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ABSTRAKT  
Drama for a better team spirit in the recreation center and school 

 

Det här utvecklingsarbete syftar till att skapa en bättre vi-känsla hos eleverna på 

förskoleklass och fritidshemmet genom att arbeta med drama under fem veckor. Studien 

genomfördes i två delar, den första är under förskoleklassens olika samlingar och den 

andra delen är planerade dramapass i fritidshemsverksamheten. Studiens resultat är 

baserad på observationer och loggboksanteckningar, därtill samtal med elevgruppen och 

delvis lärarna på skolan. Studiens resultat kan bekräfta tendenser till den tidigare 

forskningen som menar att väl planerad och genomförd dramaundervisning har en 

positiv inverkan på elevers utveckling med sig själv och i en gemenskap. Tidigare 

studier menar också att dramaundervisning kräver kompetens och goda tidsmarginaler 

för att ge ett positivt resultat vilket den här studien också kan bekräfta.  
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1 INTRODUKTION 
 

Denna aktionsforskning gjordes på en förskoleklass i en medelstor skola i 

Sydsverige. Skolan är mångkulturell och har barn från olika sociokulturella 

bakgrunder. Det är en skola med elever från många olika förutsättningar, syftet med 

utvecklingsarbetet är och dessa skillnader med hjälp av drama ska suddas ut. 

Situationen just nu på skolan är att det finns olika grupperingar i klassen. Några 

elever är lugnare medans andra upplevs som mer stökiga och högljudda. Vissa elever 

har även svårt för att visa sina kamrater och lärare hänsyn genom att de tar för 

mycket plats och hörs mer än de elever som är blyga och försiktiga. Vid de olika 

samlingarna under dagen uppstår konflikter mellan elever och mellan elever och 

lärarna. Mina observationer från tidigare VFU tyder på brister i elevernas lyhördhet 

och hänsyn inför varandra.  

 

Drama eller dramapedagogik är enligt Hägglund och Fredin (2011) ett ämne som 

används i förskola och fritidshem, men även inom grundskola, folkhögskola, 

gymnasium och högskola. De menar att drama är en metod som används även inom 

andra sammanhang som till exempel inom terapi. I det här arbetet kommer jag 

begränsa mig till skolan och fritidshemmet. Ett av alla syften med drama är att locka 

fram vår leklust för att utvecklas. För många barn är detta naturligt då de redan har 

nära till rollekar, men det ska inte ses som en självklarhet.  Hägglund och Fredin 

(2011) menar också att oavsett om vi är barn eller vuxna så kan vi med hjälp av 

dramalekar upptäcka andra sidor hos varandra i jämförelse med i det vardagliga 

umgänget med varandra. Genom olika övningar och aktiviteter lär vi oss att både se 

andra och att bli sedda själv (Hägglund & Fredin ,2011). 

 

Gemenskap och Vi-känsla kan kopplas till skolans värdegrundsuppdrag. Där 

Skolverket (2016) menar att förståelse för andra människor genom förmåga för 

inlevelse i dess känslor är en viktig del i skolan. Det står också att skolan ska sträva 

efter en social gemenskap som bygger på trygghet och vilja hos eleven för att främja 

lusten att lära. I det nya kapitlet om fritidshemmet i Skolverket (2016) har de 

estetiska ämnena inklusive drama fått en tydligare plats i verksamheten.  

 

Jag har valt att arbeta med drama är för att det ligger mig nära och jag har erfarenhet 

från studier i det sedan tidigare. Mitt praktiskt/estetiska ämne är även bild vilken 

också ligger drama väldigt nära. Min erfarenhet från drama är att det skapar en bra 

gruppsammanhållning och är ett bra sätt att komma in i en gemenskap och lära känna 

en grupp. Mina erfarenheter av drama är från tonåren och vuxenlivet, med andra ord 

vet jag inte hur det kan tänkas fungera på barn i en förskoleklass. I kapitlet 

litteraturgenomgång beskrivs därför forskningens syn på relationen mellan drama 

och skola. Att jobba mot en starkare vi-känsla och gemenskap i klassen är något jag 

kommer får möta mycket i mitt kommande arbete som lärare i fritidshem och därför 

finner jag det som ett intressant område att studera. 
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2 NULÄGESANALYS 
 

Under min tredje VFU var jag på skolan som min nulägesanalys utgår från. 

Problemen som jag upplevde under denna tid var att eleverna hade olika 

grupperingar och att de inte var så öppna för att umgås utanför dessa. Ett annat 

problem jag lade märke till var att samlingarna många gånger var stökiga och 

högljudda. Denna avdelningen på skolan hade tre förskoleklasser som kallades för 

röd, gul och blå. Varje klass hade cirka 20 barn och totalt var det 60 barn på 

avdelningen. Varje klass hade två lärare, en klasslärare och en fritidspedagog och 

samtliga var behöriga. När det hölls samlingar eller undervisning vid tavlan satt 

eleverna på en utformad bänk som var i två våningar, personalen kallade den för 

trappan. Detta var för mig något nytt och jag förstod inte riktigt syftet med bänken 

och det tycktes inte personalen heller göra mer än att det hade varit så väldigt länge. 

Det var tydligt att bänken var konstruerad för att alla elever skulle se läraren, men 

inte varandra. Eleverna hade sina bestämda platsen på bänken och vid längre 

sittningar blev en del av eleverna rastlösa och det uppstod ibland konflikter. Exempel 

på konflikter är elever som pratar utan att räcka upp handen, irritation för att någon 

nuddar eller råkar luta sig mot grannens ben bakom, eller att vissa vrider på sig och 

ibland sätter sig på golvet. Det var också tydligt vilka elever som gillade att höras 

mest.  

 

Mot bakgrund av detta var min tanke att eleverna behöver arbeta mer med relationen 

till sina kamrater och även lärare. För att förhoppningsvis kunna skapa en bättre 

gemenskap där alla kan känna sig delaktiga och sedda. I samtalet med läraren 

framgick det att denna avdelning på skolan tidigare inte arbetat med drama och 

intresset verkade svalt från lärarna. Däremot fanns schemalagd tid för musik och 

avslappning i form av massage. Under massagen delas eleverna in i par och turas om 

att massera varandra, kanske skulle drama kunna vara ett delmoment i den timmen? 

Syftet med massagen var enlig läraren delvis den samma -att eleverna skulle känna 

sig bekväma med varandra. Här kunde jag se att eleverna helst delades in i par med 

klasskompisar som de vanligtvis inte brukar vara med vilket var positivt. Tiden för 

massagepasset var ganska länge och min observation var att barnen blev rastlösa 

eller i vissa fall till och med somnade. När de blev rastlösa blev det oftast att de 

började busa med varandra vilket i värsta fall kunde smitta av sig på andra i klassen 

och störa. Under min senaste VFU märkte jag att detta passet inte alls var lika 

prioriterad då de vissa veckor uteblev.   

 

I mitt senaste besök upplevde jag att många av barnen hade mognat mer även om det 

knappt var drygt tre månader sedan jag var där senast. Dessvärre upplevde jag 

fortfarande konflikter och de hade blivit grövre. Det kunde handla om att vissa inte 

fick vara med i leken av olika anledningar, att tjejer inte fick vara med dom ”cool” 

killarna, att vissa saker inte är roliga för att det är till för ”tjejer” eller att någon inte 

får vara med för eleven inte kan svenska så bra. När jag såg allt det får jag en känsla 

av att värdegrundsarbetet på skolan måste aktualiseras. När jag bad att få se 

avdelningens likabehandlingsplan uppstod en viss förvirring och jag blev hänvisad 

till skåpen i personalrummet. Efter att ha sökt en stund hittade jag till slut ett ihopsatt 

häfte med laminerade papper vars färg hade börjat blekna.  
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3 SYFTE 
 

Syftet med det här utvecklingsarbetet är att skapa bättre gemenskap mellan eleverna 

och trygghetskänsla där alla kan känna sig delaktig och accepterade för den de är. 

Genom att implementera intressanta och lekfulla aktiviteter till de olika samlingarna 

är förhoppningen att eleverna ska kunna bli mer lyhörda genom att fritidshemmet 

erbjuder drama som alternativ till de övriga aktiviteterna. Det framåtsyftande målet 

är att eleverna genom att arbeta med drama ska få en bättre medvetenhet över sina 

egna handlingar. 

Målen med utvecklingsarbetet är: 

• Att utveckla elevernas självkänsla  

• Att bidra med att skapa en bättre vi-känsla i klassen. 

• Ge eleverna verktyg för att sätta sig in i sina egna och andras känslor  
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4 LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Detta kapitel handlar om drama som pedagogiskt verktyg och vad som definieras 

som en bra vi-känsla utifrån min pedagogiska positionering. Genomgången i kapitlet 

är baserad på facklitteratur inom dramapedagogik samt tidigare forskning inom 

området. I inledningen klargörs även skillnaderna mellan drama och teater. 

 

4.1 Dramapedagogik 

 

Inledningsvis vill jag förtydliga begreppen drama och teater som ofta förväxlas med 

varandra men i vissa fall betyder densamma. Schonmann (2000) menar att 

förväxlingen mellan drama och teater är inte ovanligt i skolans värld, men det finns 

en teknisk skillnad mellan begreppen i undervisningen. Inom teater handlar arbetet 

om en skådespelares prestation inför en publik. I dramaundervisning däremot ligger 

tyngdpunkten på deltagarnas personliga och gruppens gemensamma utveckling 

(Schonmann, 2000). 

 

Drama i den pedagogiska form som vi känner till idag har sina rötter i början av 

1900-talet menar Bolton (2008). Vid denna tid genomfördes många reformer inom 

pedagogiken med syfte att hitta nya kreativa sätt för lärande. Utvecklingen gick i 

vågor fram till 1970-talet, då dramapedagogiken når sin höjdpunkt i många länder 

däribland också Sverige. Rasmusson och Erberth (2008) talar också om 

reformpedagogiken i början av 1900-talet, men ser även kopplingar till 

dramapedagogiken längre bak i tiden även om syftet skiljer sig en aning. De skriver 

att drama som skolteater användes redan av Martin Luther i propagandasyfte. Luther 

kunde med hjälp av drama påverka elevernas olika sinnen för att göra det kristna 

budskapet mer levande. Under 1700 och 1800-talet var drama i skolan inte lika 

populärt då kritiska röster höjdes och menade att drama kan förvränga barns 

verklighetsbild (Rasmusson & Erberth,2008).  Denna bilden kom att ändras i 

samband med de nya reformerna inom skolan som var inspirerad av John Deweys 

”learning by doing”. Under 1920-talet hade lärare i norden börjat starta egna 

föreningar för att främja skolteater. Vid den här tiden handlade dramapedagogik om 

klassisk dramatik. I mitten av 1960-talet kom drama att bli eget ämne på gymnasiet 

och skrevs även in i läroplanen för grundskola. Vid den tiden hade syftet med drama 

hunnit bli en metod i arbetet med personlighet och social fostran som båda var 

inskrivna som mål i läroplanen (Rasmusson & Erberth,2008). Senare på 1900-talet 

kom syftet med drama att bli ännu tydligare och sågs nu inte bara som kreativt 

lärande. Fokus kom nu även att hamna på mjuka värden som att våga stå inför en 

grupp, att kunna uttrycka sig själv, att träna i att våga mera, bättre samarbete i grupp 

och för att bättre förstå tankar och känslor hos andra människor.  

Chaib (1996) skriver i sin avhandling om ungdomars egen uppfattning om 

”teaterarbetet” att oavsett olika processer och grupper så är det samlade resultatet 

samstämmigt. Studiens resultat är baserad på observationer och samtal med eleverna. 

Chaib (1996) mäter resultatet i fem olika punkter som är följande: 

1. Självförtroendet blir större 
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2. Frihetskänslan växer 

3. Identiteten stärks 

4. Den kommunikativa kompetensen ökar 

5. Empati utvecklas  

I första punkten upplever individerna sig accepterade i gemenskapen vilket leder till 

bättre självförtroende, som i sin tur leder till att de vågar utveckla sina förmågor i 

gruppen. Den andra punkten handlar om individens rollarbete och förmågan att leva 

sig in i olika scenarion. I den tredje punkten innebär att identiteten stärks genom 

gemensamma arbetet med kamraterna vilket kännetecknas som samarbete där 

eleverna stöttar varandra och även kan kritisera utifrån normer som de gemensamt 

skapat. Den fjärde kategorin sker en implicit utveckling av elevernas kommunikativa 

förmåga genom det verbala och icke verbala samtalen med gruppen. Slutligen i den 

femte kategorin upplever ungdomarna sig ha fått en bättre förståelse för sin omvärld 

och medmänniskors känslor även om det sker genom påhittade dramatiseringar 

(Chaib, 1996). 

 

Bolton (2008:24) beskriver drama som ett verktyg med ett ”andra vida syfte” som är 

att presentera drama som ett alternativt redskap för att undersöka livet. Medan det 

”direkta mål” är att som lärare se till att erbjuda aktiviteter som barnen upplever är 

roligt, som ger dom tillfredställelse och känslan av att de ha åstadkommit något. 

Bolton berättar att han gav klassen vissa friheter att själva bestämma, men han 

poängterar även att läraren ibland måste hjälpa eleverna genom att begränsa dom.  

Det finns enligt Bolton (2008:29) två syften med dramaprocessen. I figuren nedan 

visas två olika former som kan beskrivas som varandras motsatser. I ”dramatisk lek” 

är syftet den egna och de övriga deltagarnas utveckling. Medan i ”framförande” 

formen är det för en publiks skull, vilket enligt författaren innebär en större förståelse 

hos skådespelarna i sitt rollarbete. Beskrivningen av skillnaden mellan drama och 

teater tidigare i detta kapitel av Schonmann (2000) har likheter och skulle innebära 

att drama motsvarar figuren till vänster och teater figuren till höger.  

 

 

  

Figur 1: Modell av av Bolton, 2008 s29 

 

 

 

Dramtisk lek (Betoning 
på det inre)

Upplevelsefokuserat, 
spontant, existentiellt, 

icke upprepande

Framförande (Betoning 
på det yttre)

Mindre spontant, 
upprepbart, offentligt, 

uppträda för publik
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Inom dramapedagogiken betonas ledarskap och kompetens som nödvändiga faktorer. 

Chaib (1996) nämner ledarens stil och egenskaper som framträdande faktorer i 

hennes studie, där samtliga ledare beskrivs som erfarna och med gott självförtroende, 

men trots det lyhörda inför olika individers förutsättningar (Chaib,1996).  

 

I avhandlingen “Drama som pedagogisk möjlighet” skriver Fredriksson (2013) om 

ämnet som är baserad på intervjuer med lärare. Hon menar att drama är vanligt 

förekommande i skolan. Däremot saknar drama en egen kursplan och är istället 

vanligast förekommande i svenskämnet. Fredriksson (2013) menar att i skolan har de 

teoretiska ämnena fått en tydligare plats, medan praktiska ämnen som drama hamnar 

i skymundan, kanske för att drama är ett ämne vars resultat är svårare att mäta. På 

senare år har däremot drama fått ta mer plats i läroplanen, där det i kapitel fyra om 

fritidshemmet står “Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, 

bild, musik, dans och drama”(Skolverket, 2016:26).  

 

Med arbete med drama i skola menar Fredriksson (2013) att tiden och kompetensen 

är de faktorer som begränsar arbetet mest. Enligt hennes studie är det vanligast att 

lärarna jobbar i mindre utsträckning med drama av anledningen att tiden inte räcker 

till. För att jobba mer omfattande menar hon att orsaken är avsaknaden av större 

didaktisk kunskap inom området. Det är en begränsning i arbetet med drama som 

annars skulle ha större potential att förbättra elevernas fantasi, reflekterande och 

empatiska kunnande. Fredriksson menar att lärarnas begränsade kunskap inom 

dramapedagogik gör de osäkra vilket leder till att de vill lämna över arbetet till någon 

som är mer renodlad dramapedagog. Nackdelen med det är att dessa lärare är att de 

möter eleverna enstaka gånger och känner inte eleverna tillräckligt bra. Det 

slutgiltiga vore om lärarna kunde fördjupa sina kunskaper inom drama för att bättre 

kunna integrera det i sin undervisning. (Fredriksson, 2013) 

 

I en internationell forskningsrapport där har Wee(2009) studerat 

dramaundervisningen på en privatskola belägen i en storstad tycks resultatet peka 

mot samma som i tidigare stycke. Studien inriktar sig på en förskoleklass och två 

förstaklassares arbete med en ”riktig” dramapedagog under nio veckor. Under den 

här tiden observerades undervisningen och intervjuer hölls med dramapedagogen och 

de övriga lärarna. Resultaten menar Wee(2009) visar på att dramapedagogen är 

bättre på att använda fördjupade dramakunskaper än klassläraren. Skillnaden är att 

dramapedagogens undervisning är mer strukturerad med uppvärmning, huvuddel och 

en avslutning. Dramapedagogen i studien visar på kunskaper och tekniker som bättre 

framhäver elevernas “kinestetiska” färdigheter och förmågan att uttrycka sig. Wee 

berättar att dramaundervisning inom skola generellt är mycket uppskattat, men sällan 

prioriterats med kunskapshöjning för de inblandade lärarna. Därför blir skillnaden 

väldigt stora mellan en vanlig lärare och en dramapedagog. Lösning tror Wee(2009) 

är utbildning av arbetslaget och viljan att våga testa på något nytt. 
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4.2 Vi-känsla 

 

I en gemenskap menar Wahlström (1996) att idealbilden för majoriteten av 

människor är att känna trygghet i sin omgivning. För att utveckla den här tryggheten 

krävs det att individen utvecklar sin egen identitet och även självförtroende med 

hjälp av andra människor. Wahlström (1996) betonar att det är genom samspelet med 

andra människor som vi blir sociala individer och kan träna vår egen självbild och 

självförtroende för att uppnå trygghet i en grupp. Det som händer i grupprocesser är 

att individen växer genom att hen blir bejakad av andra, som i sin tur leder till att vi 

lär oss att bejaka oss själva. Detta menar Wahlström (1996) är gällande oavsett 

vilken ålder det är på människorna i en grupp. Målen med grupprocesser är att tillåta 

sig själv att vara sårbar genom att nå den punkten där vi känner trygghet och kan 

lämna sårbarheten och istället öppna upp oss för varandra (Wahlström, 1996) 

Den kända sociologen och filosofen Zygmunt Bauman berättar i dokumentären 

Njutafilms (2016) om sin bild i relation till det moderna samhället som vi lever i idag 

där allt fler människor socialiserar online. Problem med det menar han är att vi 

enklare kan fly svåra situationer med andra individer för att undvika konflikter 

genom bara sluta svara eller att bara ta bort personen. Bauman menar att det är 

genom riktiga möten med människor som vi faktiskt kan utveckla våran sociala 

förmåga, som är grunden i arbetet med oss själv. Att arbeta med drama är ett sätt att 

träna konflikter menar Byréus(2012). Genom dramalekar går det att träna eleverna i 

att lösa konflikter. Dramalekar där eleverna får ha mycket fysisk kontakt med 

varandra är en bra förutsättning menar Byréus(2012). 
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5 METOD 
I det här kapitlet beskrivs tidigare beprövade dramametoder och vilka metoder som 

ligger till grund för syftet med min aktionsforskning. Vidare görs en beskrivning av 

hur arbetet sker, vad ett utvecklingsarbete innebär och hur arbetsprocessen gick till. 

Kapitlet tar även upp hur jag förhållit mig till Vetenskapsrådet (2011) fyra krav för 

etik. 

 

5.1 Metoder i dramaundervisning 

 

Detta utvecklingsarbete bygger på aktionsforskning som genomfördes på en skola i 

Sydsverige. Målgruppen var en förskoleklass som under skoltiden kunde vara upp till 

19 elever. Under fritidshemstiden var det barn från tre olika klasser med ca 60 barn 

inskrivna totalt. Med andra ord fanns möjligheten för arbete med totalt tre klasser 

under tiden i fritidshemmet. Mina aktioner kom att bestå av olika dramaövningar 

från bl. a från Hägglund & Fredin (2011). Vidare valde jag att utgå från aktiviteter 

från Rasmusson & Erberth (2008) bok där det finns aktiviteter inom olika områden 

beroende på syfte och jag valde att inrikta mig på följande:  

• Uppvärmningsövningar 

• Grundövningar och lekar 

• Kommunikationsövningar  

• Kreativitetsövningar 

I kapitlet med litteraturgenomgången framgår det i den tidigare forskningen med 

Wee (2009) att en tydlig struktur med en början (uppvärmning), ett mittenparti 

(huvuddel) och en avslutning var det en lyckad dramaundervisning utgick från.  

Under min aktion begränsade jag mig till dramatisk lek som är inringat i figur 2 

nedan, även om eleverna och de övriga lärarna var inställda på att vi skulle spela 

teater var det inte arbetets syfte. Figuren kan också tolkas som att den vänstra sidan 

har större betoning på leken och att det ska kännas roligt och lustfyllt. Den högra 

sidan är förknippar med god självkännedom och bra samspel i gruppen, men även 

mot större disciplin och ansträngning från individen och gruppen för att nå ett 

slutresultat. Med andra ord är det rollarbete inför publik som är i fokus på högra 

sidan.     

  

Figur 2: Modell av Bolton, 2008 s29. Den inringade sektionen betyder att det är den delen av drama 

som mitt arbete utgått från. 

Dramtisk lek 
(Betoning på det inre)

Upplevelsefokuserat, 
spontant, 

existentiellt, icke 
upprepande

Framförande 
(Betoning på det yttre)

Mindre spontant, 
upprepbart, 

offentligt, uppträda 
för publik
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Metod för aktiviteter i en grupp 

Liksom de som i litteraturgenomgången betonar strukturen i dramaundervisningen 

presenterar även Wahlströms (1996:34) en struktur för att framgångsrikt leda ett 

dramapass i grupp som består av sju steg. Mitt arbete kommer utgå från denna 

strukturen.  

 

1. Normer: Eleverna får ta del av vilka normer och regler som gäller, som sedan repeteras 

regelbundet. Jag som lärare måste vara en förebild genom att följa de uppsatta normerna. 

 

2. Instruktioner: Övningarna beskrivs kortfattat, men noggrant och tydligt, samt berätta hur 

lång tid aktiviteten tar. 

 

3. Börja själv: Visa vilken ordning som gäller, samt klargör att det är tillåtet att avstå. 

 

4. Se till att det händer något hela tiden: Spara på synpunkter till slutet efter att alla ha fått ha 

ordet. Vid behöv kan instruktionerna upprepas igen. Om tråkningar eller konflikter uppstår ta 

itu med dom direkt. Ge dom som avstod nya chanser efter varje omgång.  

 

5. Uppmuntra kommentarer mellan kamraterna 

 

6. Ställ diskussionsfrågor  

 

7. Uppmuntra uppskattande kommentarer  

 

5.2 Utvecklingsarbete 

 

Metoden för den här studien är aktionsforskning eller utvecklingsarbete som det 

också kallas. Patel och Davidsson (2011) skriver att utvecklingsarbeten ska ha som 

syfte att göra förändringar genom att starta processer som innebär utveckling inom 

ett område. Enklast blir det om man tar till vara på det som redan finns och utvecklar 

något nytt eller utvecklar något som helt saknas vilket kan vara lite svårare.  

 

Under arbetes gång var observation och dokumentation de viktigaste verktygen för 

att kunna mäta resultat och för att identifiera vad som skedde i processen. Arbetet 

dokumenterades dagligen i en loggbok som sedan blev grunden för resultatet. 

Rönnerman (2012) skriver att det huvudsakliga i ett utvecklingsarbete för att samla 

kunskap är att ständigt dokumentera de förändringar vi ser eller inte ser, vad vi testar 

och sedan reflektera över det. Enligt Stukát (2011) är observation ett bra sätt att 

samla in kvalitativa data just för att det faktiskt är taget ur situationen som uppstår. 

Däremot är nackdelen att det bara är de yttre förhållandena vi kan observera och inte 

de mjuka värdena som handlar om tankarna och känslorna bakom det yttre som sker 

menar Stukát.   

 

I mitt utvecklingsarbete har jag valt att använda mig av en cyklisk modell som 

Rönnerman (2012) beskriver och har utformat efter Lewins teori. Modellen utgår 

från fyra olika punkter som i kronologisk ordning är planering, genomförande, 
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observation och reflektion. Vid planeringen definieras vad ska genomföras utifrån ett 

det existerande problemområdet. Senare genomförs detta och processen observeras 

båden under genomförande och efter. Slutligen sker en reflektion kring processens 

resultat.  I Skolverket (2015) systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete används 

en identisk cyklisk modell.  

 

Figur 1: Modell av cykel, Rönnerman 2010. 1: Planera 2: Genomföra 3: Observera 4: Reflektera. 

Planeringsfasen görs utifrån en problembeskrivning som i mitt fall är nulägesanalysen. Därefter 

planeras ett genomförande som i nästa fas genomförs. Processen observeras för att sedan kunna under 

reflektionen kunna se arbetets resultat.   

 

5.3 Dokumentation  

 

I arbetet har jag valt att dokumentera genom att skriva loggbok. Håkansson (2013) 

beskriver loggbok som en lämplig metod vid arbeten där det observation av 

kvalitativa värden har en stor roll. Det som legat till grund för dokumentationen har 

varit barnsamtalen i grupp och det jag har observerat. Kinge (2008) beskriver 

barnsamtal som en bra metod i arbete som kräver självinsikt. I det är det viktigt att 

barnet själv får styra samtalet medan jag bara hjälper till att utveckla deras tankar, 

med det i åtanke har utgått från breda och öppna frågor till barnen. Kinge menar 

också att det är bra om barnsamtal används kontinuerligt så att barnen hinner bygga 

upp en tillit och trygghet. I det här arbetets planerade dramapass har jag därför valt 

att avsluta varje pass med samtal.  

 

5.4 Etik 

 

Inför mitt utvecklingsarbete har jag skrivit ett missiv (Bilaga 1) som skickats ut till 

elevernas föräldrar. I brevet har jag berättat jag lite kort om mig själv och vad det är 

för utvecklingsarbete jag kommer att arbeta med på skolan. Vidare beskriver jag 

vilken sorts dokumentation jag kommer att utgå ifrån och försäkrar dom om att jag 

Planera

GenomföraObservera

Reflektera
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kommer följa dom forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2011). De 

punkterna från vetenskapsrådet som berörs i det här arbetet är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

framhåller jag genom att berätta om syftet med utvecklingsarbetet och att deltagandet 

är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att jag måste ha elevernas medgivande för att 

jag ska kunna observera dom i det här fallet är eleverna under 15 år vilket innebär att 

jag måste vända mig till föräldrarna genom ett brev där de som inte vill vara med har 

rätt att uttrycka det. Konfidentialitetskravet berörs genom att tydliggöra att inga 

individers identitet kommer att skrivas ut i utvecklingsarbetet. Slutligen ger jag en 

förklaring kring nyttjandekravet som innebär att de informeras om att det insamlade 

data bara kommer att användas i mitt examensarbete. I brevet har jag valt att inte 

använda mig av de fyra termerna för att hålla brevet kort och enkelt att förstå.  
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6 AKTION 
 

I följande kapitel beskriver jag arbetsmetodens fyra olika delar. I utförandet har jag 

planerat två aktioner som är Aktion 1 och Aktion 2.  

 

6.1 Planering 

 

Inför mitt arbete har jag behövt göra en nulägesanalys och den var delvis baserad på 

min tidigare vistelse på samma skola som sedan fastställdes under min senaste VFU 

då problemen fanns kvar. Inför mitt genomförande planerade jag två aktioner som är 

Aktion 1 – samlingar och Aktion 2 - dramapass. Aktion 1 innebar sporadiska 

dramaövningar vid samlingar och Aktion 2 var planerade dramapass som senare kom 

att kallas för ”dramalek”. På det viset ville jag försäkra mig om att utvecklingsarbetet 

skulle bli tillräcklig då jag hade mina tvivel huruvida dramapassen (Aktion 2) skulle 

lösa sig med en lokal som var tillräcklig för ändamålet. Det här upplägget var bra tror 

jag eftersom dramapassen var på fritidshemmet och samlingsövningarna under 

förskoleklasstiden där även de barn som inte går på fritids vara delaktiga i 

dramalekar även om det var i en mindre omfattning. Däremot kom mitt fokus att 

läggas allt mer på dramapassen längre in i arbetet då samlingsövningarna oftast hade 

en liten tidsmarginal. Min grundförutsättning för genomförandet av dramapasset var 

att följa Wahlström (1996) princip där alla ska kunna sitta i en ring för att kunna se 

varandra och även bli sedda. Jag tillämnade även hennes arbetsmodell och tycker det 

fungerade bra.  

Vid starten av mitt utvecklingsarbete hade jag bara planering klart för första aktionen 

där jag kunde välja mellan tre övningar. För den andra aktionen hade jag börjat se 

över lämpliga dramaövningar men fastställde planeringen först när jag fick tillgång 

till en lämpligt lokal, vilket var i mitten av veckan. Därefter kom vi på fritidshemmet 

överens om att dramapassen skulle ingå i veckoschemat måndagar och onsdagar 

under hela min vistelse med undantag för påskhelgen då dessa passen istället 

flyttades fram. Mitt val av aktiviteter utgick från att vara anpassade till arbetets syfte 

och utifrån de metoderna jag valt. En annan viktig faktor var att aktiviteterna skulle 

vara lämpliga för åldersgruppen och lokalerna.  

 

Aktion 1 - samlingar:  

Aktiviteterna för denna delen bestod av: 

Ställa upp i led: Eleverna får i uppdrag att ställa sig i ett led efter viss förutsättning 

exempelvis efter hårfärg, längt etc. Den enda regeln är att de bara får kommunicera 

icke-verbalt och ska göra det under tystnad.  

 

Tusenfotingen: Alla går i ett led med armarna på personen framför och bildar 

därmed en tusenfoting. Tusenfotingen (ledet) ska helst inte gå sönder och hållas 

intakt. Denna aktiviteten användes vi samlingar utomhus. Syftet med övningen är att 

få elevgruppen att samarbeta som en enhet och känna närhet med varandra.  
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Swish, Boing, Bang: En cirkelövning där deltagarna står upp och en person börjar 

skicka en swish till sin högra eller vänstra granne som sedan går runt i ringen. Boing 

är nästa steg där personen som får en swish kan skicka tillbaks den endast genom ett 

detta sätt. Bang innebär att den som fått en swish nu kan peka vem som helst i ringen 

och säga bang för att skicka vidare swishen. Denna övning använde jag mig av som 

en del i avslutet på förskoleklassen varje dag.  

 

Aktion 2 - dramapass: 

Dramapassen var frivilliga under fritidshemstiden och kunde ha max 17 deltagare då 

det bara fanns 17 lämpliga stolar (inkl. mig). Med lämplig menar jag stolar som inte 

är för otympliga och som går att använda i övningarna på ett säkert sätt. För de som 

ville vara med i dramapassen var det först till kvar som gällde, när det blev för 

många fick de tyvärr inte vara med. Eftersom jag redan planerat aktiviteter som 

krävde en stol till varje deltagare. Tidsramen för varje pass var tänkt till 30–40 min 

för att kunna genomföra alla de planerade aktiviteterna, men i praktiken blev passen 

50–60 min. Planeringen för detta var tänkt att halvvägs i arbetet gång gör en ny 

utformning på dramapasset, vilket senare ledde till fas 1 och fas 2. Under fas två 

tillkom nya aktiviteter som krävde lite mer av eleverna. Jag valde detta upplägg 

delvis för att min handledare tyckte jag skulle utveckla passen och jag lyssnade på 

det. Nedan visar jag det planerade upplägget för dramapassen. Övningarna beskrivs 

mer ingående i nästkommande avsnitt, genomförande. 

Fas 1, pass 1–5 

 

1. Information (sitter i en ring på mattan) 

2. Alla som/Tidningsleken 

3. Hela havet stormar (ingen åker ut) 

4. Följa handen 

5. Dansstop 

6. Samling/Reflektion (sitter i en ring på mattan) 

 

Fas 2, pass 6-9 

1. Information (sitter i en ring på mattan) 

2. Berättelsecirkel 

3. Alla som 

4. Hela havet stormar (ingen åker ut) 

5. Följa handen 

6. Dansring/Stopdans 

7. Samling/Reflektion  

 

6.2 Genomförande 

 

I det här avsnittet kommer jag beskriva genomförandet av mina aktioner och kommer 

även systematiskt redogöra genomförandet baserad på anteckningarna i loggboken. 

Under rubriken redogörelse skriver jag utifrån vilken dag under vistelsen som 

aktionen är genomförd. Totalt har jag varit 21 dagar på min VFU, resterande tre 

dagarna har varit helgdagar. Vidare beskrivs i det här avsnittet upp hur aktionerna 

fortlöpte genom de olika momenten.  
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När min sista VFU startade satta jag ganska igång omgående med min planering för 

Aktion 1. Vilket innebar att jag vid min första samling inför lunchen gjorde ställa 

upp i led och tusenfotingen med eleverna. Vid min första lässtund och avslut av 

förskoleklassen genomförde vi även Swish,Boing,Bam med bara Swish. Jag tyckte 

det var tillräckligt för första gången. Under kommande veckor var Swishleken 

återkommande, men jag gjorde inte tusenfotingen mer än bara en gång då den tog för 

lång tid. 

 

Under genomförandet ändrade jag aktivitetsplanen. De två olika faserna blev ett sätt 

för att höja svårighetsgraden och se hur det funkar. I början av fas ett var tanken att 

andra aktiviteten skulle vara tidningsleken, men efter att bara kört en gång beslutade 

jag mig för att ta bort den helt och bara köra alla som leken. Tidningsleken var för 

mycket tävling och därför ville ta bort allt som kunde förknippas med att de 

tävlade/utmanade varandra. Wahlström (1996) berättar att i gruppstärkande arbete är 

det bra att ta bort tävlingsmoment i aktiviteter där deltagarna kan åka ut, istället är 

det bättre att fokusera på gruppens prestation. Leken hela havet stormar är också 

omgjord för att som en grupp kunna hjälpa varandra att stå på stolarna. Följa handen 

är en tillitsövning som handlar om att följa och bli följd av en partner. Denna och 

föregående övning hade musik, livlig och lugn musik. Första gången vi gjorde 

övningen tog den lugna musiken slut under följa handen och en livlig dansmusik 

började. Barnen började av impuls att dansa på mattan och jag ville bejaka det och 

bestämde i stunden att vi gör dansstopp. Det kanske inte var en helt dum ide även om 

det var oplanerat. I en av aktivitetslitteraturen jag bar med mig menade den tyska 

kompositören och musikpedagogen Carl Orff (1895–1982) enligt Vesterlund 

(2015:14) att det är viktigt att vara lyhörd inför barns egna erfarenheter och den 

populärkulturen som tilltalar barnen för att höja deras delaktighet. Musiken som gick 

på råkade ju trots allt vara vinnaren i melodifestivalen 2017 vilket tillhörde barnens 

populärkultur.  

 

Dramapasset genomfördes totalt nio gånger vilket innebar två gånger i veckan med 

undantag i första veckan då det bara blev ett pass på grund av planeringen. Nedan 

beskriver jag hur dramapassen gick till med varje aktivitet som en egen rubrik. 

 

Information (sitter i en ring på mattan) 

När alla barnen hade samlats i lokalen bad jag dom sätta sig i en ring på golvet. 

Jag var tydlig med att beskriva hur man sitter i en ring, men jag la ingen 

värdering i om ringen blev bra. Jag frågade eleverna om de var nöjda och då 

kunde de se sig omkring och försökte göra formationen bättre. När de var nöjda 

med ringen gick vi vidare till då jag berättade min information. Efter det bad jag 

barnen att hämta varsin stol och sätta sig i en ring. 

 

Alla som/Tidningsleken 

Den här gången var jag noggrannare med att ringformationen var bra och kunde 

mer vara befallande i mitt uttryck till barnen. Första dramapasset jag höll var det 

tidningsleken vi gjorde, men det blev enda gången. Resterande tillfällena körde 

vi bara Alla som. Jag valde bort tidningsleken för det var lite för hetsigt även om 

genomförandet gick bra, men jag såg bättre potential i Alla som. 
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Hela havet stormar (ingen åker ut) 

Nu skulle deltagarna sätta stolarna i två parallellt led med stolsryggarna mot 

varandra. Därefter spelade jag musik och då skulle eleverna vandra runt stolarna 

(skeppet), när musiken stannade skulle alla upp på stolarna. Allteftersom 

plockade jag bord stolar vilket innebar att det blev trängre på skeppet och 

instruktionen var att de skulle hjälpa varandra att vara kvar på skeppet. Om 

någon inte fick plats förlorade hela gruppen. Den här leken körs annars med 

tvisten att den som inte får plats på en stol åker ut.  

 

 

Följa handen 

I den här övningen delades barnen in i par där de satta båda händerna mot 

varandra och den ena leder medan den andra följer. Fokus skulle vara på ens 

partner och rörelserna skulle vara långsamma. Efter en stund skiftar paren ledare 

och allt detta sker till lugn musik. 

 

Dansstop 

Jag spelar musik och barnen dansar, när musiken stoppas måste alla frysa. För att 

krydda det lite extra brukade jag säga att barnen tävlar mot mig. Om de som en 

helhet inte kunde var stilla fick jag poäng om de klarade av att vara stilla gav det 

poäng.  

 

Samling/Reflektion (sitter i en ring på mattan) 

Nu skulle vi precis som i början sitta i en ring på golvet. Instruktionen var 

densamma, när de var nöjda fick alla i ringen säga vad dom tyckte var bra/mindre 

bra och alla skulle lyssna på den som hade ordet.  

 

Berättelsecirkel 

Denna aktivitet tillkom i dramapasset under andra fasen. Övningen genfördes när 

vi satt i en ring. Jag började med ”Det var en gång” sedan fick nästa person 

utveckla berättelsen vidare under tiden som jag skrev ner. Övningen var över när 

vi hade gått ett helt varv och kände oss nöjda. 

 

Dansring 

Även denna aktivitet tillkom i fas två. En person i ringen dansar till musiken som 

spelas medan resten härmar. Så går det runt tills alla i ringen fått göra en gång.  

 

6.2.1 Redogörelse loggbok 
 

Under mina fem veckors genomförande av aktion 2 - dramapass blev det 9 pass med 

7-16 deltagare (16 stolar var max). De barn som fick vara med och delta var från 3 

förskoleklasser om totalt 60 barn. Under alla de 9 passen som hölls var nästan alla 

med vid något tillfälle med undantag för 2–3 barn som aldrig var med. Tiden för 

passen varierade mellan 30 min till drygt en timme. Pass åtta höll vi på strax över en 

timme och barnen ville fortfarande fortsätta när vi skulle avsluta. Jag var däremot 

slut och insåg att det tar mycket kraft av en som ledare att hålla ett dramapass 

metodiskt så länge. När det kommer till aktion 1 med dramaövningar vid samlingar 

var arbetet inte lika regelbundet. Faktum är att ju längre in VFU-perioden jag kom 

desto mindre genomförda aktiviteter blev det. Anledningen tror jag var för att det var 
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svårt att hitta lämpliga luckor i samlingarna. Trots det genomfördes aktiviteter inom 

denna dela vid fem tillfällen och då var det mestadels Swishleken.  

 

Nedan presenterar jag systematiskt genomförandet med stöd från min loggbok. 

Numret på dagarna står för antalet i min VFU vilket var 21 dagar. Med andra ord kan 

det ligga lediga dagar mellan vissa dagar som i exempelvis dag 14 och 15.  

 

Första veckan 

Dag ett började jag med Aktion 1 vid samlingen för att gå till lunchen. Vi började 

med aktiviteten ställa upp i led efter längd med kortast fram och längst elev sist. När 

det var klart gick vi över till att göra tusenfotingen och började gå till maten. 

Eleverna tyckte det var kul och var bra på att hålla ihop ledet, men det gick väldigt 

långsamt. Efter halva vägen fick det börja gå normalt igen. Noterar att 

högstatuselever ser sig längre än vad dom är. 

Dag tre genomfördes första dramapasset (1) kl. 14:20 med åtta deltagare.  i min 

loggbok har jag skrivit:  

”Personalen och eleverna är frågande kring vad dramapedagogik är. Begreppet drama verkar vara 

främmande. Jag säger att det är lekar som liknar dom som görs vid idrotten.”  

Dag fyra gjorde vi Swishleken första gången efter läsningen (11:50) i ca 10 min. 

Intresset från eleverna var bra. Eleverna som var vana att ta mycket plats fick jag vid 

upprepade tillfällen säga till. Till slut blev balansen väldigt jämn. ”Även de blyga 

barnen var hade stora leenden och ögon fyllda med glädje”  

Dag fem genomför jag ordna i led efter hårlängd. Resultatet blev bra förutom att 

eleven med högst status i klassen stod alldeles för långt fram i ledet i relation till 

hårlängd. Han stod före alla killar och ingen tycktes riktigt våga ifrågasätta.  

 

Andra veckan 

Dag sex var det dramapass (2) med 12 deltagare av dom är tre killar. Passar håller på 

i 40min. I avslutningen av dramapassen märker att flera elever söker kroppskontakt 

från mig och kramar mig. Jag vill bejaka detta och föreslår att vi ska göra en 

gruppkram.   

Dag åtta var det dramapass (3) med 10-13 deltagare som varar i 40 min. Jag börjar se 

att samarbetet blir bättre, eleverna är lite lugnare och mer inkännande. ”Märker att 

viss gemenskap börjar bli synlig. Vissa försätter leka med varandra efter passat”  

 

Tredje veckan 

Dag elva var dramapass (4) med 16 deltagare som varar i 50 min. Passet börjar 

oroligt med att ett barn börjar gråta för att fyra andra retar den. De får en varning, 

men en av de trotsar varningen och får därför lämna rummet. ”Idag är det många 

stökiga elever som är med och deltar. Intressant att se hur de ser efter sin egen krets 

och när det inte passar för dom vill de inte vara med längre” Ett gäng elever vill inte 

vara med efter hela havet stormar. De frågade först om lov och jag tillät dom. Jag 

hade en lägre toleransnivå på det stökiga gänget och ville inte att de skulle ha mer 
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uppmärksamhet än resten. Min handledare tycker jag skulle tvingat dom vara med 

till slutet. Noterat att samarbetet var bra även om det var rörigt.  

Dag 14 var dramapass (5) med 12 deltagare. Detta passa var framflyttad en dag och 

började runt 12:30. Denna dagen var min handledare och examinator med och 

kollade. Passet gick väldigt bra, i alla delar. Barnen hade en nästintill perfekt 

cirkelformation när vi satt. Leda handen övningen var exemplariskt bra. Det fanns 

två livliga elever med som gjorde den övningen med full närvaro.  

 

Fjärde veckan 

Dag 15 var dramapass (6) med de åtta mest hängivna deltagarna. Detta pass fick jag 

improvisera ihop då vi inte kunde vara i lokalen pga. föräldramöte. Istället fick vi 

vara i ett litet lekrum. Det var påsklov och min handledare tyckte jag skulle 

genomföra ett pass även om det var oplanerat och i ett väldigt litet rum. ”Man måste 

kunna vara flexibel” var mottot.  Detta tillfälle använder jag till att testa nya övningar 

som charader och improvisation. De hade svårt övningarna och jag var för dåligt 

förberedd på att kunna ge bra förutsättningar.  

Dag 17 var dramapass (7) med nio deltagare och varade 60 min. Nu hade jag planerat 

in några nya aktiviteter och kallade detta för fas 2 i genomförandet i dramapassen.  

 

Femte veckan 

Dag 19 kör vi Swish och många har längtat efter det, men får mycket tråkningar av 

högstatus killarna. De vill oftast utmärka sig mycket och när de inte får göra det blir 

det tråkningar istället. Jag ignorerar det och vi kör vidare. 

Senare är det dramapass (8) med 13 deltagare. ”Rörigt men kontrollerat pass, beror 

kanske på att många fler och nya killar är med. Däremot ser jag en utvecklad 

sammanhållning i kärngruppen som alltid är med.” 

Dag 21 var det dramapass (9) med 8 deltagare. Passet hade dålig uppslutning och jag 

saknade många från tjärngruppen som alltid brukar vara med. De kom fram senare 

och frågade när dramat börjar, men då hade de tyvärr redan missat. Var besviken på 

att övriga lärare inte tydligare informerat när det är skrivet i fritidsschemat varje 

vecka. Det här passet fick mig att inse hur betydelsefulla dom dedikerade deltagarna 

är för dramat. Idag var det som att börja från början då det var så blandade elever 

som deltog.  

 

6.3 Observation 

 

Under arbetets gång har jag regelbundet fört anteckningar i en loggbok. I mitt synsätt 

har jag försökt vara så objektiv som möjligt. Vidare har jag även fört 

gruppdiskussioner med barnen oftast i slutet av varje dramapass. Problemet har 

däremot varit att hålla en genomtänkt och noggrann observation när jag själv många 

gånger deltar och efter passen väntas man gå in i verksamheten igen. Det hade varit 

bra om det funnit en extra lärare som varit med och observerat som jag skulle kunna 

diskutera med. Studien som Wee (2009) gjorde där han var det observerande ögat 

medan en dramapedagog genomförde passen med elever känns mer tillförlitlig än 
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mitt tillvägagångssätt. Sen kanske man inte kan förvänta sig att någon annan ska vara 

ett extra observerande öga åt en. Nu är min känsla att väldigt mycket av 

observationen vilar på mitt perspektiv och gruppdiskussionen med barnen. Under 

samtalet med barnen gick det inte att föra anteckningar, då förlorade jag kontakten 

med dom. När jag lyfte problemet med min VFU-handledare fick jag förslag på 

alternativa hjälpmedel såsom fotografera och filma, men att använda dom metoderna 

vore att bryta min etiska plan som inte tog upp någon av dom alternativen i brevet till 

föräldrarna. Därför fortsatte jag mitt arbete på samma bana även om observationens 

metod inte kändes tillfredställande. Istället fick jag försöka hitta en lämplig tid efter 

passen för att tänka igenom och anteckna. En form av dokumentation jag utvecklade 

som gick snabbt var figuren nedan. Genom att rita formationen av hur vi satt under 

passen kunde jag enklare återkoppla till dessa senare utan att behöva formulera mig i 

ord. 

 

 

Modell ovan visar antalet dramapass som är totalt 9st. Varje nummer står för respektive dramapass. 

Under passnumret finns figurer med prickar som symboliserar hur elever och läraren (jag) sitter i för 

formation uppifrån. Läraren är den gråa pricken som är längst ner på varje figur. Resultatet är 

framtagen genom observation och syftar till första sittningen i varje dramapass. I mitten av varje 

formation står antal personer som deltog exkl. mig själv. Modellen är baserad på vad jag mins efteråt 

och är därmed ingen exakt observation.  
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6.4 Reflektion 

  

Reflektionen i arbetet skedde sporadisk och hade ingen egen avsatt tid. När jag skulle 

föra mina anteckningar kände jag många gånger att jag inte hunnit reflektera 

tillräckligt för att få en utförligare dokumentation. I övrigt reflekterade jag mycket 

hela tiden. I det här avsnittet går jag igenom resultatet från  

 

6.4.1 Resultat 
 

Resultatet bygger huvudsakligen på mina observationer och samtal med barnen. 

Utöver det även samtal med lärarna, men detta har mer handlat om barnen i den 

allmänna verksamheten under förskoleklassen och fritidshemmet. Den största 

förutsättningen för mitt resultat har varit dramapassen där jag kunnat föra en 

diskussion med gruppen och har god tid för att observera. De sporadiska drama 

aktivisterna som genomförts vid samlingar har jag tyvärr bara min egen observation 

att utgå ifrån.  

 

Aktion ett – Dramaövning vid samlingar 

Den största upptäckten jag gör här är under Swishleken. Denna aktivitet 

genomfördes vid fem tillfällen i helklass med barnen i förskoleklassen. Det jag 

kunde se var att de blyga och försiktiga eleverna sken upp av glädje och följde ivrigt 

med blicken de andra. Däremot visade högstatuselever som i den här klassen är några 

av killarna en viss frustration över att de inte får ta mer plats än de är vana vid. De 

försöker att ta över leken ibland genom att bara passa swishen i sin kompisgrupp, 

men då såg jag till att bryta det. Detta ledde till en uppgivenhet hos deras ledare 

samtidigt som han förlorade kontrollen och inflytandet över de andra vännerna. 

Denna elev tyckte till slut inte att aktiviteten var kul och visade tråkningar, men det 

valde jag att ignorera för att fokusera på de övriga i gruppen. Wahlström (1996) talar 

om en brytpunkt hos individer i en grupp där vi kan låta oss själva vara sårbara först 

när vi känner trygghet. Jag kunde se tendenser till detta. När de gäller de blyga 

eleverna i klassen tror jag tryggheten kom när jag dämpade de 

uppmärksamhetssökande eleverna. Till slut följde många av dessa elever med i 

normen medan de bara var en till två elever som visade uppgivenhet genom att visa 

sig vara uttråkade. Jag tror att deras brytpunkt var nära och hade jag genomfört 

aktiviteten fler gånger hade de till slut släppt på sin tuffa attityd och öppnat upp sig. 

En annan observation var att jag som ledare var tvungen att hela tiden ha full 

kontroll. Vid tillfällen då förbisåg de tuffa elevernas utsvävningar märkte jag hur 

osäkerheten hos de blyga eleverna kom tillbaka.  

 

Något annat uppseendeväckande jag observerade under aktiviteten ställa upp led var 

vilka som tog på sig rollen som ledare. Det intressanta var att tjejerna vågade träda 

fram mera här genom sin icke-verbala kommunikation. Det tråkiga var att de inte 

riktigt vågade stå på sig mot dom allra tuffaste killarna då dessa gav dåligt gehör för 

deras vilja. Generellt var hela gruppen fokuserad under denna övningen. Ordningen 
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var inte alltid perfekt, men syftet med aktiviteten var samarbete och kontakt 

sinsemellan och det löste de bra. 

 

Aktion två - Dramapass  

I mitt genomförande av de totalt nio dramapassen kunde jag konstatera att de barn 

som var mest återkommande visade tydligast utveckling. Denna gruppen beskriver 

jag som kärngruppen som till större del bestod av barn från min förskoleklass och 

några enstaka från de andra klasserna. De här eleverna visade tydlig utveckling i sitt 

tålamod till mig och sina kamrater. Deras självförtroende höjdes både inför mig och 

deras kamrater genom att de visade på en större handlingskraft och vilja att 

kommunicera med andra. Det fanns en stökig elev med också i den här gruppen, men 

han blev hela tiden bättre på att visa hänsyn även om det var svårare för honom. När 

vi genomförde dansring visade det sig att han var väldigt bra på att dansa och fick det 

bekräftat av de övriga senare i gruppdiskussionen vilket gjorde att han växte och 

fortsatt att delta. Tyvärr var självbilden hos den här killen inte så bra och kunde lätt 

bli influerad av dom tuffa killarna. Vid ett tillfälle på skolan hörde jag några av dessa 

killarna saga att drama är till för tjejer och den dagen ville inte den här eleven vara 

med trots mina försök att övertala. 

 

När jag ser till den stora bilden med samtliga deltagare i dramapassen inser jag 

vilken betydelse tjärngruppen har haft för de övriga eleverna. De har varit som en bra 

förebild för de eleverna som valt att delta sporadiskt i dramapassen. Jag arbetade 

aktivt med Wahlström (1996) modell för dramaundervisning och efter ett tag var 

kärngruppen väl insatta i den själva och ville gärna berätta för de sporadiska 

deltagarna om hur vi arbetar. Att se det var ett kvitto på att jag delvis hade lyckats. 

Detta gjorde även mitt arbete lättare, tack var det relationen jag utvecklat med 

kärngruppen. Vi ett tillfälle i slutet av min VFU-period hade jag bara sporadiska 

deltagare pga. en missuppfattning och då föll mitt resultat en aning. Jag tror att den 

här sortens arbete kräver kontinuitet eller som i mitt fall då jag i slutet blev beroende 

av min kärngrupp för att nå högre resultat. 

 

6.4.2 Samtal med elever och lärare 
 

Som tidigare nämnt fördes samtal med eleverna efter varje dramapass. Resultatet var 

inte så givande som jag trodde, många gånger behövde barnen tänka till länge och 

när jag hjälpte eleverna i tankarna kändes det inte som jag fick fram deras genuina 

tankar. Något som ändå är intressant under samtalen är att följa elevernas 

kroppsspråk vilket också sade mycket även om de verbalt inte uttryckte sig så 

nyanserat.  

 

Samtalen med lärarna var på en allmän nivå under den övriga verksamheten 

exempelvis under den fria leken utomhus, eftersom inga av lärarna var närvarande 

under mina genomföranden. Vid undantagsfall kunde min handledare vara med en 

liten stund, på grund av det var det svårt att föra direkta samtal kopplade till mina 

genomföranden. Det mest givande samtalet hade jag i slutet av min VFU, med en av 
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kollegorna som jobbade i parallellklassen. Han var förvånad över att vissa av barnen 

på rasten hade blivit mycket bättre på att hoppa hopprep med varandra och att det 

kom som en överraskning för honom då han inte kunnat observera någon 

utvecklingskurva på det och menade att det skett så hastigt. Majoriteten av de barnen 

hade vid flera tillfällen varit med i mina dramapass och många tillhörde den så 

kallade kärngruppen. Jag vill dra slutsatsen att dramapassen har hjälp de här eleverna 

att lita på sin förmåga och våga inför varandra.  

 

I samtalen med barnen kunde frågeställningarna var följande: 

Vad var bra/mindre bra? 

Det generella svaret var att de tyckte att aktiviteterna var roliga, men många hade 

åsikter om ”hela havet stormar” där en del tyckte den var läskig, medans andra tyckte 

den var svår. Här frågade jag vid flera gånger om vi skulle byta ut denna aktiviteten 

mot något annat men då var majoriteten väldigt bestämd över att den skulle vara kvar 

och att det var den mest utmanande aktiviteten. Jag är glad att de ville ha kvar denna 

aktiviteten då den var viktig för arbetets syfte. Sen tror jag eleverna tyckte om ”hela 

havet stormar ” för att den innehåll mycket kroppskontakt och även om eleverna inte 

uttalade det kunde jag göra den tolkningen.  

Det som upplevdes som dåligt var när alla kastade sig över stolarna i ”hela havet 

stormar” vilket gjorde att vissa blev rädda för att skada sig. Senare i arbetet togs det 

bekymret inte upp, då var det mer ”leda handen” som de tyckte var dåligt eftersom 

det var tråkigt. Den inställningen var ganska ihållande genom arbetet.  

Har ni lärt er något?  

I slutfasen försökte jag ställa frågor kring om vi lärt oss något eller blivit bättre på 

något. Jag försökte leda in dom på arbetets syfte, men det var svårt för dom att förstå. 

Det var svårt för eleverna att diskutera kring dom frågorna. Jag kan inte säga att det 

konkret gav mig något. Kanske hade jag behövt förenkla frågorna eller använt en 

annan metod. Ett bra alternativ kunde ha varit att komplettera med individuella eller 

par intervjuer. 

 

6.4.3 Sammanfattning av utfall 
 

Resultatet av den här studien pekar åt samma håll som den tidigare forskningen även 

om slutsatsen är i en begränsad grad. Då elevomfånget inte varit tillräckligt stor 

under dom planerade passen och saknat kontinuitet är det svårt att se att processen 

gett utslag i hela verksamheten. Däremot har jag kunnat se en tydlig utveckling åt 

rätt riktning hos de elever som återkommande har varit med och deltagit. Det jag kan 

se är att dessa elever har utvecklat en bättre vi-känsla och vågar ta för sig mer. De 

elever som har tuff attityd visar istället tendenser på en bättre lyhördhet men också 

en öppnare personlighet gentemot mig och kompisarna från dramapassen. Vidare kan 

det finns transfereffekter som visar sig i leken, exempel på detta är när de hoppar 

hopprep och att de under övriga leken vågar vara mer fysiska med varandra 

framförallt mellan killar och tjejer. Tyvärr vågar jag inte dra allt för stora slutsatser 

då mycket handlar om mina tolkningar av det jag har observerat. Stukát (2011) 
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menar att i den här sortens forskning med mjuka värden kan det i vissa fall finnas 

andra faktorer som lett till förnedring och att vi gör feltolkningar. 
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7 DISKUSSION 
 

Den här studien har delvis bevisat att dramaundervisning kan stärka vi-känslan bland 

elever, men inte så tydligt som jag hade hoppats på. Genomförandet av studien tror 

jag var lyckat, framförallt de planerade dramapassen. Däremot var det svårt att mäta 

resultatet. En annan nackdel var att dramapassen alltid var under fritidshemtiden, 

vilket ledde till att barnen kunde bli hämtade mitt i passen eller bara gå därifrån. Jag 

hade från början bestämt att det skulle vara frivilligt deltagande. Kanske hade 

resultatet visat sig tydligare om dramapassen var under den obligatoriska skoltiden. 

Alternativet hade varit att deltagarna måste vara med under hela passet, men hur 

hanterar jag då de som absolut inte vill vara med mitt i passet eller de elever som blir 

hämtade av föräldrar? Rasmusson & Erberth (2008) menar att deltagandet ska vara 

frivilligt och att elever som inte vill vara med i en aktivitet ska kunna titta på och att 

man i så fall gör nya försök att bjuda in eleven. En annan faktor som inte får 

glömmas är att deltagarna gick i förskoleklass vilket krävde noggrannare planering 

från mig. Kanske hade jag kunnat planera det hela ännu bättre. Tidsramen för denna 

studie har varit fem veckor och i jämförelse med studien som Wee (2009) gjorde på 

nio veckor framstår det som kanske en aning för kort tid. Hans studie bygger även på 

en ”dramaspecialists” undervisning. Jag kände mig relativt trygg i min 

dramaundervisning i det planerade genomförandet, men jag kände ibland osäkerhet. 

Frågor jag ställde mig var: 

• Hur länge ska vi göra varje aktivitet? 

• Hur vet jag att aktiviteten är utmanande och inte tråkig? 

• Hur löser jag konflikterna som uppstår utan att tappa fokus på resten av 

gruppen? 

• Hur kan jag hålla kvar eleverna som inte vill vara med? 

I början var frågeställningarna hos mig många, men under arbetets gång blev jag 

tryggare i min roll. Hindren och frågeställningarna blev rutin och jag hade hunnit 

bygga upp en handlingsrepertoar. Det gav mig en tydlig förståelse för forskningen 

om att kunskap för området är viktigt för att kunna genomföra kvalitetsarbete. Jag 

tror att som oerfaren lärare inom drama finns det mycket hjälp att ta till i litteraturen, 

ett exempel på det är undervisningsmodellen av Wahlströms (1996:34). Den följde 

jag stundtals noggrant och ibland kunde det bara handla om vissa punkter. Ibland 

kunde jag känna mig tråkig och tjatig när jag var så upprepande, men det gav resultat 

och till slut hjälper eleverna varandra. Att se elever ta till sig det jag lärt ut och sedan 

instruerar kompisarna som var med för första gången var intressant att se.    

 

En annan aspekt som gör resultatet i detta arbetet svagt är att deltagandet var relativt 

lågt. Önskvärt hade varit om fler elever hade deltagit, men frågan är om resultatet 

hade blivit bättre för det. Under dramapassen var jag alltid ensam lärare och kanske 

var det bra att antalet elever var lågt. Nu var det en skara på ca åtta elever som 

ganska ofta deltog. Tyvärr förde jag ingen dokumentation på vilka elever som deltog 

när och hur många gånger. En sån statistik hade kunnat ge ytterligare information.  
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7.1 Didaktiska implikationer 

 

Skulle ett liknande arbete implementeras inom skola eller fritidshem tror jag det 

krävs större engagemang från kollegor och hela arbetslaget. Wee (2009) drar 

slutsatsen i sin studie med dramapedagogik att det krävs utbildning och engagemang 

från hela arbetslaget för att nå märkbart resultat. Vid närmare eftertanke hade jag 

kanske kunnat förberett lärarna på arbetslaget bättre inför mitt utvecklingsarbete. 

Eftersom jag redan i min nulägesanalys visste att intresset och kunskapen för drama 

var begränsad. Fritidshemmet jag var på jobbade begränsat med styrda aktiviteter 

och levde kvar mycket i den fri lekens lärande. Jag vet att det är nyligen som de har 

börjat förhålla sig till de nya styrdokumenten i Skolverket (2016) för fritidshemmet 

vilket kanske inte är så konstigt trotsallt då de är mitt i en övergångsperiod. I min 

slutsats delar jag ståndpunkten som Wee (2009) har och tror det är nödvändigt med 

ett större engagemang från arbetslaget. Däremot vill jag klargöra att brist på 

engagemang även kan bero på okunskapen som Fredriksson (2013) talar om och att 

de av den anledningen inte kunde engagera sig. Jag känner likadant inför ämnen som 

jag saknar kunskap inom exempelvis musik. Hade jag däremot blivit erbjuden att få 

lära mig grunderna i gitarr eller piano hade jag känt en helt annan öppenhet inför ett 

sånt projekt. Med detta sagt är jag tveksam till om mitt uppstartade arbete kommer 

leva vidare på skolan som jag var på.  

 

Vid liknande forskning är min rekommendation att ha en bättre utformad 

observations metod genom antingen tekniska hjälpmedel eller att vara mins två som 

gör studien där en genomför aktiviteterna medan den andra observerar. Sen är det 

viktigt att genomföra aktionen på så bred front som möjligt och då måste man se 

över vilka tider under verksamheten som är bäst lämpad för det.  

 

7.2 Förslag på ny forskning 

 

Förslag på forskning är att på prov bygga upp en hel verksamhet kring exempelvis 

estetiska lärprocesser eller entreprenöriellt lärande med drama som en del i detta för 

att sedan jämföra resultatet med en traditionell skola. Jag tror att detta området är 

aktuell i vår nutid och inte minst framtiden där samspelet i en grupp och individers 

självkänsla är eller kommer att bli viktiga frågor. Idag talar den allmänna median om 

ökad psykiska ohälsa och sociala fobier, kan det finnas samband?  Detta menar 

iallafall Zygmunt Bauman i Njutafilms (2016) genom att vi idag har det lättare än 

någonsin att fly undan konflikter och därmed saknar tillräckligt med erfarenhet när vi 

väl hamnar i utmanande möten med andra människor. En av anledningarna tros vara 

digitaliseringen och det individcentrerade samhället som vuxit fram särskilt i 

västvärlden.  
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Bilagor 

Messiv 

 

Hej föräldrar! 

  

Jag heter Alek Mestan och läser sista terminen på utbildningen till lärare vid 

Linneuniversitetet Kalmar med inriktning fritidshem. En del av er känner säkert 

redan till mig sedan förra praktiken som var i slutet av 2016.  

 

Den här gången kommer min praktik vara sammankopplad till mitt examensarbete 

som kommer vara ett utvecklingsarbete med drama i syfte att öka vi-känslan hos 

eleverna. Ett utvecklingsarbete innebär att testa något nytt för att se om det kan leda 

till en förbättring. I detta fall handlar det om eleverna genom dramaövningar kan få 

en bättre vi-känsla i klassen.  

 

Utvecklingsarbetet kommer att gå till som så att vi kommer börja med dramalekar 

för att göra samlingarna mer intressanta och på fritidshemmet kommer det erbjudas 

längre pass med dramaaktiviteter för de som vill. Detta kommer ske två till tre 

gånger i veckan. Syftet med dramalekarna är att öka barnens trygghet i gruppen och 

även deras egen självkänsla.   

 

Under arbetets gång kommer jag att föra samtal med eleverna, er föräldrar, och med 

lärarna. Jag kommer också att dokumentera, föra anteckningar av det jag ser och 

upplever. Detta gör jag för att lättare kunna återkoppla senare i mitt examensarbete.  

 

I min dokumentation komma alla individer behandlas i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att jag inte kommer skriva 

ut någons namn i dokumentationen eller i det färdiga arbetet. Det är också helt 

frivilligt för alla individer att vara med i övningarna och dela med sig av sina tankar. 

De som inte vill vara med i mitt utvecklingsarbete behöver alltså inte delta. Har ni 

frågor kan ni kontakta antingen mig eller min handledare X.  

 

Min praktik startar 27:e Mars och kommer vara fem veckor fram. Jag ser fram emot 

att få träffa er alla igen.  

 

 

Tack på förhand! 

Alek Mestan, mail och telefonnummer  


