentera min slutsats i 

slutdiskussion. 
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3 Metod 

 

Eftersom jag gör en undersökande och reflekterande studie och prövar mitt syfte mot tidigare 

forskning, använder jag mig av kvalitativ, fenomenologiinspirerad metod.
4
  

I boken ”Tolkning och reflektion” beskriver författarna Alvesson och Sköldberg att i den 

kvalitativa metodens centrala kriterium kan man: ”beakta och fokusera på öppen, mångtydig 

empiri” och att de kvalitativa metoderna ”utgår ifrån studiesubjektens perspektiv”.
5
  

Fenomenologi innebär en förklaring både för det som framträder och hur det framträder. Jag 

vill ta reda hur fenomenet politiska rollspel i Iran verkligen fungerar och de bakomliggande 

orsakerna till varför Parvin Ardalan valt att jobba på detta sätt. Jag skapar en förförståelse för 

materialet som fördjupas genom tolkningen.
6
 Jag tittar på mitt fenomen, rollspelsanvändning i 

en förtryckande regim, och undersöker dess syften från olika håll. Dels genom tidigare 

forskning om diskriminering och rollspelsanvändning och dels genom en intervju. Jag 

försöker definiera och få grepp om fenomenens kärna genom att försöka ställa mig blank inför 

fenomenet jag undersöker, för att upptäcka det som visar sig. Fenomenen är ofta konkreta 

beskrivningar av till exempel personers upplevelser.
7
  

 

De pedagogiska teorierna jag valt att undersöka utgår, liksom jag i min undersökning, ifrån ett 

emancipatoriskt (frigörande) kunskapsintresse. Det emancipatoriska kunskapsintresset kräver, 

enligt Alvesson och Sköldberg, förståelse för ett visst fenomen och strävar efter att 

”identifiera källor till missförståelse och ideologiska föreställningar” samt att undersöker 

sociala och psykologiska fenomen för att förklara förståelsen.
8
  

Genom självreflektion och kritisk prövning av idéer, föreställningar, fantasier etc. kan 

psykologiska teman som begränsar människans möjligheter motverkas. Den intellektuella 

insikten förmår bekämpa repressionen.
9
 

 

                                                      
4
 Alvesson & Sköldberg. 2002. Sid. 54-56. 

5
 Alvesson & Sköldberg. 2002. Sid. 17. 

6
 Gadamer, Hans - Georg. Förnuftet i vetenskapens tidsålder. (Göteborg: Daidalos förlag, 2002), Sid.59. 

7
 Bengtsson, Jan. Sammanflätningar – Fenomenologi från Husserl till Merleau- Ponty. (Göteborg: Daidalos 

förlag, 1988), Sid. 19. 
8
 Alvesson & Sköldberg. 2002. Sid. 305-306. 

9
 Alvesson & Sköldberg. 2002. Sid. 306. 
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3.2 Intervjumetod 

 

Jag använder mig av kvalitativ intervju och är inspirerad av fenomenologisk intervjumetod. 

Monica Dalén citerar Steiner Kvale i sin bok ”Intervju som metod” för att beskriva den 

kvalitativa forskningsintervjun; 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från intervjupersonens 

synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan 

man ger sig in på vetenskapliga förklaringar.
10

 

Den fenomenologiska intervjumetod avser beskriva de fenomen som intervjuobjektet berättar 

om för att nå sitt syfte. Så långt det är möjligt återger jag intervjupersonens berättelser med 

personens egna ord. Jag analyserar och tolkar svaren utifrån det som berättats och hur det 

berättats, och jag söker exempel på specifika situationer för att få svar på mina frågor och för 

att förstå innebörden i personens livsvärld. 11 

 

3.1 Ansatsbeskrivning 

 

Den induktiva ansatsen börjar med en empirisk undersökning som har sin utgångspunkt i 

verkligheten. Den induktiva ansatsen utgår från flera enskilda fall och försöker hitta samband 

mellan det som observerats. Induktionen ger utökade tolkningsmöjligheter av verkligheten där 

man som forskare tolkar den information man samlat.
12

 En deduktiv ansats däremot, utgår 

ifrån en generell regel som förklarar ett visst enskilt fall.
13

 

Abduktion beskrivs ibland som ”den gyllene medelvägen” mellan induktion och deduktion. 

Genom att jag låtit mig inspireras av den abduktiva ansatsen kan jag beskriva ett enskilt fall 

som sedan tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster. Metoden har drag av både 

induktion och deduktion, men inbegriper förståelse för fenomenet.
14

  

 

                                                      
10

 Dalén, M. Intervju som metod. (Malmö: Gleerups utbildning AB, 2007), sid. 11. 
11

 Kvale, Steiner. InterViews. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. (Köpenhamn: Hans Reitzels 

Förlag, 2002), s. 15. 
12

 Jacobsen, Dag Ingvar. Vad, hur, varför? (Lund: Studentlitteratur, 2002), sid. 45. 
13

 Alvesson & Sköldberg. 2002. Sid. 55. 
14

 Alvesson & Sköldberg. 2002. Sid. 55. 
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4 Bakgrund 

 

 

I detta kapitel beskriver jag bakgrunden till FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, 

samt ger en bild av hur den iranska regimen diskriminerar och förtrycker kvinnor och 

opinionsbildare och vari detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Denna bakgrund 

skapar förhoppningsvis en förståelse för varför Parvin Ardalan och den iranska Parvin 

Ardalan och kvinnorättsorganisationen Markaz-e Farhangi-ye Zanan skapar opinion mot den 

iranska regimen, bland annat genom frigörande teater. Jag ger sedan en begreppsbeskrivning 

av rollspel, utifrån den svenska mallen. 

 

4.1 Vad är mänskliga rättigheter?   

 

De Förenta nationernas (FN:s) stadga antogs den 26 juni 1945, och i denna beskrivs syftet 

med antagandet bland annat vara att bevara freden och skapa villkor för fred och säkerhet, 

betyga sin tro på de mänskliga rättigheterna (MR) och för den enskilda människans värde, 

skapa aktning för dessa, samt att skapa lika rättigheter för män och kvinnor.
15

 

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan individen och staten. Detta innebär en 

begränsning av statens makt över individen och slår fast vissa skyldigheter för staten 

gentemot individen.  De är en del av folkrätten och juridiskt bindande rättsregler som finns 

nedskrivna i internationella överenskommelser som skapats gemensamt av staterna.
16

 

De mänskliga rättigheterna täcker in nästan alla aspekter av mänskligt liv. Till de 

grundläggande rättigheterna hör bland annat rätten till liv, förbudet mot diskriminering, 

förbudet mot slaveri och förbudet mot tortyr.
17

 

Förutom det internationella systemet för de mänskliga rättigheterna så finns det tre regionala 

system som har en stor uppsättning av rättigheter och metoder för kontroll och uppföljning. 

Dessa tre är Europakonventionen (ECHR) antagen 1950, den amerikanska konventionen om 

                                                      
15

 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. Konventionssamling i mänskliga rättigheter och 

humanitär rätt. Förenta Nationens stadga. (Vällingby: Nordstedts juridik, 2008), sid. 9. 
16

 Hedlund Thulin, Kristina. Lika värde och rättigheter – om mänskliga rättigheter. (Solna: Nordstedts juridik, 

2008), sid.13. 
17

 Hedlund Thulin 2008. Sid. 31. 
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de mänskliga rättigheterna (AmCHR) antagen 1969 och den Afrikanska stadgan om 

mänskliga och folkens rättigheter (AfCHPR) antagen 1981.
18

 I Asien finns ingen motsvarande 

regional konvention om de mänskliga rättigheterna. Jag kommer att kortfattat beskriva hur 

Iran förhåller sig till dokument om mänskliga rättigheter under rubriken ”Iran och mänskliga 

rättigheter”. 

 

4.2 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

 

Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med 

förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap. 

Artikel 2: Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna 

förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, 

politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning 

i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller 

internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta 

land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är 

underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
19

 

Här finner vi alltså den lagliga rätten om alla människors lika rätt och värde.  

 

4.3 Iran och mänskliga rättigheter 

 

Iran har ratificerat (skrivit under, åtagit sig att följa) vissa konventioner om de mänskliga 

rättigheterna, så som konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och 

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
20

 Däremot finns en rad 

konventioner och tilläggsprotokoll som Iran inte alls åtar sig att följa. Exempel på dessa som 

är relevanta för frågor gällande uppsatsen är: 

- konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor,  

                                                      
18

 Hedlund Thulin. 2008. Sid. 135. 
19

 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. Konventionssamling i mänskliga rättigheter och 

humanitär rätt. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1948. (Vällingby: Nordstedts juridik, 

2008), sid. 33. 
20

 Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Iran 2010, sid. 2-3. 
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- tilläggsprotokollet om enskild klagorätt för konventionen om avskaffandet av alla 

former av diskriminering mot kvinnor,  

- konventionen mot tortyr   

- tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr samt  

- Konventionen mot påtvingade försvinnanden.
21

 

I Svenska utrikesdepartementets (UD:s) rapport om de mänskliga rättigheterna i Iran från 

2010 beskrivs läget som mycket allvarligt. Sedan presidentvalet i juni 2009 har de 

medborgerliga och politiska rättigheterna inskränkts drastiskt, och splittring mellan staten och 

vissa befolkningsgrupper har ökat markant. Personer som utmanat och kritiserat regimen har 

hotats, dömts till mycket långa fängelsestraff och i vissa fall avrättats. Vanliga medborgare 

har inte längre samma möjligheter att påverka samhället och sitt eget liv, och möjligheterna 

att skydda sig mot kränkningar och övergrepp är små för den enskilde individen. Även om 

Iran har anslutit sig till flera av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter så åsidosätts 

denna lagstiftning, eller tillämpas med politisk eller religiös hänsyn. Allas likhet inför lagen är 

inte garanterad.
22

  

Under 2010 har kontrollen och repressionen på universiteten ökat. Flera studentaktivister 

har gripits på vaga grunder och dömts till hårda fängelsestraff. Politiska dissidenter, 

regimkritiska journalister, intellektuella, MR-advokater, fackliga aktivister och aktivister 

för kvinnors rättigheter har under året i ökad utsträckning trakasserats, förföljts och 

gripits.
23

 

Den högste ledaren i Iran innehar den högsta politiska och religiösa makten och utses på 

livstid av Expertförsamlingen, som också har rätt att avsätta honom under särskilda 

förhållanden. Han står över både president och parlament. Regeringen har 21 ministrar varav 

en är kvinna, som har ansvar för hälsofrågor. Av 290 platser i parlamentet innehas åtta av 

dessa av kvinnor.
24

 

I rapporten framgår också att yttrandefriheten har försämrats under de senaste åren. Det är helt 

förbjudet att framföra kritik mot statsskicket och dess högsta ledare. Journalister har fängslats 

för att enligt regimen ha uttryckt olämpliga åsikter eller spridit vad som betecknas som falsk 

information och lögner. Tryckfriheten är beskuren och det finns inga möjligheter att fritt 

                                                      
21

 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Iran 2010. Sid. 2. 
22

 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Iran 2010. Sid. 1. 
23

 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Iran 2010. Sid.2. 
24

 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Iran 2010. Sid. 12. 
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framföra åsikter i massmedia. Censurmyndigheterna är restriktiva och mötesfriheten är starkt 

beskuren.
25

 

Landets religiösa lagar får konsekvenser framför allt för kvinnor. Kvinnor har en rättsligt 

svagare ställning än män, och vissa lagar – som familjerätten – innebär mer omfattande 

inskränkningar i kvinnors liv än i mäns.  Det förekommer att kvinnor grips av polis om de inte 

klär sig eller uppträder i överensstämmelse med reglerna. Våld mot kvinnor är förbjudet, men 

religiösa lagar och ett traditionellt synsätt gör att det ändå är vanligt förekommande. I 

praktiken inte är alltså inte fria medborgare.
26

   

 

4.4 Parvin Ardalan och kvinnorättsorganisationen Markaz-e Farhangi-ye Zanan 

 

Parvin Ardalan jobbar för organisationen Markaz-e Farhangi-ye Zanan
27

 – Women’s Cultural 

Centre på engelska – som startade i mitten av 1990-talet och är ett centrum för 

opinionsbildning, analys och dokumentation om kvinnodiskriminering och rättigheter i Iran. 

Parvin Ardalan var även redaktör för magasinet Zanesta – Irans första onlinemagasin om 

kvinnors rättigheter – som började publiceras 2005. Markaz-e Farhangi-ye Zanan använder 

sig av flera metoder för påverkansarbetet, bland annat rollspel och osynlig teater. Alla 

opinionsbildande metoder som ”kan skada eller vara ett hot mot den iranska regimen” är 

förbjudna i Iran.
28

  

År 2007 fick Parvin Ardalan Olof Palme-priset för ”sitt engagemang och enträgna arbete för 

demokratins och dialogens väg i en konfliktfylld region” men vägrades utresestillstånd från 

Iran då hon skulle flyga till Sverige och ta emot sitt pris.
29

 Hon blev istället dömd till fängelse 

i Iran för att ha hotat landets säkerhet genom sitt påverkansarbete för mänskliga rättigheter. 

Domen överklagades och har ännu inte fastställts. Först 2009 fick hon lov att resa till Sverige 

och ta emot Olof Palme-priset och i samband med det besöket blev hon inbjuden att tala i ett 

antal olika sammanhang, bland annat på teaterdagarna i Hallunda.  

                                                      
25

 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Iran 2010. Sid. 9. 
26

 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Iran 2010, Sid 14-15. 
27

 http://www.palmefonden.se/index.php?sid=1&pid=25&tid=67 (2012-01-29). 
28

 Ardalan, Parvin, 2009: Muntl. källa; Intervju med Parvin Ardalan av Birgitta Englin, 09-11-21. 
29

 http://www.palmefonden.se/index.php?sid=1&pid=25&tid=67 (2012-01-29). 
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Parvin Ardalan formulerar de mest grundläggande kraven från demokratirörelsen i Iran som 

”rätten att välja, rätten att tala och skriva, och rätten att kämpa för medborgerliga 

rättigheter.”
30

 

 

4.5 Definition av dramapedagogik 

 

Ordet drama härstammar från grekiskan och betyder handling, och det är just handlingen som 

står i centrum i dramapedagogiken. Handling utförs genom att en företeelse eller händelse 

gestaltas, till exempel med hjälp av roller och rollspel. Fokuset i den grundläggande, moderna 

dramapedagogiken i Sverige ligger på deltagarnas sociala och kreativa utveckling. I arbetet 

med dramaövningar, improvisation, rollspel och teater utvecklar deltagarna dels sin fantasi 

och förmåga att uttrycka sig och dels sin förmåga att kommunicera, reflektera, ta ställning och 

samarbeta eftersom allt arbete sker i grupp.
31

 

 

4.6 Dramapedagogikens förändringspotential 

 

Inom dramapedagogiken finns en stor förändringspotential för såväl individ som för grupp, 

menar Stenudd i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran, eftersom att man 

inom dramapedagogik utforskar verkligheten i relation till individens agerande i olika 

sammanhang. Inom dramapedagogiken får deltagarna bearbeta olika perspektiv av 

verkligheten genom agering, enligt Stenudd; 

Teorier om verkligheten blir fyllda av mänskligt liv som deltagarna upplever i agering, och 

den analys som deltagarna gör kan omfatta både gemensamma upplevelser, erfarenheter, 

tankar, känslor och tidigare kunskap. Det föreligger ett demokratiskt förhållningssätt som 

präglas av att deltagarna är delaktiga i arbetsprocessens utformande, att deltagarnas 

erfarenheter är en viktig del i arbetets innehåll, att deltagarna är konstnärligt skapande i 

arbetsprocessen och att individerna erövrar olika verktyg för att undersöka och förstå olika 

                                                      
30

 http://interfem.se/konferens/parvin-ardalan.aspx 
31

 Erberth Bodil, Rasmusson Viveka, Undervisa i pedagogiskt drama. (Malmö: Studentlitteratur, 2000), sid. 7. 
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perspektiv utifrån hur människor talar, tänker, känner, upplever och uttrycker sig i olika 

situationer.
32

 

Just de ovan citerade orden ur Stenudds avhandling är för mig kärnan i dramapedagogiken. 

Ett av de viktigaste elementen är att deltagarna har rätt att vara objekt och subjekt på en gång. 

Det är det demokratiska förhållningssättet som genomsyrar dramapedagogiken. Här ser jag en 

direkt koppling till syftet med rollspel. 

 

4.7 Definition av rollspel som dramapedagogisk metod 

 

Enligt Erdbert och Rasmusson avbildar rollspelet en verklig situation ur den sociala 

omvärlden. De skriver vidare att ”[r]ollspelets syfte är att deltagarna ska utforska den sociala 

verkligheten som finns runt omkring oss” och att rollspelet kan ge oss ”inlevelse och 

förståelse för både sitt eget och andras sätt att tänka och handla”.
33

 

Till de rollspelsformer som syftar till förändring av maktstrukturer hör bland annat forumspel, 

sociodrama och socio-analytiska rollspel.  

Rollspel är alltså en metod med skiftande syfte, och man kan dela in rollspelets huvudsakliga 

mål i tre kategorier eller aspekter; Pedagogiskt, terapeutiskt och teatermässigt.
34

  

Jag kommer i denna uppsats främst beröra den pedagogiska (dramapedagogiska) och den 

terapeutiska aspekten av rollspel eftersom dessa har den främsta kopplingen till Paulo Freires 

och Augosto Boals teorier och metoder. 

Forumspel är ett färdigskrivet spel som spelas för en publik, där syftet är att åskådarna får 

möjlighet att gå in och bryta spelet för att sedan ta över roller och förändra händelseförloppet. 

Målet är att synliggöra, avslöja och bryta olika former av inre och yttre förtryck genom att 

prova sina idéer på scenen.
35

 

                                                      
32

 Stenudd, Mia Marie F, Dramapedagogik som demokratisk fostran. Fyra dramapedagogiska perspektiv- 

dramapedagogik i fyra läroplaner. (Uppsala universitet; 2000), sid. 109. 
33

 Erberth Bodil, Rasmusson Viveka, (2000). Sid. 118. 
34

 Nilsson Björn, Waldermarson Anna-Karin, (1988), sid 11. 
35

 Boal, Augusto. För en frigörande teater. (Avesta: Gidlunds, 1978). Sid. 17. 
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Pedagogiska rollspel har alltid ett pedagogiskt syfte, och är framförallt en inlärningsmetod. 

Strukturen ger utrymme till variation som kan underlätta en mängd olika personliga områden. 

De jag anser viktigast för förståelsen för de fenomen jag undersöker i min uppsats är; 

- alternativ inlärning för att befästa kunskap och träna färdigheter 

- ge handlingsberedskap inför en viss situation genom att träna rollutförande  

- bearbeta problem, träna beslutsfattande och problemlösning 

- skapa en grund för och medverka för förändring av åsikter, attityder och värderingar 

- träna verbal och ickeverbal kommunikation  

- medverka till kreativitet, självkännedom och lyhördhet
36

 

 

Socio-analytiskt rollspel är ett pedagogiskt rollspel med ett pedagogiskt syfte - att stimulera 

människor att utveckla sina insikter om hur individen och samhället påverkar varandra utifrån 

individers olika erfarenheter. Målet är att deltagarna ska upptäcka åsikter och attityder som är 

ogrundade, att bryta sig ur passivitet och maktlöshet, samt att skapa kritiska och 

ansvarskännande människor.
37

  

Sociodrama beskrivs i boken Skapande ögonblick som en ”upplevelseorienterad gruppmetod 

för social utforskning med syfte att göra folks beteende mer socialt begripligt.
38

 

Upphovsmannen JL Moreno utformade sociodramat under och efter andra världskriget med 

syfte att förbättra levnadsstrukturen mellan olika grupper under efterkrigstiden. Moreno 

menade att när två kulturella grupper lever nära inpå varandra är risken stor för 

sammanstötningar förr eller senare, vilket i sin tur kan leda till sociala problem. I ett 

sociodrama kan man utforska gruppers relationer och samspel, sociala roller, organisationers 

normer, regler och system genom gestaltning i grupp.
 39

  

Metoden för Osynlig teater utvecklades av Augusto Boal under 50-talet i Argentina och 

Brasilien. Den osynliga teatern utförs genom ett repeterat tillvägagångssätt på allmänna 

platser där många människor samlas. Man spelar upp en scen som handlar om ett förtryck 

eller någon form av orättvisa, vilket syftar till aktörer och åskådare börjar interagara då 

                                                      
36

 Nilsson Björn, Waldermarson Anna-Karin, (1988), sid 13. 
37

 Nilsson Björn, Waldermarson Anna-Karin, 1988. Sid 11. 
38

 Berglind, Hans. Skapande ögonblick – psykodrama och sociodrama. (Stockholm: Cura förlag, 1998). Sid 40. 
39

 Berglind, Hans. 1998. Sid 40-41. 
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åskådarna reagerar på det som händer i scenen. För de medverkande i det iscensatta spelet 

handlar det om att avbilda verkligheten, inte att spela teater. 
40

  

Dessa beskrivningar av rollspel kommer du troligen känna igen i Freires pedagogik för 

förtryckta, då hans pedagogik har ett tydligt syfte att först bryta inre förtryck, för att sedan 

komma åt de yttre förtrycken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
40

 Boal, Augusto, Förtrollad, Förvandlad, Förstenad. (Södertälje: Gidlunds. 1980), Sid. 12-13. 
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5 Teori och material 
 

 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning om hur diskriminering kan uppstå, samt 

teoretisk pedagogik med fokus på dramatiserande förändringsmetoder med syfte att skapa 

handling och motverka förtryck och diskriminering. Jag undersöker dessa förändringsmetoder 

för att kunna förstå och beskriva vad fenomenet rollspel i en förtryckande regim har för 

potential. Jag kommer först att redogöra för Iris Marion Youngs diskrimineringsteori, samt 

Augusto Boals och Paulo Freires teorier om pedagogik för förtryckta, där begrepp om 

människans potential att motverka förtryck beskrivs. Anledningen till att jag väljer att 

beskriva tre olika teorier är att jag vill ha en så mångfasetterad botten som möjligt för att 

beskriva hur man med beprövade metoder lyckats bryta förtryck och diskriminering i 

förtryckande regimer. På så vis hoppas jag kunna hitta flera kopplingar, svar och bekräftelse 

på mina forskningsfrågor. Jag fokuserar på humaniserande pedagogik hos Freire och Osynlig 

teater hos Boal, eftersom just dessa begrepp är mest relevanta för analysen och kopplingen till 

mitt intervjumaterial. 

 

5.1 Youngs diskrimineringsteorier – fem kategorier av förtryck 

 

För att förstå en del av det samhällsförtryck som det sydamerikanska utsattes för då Freire och 

Boal var som mest verksamma, och som det iranska folket utsätts för idag, så vill jag ge en 

kort sammanfattning av en diskrimineringsteori av Iris Marion Young. Young har utvecklat 

en teori om rättvisa och rättvis fördelning, ur ett politiskt, filosofiskt, och feministiskt 

perspektiv. Young, som är nutida politisk filosof, menar att diskriminerade människor 

generellt lider mest av att inte kunna utnyttja möjligheten till personlig utveckling och att få 

uttrycka behov, tankar och känslor. Youngs fokus i rättvisediskursen ligger främst på 

beslutsfattande, maktfördelning och kultur.
41

 Young menar att de modeller som finns för 

fördelning av makt och rättigheter i samhället generellt fungerar dåligt, och att det är 

nödvändigt att genomföra institutionella förändringar för att individer ska kunna utveckla och 

utöva sina möjligheter – individuellt såväl som kollektivt. För att orättvisor, institutionellt 

                                                      
41

 Iris MarionYoung, Justice and politics of Difference. (New Jersey: Princeton, Princeton University Press, 

1990), sid. 33. 
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förtryck och övervälde ska kunna bekämpas föreslår Young en ny modell för en rättvisare 

fördelning av resurser. 

Young delar in de förtryck hon beskriver i fem kategorier; exploatering, marginalisering, 

maktlöshet, kulturell imperialism och våld.
42

 Jag kommer gå in närmare på begreppen 

kulturimperialism och våld för att försöka förstå den situation som min intervjuperson 

befinner sig i, samt den livsvärd som Freire och Boal befann sig i Sydamerika under den tid 

de utvecklade sina pedagogiska teorier och metoder för att motverka inre och yttre förtryck.  

 

Kulturimperialism kan till exempel innebära att det är den dominerande gruppen som innehar 

rätten till den ”universella erfarenheten” och kulturen som är etablerad som norm. Det är 

dessa priviligierade grupper som har kommunikations – och tolkningsföreträde i ett samhälle. 

Eftersom kulturellt förtryckta grupper skiljer sig från de dominerande, får de även en sämre 

position i den sociala arbetsfördelningen. Det paradoxala i kulturimperialismen är att en grupp 

som ses som osynlig kan på samma gång ses som annorlunda. Osynligheten uppstår när den 

dominerande gruppen inte känner igen det som ingår i ”de andras” kulturella uttryck. Den 

osynliga gruppen beskrivs endast genom stereotypa exempel. 
43

 

 

Young menar att det våld som riktas mot vissa grupper är institutionaliserat och systematiskt, 

och därför bör orättvisa system reformeras. Sådana reformer skulle dels kräva omfördelning 

av resurser och/eller av ståndpunkter, men en viktig del i reformen skulle kunna genomföras 

enbart genom att förändra kulturella stereotypa bilder, den vardagliga dominansen och 

motvilliga handlingar i vardagen. Många grupper lider av ett förtyck genom systematiskt, 

fysiskt och ofta oprovocerat våld som enbart är menat för att skada eller förödmjuka en person. 

Psykologiskt våld används frekvent i olika samhällen utan att man reflekterar över det. 

Förtryck mot vissa grupper blir på så vis legitimt eftersom det tolereras, trots att det är ett 

irrationellt beteende. Främlingsfientligt våld ser till exempel annorlunda ut än förtryck från en 

stat eller den härskande klassens förtryck. Repressivt våld har ett rationellt ondskefullt motiv 

där våldsförtrycket används som verktyg för att bevara makten, och för att behålla sina 

privilegier som grupp. Young menar att rädsla för våld gör att vissa grupper hålls 

underordnade.
44
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Även här finner jag en röd tråd som bekräftar vad UD-rapporten vittnar om beträffande 

kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran och det förtryck som Parvin Ardalan beskriver i 

intervjun. Förtrycket mot kvinnor i Iran är legitimt, det är till och med lagstadgat, och rädslan 

för våld gör att den iranska regimen lyckas skrämma många människor, framför allt kvinnor, 

till tystnad. 

 

5.2 Paulo Freires pedagogik för förtryckta 

 

Paulo Freire föddes 1921 i Brasilien. Han kom från en familj med god ekonomi, men som så 

många andra, drabbades hans familj av den ekonomiska krisen och blev fattig. Detta gjorde 

att Freire beslutade sig för att bli advokat för att kunna kämpa för de fattiga, och upptäckte då 

att det brasilianska rättsystemet var till för de rika förtryckarna. Denna erfarenhet fick honom 

att vidarutbilda sig till pedagog, och 1959 disputerade han som professor i pedagogik. Freire 

utformade sin pedagogik både genom teori och praktik, vars syfte var att ”inte låta sig matas 

av den rika världens kunskaper utan låta de fattiga själva komma till medvetenhet och erövra 

sin värld.” Han arbetade under sex år med att utbilda analfabeter i staden Recife med stöd från 

den brasilianska regeringen, men 1964 ägde en militärkupp rum ledd av förtryckta, nu kritiskt 

tänkande människor, och Freire fängslades för revolutionär aktivitet. När han kom ut flyttade 

han till Chile och började arbeta för Unesco med att utbilda vuxna analfaber. Efter fem år där 

jobbade han på Harvards universitet i USA och sedan även i Genève.
45

 

Freires pedagogik kan beskrivas som en frigörande pedagogik som syftar till att individen ska 

få ökad medvetenhet, vilket i sin tur ska leda till kritisk reflektion och handling så att hen kan 

förändra sin situation. Tankens och handens arbete hänger ihop.
46

 

Enligt Ernst Lange, som översatt och skrivit förord till Paulo Freires bok Pedagogik för 

förtryckta, var det när Freire undersökte vad de förtrycktas likgiltighet berodde på, som han 

upptäckte det fenomen som han kom att kalla ”tystnadens kultur” hos det latinamerikanska 

folket. Tystnadens kultur handlar om en likgiltighet som uppstår då den styrande makten – 

eller elitherrarna som Freire kallar den – planterar en lögn (ofta medveten) hos sig själva om 

att de förtrycktas underlägsenhet skulle vara naturlig. Det är denna lögn som gör folket 

likgiltigt, eftersom de tar den till sig och ser sig själva som odugliga. Därmed hjälper de till att 
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förtrycka sig själva. Alla deras negativa erfarenheter (fattigdom, okunnighet, främlingskap, 

nöd etc.) blir då bekräftade. Freire menar att förtryckarna genom denna kulturella handling 

tämjer människor till en inre underkastelse. Då de förtryckta berövas sitt språk och sin 

kulturella identitet, liknar de till slut värnlösa husdjur.  För att frigöra sig från detta inre och 

yttre förtryck krävs undervisning – både institutionell undervisning och informella 

inlärningsprocesser. Freire menar dock att undervisning aldrig kan vara neutral. Antingen är 

den ett hjälpmedel för människans frigörelse eller ett sätt att tämja människor.
 47

  

Freires teori är revolutionär på många sätt, men också human. Den utgår ifrån att det bara är 

folket själva som kan befria sig från förtrycket, eftersom det bara är de själva som vet vad de 

behöver. En befrielse där folket bara blir objekt, åskådare eller medlöpare skulle bara sluta i 

en ny maktfördelning. Det måste finnas ett förtroende för folket och dess möjlighet att kunna 

avgöra sitt eget öde. Varje verklig befrielse skulle alltså bygga på förtroenden, och det är ”den 

skapande handlingen” som kan förändra förhållandena.
48

 Samtidigt som Freire menar att det 

är nödvändigt med en dialog mellan förtryckare och förtryckta, så tror han inte att en äkta 

dialog mellan dessa två grupper är möjlig att uppnå.
49

  

Humanisering är enligt Freire en ofrånkomlig angelägenhet för alla människor, och samtidigt 

ett av mänsklighetens mest centrala problem. Genom att erkänna detta faktum så erkänns 

samtidigt begreppet avhumanisering som ett historiskt faktum, och därigenom blir kampen för 

att avhumaniserade ska humaniseras viktig.
50

 Jag tolkar begreppet som att avhumaniserade 

människor är samma sak som förtryckta. 

Freire beskriver styrkan med humaniserande pedagogik på följande sätt; 

Kampen börjar, när människor inser att de blivit förintade. Propaganda, påtryckning, 

manipulation – alla dominerande medel – kan inte vara instrument för rehumanisering. 

Det enda effektiva instrumentet är en humaniserande pedagogik, i vilken det 

revolutionära ledarskapet upprättar en permanent dialog med de förtryckta.
51

 

Freire menar att i en humaniserande pedagogik finns inget utrymme för manipulation av de 

förtryckta, eftersom den uttrycker en medvetenhet hos dem själva.
52

 Men medvetenheten kan 

vara smärtsam, och därför är det viktigt att jobba med dess effekter. I början av kampen för 
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humaniseringen så tenderar ofta de förtrycktas fokus att hamna vid att själva bli förtryckare 

eller underförtryckare, eftersom de är präglade av denna struktur. Det var vad som hände 

under de år som Freire arbetade med att utbilda analfabeter i Brasilien 1957-1961. Freire 

beskriver även att det kan uppstå en rädsla för frihet, eftersom frihet är ett okänt fenomen för 

en förtryckt person, som också kan medföra vissa risker eftersom deras kamp hotas av 

förtryckarna. De förtryckta blir kluvna då de upptäcker att de inte kan leva utan frihet, men 

samtidigt är de rädda för den.  

Ska man jaga bort den inre förtryckaren eller inte, ska man följa de regler som finns eller 

göra egna val, ska man vara åskådare eller medspelare?
 53

  

Dessa dilemman måste undervisningen i humaniserande pedagogik ta upp, belysa och 

bearbeta för att de förtryckta ska kunna förändra sin situation. Freire drar paralleller till 

klassisk undervisning där läraren är subjekt och eleven objekt, och där eleven mekaniskt får 

lära in det förmedlade innehållet. Läraren förmedlar kunskap om verkligheten som om den 

vore orörlig istället för förmedla innehållet kopplat till verkligheten i sin helhet. Detta 

fenomen kallar Freire för ”banksystemet”, och motsvarar ungefär det svenska uttrycket 

”korvstoppning”.  Läraren förmedlar ”kunskapen” utan någon dialog och kommunikation. 

Eleven fyller mekaniskt på sin kunskap istället för att undersöka, uppfinna och återuppfinna 

innehållet så att kunskapen blir förankrad i handling och därmed fördjupad och förståelig. 

Genom elevens okunskap legitimerar läraren sin egen existens.
54

 

Detta system gör att förtryckaren strävar efter att kontrollera tänkandet och handlingen så att 

de kan anpassas till världen så som förtryckaren vill ha den och att eliminera folkets kreativa 

instinkter. Freire drar det så långt att han menar att mänskligt liv bara kan få en mening 

genom verklig kommunikation. Först då är lärare och elev jämlika.
55

 

 

5.3 Augusto Boal – om syftet med De förtrycktas teater 

 

 

Augusto Boal kom ursprungligen från Brasilien där han var konstnärliga ledare för 

Arenateatern i São Paulo från 1956 och femton år framåt. 1971 tvingades han lämna 
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Brasilien. Han flydde till Argentina, men arbetade med sina teatermetoder mot förtryck i flera 

latinamerikanska länder. De tre begreppen tanke-känsla-form blev Arenateaterns ledstjärna, 

där känslan var mest central.
56

 När Boal arbetade med analfabeter var utgångspunkten att 

använda praktiska exempel, framförallt genom teatern, som ett språk som de förtryckta i 

Latinamerika kunde förstå och använda sig av. I Latinamerika talas hundratals olika språk, 

alltså betydligt fler språk än de som talas och skrivs officiellt.  

Alla språk kompletterar varandra genom att de tillsammans ger en djupare och mer 

fullständig kunskap om verkligheten.
 57

 

De metoder som Boal använde i sitt arbete med analfabeter var präglade av Freires metoder, 

och utgick ifrån att använda alla möjliga konstnärliga språk med målsättningen att subjekten, 

de fattiga analfabeterna på landsbygden, skulle förvandla sig själva till objekt, vilket skapar 

möjligheter att förändra dramats handling; sitt liv.
58

 

Den argentinska regeringen var inte långt efter den brasilianska med restriktioner och förbud 

under den period då Augusto Boal var verksam där. För Boal var det nödvändigt att utveckla 

och använda sig av nya teatermetoder med fokus på förtryck, sociala orättvisor och 

diskriminering, och det var på detta sätt som en ”osynlig” metod utvecklades. Denna metod 

hamnar under en helt annan kategori än någon tidigare teaterform. I den osynliga teaterformen 

finns koder och avtal av olika typer mellan aktörer och åskådare. Av säkerhetsskäl deltog inte 

Boal i själva spelen, men såg till att finnas tillräckligt nära spelplatsen varifrån han kunde 

följa utvecklingen utan att riskera att bli gripen och utlämnad till Brasilien.  

Den osynliga teatern utförs genom ett repeterat tillvägagångssätt på allmänna platser; gator 

och torg, i snabbköp, hörsalar, restauranger och tunnelbanor eller andra platser där många 

människor samlas. För de medverkande i det iscensatta spelet ter det sig som verklighet, inte 

som teater.
59

  

Detta återspeglar och visar klart att människor helt enkelt inte kan låta bli att bli inblandade, 

och därmed förvandlas de inblandade från passiva åskådare till aktiva människor. Ingen av 

dem är dock medveten om att de deltar i ett noggrant genomarbetat teaterspel.
60
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I de förtrycktas teater befinner sig deltagarna på gränsen mellan individ och roll. Man ingriper 

då man identifierar sig med huvudpersonen eller finner likheter mellan pjäs och verklighet. 

Boal menar att det är identifierandet som gör att De förtrycktas teater har så stor potential att 

förändra situationen för förtryckta människor. Människor kan genom den osynliga teatern 

finna nya vägar till personlig befrielse – genom att spela sin egen roll. 

"Den bästa definitionen på De Förtrycktas Teater skulle alltså vara att den är en teater 

för de förtryckta klasserna och för alla förtryckta individer inom dessa klasser. Det är 

inte en teater för de förtryckande klasserna och inte heller för de förtryckta inom dessa 

klasser".
61

 

I boken ”De förtrycktas teater” beskriver Boal hur åskådarens roll genom fyra etapper kan 

förvandlas till skådespelare. I första etappen börjar man lära känna sin kropp, dess 

begränsningar och möjligheter. I andra etappen lär man sig uttrycka sig med enbart kroppen 

genom olika lekar och övningar. I etapp tre börjar man jobba med teaterns språk, och där går 

man igenom tre olika grader av förändring för att nå forumteaterformen. I första steget skriver 

man pjäser som skådespelarna uppför. I andra steget jobbar man med statyer. Man talar 

genom de statybilder som visas upp med hjälp av deltagarnas kroppar. I den tredje graden, 

Forumteater, ersätter åskådarna skådespelarna då de ingriper för att bryta förtrycket i den 

dramatiska handlingen. I den fjärde och sista etappen ingår flera olika metoder där situationer 

får chans att visas upp och ventileras, bland annat genom Osynlig teater, men även genom 

tidningsteater, mytteater och fotonovellteater.
62

 

Osynlig teater 

I boken ”Förtrollad, förvandlad, förstenad” poängterar Augusto Boal att den osynliga teatern 

är en teknik i De förtrycktas teater. Målet är, precis som i forumteater, att förvandla åskådaren 

till huvudperson, och att åskådaren genom denna förvandling får hjälp att förbereda sin egen 

frigörelse. Frigörelsen måste komma från den förtryckte själv, den kan inte komma från 

förtryckaren. Genom den osynliga teatern söker man en effekt genom att de förtryckta – i det 

här fallet åskådarna – skall uppmuntras och stimuleras till att frigöra sig från förtrycket. 

Teatern ska vara en plats där åskådarna får chans att träda fram och spela huvudrollen och öva 

sig inför de verkliga, frigörande handlingarna. Alla åskådare behöver inte utföra samma 

befrielsehandling, eftersom man ofta kan se en ”dynamiseringseffekt”. Det innebär att när en 
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åskådare utför en befrielsehandling istället för skådespelaren, utför hen en handling för alla 

människor av sitt slag. Det ger effekten att det som den andre åskådaren gör, kan också andra 

åskådare i samma situation göra, eftersom man kan identifiera rollen. Det hade inte varit lika 

självklart att göra det som skådespelaren kan göra, eftersom en professionell skådespelare kan 

eliminera behovet hos åskådaren att utföra handlingen. 

Enligt Boals beskrivning för den Osynliga teatern finns vissa regler, som att den bör 

förberedas med skådespelare som tolkar roller och bygger upp karaktärer utifrån en grundidé 

precis som i vanlig teater, men till skillnad från vanlig teater uppförs den här och nu, på 

allmänna platser och verklig miljö, i själva verkligheten. Det är meningen att Osynlig teater 

ska uppföras inför åskådare som inte är medvetna om att de är åskådare till ett teaterspel, 

eftersom själva poängen är att varje person ska handla som om hen har huvudrollen i det som 

sker. Beslutet att handla eller bara betrakta ska vara en självvald handling som subjekt. 

Den Osynliga teaterns mål är att synliggöra förtrycket, men åskådarna måste alltid vidta 

säkerhetsåtgärder och får aldrig riskera att någon form av våld används mot åskådarna. En 

annan viktig regel är enligt Boal, att man aldrig bör utföra olagliga handlingar eftersom syftet 

med Osynlig teater ofta är att ifrågasätta laglighetens legitimitet.
63

 Boal vidhåller att inget 

förtryck är viktigare att bryta än något annat, utan att alla förtryck måste brytas samtidigt. Han 

menar att förtryck nästan alltid är ritualiserade, och den Osynliga teaterns uppgift är att 

synliggöra dessa ritualiserade förtryck. Han jämför relationen skådespelare-åskådare med 

relationen mellan lärare-elev eller sergeant-soldat.
64

 

Boal menar att det är viktigare att man får igång en bra debatt än att man kommer fram till en 

bra lösning, eftersom det är debatten som aktiverar åskådarna och inte lösningen. En lösning 

kan vara bra för den person som kommer med lösningen, men det är inte säkert att den är bra 

för alla deltagarna.
 65
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6 Intervju 
 

 

Jag träffar Parvin Ardalan i hennes bostad i Malmö den 27:e februari 2012 för att göra en 

intervju med henne, eftersom det är enda sättet att hinna träffa henne. Hon har vid tillfället vi 

träffas endast två veckor kvar på sig att bevisa att hon har jobb, bostad och goda skäl att få 

permanent uppehållstillstånd i Sverige efter en tvåårsperiod i Malmö som fristadsförfattare 

genom en organisationen Icorn – International cities of refuge network
66

. Icorn främjar 

yttrandefriheten genom att ge fristad åt människor som är hotade av regimen i det land de 

lever och verkar i. Mitt fokus för intervjun handlar om varför kvinnorättsorganisationen 

Markaz-e Farhangi-ye Zanan använder sig av rollspel och osynlig teater som del i sitt 

opinionsarbete och hur hon ser på teaterns och rollspelets möjligheter att förändra den 

förtryckande maktstrukturen i Iran. 

Jag börjar med att be Parvin Ardalan berätta om hur det kom det sig att hon började 

engagerade sig för kvinnors rättigheter. Hon berättar att hon bara var bara tio år när 

revolutionen bröt ut, men även om hon var ung då såg hon att situationen i landet försämrades 

för människor och framförallt för kvinnor.  Hennes aktivitet för kvinnors rättigheter startade 

1993. Hon tänkte inte på engagemang och aktivitet som något farligt. Hon var intresserad av 

politik och sociala frågor och utbildade sig så småningom till journalist eftersom hon såg det 

som ett sätt att kunna skriva rapporter om vad som hände.  

Parvin Ardalan var en av initiativtagarna av till kvinnorättsorganisationen Markaz-e Farhangi-

ye. Från början organisationen var en frivilligorganisation på gräsrotsnivå som jobbade för 

kollektiva rättigheter. Som aktivist måste man kunna kommunicera med människor, på många 

olika sätt. För att kunna starta en diskussion om temat och för att få kvinnor att öppna sig, så 

utgick medlemmarna i Markaz-e Farhangi-ye från sig själv och började berätta om sina egna 

erfarenheter och tankar om kvinnoförtrycket, och frågade dem hon pratade med om de kände 

igen erfarenheterna. Runt 2005 började organisationen utveckla en strategi för att starta en 

kampanj för att skapa större nätverk. Strategin utgick ifrån att de skulle vara många som 

jobbar tillsammans för ett gemensamt syfte, och man satte målet högt. En miljon 

namnunderskrifter som protest mot kvinnodiskrimenering skulle samlas in. Om någon blev 

arresterad så skulle det alltid finnas någon annan som kunde ta den personens plats så att det 
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aldrig skulle uppstå ett tomrum. Från början var de femtio personer som jobbade med 

namninsamlingarna, men efter ett kort tag så var de tvåhundra. Till och med de kvinnliga 

poliserna och vakterna i fängelset engagerade sig, och bad om att få hjälpa till med 

insamlingen.  

Till en början gick man ut på gatorna för att prata med folk och få dem börja öppna sig och 

förhoppningsvis engagera sig i frågorna, men snart organiserade man träffar och bjöd in alla 

som var intresserade att delta vid mötena, då man diskuterade och gjorde workshops. Många 

iranska kvinnor känner inte till sina rättigheter. På möten pratade man mycket om våld och 

framförallt om hur kvinnorna tagit sig ur våld. Det är saker som var svåra för kvinnor att prata 

om, men när de väl kommit över barriären och upptäckte att många delade samma 

erfarenheter så kunde de också börja skriva om det. Det handlar om tillit. 

 På frågan hur de kom på att de skulle jobba med rollspel svarar Ardalan att det var för att de 

ville pröva alla typer av strategier för att nå sina syften. Kvinnorättsorganisationen började 

jobba med olika aktiviteter för att komma i kontakt med människor, och en av dessa 

aktiviteter kom att bli osynlig teater utifrån temat kvinnor-mot-våld. Kampanjens mål var att 

få så många människor som möjligt att engagera sig och hitta möjligheter att förändra de 

diskriminerande lagarna. De anordnade även demonstrationer trots att det var förbjudet. Det 

visade sig att många kvinnor var väldigt drivna, och idén om att göra rollspel på gatorna kom 

från deltagarna i gruppen.  

– Tanken med rollspelen var att vi inte skulle bjuda in publiken utan att vi skulle gå ut till 

dem. Jag ser rollspelen som en metod för att få kontakt med folk där de finns och att öka 

engagemanget så att nya idéer kan växa fram, säger Parvin Ardalan. 

De hade dock ett stort problem. För att få sätta upp en teaterpjäs i Iran så måste man ha 

tillåtelse av regeringen. Eftersom all typ av kritik mot regimen är olagliga i Iran, så ger 

regeringen bara tillåtelse till de aktionsgrupper som de vill kontrollera. Men eftersom 

teatergruppen ville göra teater om olika former av diskriminering, så beslöt de sig för att inte 

be om tillstånd, utan att spela pjäser på allmänna platser utan att annonsera om det, och utan 

att låta folk förstå att de spelade teater eftersom de av erfarenhet visste att om det händer 

något särskilt på allmänna platser så lockar det folk. Spelen belyste situationer där människor 

lätt hamnade i konflikt, eller blev kränkta och utsatta på något sätt. Det kunde till exempel 

handla om ett bråk mellan en mans två hustruer. Konflikterna, eller diskussionerna, var ofta 

högljudda för att folk på gatan skulle reagera. I spelet kunde då en av skådespelarna, 
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fortfarande i roll, börja fråga folk runt omkring vad de tyckte om situationen. Det kunde pågå 

i allt från fyra minuter till en timme. Efteråt anslöt fler aktivister och talade om att de samlade 

in namnunderskifter mot kvinnoförtryck och frågade om folk ville skriva på. Att man gjorde 

det efter spelet berodde på att man då förhoppningsvis hade väckt tillräckligt mycket tankar 

att folk hade börjat engagera sig i frågan. Det handlar om att dela erfarenheter och förflytta 

idéer. 

Parvin har själv aldrig agerat i ett spel, men har däremot kommit med idéer till pjäserna, och 

har varit delaktig i att starta upp diskussioner om spelen. Hon berättar om några tillfällen som 

varit särskilt starka. Vid ett tillfälle var det två skådespelare som blev så osams att de nästan 

började slåss och hon fick gå in och skilja dem åt. De gick så djupt in roll att hon till slut inte 

kunde förstå att det var en fiktiv händelse. Det kändes som det var på riktigt. En annan gång 

kom polisen för att undersöka vad som hände, och eftersom tjejen som spelade utsatt inte vill 

berätta att det var ett skådespel så tog han med henne till polisstationen. Väl där ringde hon 

till sin mamma (som var en fiktiv mamma) för att få henne att prata med polisen. 

Man jobbade med lobbyverksomhet på olika sätt och genom olika konstformer. De kvinnliga 

aktivisterna i teatergruppen skrev ned sina livs historier och spelade upp dem på allmänna 

platser. De iscensatte historierna och fyllde dem med argumentationer och diskussioner för att 

få folk att aktivera och engagera sig i den gestaltade situationen. Åskådarna uppmuntrades att 

komma med idéer och lösningar på hur de konflikter eller problem som gestaltades. Efter 

spelen gick aktivisterna ut för samla in namnunderskrifter mot förtryck och diskriminering 

mot kvinnor, och förde diskussioner om hur lagen ser ut och hur den borde förändras. 

Syftet med aktionen var ”att börja tänka, reagera och förflytta idéer”. Tyvärr så stötte de på 

svårigheter senare eftersom de till en början inte skrivit rapporter efter aktionerna med 

beskrivningar av de reaktionerna som de stött på, men Parvin menar samtidigt att de aldrig 

hade kunnat nämna vilka de var eller var de hade varit eftersom det hade varit för farligt för 

dem då. Men efter att ha spelat ca 15 föreställningar så beslutade man sig ändå för att 

publicera hur man gått till väga och varför samt vilka reaktioner man fått, på hemsidan. Men 

vi talade inte om vilka vi var så därför kunde vi inte bli straffade.  

Hon tror att rollspelet fyller flera funktioner för deltagarna, men framförallt att det ger dem 

energi, styrka och bättre självförtroende. Rollspelen hjälper till att få igång diskussioner vilket 

i sin tur kan hjälpa människor att orka fortsätta försöka förändra sin situation. Hon ser det som 

en process, och att processen är viktigare än resultatet. För kvinnor fyller det ytterligare en 
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viktig funktion, nämligen den att eftersom kvinnokroppen ”är förbjuden” och man med 

teatern som uttrycksmedel använder sig av kroppen, så är detta i sig en viktig del i processen. 

Men om man fortsätter med aktiviteterna så ger det till slut resultat. Det hjälper ”publiken” att 

komma över barriärer så att de kan börja prata om saker. Hon berättar att en av tjejerna som 

hon mötte i fängelset efter att hon blivit arresterad vid en demonstration hade bett henne att 

förklara för de andra intagna varför deras verksamhet var viktig. Vid det tillfället gjorde hon 

ett försök att använda sig av teatern som uttrycksmedel ett för att det var ett tydligt sätt att 

visa hur situationen såg ut. 

– Man måste ge känslan till publiken så att de kan förstå oss. Då kan vi upptäcka saker 

tillsammans. Erfarenheterna vi delar är det viktigaste. Språket man kommunicerar på kan 

skifta, men det viktiga är att vi genomför förändringar på det språk som folk förstår. Då är 

kroppsspråket viktigt, säger hon. 

Jag frågar om hon känner till Augosto Boal och hans metoder att jobba mot förtryck, men det 

gör hon inte. Ändå påminner metoderna de använt sig av väldigt mycket om varandra. 

Parvin Ardalan berättar att det inte bara är kvinnor i Iran som deltar i kampanjen, utan även 

män. Parvin menar att det är viktigt att ha med männen i kampanjen eftersom de har större 

möjligheter att stärka den, och det är viktigt att jobba på en jämlik nivå. De kan föra 

diskussionen om diskrimineringen av kvinnor med regeringen, till exempel om vilka lagar 

som uppfattas som förödmjukande, och hur man ska uppnå lika rättigheter. 

Jag ber henne berätta om hur man jobbar med förändringsarbetet och kampanjen idag. Hon 

berättar att efter valet 2009 kunde de inte arbeta lagligt längre. Idag ligger all makt hos 

regeringen. Markaz-e Farhangi-ye Zanan stängdes av regeringen och idag är det nästan 

omöjligt att jobba med den här typen av påverkansarbete i landet, eftersom Iran är en så strikt 

diktatur med en mycket ojämlik maktfördelning i Iran. Allt är kontrollerat. Det är därför man 

måste hitta många aktiviteter, på många olika plan. Istället för att spela osynlig teater om 

förtryck ute på allmänna platser så försökte man organisera dessa spel i hemmen.  Att skapa 

nätverk är viktigt. Regering försöker dock förstöra förutsättningarna för nätverken, och 

terroriserar folk som är aktiva i dem. Men nyligen hade Parvin Ardalan hört om en tjej som 

genomfört rollspel på gatan i en annan iransk stad, så det händer fortfarande att folk vågar 

trotsa förbuden för att skapa debatt om diskriminering.
 67
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7 Resultat  
 

 

Jag kommer i detta kapitel att analysera och jämför mitt teoretiska material med 

intervjusvaren och den bakgrundsinformation som jag har presenterat. 

 

7.1 Analys av forskningsfrågorna 

 

Vilken potential har rollspel att synliggöra strukturell diskriminering, förtryck och 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna?  

Förtryck skapar ofta passivitet, men kan med rätt förutsättningar även skapa aktivitet. Efter att 

ha undersökt vad Freire och Boal vill uppnå med sin respektive pedagogik, så finner jag i 

båda fallen att deras metoder just syftar till att skapa en aktivitet hos människor.  

Forskningen om dramapedagogikens funktion och syfte i Sverige som jag tidigare beskrivit, 

visar att deltagarnas erfarenheter är en viktig del i dramaarbetets innehåll. Tillsammans är 

deltagarna konstnärligt skapande i arbetsprocessen eftersom de undersöker och söker 

förståelse för olika perspektiv utifrån hur människor talar, tänker, känner, upplever och 

uttrycker sig i olika situationer.
68

 Även Parvin Ardalan nämner att de gemensamma 

erfarenheterna hos deltagarna är en mycket viktig faktor i förberedelserna för 

föreställningarna. Det är dessa man utgår ifrån i de osynliga teaterspelen, för att publiken ska 

känna igen sig och bli aktiva i den konflikt som spelas. 

Rollspelet aktiverar såväl aktiva deltagare som publik och på så vis bearbetas erfarenheten hos 

alla deltagare – vilket också stärker dem – samtidigt som förtrycket blir synliggjort. I många 

fall får detta människor att börja reflektera, engagera sig mot förtrycket och agera mer aktivt 

för att synliggöra det ytterligare. Igenkänningsfaktorn är alltså en viktig del. Ett annat viktigt 

faktum att de aktiva deltagarna i rollspelet får möjlighet att leva ut sina tankar – det vill säga 

det som inte får sägas – vilket kan frigöra dem från sin passivitet.  

I Osynlig teater blir aktiviteten ännu mer märkbar eftersom de till en början passiva 

deltagarna börjar agera utan att veta om förutsättningarna för rollspelet. Styrkan i rollspelet 

                                                      
68

 Stenudd, Mia Marie F, Dramapedagogik som demokratisk fostran. Fyra dramapedagogiska perspektiv- 

dramapedagogik i fyra läroplaner. (Uppsala universitet; 2000), sid. 109. 



30 

 

ligger alltså i dess möjlighet att förändra människors bild av sig själva; från en självbild där 

man är förtryckt, passiv och en andra klassens medborgare, till en bild av en aktiv, kunnig och 

bildad medborgare med gott självförtroende som kan argumentera för sin sak utifrån sina egna 

och sin grupps erfarenheter. Rollspelen har en potential att bryta upp det som Freire kallade 

tystnadens kultur
69

, det vill säga det självförtryck som ett folk kan utsätta sig själva för om de 

sväljer lögnen om att de är odugliga.  

Då de mänskliga rättigheterna en gång upprättades var det med syfte att skapa villkor för fred 

och säkerhet, betyga sin tro på de mänskliga rättigheterna och för den enskilda människans 

värde, samt att skapa lika rättigheter för män och kvinnor.
70

 Det är alltså av stor vikt att dessa 

grundläggande syften poängteras och understöds i frigörande pedagogik. Det finns en laglig 

rätt att skapa lika rättigheter och att höja den enskilda människans värde genom att frigöra sig 

från förtryck. Men det räcker inte med en förändring av maktstrukturen, utan – som både Boal 

och Freire poängterar – även att man börjar jobba med sitt eget inre förtryck för att sedan 

kunna frigöra sig från det yttre förtrycket.
71

 Youngs föreslår i sin diskrimineringsteori att de 

modeller som finns för fördelning av makt och rättigheter som fungerar dåligt måste genomgå 

institutionella förändringar, eftersom det är först då som människor kan utveckla och utöva 

sina möjligheter – individuellt såväl som kollektivt.
72

 Till skillnad från Freire och Boal, så 

menar Young att sådana förändringsreformer skulle innebära omfördelning av resurser 

och/eller av ståndpunkter uppifrån. Samtidigt betonar hon precis som Ardalan, Boal och 

Freire att en viktig del i reformen skulle kunna genomföras enbart genom att förändra 

kulturella stereotypa bilder och den vardagliga dominansen.
73

 Jag hittar dock inga 

beskrivningar av praktiska metoder för hur detta ska gå till i Youngs teorier, och det är just 

därför mina efterforskningar om olika rollspel övertygar mig om att det är just genom dessa 

metoder som människor har en potential att bryta åtminstone inre förtryck som gör att 

människor reducerar sig själva. I kombination med opinionsbildning genom nätverk som 

jobbar mot diskriminering och förtryck så är rollspelen, enligt Ardalan, ett effektivt sätt att få 

folk att börja tänka, känna, reagera och agera för att uppnå lika rättigheter. Målet är att skapa 

dialog och motverka diskriminering. Svårigheten i ett land som Iran, precis som i Sydamerika 

under den period då Freire och Boal var verksamma, är när engagemanget är förenat med 
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livsfara eftersom militärregimen har all makt. Young menar att rädsla för våld gör att vissa 

grupper hålls underordnade. Repressivt våld har ett rationellt och ondskefullt motiv där 

våldsförtrycket används som verktyg för att bevara makten, och för att behålla sina privilegier 

som grupp.
74

 Fängelse, våld, tortyr och dödsstraff är vanligt förekommande straff i Iran för de 

människor som kritiserar regimen och dess högsta ledare, och på grund av detta är det av 

högsta vikt att omvärlden blir uppmärksammad och informerad om de aktioner MR-

aktivisterna utför och varför. Genom frigörande teater kan budskapet spridas vidare och 

aktivera människor, och det är däri potentialen ligger.  

 

Vilka reaktioner och/eller förändringar kan frigörande teater uppnå hos åskådarna 

respektive de aktiva deltagarna?  

Parvin Ardalan menar att det huvudsakliga syftet med rollspelen är att de får människor att 

börja tänka och reflektera över sin situation. Deltagarnas självförtroende växer, det ger dem 

energi och styrka att göra rollspel om aktuellt förtryck eftersom det hjälper till att få igång nya 

diskussioner som i sin tur kan hjälpa dem att orka fortsätta att jobba för en förändring av det 

politiska systemet. Detta kan i sin tur leda till frigörelse. När deltagarna får kontakt med folk 

och lyckas öka engagemanget hos dem, så väcks nya idéer om hur man kan jobba mot 

diskriminering tillsammans. Hon menar att processen är viktigare än resultatet, men om man 

fortsätter med aktiviteterna så ger det till slut resultat. För ”publiken” kan rollspelen hjälpa 

dem att komma över barriärer och börja våga prata om saker som är fel. Här vill jag dra en 

parallell till Boal, som också menar att det är viktigare att få igång en bra debatt än att man 

kommer fram till en bra lösning, eftersom det är debatten som aktiverar åskådarna och inte 

lösningen.
75

 Detta kan i sin tur leda till det Freire kallar humanisering.
76

 

Vilka möjligheter har frigörande teater att förbättra situationen och motverka förtryck 

i förtryckande regimer idag, och vad kan detta forskningsområde tillföra den 

dramapedagogiska forskningen? 

För att svara på frågan måste vi gå till grunden med problematiken. Det iranska folket, och i 

synnerhet vissa grupper inom det iranska folket, har under mycket lång tid varit utsatta för 

diskriminering genom ett systematiskt, oprovocerat psykiskt våld och kulturimperialism.
77

 

                                                      
74

 Young. Sid. 61-63. 
75

 Boal, (1979). Sid. 154. 
76

 Freire P. Sid. 38. 
77

 Young. Sid. 41. 



32 

 

Young menar att en viktig del i förändringsarbetet mot dessa två förtryck skulle vara att 

förändra kulturella stereotypa bilder och den vardagliga dominansen, vilket är precis det som 

Parvin Ardalan och hennes organisation vill uppnå med sitt arbete. Kulturimperialism innebär 

i fallet med Iran att det är den dominerande gruppen – det vill säga den iranska regimen 

bestående av mestadels män – innehar rätten till den ”universella erfarenheten” och därmed 

blir den förtryckande kulturen etablerad som norm och den styrande makten ger sig själv 

kommunikations- och tolkningsföreträdet i samhället.
78

 Utan att Parvin Ardalan har någon 

kännedom om Freires och Boals pedagogiska teorier så beskriver hon samma mål med 

förändringsprocessen genom rollspel som de; man vill få människor att reflektera, våga känna 

efter vad de tycker och ge dem bättre självförtroende och börja interagera med andra, för att 

så småningom att öka engagemanget så att nya idéer kan växa fram.
79

 Boal använde sig av 

praktiska exempel genom teaterformer, som var det språk som de förtryckta i Latinamerika 

kunde förstå och använda sig av. Det är detta universella språk som har potential att få 

människor att börja reagera, tänka och agera. Parvin Ardalan menar att det är viktigt att möta 

folk på det språk de kan, och att kroppsspråket därför är en viktig del. Freire drar det så långt 

att människor förlorar sin identitet då de berövas sitt språk.
80

 Man kan dra parallellen mellan 

hans resonemang om förtryckarsituationen mellan lärare-elev till den politiska 

förtryckarsituationen i Iran där Parvin Ardalan var verksam, och även de Sydamerikanska 

länder som Freire refererar till. Politiker och makthavare bekräftar sin egen existens genom 

folkets okunskap och det är ”den skapande handlingen” som har möjlighet att förändra 

förhållandena. Å andra sidan tror inte Freire att man kan få till en verklig dialog mellan 

förtryckare och förtryckta
81

, och det är frågan om det någonsin är möjligt för Parvin Ardalan 

och hennes medsystrar i Iran heller. MR-rapporten från UD och Ardalans nedslående 

berättelse om hur hårt kontrollerat det iranska samhället är, rimmar illa med frigörande teater 

på allmänna platser i landet. Det finns en uppenbar ovilja från den styrande makten att gå med 

på någon som helst förändring i det politiska maktsystemet och man skrämmer folk till 

tystnad genom hot, våld och hårda fängelsestraff för den som försöker upprätthålla sina 

mänskliga rättigheter. Young menar att rädsla för våld gör att vissa grupper hålls 

underordnade.
82

 Men så länge det finns människor som försöker hjälpa andra att frigöra sig 

från åtminstone det inre förtrycket, så finns det hopp. Att processen är viktigare än resultatet 
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kanske är en klen tröst för den som blivit utsatt för våld, men trots det har förhoppningsvis 

personen i fråga blivit medvetna om sitt eget värde. De osynliga teaterspel som organisationen 

Markaz-e-Farhangi-ye Zanan genomfört i Iran är ett sätt för människor att lösgöra sig från ett 

strukturellt och kulturellt förtryck, och därmed nå ut med det som inte kan sägas. Det handlar 

om att hitta nycklar till en positiv förändring, och att bli medveten om sin situation så att man 

åtminstone kan försöka förändra sina livsvillkor, för att när tiden är mogen om tiden blir 

mogen, kunna nå fram till förtryckarna genom en ömsesidig dialog. 

 

7.2 Slutdiskussion 

 

Young, Freire och Boal är alla överrens om att diskriminerade människor lider av att inte 

kunna utnyttja möjligheten till personlig utveckling och att få uttrycka behov, tankar och 

känslor, och det är därför en förändringsprocess är nödvändig för att de inte helt ska 

passiviseras.   

Med andra ord kan man säga att rollspelets potential att medvetandegöra människor om deras 

rättigheter och värde, samt att synliggöra orättvisorna skapar möjligheter till förändring och 

frigörelse från diskriminering. Både åskådare och deltagare får en chans att bli 

huvudrollsinnehavare i sina egna liv även då gränsen mellan dessa två suddas ut i den 

frigörande teatern. Och samtidigt får de möjlighet att ingå i en ensemble av medmänniskor där 

man delar med sig av sina erfarenheter, och där alla är lika mycket värda och där alla har rätt 

att uttrycka sig utan att förminskas.  

Med andra ord kan man säga att genom att medvetengöra människor om sin potential får de 

chans att genomföra en förbättring, vilket jag menar är grunden i dramapedagogiken, Freires 

och Boals pedagogiska teorier samt det kunskapsintresse som styr Markaz-e Farhangi-ye 

Zanan. 

Resultatet av analysen är att frigörande teater har potential att bryta förtryck och främja 

mänskliga rättigheter. Reslutatet går dels att koppla till det som jag anser vara 

dramapedagogikens grundsten och styrka; att inkludera, medvetengöra och att skapa 

sammanhang och mening för den enskilde individen såväl som för gruppen, och dels till 

Freires och Boals pedagogiska teorier, det intresse som styr Markaz-e Farhangi-ye Zanan och 
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sist men inte minst – i artikel ett och två i den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna.  

Vad har då min slutsats av denna undersökning för framtid inom dramapedagogisk forskning? 

Jag ser att potentialen i frigörande teater har flera användningsområden både i och utanför 

nordens gränser. Ett arbetsfält där dramapedagogiken och frigörande teater skulle kunna göra 

stor nytta är till exempel i mottagandet av flyktingar på flyktingförläggningar som varit utsatta 

för kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Även om människor talar olika språk, så finns 

det gemensamma erfarenheter och ett behov – för att inte säga en nödvändighet – av att få 

vara en del i ett sammanhang och att få prata eller visa vad man varit med om, för att så 

småningom bryta sitt inre förtryck. Då dramapedagogik grundar sig på demokratiska 

värderingar och skapar aktivitet, främjar det mänskliga rättigheter. Young beskriver att den 

förtryckta gruppen blir osynlig när den dominerande gruppen inte känner igen det som ingår i 

”de andras” kulturella uttryck.  För att motverka att flyktingar och andra invandrare ska 

behöva ses som annorlunda och därmed osynliga även i sitt nya land, så finns det en framtid i 

integrationsprocesser, både på fritids, skolor och i arbetslivet. 

Den beskrivning som Parvin Ardalan ger om hur Markaz-e-Farhangi-ye Zanan har arbetat 

med rollspel har också väckt tankar runt alla de regler som finns i användandet av rollspel. 

Som hon beskriver det så kom utformningen av rollspelen från deltagarna själva, trots att de 

liknar strukturen på Boals beskrivning av osynlig teater. Rollspelen har samma syften och 

många likheter trots att de väckts till liv i olika länder och världsdelar. Detta om något säger 

väl något om att drama och dramapedagogik behövs? Drama är uppenbarligen ett universellt 

språk, som kan användas i alla sammanhang för att nå fram till en ömsesidig förståelse och en 

dialog, och jag hoppas att denna uppsats kan bidra till att MR-organisationer och andra 

frivilligorganisationer som jobbar med att främja mänskliga rättigheter, kan använda drama 

och rollspel som vapen. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

 

1. Berätta om din organisation. Hur startade den och vad har ni för mål? 

2. Hur kom det sig att du engagerade dig i frågor om kvinnors rättigheter? 

3. Jag har hört dig prata om att ni jobbade med rollspel på gatorna i Iran. Hur kom ni på idén 

att jobba med rollspel? 

4. Vad tror du rollspelen betyder för dem som deltar i dem? 

5. Vad tror du rollspelen betyder för publiken?  

6. Jobbade ni mycket med spelet innan ni gick ut på gatorna? Hur föreberedde ni er? Hur 

jobbade ni med rollkaraktärerna, och vilken form av rollspel jobbade ni med? 

7. Vilken roll har du haft i dessa rollspelssituationer? (deltagare, diskussionsledare, etc.). 

8. Vad är ert mål och syfte med att göra rollspel på gatorna i Iran?  

9. Vilka svårigheter har ni stött på under aktionerna? 

10. Hur har den politiska situationen i Iran förändrats sedan ni började med påverkansarbetet? 

Hur ser arbetet med rollspel ut idag? 


