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ABSTRAKT  
Opportunities and obstacles with drama as a teaching method in afterschool programs. 
 

Det utvecklingsinriktade arbetet syftar till att stärka en elevgrupp genom 

dramapedagogik. På fritidshemmet där utvecklingsarbetet utfördes går elever i 

förskoleklass upp till årskurs två. Målen med arbetet är att erbjuda en variation av 

dramaövningar med syfte att stärka gruppen, ge eleverna verktyg att hantera konflikter på 

ett konstruktivt sätt och att identifiera pedagogiska möjligheter och hinder med drama som 

verktyg. Med stöd av aktionsforskningsspiralen genomförs aktionen under tre veckor vid 

nio olika dramapass som dokumenterades genom processprotokoll och observationer. I 

utvecklingsarbetet används semistrukturerade intervjuer och samtal, både med lärare och 

elever, samt elevernas loggböcker till för- och efterarbetet. Aktionen visar att drama som 

verktyg kan erbjuda ett bättre gruppklimat som ett återkommande inslag i verksamheten. 

Identifierbara hinder är avsaknad av anpassad lokal för dramaövningar, tid för planering 

samt vilja. Det måste finnas ett genuint intresse och kunskap hos lärarna för att använda 

drama som verktyg i en fritidshemsverksamhet. 
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1 INTRODUKTION 

Vi har tagit del av Skolinspektionens rapport (2016) där den skola som utvecklingsarbetet 

utfördes på fick påbackning på en plan mot kränkande behandling. Motivet till påbackningen 

var att skolan inte uppfyllde författningens krav. Under praktikperioderna observerades 

grupperingar på fritidshemmet och det uppstod mycket konflikter på grund av dem. I 

utvecklingsarbetet har vi haft fokus på att öka grupptillhörigheten på fritidshemmet genom 

dramapedagogik. Under praktikperioderna har det inte förekommit drama som arbetssätt, 

vilket kan bero på att dramaämnet inte finns kvar i kursplanen. Drama är ett multimodalt 

verktyg där information inhämtas med hjälp av flera sinnen. Fritidshemmets undervisning har 

friare ramar än skolan vilket möjliggör att enklare få in multimodala verktyg. Uppstår en 

händelse kan eleverna gestalta denna med hjälp av forumspel för att både se och prata om 

händelsen. Genom att tillsammans utföra dramaövningar skapas en social gemenskap som går 

att arbeta vidare med i syfte att stärka gruppen. Heggstad (2014) menar att lärandepotentialen 

är hög vid dramaundervisning eftersom både estetiska, affektiva, kognitiva, fysiska och sociala 

förmågor aktiveras. I drama interagerar och kommunicerar människor, både med kroppen och 

rösten, och lär genom upplevelse. Utifrån skolinspektionens rapport kunde vi se att 

utvecklingsarbetet var högst aktuellt. 

Utvecklingsarbetet har tagit stöd från syfte och centralt innehåll från styrdokumenten: 

Syfte: 

"Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte 

och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt 

ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara" (s.24) 

Natur och samhälle: 

”Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur 

gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt” (s.26) 

Språk och kommunikation: 

”Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden 

kan uppfattas av och påverka en själv och andra” (Skolverket, 2016. s.25) 

Vi har använt drama som verktyg genom att erbjuda en klass på fritidshemmet olika övningar 

där vår förhoppning var att kunna stärka elevgruppen och försöka bidra till att det uppstår 

mindre konflikter. De olika övningarna hade en progression för att skapa en stabil grund innan 

vi genomförde övningar som var av känsligare karaktär. Enligt Heggstad (2014) ska övningar 

som används i dramapedagogik engagera deltagarna och få dem att känna meningsfullhet. 

Övningarna bör vara anpassade efter storlek på grupp och ålder på de som medverkar. Med 

hjälp av dramapedagogik går det att identifiera sig med situationer, figurer som används i 

undervisning och relationer mellan människor. 

Hellspong (2008) beskriver hur människan har som grundläggande behov att få tillhöra en 

gemenskap. Genom att leva samman med en grupp som är lik oss själva och del av samma 

kultur ökar chansen att skapa en gemenskap. För att kunna utvecklas, få mening och känna 

samhörighet krävs att människor är del av ett socialt sammanhang. I en grupp finns det många 

likheter i beteendet och människor skapar vanor som leder åt samma riktning. Vidare skriver 

Hellspong (2008) att något som är naturligt i alla grupper är att det uppstår konflikter. 
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En konflikt är komplex då två parter bakom konflikten har olika intressen, förutsättningar och 

utgångspunkter men likväl behöver båda respekteras. Genom att lära sig att förhandla i 

konflikten ökar parternas förståelse för varandras åsikter. Att känna total trygghet innebär att 

våga uttrycka sina åsikter, vara med och bestämma, ta ansvar och våga prova nya saker. Det 

innebär även att våga vara sig själv, acceptera bra och mindre bra sidor hos sig själv, våga 

lyckas, våga berätta om önskningar i grupp och att vara generös samt se till andra och sig själv. 

Wahlström (1996) menar att personal på skolor bidrar till elevernas känsla av trygghet, dels 

beroende på vilka attityder personalen har men också på lärmiljön. Personalens uppdrag är att 

undervisa, men även stärka elevernas självförtroende (ibid). Med stöd av dramaövningar är 

förhoppningen att stärka gruppen och öka grupptillhörighet för eleverna. Ambitionen är att 

skapa trygghetskänsla, då både individen och gruppen stärks.  

Enligt Skolverket (2016) ska omsorg, utveckling och lärande utgöra en helhet för 

undervisningsbegreppet i fritidshemmet. Det ska finnas variation på undervisningen i 

fritidshemmet för att alla elever ska utvecklas och utmanas. Där ska omsorg och lärande 

samordnas med olika arbetssätt, lärmiljöer och uttrycksformer som eleverna erbjuds. En tanke 

med fritidshemmets undervisning är att eleverna ska hitta sin identitet med hjälp av aktiviteter 

genom en meningsfull verksamhet och genom samspel med andra. Eleverna ska utvecklas 

socialt, kognitivt och kommunikativt. Rasmusson och Erberth (2016) menar att 

dramapedagogik handlar om att läraren fokuserar på elevens sociala och kreativa utveckling. 

Då dramapedagogik behandlar olika uttrycksformer såsom teater, rollspel och improvisation 

möjliggör det elevens förmågor socialt och kognitivt. Genom användning av dramapedagogik 

utvecklas eleven till att uttrycka sig, kommunicera, ta ställning samt utveckla sin 

samarbetsförmåga (Rasmusson & Erberth, 2016).  

Det finns likheter mellan drama och lek eftersom båda handlar om fiktion och spel. En lek 

handlar om att barnen initierar denna själva medan drama är något pedagogiskt som leds av 

läraren. Drama har tydliga pedagogiska intentioner, medan lek för barn är något spontant som 

sker utan lärarens styrning. Dessa två kan dock gå hand i hand eftersom dramaövningar ofta 

följer med i efterföljande leksituationer, där eleverna kan fortsätta och utveckla dessa vidare. 

Lek kan också locka fram och inspirera till drama (Heggstad, 2014). Kane (2015) har bedrivit 

aktionsforskning för att undersöka vilken plats leken har i fritidshemmet. Resultatet av studien 

var att många lärare kände att de inte lät leken ta tillräckligt med utrymme för de var inrutade 

på skolans sätt att undervisa. Genom Kanes aktioner fick både elever och lärare insikt i vilken 

potential det finns i leken.  

I Skolverket (2016) återfinns mål om skapande genom bland annat uttrycksformen drama som 

ingår i fritidshemmets undervisning. Vidare står det om hur elever ska ges möjlighet att 

utveckla goda relationer till kamrater för att få känna en trygghet i gruppen. Hellspong (2008) 

problematiserar individens behov i relation till vad gruppen behöver med fokus på 

samhörighet. Förhandling menar Hellspong handlar om att se både till det individuella behovet 

samtidigt som det finns respekt för vilka behov gruppen behöver. Om elever kan visa 

ställningstaganden samt engagemang i gruppen kan grupptillhörigheten öka och individen blir 

en del av gruppen. Även Wahlström (1996) framhåller om en elev inte känner delaktighet i en 

grupp kommer de att skapa konflikter, sabotera arbeten eller påverka omgivningen destruktivt 

bara för att få illusionen av delaktighet. Om eleverna känner delaktighet, utan att skapa 

konflikter eller sabotera i gruppen, växer deras trygghet och självtillit vilket resulterar i att de 

vill vara med och ta beslut (Wahlström, 1996). 
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1.1               Nulägesanalys  
På den skola där utvecklingsarbetet genomförs finns ca 400 elever varav 72 elever är inskrivna 

på det fritidshem där aktionerna ska äga rum. Fritidshemmet består av förskoleklass, årskurs 

ett och två. Det är en mångkulturell skola där svenska som andraspråk är vanligt. Eleverna 

kommer från olika socioekonomiska bakgrunder och det finns skilda förutsättningar för 

eleverna på fritidshemmet. Vid den semistrukturerade intervjun som genomfördes med två 

fritidshemslärare talade de om en av skolklasserna som går på fritidshemmet där det ofta 

uppstår konflikter som kan sluta i slagsmål. Dock uppstår konflikterna mestadels under skoltid 

på raster, men det är något som bekymrar lärarna i fritidshemmet. Den av fritidshemslärarna 

som följer skolklassen i fråga förklarar att konflikterna ofta uppstår vid lek eller när någon 

puttar för hårt eftersom eleverna missuppfattar situationen. Deras uppfattning är att den andra 

"gör allt med mening". Fritidshemsläraren anser att eleverna inte har någon förståelse för andra 

utan är väldigt självcentrerade. Det vi observerade var att det ofta blev missförstånd mellan 

eleverna, antingen struntade de i varandra eller hamnade i en konflikt. När vi genomförde 

samtal med några av eleverna i skolklassen framkom det att de bråkar med varandra ibland och 

att bara en av sju visste vad drama innebar. Vi anser att dramaövningar kan vara ett bra sätt att 

öka elevernas gemenskap då de skulle få umgås på ett lättsamt sätt. 
Aktuell forskning visar att genom användning av drama i undervisningen går det att arbeta med 

konflikthantering på ett sätt som involverar eleverna. Det är ett kreativt sätt som möjliggör att 

eleverna får vara med i övningarna själva och skapar en större förståelse för eleverna, till 

skillnad mot samtal med lärarna. Eleverna får använda sig av flera sinnen och vara aktiv i sitt 

eget lärande (Öfverström, 2006).  

För att orientera oss om hur skolan arbetar med drama genomförde vi, som ovan nämnt, en 

semistrukturerad intervju med två fritidshemslärare, dels om det förekom drama som arbetssätt 

och även hur deras syn på drama såg ut. I intervjun med fritidshemslärarna var responsen 

positiv kring tankar och upplägg av utvecklingsarbetet. En av fritidshemslärarna berättade hur 

bra och viktigt det var att använda sig av drama, men att tiden inte finns i den dagliga 

verksamheten på grund av antal inskrivna barn i förhållande till personalstyrka. En annan 

uppfattning var att det även kan bero på att intresset inte finns. Då intresset saknades valde 

fritidshemmet andra arbetsområden. En bidragande faktor till att välja bort drama var att de 

anser att det var svårt att komma på övningar och att de upplevde att de saknade kunskapen 

inom området. Trots att fritidshemmet inte arbetade med drama ansåg de att utvecklingsarbetet 

var lämpligt då de hade planer att påbörja arbete med värdegrunden. Vidare framhåller 

fritidshemslärarna att drama kan leda till sammansvetsning av elevgruppen samt minska 

konflikter, då de arbetar mot ett gemensamt mål, och att eleverna skulle få upp ögonen för 

varandras olikheter och åsikter. Utöver dessa intervjuer samtalade vi även med en dramalärare 

som hjälpte oss med upplägg inför dramapassen.  
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2 SYFTE 

Syftet med följande utvecklingsarbete är att öka grupptillhörigheten. Genom att använda drama 

på fritidshemmet är vår förhoppning att eleverna ska utveckla en trygghetskänsla till varandra, 

vilket kan leda till en känsla av grupptillhörighet. Grupptillhörigheten kan bidra till ändrade 

gruppkonstellationer, färre konflikter och en öppenhet mellan eleverna.  

 

Utvecklingsarbetets mål:  

• Erbjuda en variation av dramaövningar som har till syfte att stärka elevgruppen 

• Att ge eleverna verktyg att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt 

• Identifiera pedagogiska möjligheter och hinder med drama som verktyg 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
Följande genomgång av tidigare forskning består av fyra teman. Dessa är; Dramapedagogik 

som verktyg, Trygghet, Samspel i grupp och Konflikter. 

  

3.1                Dramapedagogik som verktyg 

Rasmusson och Erberth (2016) beskriver begreppet drama med ordet handling som inbegriper 

att handledning står i centrum. Med hjälp av roller och rollspel dramatiseras eller gestaltas en 

handling. Drama har använts under många hundra år och har från början visat sig vara 

framgångsrikt för minnesträning samt att påverka sinnena för de som utövar drama. I dagens 

dramapedagogik ligger fokus på den pedagogiska inriktningen samt elevers sociala och 

kreativa utveckling. Drama har funnits i skolans värld sedan mitten av 1960-talet dels som 

valbart ämne och dels som dramapedagogiskt arbetssätt i olika ämnen. När grundskolan 

infördes lade läroplansförfattare stor vikt vid användning av dramatisk verksamhet i 

undervisningen. Anledning till användning av drama var för att kunna uppnå elevers sociala 

och personliga fostransuppdrag. Det fanns möjlighet att välja drama som ämne på gymnasiet 

tidigare, det som numera är det estetiska programmet (ibid). 

 

I Öfverströms (2006) forskning, av intervjuer med verksamma lärare, har det framkommit att 

drama tränar elevers kommunikativa förmågor med hjälp av olika estetiska uttryckssätt. Även 

elevers kreativitet utvecklas i relation till lärande. En ytterligare framgångsfaktor genom drama 

är att eleven ansvarar över sitt eget lärande. Slutligen får eleverna förutsättningar att utveckla 

förmågor som de har nytta av för resten av livet. 

 

Genom observationer, textanalyser och intervjuer har Jacquet (2011) i sin studie visat att 

rummet, de olika rollerna och den rekvisita som används under dramaövningar kan stödja 

identitetsskapande och ge sammanhang. Elever får associera till situationer eller karaktärer de 

känner till och därigenom kommer många idéer till det som ska gestaltas. Elevers kreativitet 

ökar samtidigt som de skapar någonting tillsammans med sina kamrater. Sternudd (2000) 

menar att olika perspektiv på dramapedagogik kan ge elever olika verktyg som hjälper dem att 

undersöka verkligheten. Fokus ligger på erfarenheter, konstnärliga och praktiska sätt att 

förklara och beskriva verkligheten samt att bygga upp ny kunskap. I praktiken innebär detta att 

individuella och kulturellt skapade erfarenheter bildar en grund för värderingar av kunskap. De 

gemensamma erfarenheter som bildas skapar ett demokratiskt förhållningssätt till att erövra 

kunskap, då alla som medverkar får samma förutsättningar (Sternudd, 2000).  Törnquists 

(2006) studie fokuserar på elevens uppfattningar av sitt produktionsarbete. I studien 

genomfördes intervjuer för att komma fram till elevernas uppfattningar. Genom användning av 

drama i undervisningen ökar möjligheten att skapa en annan typ av relation mellan lärare och 

elev men också elever emellan. Drama kan vara avslappnat och känslan vid exempelvis ett 

dramaprojekt blir ofta att deltagarna är en del av en gemenskap. Eleverna lyfter fram de positiva 

aspekterna med denna typ av undervisning, att det är något som görs tillsammans i gruppen 

och att det skapar en samhörighet till övriga medlemmar (Törnquist, 2006). 

 

Fredriksson (2013) har genomfört en intervjustudie med ett antal lärare som berättar om deras 

erfarenheter av dramapedagogik. I Fredrikssons studie talar lärare om inre och yttre 

förutsättningar som kan möjliggöra eller hindra eventuell användning av dramapedagogik i 
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skolan. Inre förutsättningar kan vara lärarens eller kollegornas tankar och egna erfarenheter 

kring drama. Om lärare och kollegor har en positiv bild av drama kan de arbeta kollegialt för 

denna typ av lärande. Om erfarenheterna är negativa hindrar det ofta möjligheterna att vilja 

använda sig av dramapedagogik. Vidare skriver Fredriksson (2013) om yttre förutsättningar 

som kan handla om tid, lokaler, samarbete med kollegor och styrdokument som påverkar 

möjligheten att kunna använda sig av drama i undervisningen. Enligt Fredrikssons studie 

framkommer det att drama är ett verktyg som lärare använder när de arbetar med relationer. 

Det ger en chans att sätta ihop nya gruppkonstellationer samt att drama visar sig vara ett 

framgångsrikt arbetssätt vid stärkande av en grupp. Genom drama går det på ett lättsamt sätt 

att lära känna sina kamrater bättre. Dock bygger det på att det finns trygghet och delaktighet i 

gruppen. I drama finns det ofta en lekfull inställning som bidrar till en mer avslappnad lärmiljö 

för eleverna. Vidare berättar de intervjuade lärarna om vikten av att ha roligt i gruppen för att 

den ska stärkas, något som ofta sker vid användning av dramapedagogik (Fredriksson, 2013). 

Även Öfverström (2006) har tagit upp många framgångsfaktorer från lärare som arbetar med 

drama i sin undervisning. Lärarna talar om hur de med hjälp av drama kan stärka grupper som 

är splittrade, de ser hur elever med dåligt självförtroende vågar ta för sig mer och att eleverna 

uttrycker uppskattning för denna typ av arbetssätt. 

 

Enligt Sternudd (2000), som har granskat olika dramapedagogiska perspektiv i fyra svenska 

läroplaner, framkommer det i samtliga perspektiv att dramapedagogik inte kan garantera 

elevers eventuella lärande innan arbetet påbörjas. Det går inte heller att kontrollera lärandet i 

förväg då det kan ändras i mötet med andra deltagare i gruppen, beroende av deras 

förutsättningar och vilka livserfarenheter de har. Detta kan skapa ett kaos i elevers lärande men 

är naturligt och viktigt i meningsskapandet tillsammans med allas livserfarenheter. Ett annat 

hinder som kan uppstå vid dramapedagogik är att den vetenskapliga text eller det innehåll som 

ska tolkas av eleverna kan bli feltolkat då den bild de får av texten kanske inte stämmer överens 

med textens tänkta innehåll och budskap (ibid).  

 

3.2                  Trygghet 

Jakobsson (2001) har genomfört en studie där eleverna fick en uppgift som de skulle lösa i 

grupp. Resultatet av studien visade hur stor påverkan samarbetsförmågan har för gruppens 

arbete. Det i sin tur påverkar elevens lärande och kunskapsutveckling. Lärande påverkar 

samarbete på ett positivt sätt då det finns samband mellan samarbetssituationer kopplat till 

elevens förståelse- och kunskapsutveckling. 

 

Öfverströms (2006) intervjustudie har visat att drama som verktyg används till olika 

uttrycksmedel vilket skapar möjlighet för eleverna att ta fram och träna på egenskaper som de 

har men inte vågar arbeta med. Drama skapar en medvetenhet hos eleverna där de inser att de 

kan träna upp sig själva på ett socialt, emotionellt och intellektuellt plan. Genom att processen 

är aktiv ger det en kraft i ämnet eftersom deltagaren hela tiden är aktiva. Det ger eleverna chans 

att leva sig in i kunskapen samtidigt som de medverkar i upplevelsen av dramaövningen. En 

viktig aspekt i planering av dramaövningar är att utgå från var gruppen befinner sig just nu och 

arbeta utifrån det. Eventuellt lärande eller annat pedagogiskt arbete med grupp eller individ 

kan hindras om läraren inte har den specifika gruppens behov i fokus i sin planering 

(Öfverström, 2006). 
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3.3                  Samspel i grupp 

Sjödin (1991) har studerat grupprocessen hos några elever som tillsammans skulle lösa ett 

problem som de blev tilldelade. Det framkom att om en grupp har ett gemensamt mål skapar 

de tillsammans normer inom gruppen och dessa normer styr gruppens beteende. Beroende av 

grupptillhörighet skiljer sig normerna från andra grupper eftersom gruppen har egna normer 

som de följer. Beroende av normerna kan gruppens interaktion stimuleras eller hämmas och 

det påverkar även gruppens produktivitet. Det kan finnas specifika förväntningar inom gruppen 

där exempelvis samarbete är normgivande för att de arbetar mot ett bestämt mål. Om det finns 

många individuella mål leder detta till tävling och konkurrens inom gruppen (Sjödin, 1991). 

 

Det framkom i Alvestads (2010) studie, där han filmade barn på en förskola, att det är vanligt 

förekommande med olika gruppkonstellationer där barn antingen blir medlem av gruppen eller 

blir utestängda. Det finns tydliga hierarkier, regler och rutiner för hur de umgås inom de olika 

grupperna. Det framkommer även att barn som leker i olika sammanhang, med olika 

människor, skapar en bredare förståelse för relationsskapande (Alvestad, 2010). Jakobsson 

(2001) menar att eleverna utvecklar den språkliga uttrycksförmågan samt de sociala 

förmågorna som till exempel problemlösning och samarbetsförmåga i grupparbete. Vid flera 

tillfällen påverkas lärande då samarbete sker på ett positivt sätt. Tydliga samband framkommer 

mellan samarbetssituationer kopplat till elevens förståelse- och kunskapsutveckling 

(Jakobsson, 2001). Utifrån etnografiska studier på ett fritidshem har Corsaro och Evaldsson 

(1998) synliggjort att det i första hand är på gruppnivå barns kulturella utveckling sker och 

därpå individuell nivå. Genom att studera socialt samspel förvärvas kunskaper, eleverna 

påverkas både kommunikativt, socialt och kognitivt. Det är i samspel med andra som eleverna 

bygger relationer och gemensam kunskap. Eleverna tar över de strategier som skapas och 

används i en specifik kamratkultur för att därefter göra strategierna till sina egna. Dessa 

strategier kan vara olika i andra kamratkulturer. Identiteter, kommunikation, normer och 

värden skapas och bevaras i kamratkulturen på grund av samspelet. 

 

I en studie av Stedt (2013) där forskaren observerade, samtalade och intervjuade lärare om 

samarbete framkom att samarbete innebär att människor arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt mål. För att det ska bli ett samarbete måste individerna påverka varandras olika 

sätt att nå och förstå målet och därigenom skapa samförstånd. Har individerna samförstånd i 

relation till målet, samarbetar de (Stedt, 2013). Forskning har bedrivits kring gruppers 

effektivitet och en av de mest framträdande egenskaper som utgör en grupp är vilken 

sammanhållning som finns. Det är nästan omöjligt att vara en grupp utan att ha något som 

binder samman dessa personer. Det finns alltid en variation gällande vilken grad av 

sammanhållning som finns, beroende av grupp men det kan också skilja sig inom samma grupp, 

tid och kontext. Det är sammanhållningen som binder samman olika individer till en grupp då 

deltagarna skapar ett gemensamt system där parterna stödjer varandra och utvecklar likartat 

beteende (Jern, 1998).  

 

För att skolan ska fungera behöver eleverna ta hänsyn till andra men framförallt ta vara på sina 

intressen och rättigheter. Skola, fritidshem, familj, kamrater och sociala medier är exempel 

som är betydelsefulla för barns identitetsskapande. Det är de sociala relationerna som 
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förmedlar normer och värden och som påverkar barns identitetsskapande. I socialt samspel 

upprätthåller, skapar och ändrar barn sociala identifikationer (Närvänen, 2013). 

  

3.4                  Konflikter 

I Landahls (2006) studie framkom att det är betydligt mer konflikter i skolan nu än det var för 

bara några årtionden tillbaka. Läraren får använda mycket av sin tid åt medling, 

konflikthantering samt åt att trösta elever. Enligt de svar som de intervjuade lärarna gav i en 

av studierna varierade det hos vem ansvaret låg för att lösa konflikter. De lärare som svarade 

på studien resonerade om att konflikter alltid hade funnits i skolan, dock inte lika synligt som 

nu (Landahl, 2006). Enligt Utas (1999) studie, gällande konflikthantering som baseras på 

observationer, analyser och tolkningar av respons från barn, både individuellt och i grupp, 

framkom att arbete med konflikthantering i undervisningen är känsligt då det är något som 

behöver ändras och oftast bygger på människors attityder. Det är vanligt att den som är i en 

konflikt känner sig kränkt eftersom det är någon annan som utövar sin makt och vill förändra 

ens beteende, något som ofta leder till att eleven känner sig kritiserad och därför intar 

försvarsposition.  

Thornberg (2013) reflekterar i sin bok Teaching Students to be Peacemakers, att känslor som 

väcks vid konflikten kan trängas undan på grund av strävan att vara förnuftig. Enligt Thornberg 

får eleverna lära sig att förhandla genom att låta alla komma till tals, tala en i taget samt försöka 

förstå den andras känslor.  Forskaren menar att om känslorna som uppstår vid konflikten inte 

beaktas kan det försvåra eller förhindra lösning på konflikten. Genom att ge eleverna en paus 

från varandra kan de i lugn och ro vara arga eller upprörda i fred för att sedan kunna hantera 

konflikten på ett konstruktivt sätt. Thornberg tar stöd av Brodin och Hylander (2002) som 

genom arbete med förskolpedagoger utifrån det affektteoretiska- och självpsykologiska 

perspektivet, skriver att elever som får utrymme för övervägande och eftertanke vid konflikt 

ökar sin kontroll över sina handlingar. Eleverna får tid till att överväga olika handlingar och 

tid till att bestämma vad de ska göra (ibid). 

Enligt tidigare forskning av Szklarski (1996) som baseras på fältstudier och fokussamtal, 

påverkar lärarens roll situationen vid en konflikt i skolan. Det handlar om att kunna bidra till 

ett klimat där det råder konstruktiv konflikthantering. Genom att skapa en atmosfär där det 

finns fredlig kommunikation och där medling är en naturlig del i gruppen. Något som både 

accepteras och uppskattas av den berörda gruppen. Arbetssätt som kan leda till en konstruktiv 

konflikthantering kan vara, att pedagogen inte tvingar eleverna att be om ursäkt till varandra, 

medla istället för att välja en sida, se till orsaker och upplevelser i angiven konflikt, och 

slutligen ta konflikten på allvar (ibid).  

 

I Lundströms (2008) studie med en lärargrupp på tio personer, från olika skolor, möttes 

gruppen och gestaltade konfliktsituationer som kan uppstå i skolan. I studien framkom från 

flera lärare att de ser svårigheter att kunna relatera till elevens perspektiv för att de är av annat 

kön, exempelvis uttrycker en kvinnlig lärare att det är svårt att relatera till hur pojkar tänker. 

De har lättare att förstå tankegångarna hos flickor eftersom de baserar på sina egna erfarenheter 

från sin skoltid. Persson (2010) har studerat hur lärare arbetar med konflikthantering och 

framhåller att det är vanligt att ha en förutbestämd bild om konfliktens start och vem som har 

gjort fel och det är svårt att ha ett öppet sinne gällande vad som har hänt. Brist på perspektiv är 

vanligt förekommande vid konflikter och vilket är en del av svårigheten och komplexiteten 
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som gör det svårt att lösa den. Det krävs att de inblandade i konflikten tar ett steg ut ur 

konflikten och försöker se med nya ögon (ibid). Även Lundström (2008) kommer fram till att 

det är vanligt att lärare väljer olika strategier som baseras utifrån deras tankar om hur en elev 

är. När läraren ser att en elev är normbrytande och kräver fostran bidrar läraren med regler och 

förklarar vilka skyldigheter eleven har. När en lärare känner sig osäker på eleven är det vanligt 

att välja en strategi för att medvetandegöra mönster hos eleven för att kunna ta ansvar för sitt 

eget handlande. Den sista strategin är att möta på elevnivå med föreställningar om hur läraren 

tror att eleven fungerar och tänker. För att kunna använda sig av dessa strategier krävs det en 

social kompetens hos läraren.  

 

3.5                  Sammanfattning 

Det forskningsresultat som har redovisats i detta kapitel lyfter både för- och nackdelar som 

framkommit med stöd av dramapedagogik. Fördelarna med dramapedagogik är att eleverna 

utvecklar sin kreativitet och ansvarar över sitt lärande. Eleverna kan genom dramapedagogik 

relatera till sina upplevelser och lära sig vikten av att använda sig av sina personliga 

erfarenheter. Det går att stärka splittrade grupper med hjälp av dramapedagogik. Det är i princip 

omöjligt för en grupp att fungera om det inte finns något som binder dem samman, för att få 

eleverna att samspela måste det finnas ett gemensamt mål. Det finns inre och yttre 

förutsättningar som antingen kan hjälpa eller hindra eventuellt lärande. Nackdelen med 

dramapedagogik är att det aldrig går att förutsätta lärande hos eleverna. Förekommer det 

konflikter i elevgruppen föreslås medling. Förslag är att låta eleverna ta en paus från konflikten, 

ge dem tid att reflektera över situationen och försöka få eleverna att se situationen ur den andras 

perspektiv. Det är känsligt med konflikthantering då det ofta handlar om känslor och 

människors attityder. Det kan vara svårt för läraren att se konflikten ur elevens perspektiv 

eftersom det ofta finns en förutfattad mening om elevens beteende och vem som ligger bakom 

konflikten.    
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4 PEDAGOGISK POSITIONERING 

I följande avsnitt presenteras teorianknytningar som går att koppla till utvecklingsarbetets 

arbetssätt.  

Multimodalitet 

Multimodalitet innebär att arbeta med verktyg, så som musik, bild och drama, i olika aktiviteter 

för att på fler än ett sätt bearbeta information (Rohlin, 2013) eller som Selander och Kress 

(2017) menar, verktyg av olika slag för att tolka världen och skapa mening. Ord, gester, föremål 

och symboler får i sociala sammanhang sin betydelse, eftersom det är där de skapas och 

används.  Det är först i mötet med andra människor som exempelvis ordet får sin betydelse och 

innebörd, då man märker hur andra reagerar. Multimodalitet handlar om att bearbeta 

information genom exempelvis dramaundervisning, som går att koppla till Wengers (1998) 

praktikgemenskaper där lärande sker vid aktivt deltagande i sociala sammanhang. 

Praktikgemenskap 

Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper handlar om en grupp som samlas runt en 

gemensam aktivitet, som kan vara på skolan, arbetet eller hemma. Genom hela livet kommer 

man delta i en social värld då man lär vara medlem i en eller flera praktikgemenskaper. Enligt 

teorin kan praktikgemenskaper ha olika storlekar och olika nivåer. Med stöd av teorin kan barn 

tillhöra den stora praktikgemenskapen i skolan, de mindre på fritidshemmet samt i skolklassen. 

Wenger (1998) skriver att det går att sammanlänka flera olika praktikgemenskaper. Deltar man 

i olika praktikgemenskaper samtidigt kan man ta tillvara på kunskaper från den ena 

gemenskapen och föra in till de andra eller så kan man antingen utbyta objekt mellan 

praktikgemenskaper eller samarbeta. Wenger (1998) talar om att man behöver ett ramverk av 

antaganden för att lärande ska förstås och möjliggöras i praktikgemenskaper. De fyra 

antaganden lyder: 

1. Människor är sociala och det är centralt när man talar om lärande. 

2. Kunskap är inget en individ kan bestämma utan det sker i större system av sociala 

sammanhang. Människor konstruerar kunskap tillsammans.  

3. Människor använder aktivt sin kunskap i sociala sammanhang för att delta. 

4. Lärande ska slutligen producera mening. Människor har förmågan att uppleva och 

engagera sig i omvärlden på ett meningsfullt sätt. Vi tillskriver mening åt en handling 

och handlar utifrån den.  

Det centrala i Wengers (1998) teori är att lärande sker vid aktivt deltagande i sociala 

sammanhang. I gruppgemenskaper där man känner tillhörighet utformas identiteter. Det är vid 

deltagandet våra handlingar formas, de påverkar hur vi är och hur vi tolkar det som sker. För 

att fånga in dessa antaganden behöver teorier om socialt lärande innehålla vissa delar. I 

Wengers (1998) modell finns delar som hänger ihop, det är “Learning” i mitten men det skulle 

lika gärna kunna stå i en om bubblorna runt om och vara utbytt mot exempelvis “Practice”. 

Alla delar i modellen är centrala för människans lärande och är viktiga för att lärande ska 

uppstå.   
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Figur 2. Komponenter i den sociala teorin om lärande. (Wenger, 1998. s. 5) 

 

Wengers praktikgemenskaper: 

Mening: Lärande som upplevelse och erfarenhet. Den största drivkraften i människors 

handlingar är viljan att i sociala sammanhang vara meningsskapande. Det är utifrån 

erfarenheter som vi finner mening i olika situationer och handlingar. 

Praktik: Lärande som görande. Lärande hör ihop med praktiska situationer och uppgifter som 

sker här och nu för människor i vardagen.  

Gemenskap: Lärande som tillhörighet. Det handlar om att kunskap är något som andra 

människor känner igen genom sin kompetens. I gemenskapen blir denna kunskap betydelsefull 

då den är i relation till de andra.  

Identitet: Lärande som personlig utveckling. Det handlar om hur du genom lärande förändras 

och hur du i den sociala kontexten av gemenskap skapar dig själv. 

I nulägesanalysen framgår att det uppstod konflikter i en skolklass på fritidshemmet, att det 

antagligen handlade om missförstånd och att eleverna hade svårt att se saker ur andras 

perspektiv. Utifrån Skolinspektionens rapport (2016) om skolan där utvecklingsarbetet har 

pågått framkom att skolan behövde arbeta mot kränkande behandling. Då Wenger (1998) 

skriver om både gemenskap och praktik anser vi att den utgör en grund till att förstå tanken 

med dramaövningar. Vi anser att dramaövningar kan få eleverna att lära tillsammans i grupp, 

som på ett praktiskt sätt går att koppla till deras verklighet. Genom dramaövningarna har vi för 

avsikt att eleverna utifrån upplevelserna finner mening i olika situationer och handlingar för att 

på så sätt få upp ögonen för varandras perspektiv och åsikter. Dramapedagogik är ett 

multimodalt arbetssätt som vi arbetar utifrån i genomförandet av dramaövningarna. 
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5 METOD 

I följande kapitel redovisas upplägg för utvecklingsarbetet. Först presenteras 

dokumentationssätt och därefter visas en modell som arbetet har grundats på. I kapitlet ingår 

även planering, etiska ställningstaganden, genomförande och avslutningsvis metodkritik.  

I vårt utvecklingsarbete inriktar vi oss på en elevgrupp, deras kultur, och interaktionen mellan 

gruppmedlemmarna. När vi arbetar med våra övningar hjälper vi förhoppningsvis eleverna att 

få kunskap om hur man ska agera om det uppstår missuppfattning. Säljö (2017) skriver att den 

kunskap som vi kan koppla till vårt dagliga liv och till konkreta erfarenheter är intressant och 

värdefull kunskap. Oftast blir kunskaper i skolan en värld för sig och utvecklar inte barnets 

vardags- och samhällsrelevanta kunskaper. Genom att arbeta med dramapedagogik ges 

eleverna möjlighet att använda sig av sina personliga erfarenheter vilket leder till att de kan 

relatera till det de arbetar med.  

5.1               Dokumentation 

Denscombe (2016) skriver om semistrukturerade intervjuer vilket innebär att det finns en färdig 

lista med ämnen som den som intervjuar vill fråga om samtidigt som det finns en flexibilitet i 

vilken följd dessa ämnen hamnar i. I utvecklingsarbetet genomfördes semistrukturerade samtal 

för att ge eleverna chans att tala fritt för att få så genuina svar som möjligt. I en semistrukturerad 

intervju kan den som blir intervjuad utveckla idéer och tala öppet om ämnen som tas upp, till 

skillnad från en strukturerad intervju som är mer styrd (Denscombe, 2016). Innan aktionerna 

påbörjades intervjuades två lärare och samtalen hölls dagarna innan utvecklingsarbetets start. 

Under intervjuerna med lärarna fick vi svar på deras uppfattningar om drama och användning 

eller icke användning av drama på fritidshemmet. För att dokumentera det lärarna berättade 

använde vi oss av ljudupptagning. Denscombe (2016) menar att ljudupptagning är en 

permanent dokumentation till skillnad mot våra mänskliga minnen som kan förvränga och 

glömma bort diskussion som sker vid intervjuer. De frågor som lyftes till eleverna var hur de 

hade det på fritidshemmet, stämning i deras skolklass, dramaupplevelser och så vidare. Efter 

varje aktionstillfälle fick alla elever besvara olika frågor som var kopplade till dagens aktivitet. 

Frågorna besvarades i en loggbok som alla elever fick vid det första aktionstillfället. Syftet 

med loggboken var att eleverna skulle få möjlighet att skriva ner sina tankar/funderingar och 

för att vi skulle använda detta i resultatet. Under projektets gång förde vi båda processprotokoll 

kring våra individuella tankar och upplevelser för att se utfallet av aktionerna.  

Under dramapassen hade en av oss en mer framträdande roll medan den andra blev mer som 

en deltagande observatör som fanns tillhands. Vi valde att dela upp dramapassen för att vi 

skulle kunna observera elevernas handlingar. Kylén (2004) menar att en observation är en 

grundläggande metod som går att använda sig av och det är bara med denna metod som det går 

att beskriva allt som sker. Hjärnan registrerar det som sker i individens omgivning med hjälp 

av sinnen. Genom att observera under intervjuer kan man uppfatta den intervjuades reaktioner 

på de ställda frågorna. I observationen bör det inte finnas några värderingar, slutsatser eller 

tolkningar men det ska ändå föras ned i protokollet. Fördel med att ha parallella observatörer 

är att de kan diskutera vad som har hänt under observationstillfället. Det går att registrera 

samma eller olika saker, oavsett så blir diskussionen givande. Vidare menar Kylén (2004) att 

deltagande observatör är en person som är del av det observerade, en medlem av den grupp 

som observeras. Fria observationer innebär att det är en begränsad styrning och att det relevanta 

som uppkommer ska redovisas. Dokumentation sker med hjälp av fria ord och det går antingen 

att skriva ner materialet eller spela in det för att sedan renskriva i efterhand (ibid). I våra 

observationer hade vi Wengers (1998) modell i åtanke och tittade extra på dessa punkter under 

dramapassen. 
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5.2                 Aktionsforskning 

I vårt utvecklingsarbete har vi tagit inspiration av aktionsforskning. Rönnerman (2002) 

beskriver att aktionsforskning handlar om att försöka besvara de frågor som lärare ställer sig i 

det dagliga arbetet genom att söka kunskap och förståelse för att verka för forskning som kan 

leda till förändring. Det finns en tydlig koppling mellan teori och praktik i denna typ av 

forskning eftersom en fråga uppstår kring vad som kan göras i praktiken och därefter att faktiskt 

försöka genomföra aktionen och se utfallet. Centrala delar inom aktionsforskning är att ställa 

frågor, agera, observera och reflektera. Att fokusera lika mycket på handlande som förståelsen 

över vad som faktiskt har hänt. I aktionsforskning finns det ett samarbete mellan forskare och 

lärare där fokus ligger på att vidga varandras perspektiv, dela med sig av kunskaper och utöka 

lärande. För att nå kvalitet på arbetet är det viktigt att ta avstamp i ett befintligt problem som 

finns i den dagliga verksamheten. Målet med aktionsforskning är bland annat att försöka ge 

lärare nya perspektiv och kunskaper på en djupare nivå (ibid). Aktionsforskning är ett sätt att 

försöka utveckla en verksamhet, vilket också är vår förhoppning med utvecklingsarbetet. 

Enligt Rönnermans tolkning av Mcniffs (2002) spiral, beskrivs den arbetsprocess som sker 

med hjälp av fyra faser. Grunden i faserna handlar om att planera och genomföra aktionen för 

att därefter observera och reflektera över det resultat som framkommit. Det väcks nya frågor 

efter observationer och reflektioner som ger möjlighet att utveckla forskningsprocessen 

ytterligare. Det innebär att forskaren inte bör se forskningen som komplett eftersom spiralen 

möjliggör nya frågeställningar och potentiella utvecklingsområden (Rönnerman, 2002). 

  

 

Figur 1. Bilden visar aktionsforskningsspiralen (McNiff, 2002, s.57) 

Enligt spiralen ovan följer hela utvecklingsprocessen från början till slut. För vår räkning 

startade processen genom att vi identifierade ett område som vi ville utveckla, baserat på 

tidigare erfarenheter och nulägesanalys, vilket var stärkande av gruppen. Planeringen fortlöpte 

genom semistrukturerade samtal med eleverna, samtal med dramalärare och genom intervjuer 

med verksamma lärare i fritidshemmet. Steget som följde var genomförande av aktionen i form 

av dramatillfällen. Under nio dramapass med olika upplägg prövade och utvecklades innehållet 

under tidens gång. Vid aktionstillfällena observerade en av oss dramapassen för att se utfall, vi 

förde processprotokoll för att analysera i efterhand. I våra processprotokoll uppkom nya frågor 

som vi kunde använda oss av eller förändra till de aktionstillfällen som följde. När vi hade 

genomfört samtliga pass fanns tid för reflektion över vad som hade varit framgångsrikt, mindre 

lyckat, och hur det var möjligt att gå vidare. Det dök upp nya frågor som vi bearbetade i 

slutprocessen av vårt arbete. 
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5.3                  Etiska ställningstaganden 

Forskningsetik är ett måste i all forskning, forskaren får inte genomföra sin uppgift på 

bekostnad av de som studerats (Denscombe, 2016). Det finns fyra krav att utgå från i de 

forskningsetiska principer vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan utvecklingsarbetet påbörjades skickades ett 

missiv ut (bilaga 1) där vårdnadshavare informerades om vilka vi var, informationskravet, då 

vi förklarade vad vi skulle göra för projekt och varför, nyttjandekravet. Vårdnadshavare fick 

möjlighet att besvara om deras barn fick medverka eller inte på dramaövningarna. Tanken var 

att vårdnadshavare i samråd med sina barn skulle besvarade missivet, samtyckeskravet. Vi 

informerade även om att inga namn skulle användas samt vilken dokumentation som skulle 

användas, konfidentialitetskravet. Det innebär att forskaren ska informera om 

utvecklingsarbetets syfte för de berörda parterna. De inblandade har rätt att bestämma över sin 

medverkan i undersökningen. Innebörden av konfidentialitetskravet är att personuppgifter ska 

förvaras på ett sätt så att utomstående inte ska få möjlighet att  ta del av dem. De uppgifter eller 

den empiri som framkommit i forskning ska enbart brukas i forskningsändamål 

(Forskningsetiska principer, 2002). 

 

5.4                   Planering och förarbete 

Planering av utvecklingsarbetet påbörjades genom att boka in ett möte med en lärare som 

arbetar på fritidshemmet för att diskutera upplägg. Vår tanke var att förklara upplägget inför 

kommande veckor samt berätta om syfte och tillvägagångssätt. Syftet med samtalet var att få 

återkoppling och se vad läraren ansåg om vår plan. Att träffas och diskutera tillsammans med 

personal var av stor vikt då det krävdes en kommunikation mellan oss och personalen för att 

kunna starta projektet. Eftersom en av oss inte hade varit på skolan innan var det extra viktigt 

med en bra och öppen kommunikation under arbetsgången. Våra uppfattningar om 

utvecklingsarbetets genomförande innan samtalet var inte tydliga, då en av oss inte hade varit 

på skolan alls och den andra av oss var relativt ny på avdelningen i fråga. Vi bestämde att vi 

skulle skriva ett missiv som fritidshemslärarna skulle skicka ut till vårdnadshavarna. Vi 

föreslog även att vi skulle komma och besöka fritidshemmet under två eftermiddagar innan 

projektet påbörjades för att eleverna skulle få ett ansikte på den av oss som inte varit på skolan 

innan och för att vi skulle få en chans att samtala med eleverna. 

Vid det andra tillfället som vi var på fritidshemmet innan arbetet skulle starta var vi där för att 

eleverna skulle se vilka vi var och för att vi skulle få en möjlighet att bekanta oss med dem. 

Under tiden vi var på fritidshemmet genomförde vi semistrukturerade samtal med eleverna för 

att skaffa oss kunskap om vad eleverna tyckte om fritidshemmet och deras uppfattningar om 

drama. Vi ställde frågor om hur de trivdes på fritidshemmet, vilka de lekte med, om de lekte 

med sina klasskamrater samt deras relation till drama (se bilaga 3). Vi tolkade elevernas 

upplevelser och skulle sedan göra en jämförelse med de samtal som vi hade efter projektet för 

att förvissa oss om eleverna hade ändrat uppfattningen om dessa frågor. Under dessa två dagar 

genomförde vi även en semistrukturerad intervju med två av fritidshemslärarna som arbetar på 

denna avdelning. En av dem hade arbetat i två år som grundlärare med inriktning fritidshem 

och den andra hade arbetat som fritidspedagog i 16 år. Intervjun handlade om deras syn på 

dramapedagogik, eventuella för- och nackdelar, varför de arbetade eller inte arbetade med 

drama. Dessa frågor (se bilaga 3) ställdes för att bredda vår nulägesanalys och även för att 

jämföra med intervjun som genomfördes efter utvecklingsarbetets avslut, även där för att se 

om svaren hade ändrats.  
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Vi samtalade även med en dramalärare om det upplägg som vi hade planerat i 

utvecklingsarbetet. Dramaläraren ansåg att progressionen såg bra ut eftersom vi startade första 

veckan med enklare övningar, andra veckan med fokus på egna åsikter från eleverna och 

avslutningsvis ingick konflikthanteringsövningar. Vår grundplan hade en tydlig struktur men 

läraren rekommenderade oss att försöka ta med ytterligare övningar då det var svårt att fylla 

en timme med enbart en dramaövning. Dramaläraren rekommenderade att ha med flera 

övningar för att tiden skulle utnyttjas maximalt. Utöver den progression som skulle sträcka sig 

över hela projektets gång skulle det även finnas en progression i varje enskilt pass med en 

tydlig uppvärmningsövning, huvuddel samt avslut. 

 

5.5               Genomförande 

Rasmusson och Erberth (2016) beskriver en struktur av arbetsgång vid drama: Fas 1) Att våga 

genom grundövningar, Fas 2) Temainriktade dramapass och Fas 3) Från improvisation till 

teater. I den första fasen gäller det att främja det sociala samspelet i gruppen och där det är 

viktigt att skapa en trygghet samt en tillåtande atmosfär. Målet med den första fasen är att 

eleverna ska våga lita på sig själva. I den andra fasen som beskrivs handlar det om att gå in en 

roll som inte är en själv.  Målet i fas nummer två är att, förutom att lita på sig själva nu även 

kunna samarbeta och samspela med andra i en grupp. Fas nummer tre handlar om att kunna 

skapa och spela i en teater som ska framföras för andra människor. Genom att använda sig av 

teater skapar det chans till gemenskap och diskussion tillsammans med publik  

Fas 1 Fas 2 Fas 3 

Rockringen Pantomim Konfliktrollspel 

Detta har vi gemensamt Värderingsövning Dramaföreställning 

Repet Man ser olika saker Målning av konflikt i tre steg 

Tabell 1 Dramaövningar kopplade till faserna 

 

För att ha en struktur över arbetspassen tog vi hjälp av Wahlströms (1996) bok: 

1. Normer: Diskutera med eleverna vilka regler som gäller under dramapassen och återkom till 

dessa vid behov. Skriv ner reglerna, sätt upp någonstans så att de ser dem. Eftersom vi är 

förebilder till eleverna ska vi också följa de regler vi kommer fram till. 

2. Instruktioner: I början av varje pass beskrivs de övningar som ska genomföras så att samtliga 

elever förstår.  

3. Börja själv: Efter instruktionsgenomgång förklaras vilken ordning som gäller och eleverna 

får chans att avstå om de inte kommer på/vill.  

4. Se till att det händer något hela tiden: Efter övningen tar vi upp synpunkter, frågor och 

diskuterar dessa. Vi kommer även att förtydliga om det är oklara instruktioner. Om konflikter 

uppstår diskuterar vi dessa direkt och inga nedlåtande kommentarer är okej. Om en elev avstår 

från att medverka återgår vi till den nästa runda för att ge eleven en ny chans.  
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5. Vi uppmuntrar trevliga kommentarer mellan eleverna och uppmärksammar dessa inför 

resten av gruppen. 

6. I slutet av varje pass får eleverna någon fråga eller en uppgift som denna ska reflektera över 

eller skriva ned i sin loggbok (Wahlström, 1996).  

Utvecklingsarbetet kommer att genomföras på ett fritidshem där det finns fyra inskrivna 

skolklasser från åk F-2. En av dessa skolklasser kommer att medverka under de nio tillfällen 

som dramaundervisningen kommer att äga rum. Fokus ligger på att försöka stärka gruppen och 

erbjuda en variation av dramaövningar. Inför varje dramatillfälle förekommer minst tre 

aktiviteter som ska genomföras, dessa innehåller uppvärmning, huvuddel och en avslutande 

övning. Vid varje pass finns det mål som ska uppnås och det finns ett tydligt syfte för 

aktiviteterna. Dramaundervisningen ligger måndagar, tisdagar och onsdagar och tiden som 

finns att tillgå är mellan klockan 14.30–15.30. Längden på passen kan komma att variera 

beroende av hur det går för eleverna, om det är uppskattat och vilken tid som krävs. Det är 

önskvärt om alla i gruppen vill delta i varje aktivitet för att syftet ska nås. Det kommer att 

finnas en dialog med fritidshemsläraren under projektets gång eftersom läraren känner gruppen 

bäst och det är värdefullt att kunna få råd. Det kommer att finnas regler som skapas i samråd 

med eleverna, för att få in deras tankar om vad som är viktigt att ha med. 

 

5.6                  Metodkritik 

I metodkritiksavsnittet diskuterar vi val och tillvägagångssätt i utvecklingsarbetet.  

Dokumentation 

Det finns nackdelar med intervju som metod menar Denscombe (2016), exempelvis validiteten 

i svar från de som blir intervjuade då de inte alltid talar sanning. Ytterligare nackdelar är att 

den intervjuade blir påverkad, tolkar vilket svar intervjuaren vill ha samt att ostrukturerade 

samtal är tidskrävande eftersom vi måste komma ihåg allt som sägs. Det finns hämningar med 

att spela in samtal på ljudupptagning eftersom den som blir intervjuad kan påverkas av detta 

och inte svara på samma sätt som utan att denna blir inspelad. Ytterligare hinder med en 

intervju kan vara vilken validitet som finns i den insamlade data, då det inte alltid stämmer 

överens det som en person säger mot vad den gör (ibid). 

Då vi valde semistrukturerade samtal och intervjuer fanns det en avslappnad stämning i 

dialogen med både lärare och elever, de fick vara i sin naturliga miljö och det tror vi gjorde att 

de kände sig mer bekväma i situationen.  

När det kommer till observation av människor är det vanligt att sanningshalten inte blir lika 

hög eftersom den som observerar tolkar utifrån ens individuella förutsättningar. Att vara en 

deltagande observatör kan medföra att det blir en partisk och känslomässig registrering 

samtidigt som den som deltar kan ha förståelse över det som händer. Det finns också en risk 

att den deltagande observatören ser något som denna inte vågar återge (Kylén, 2004). Vi har 

hela tiden haft en öppen dialog i vår återkoppling från observationer och tänkt på att vara 

konstruktiva.  

Etiska ställningstaganden 

Dramaundervisning kan bli känsligt speciellt eftersom vi kommer att ha med 

värderingsövningar, samarbetsövningar och övningar som behandlar konflikthantering. Det 

kan uppstå situationer som kan vara jobbiga för eleverna eftersom de ska diskutera sina 

personliga upplevelser. Vi som pedagoger måste då vara tydliga med att det är ett tillåtande 

klimat som gäller under våra dramapass. Vi diskuterade fram regler som alla hade i åtanke när 
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vi sågs. Eleverna hade under dramapassen möjlighet att avstå om de inte kom på eller om de 

inte ville svara på de frågor som vi ställde. Vår förhoppning under dramapassen var att så 

många elever som möjligt ville medverka för att vi skulle kunna uppnå målen för 

utvecklingsarbetet. 

Planering och förarbete 

Det finns alltid risk för att personal på skolan inte anser att utvecklingsarbetet känns relevant 

eller att det inte går att genomföra. Det kan handla om att de ser hinder i form av ramfaktorer 

eller att de inte anser att det är en bra idé. Dialogen har varit god från start och det märks att vi 

har mycket stöd från framförallt en av lärarna på fritidshemmet vilket känns positivt. Att kunna 

utbyta erfarenheter med varandra känns värdefullt för arbetet. 

Att genomföra semistrukturerade samtal med elever som en av oss inte har träffat förut kan 

vara svårt. Det handlar först och främst om att hitta elever som är villiga att diskutera, sedan 

finns det alltid en risk att svaren inte är ärliga. Det är svårt när en ny person kommer och ställer 

frågor, validiteten i svaren som framkommer kan vara låg. Det finns andra faktorer som 

påverkar svaren vilka kan vara de kamrater som är runt omkring, vilket humör eleverna är på 

för dagen och saker som har hänt innan samtalet, som kan påverka eleven. Det är då viktigt att 

vi som pedagoger förklarar syftet med samtalet, förklarar vad vi ska göra med den och att vi 

inte kommer att skriva ut några namn. När vi genomförde samtal med eleverna var de kvar i 

deras vanliga miljö för att det skulle vara så avslappnat som möjligt. Eleverna svarade på 

samtliga frågor och det blev bra samtal då de underhöll sig med aktiviteter samtidigt. 

Det är viktigt att ha i åtanke att det data som framkommer i de samtal vi genomför inte speglar 

alla elevers åsikter. Det är en god utgångspunkt med dessa samtal för att se hur dessa elever 

påverkas av arbetet, samtidigt som lika fokus bör ligga på de elever som inte samtalat.  

Genomförande 

Då vi i diskussion med fritidshemsläraren kommit fram till en specifik skolklass som ska 

medverka på dramaundervisningen är det problematiskt eftersom de inte själva får välja om de 

vill vara med. De får genom missivet neka till att medverka på dramapassen. Alla som är på 

fritidshemmet dagen för aktionen bör medverka på passet, om de har godkänt missivet. 

Anledningen till att vi vill få med så många elever som möjligt är för att det ska kunna bli effekt 

av undervisningen, om eleverna får bestämma sin medverkan från pass till pass är det många 

som inte kommer att delta. Genom missivet har eleverna kunnat bestämma tillsammans med 

sina vårdnadshavare om de vill medverka eller inte under dramapassen. Det är inte optimala 

förutsättningar eftersom eleverna bör vara motiverade för att det ska ge effekt. Då gäller det 

för oss pedagoger att lyssna in eleverna, se vilka övningar som de anser är roligast och 

observera vad som blir mest lyckat. Det går att ha med dessa övningar fler gånger för att få in 

elevinflytande. Om det finns situationer som vi märker gör elever obekväma eller som de inte 

vill medverka på behöver de inte göra det.  
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6 RESULTAT 

I kapitlet som följer redovisas det resultat som framkommit av utvecklingsarbetet. Kapitlet 

innehåller tolkningar av de planerade gruppstärkande aktiviteter som har använts samt resultat 

från de intervjuer och observationer som genomfördes innan och efter avslutat 

utvecklingsarbete.  Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Wengers (1998) teoretiska 

begrepp ingår som en del i vår tolkning. 

 

6.1                Loggböcker 

Vid det första dramatillfället fick alla elever en loggbok som de skulle använda sig av efter 

varje pass. När vi hade genomfört ett dramapass fick eleverna antingen besvara en fråga i sin 

loggbok eller fick de i uppgift att rita en bild som de associerade med tillfället. 

 

Vi har valt att redovisa två exempel från elevernas loggböcker genom cirkeldiagram längre 

fram i arbetet samt att vi även har tagit med citat och bilder. Dessa loggböcker gav oss 

möjlighet att se elevernas tankar under tiden som utvecklingsarbetet fortlöpte. Det var 

återkommande att eleverna skrev liknande saker i sina loggböcker något som vi kopplar till 

osäkerhet och brist på utrymme i lokalen.  

 

6.2                Redogörelse av dramaövningar 

I våra nio dramapass använde vi oss av Wahlströms (1996) sex punkter som rekommenderas 

vid användning av dramaövningar.  

Vecka 1 

Den första veckan genomförde vi lekar tillsammans med eleverna för att skapa en relation till 

eleverna då vi inte kände varandra. Lekarna (se bilaga 2, dag 1-3) uppskattades och det märktes 

att eleverna kände sig bekväma efter några omgångar eftersom de skrattade och pratade med 

oss mer. Under hela veckan fokuserade vi på att ha två lekar i början av passet och att ha en 

samarbetsövning som avslut för att värma upp inför de övningar som kom i vecka två. Med 

utgångspunkt från Wengers (1998) modell var syftet med veckans upplägg att bilda en 

gemenskap i gruppen och få eleverna att känna mening. Utifrån ett citat från en elevs loggbok: 

Alla som var roligt för att man fick säga vad man ville. 
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Det framkom utifrån flera elevers loggboksanteckningar att de tyckte att lekarna var roliga och 

att det uppskattade att det var lite svårt då det var nya lekar för många av eleverna. Ytterligare 

citat från en elevs loggbok: 

  Det var läskigt att stå i mitten! 

Första dagen för dramaövningarna märktes det att eleverna var ovana vid att alla ska medverka 

på de planerade aktiviteterna. Andra dagen var det en annan gruppkonstellation då vissa elever 

var borta. Beroende av social kontext och vilken gemenskap elever hamnar i påverkas identitet 

och uttryckssätt (Wenger, 1998). Stämningen förändrades, eleverna var mer tillgängliga för 

syftet med dagens dramapass. Tredje dagen hade vi dramapasset i ett litet rum och det var 14 

elever som mest, detta resulterade i en hög ljudnivå och dåligt med utrymme. När eleverna 

skulle skriva i sina loggböcker ritade eller skrev många samma sak, vilket vi kan se på bilden 

nedan.  

 

Under detta tillfälle ville vi att eleverna skulle rita det första de tänkte på när de hörde ordet 

olika. Validiteten i loggboksanteckningarna blir svåra då vi inte vet om eleverna verkligen 

tycker samma eller om de påverkas av vad kamraterna tycker. 

Efter våra intervjuer som genomfördes innan vi påbörjade dramaövningarna trodde vi, utifrån 

observationer, att det var en splittrad klass med pojkarna för sig och flickorna för sig. Dock 

framkom det senare under passens gång att det fanns en gemenskap i gruppen som vi inte 

observerat från början. Samarbetet fungerade bättre än förväntat. Alla elever arbetade med den 

person som de blivit tilldelade och det var ingen som beklagade sig över partnern utan de 

lyssnade på varandra och arbetade bra. Det märktes även under våra avslutande övningar som 

hade fokus på samarbete att det fanns ett bra klimat inom skolklassen.  

 

Vecka 2 

Vecka två använde vi oss av övningar där eleverna fick analysera och rannsaka sig själva. Alla 

tre passen hade en uppvärmningslek för att skapa en avslappnad stämning och få eleverna att 

vilja fortsätta med resterande övningar.  

Första dagen var eleverna väldigt oroliga och högljudda. Anteckning från processprotokoll: 
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De tramsade och ville vara roliga inför kompisarna. Det tog 60 minuter hela 

passet och de fick sitta hela tiden, så det finns absolut förståelse över att de blev 

rastlösa under tiden. 

De ville inte genomföra aktiviteterna och svarade oseriöst om vi ställde frågor till dem så vi 

nådde inte fram med tänkt syfte till eleverna (se bilaga 2, dag 4). 

Andra dagen var mer lyckad, eleverna gjorde övningarna och det var en bra stämning i gruppen. 

Den avslutande övningen uppskattades mycket av eleverna då de ville ha fler uppdrag när 

lapparna var slut och fick då komma på egna saker att gestalta (se bilaga 2, dag 5). Eleverna 

lär sig genom att göra och då de själva fick komma på saker att gestalta ledde detta till en 

praktik (Wenger, 1998) som de kände mening i. Tredje dagen startade vi med att erbjuda leken 

farfars byxor som eleverna frågat efter sedan vi hade den sist (se bilaga 2, dag 6). Dock blev 

det inte så lyckat eftersom de inte gjorde som de skulle i leken, de låtsasskrattade för att vara i 

mitten och valde ut vem som skulle hamna i mitten nästa gång. Det var även en 

fyrahörnsövning där de fick stå för sin åsikt, något som många tyckte var svårt och de valde 

hörn där många kompisar stod och kunde inte riktigt motivera sitt val. Enligt 

loggboksanteckningar skrev de flesta eleverna att de gick till hörnet de ville men det var en 

elev som skrev: 

Jag trodde att jag har gjort fel. 

Eleven som skrev citatet ovan var en av dem som bytte hörn till det kompisarna stod vid. 

Eleverna hade svårt att lyssna på instruktioner vilket ledde till en oro i gruppen och ett högljutt 

klimat. När instruktionerna var klara och det var dags för genomförande av övningarna 

ändrades stämningen i gruppen och eleverna visade engagemang och en positiv inställning. 

Vid flera av samarbetsövningarna önskade eleverna att fortsätta och att göra dessa lekar vid 

fler tillfällen. 

Under vårt genomförande gjorde vi många observationer där vi såg hur gruppen förändrades 

beroende av vilka elever som var med på passen. Det fanns tydliga ledare som fick de övriga 

eleverna att vilja hävda sig mer och vilket bidrog till en kamp om vem som skulle få 

uppmärksamhet. Det framkom även att "ledarna" gillade att stå i centrum när de själva fick 

bestämma, dock var det svårare för dem när vi hade aktiviteter som aktivt placerade dem i 

centrum, de blev väldigt osäkra och obekväma. Vid ett dramatillfälle fick eleverna titta på en 

bild som innehöll flera olika saker och de fick var och en skriva tre saker de ansåg var viktigast 

utifrån bilden.  

 

Figur 1  
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Bilden ovan visar det resultat som framkom i loggböckerna. I efterföljande diskussion fick de 

elever som ville berätta om hur de tänkte när de gjorde sitt val. Syftet med aktiviteten var att 

eleverna skulle få chans att se saker ur andras perspektiv och lyssna in varandras val. 

Eleverna skulle utgå från sig själva, sin identitet (Wenger, 1998), vad de ansåg var viktigast 

för dem genom att berätta för varandra fick eleverna stå för sin åsikt, lyssna på kamraterna 

och få en bredare förståelse. 

 

Vecka 3 

Vecka tre var fokus på konflikter och konflikthantering med övningar som hjälpte eleverna att 

se saker ur andras perspektiv. Det fanns fortfarande med en uppvärmningsövning i varje pass 

för att göra det hela mer lättsamt (se bilaga 2, dag 7-9). 

Första dagen var det 15 elever som medverkade, vilket var flest antal elever vi haft, detta 

skapade en stor oro i gruppen och många elever uttryckte till sina kamrater att de tyckte det var 

jobbigt. Det blev högljutt och vi fick diskutera med eleverna vad man bör tänka på när vi är så 

många på så liten yta och hur vi bör vara mot kamraterna. En övning som fanns med denna dag 

var målning av konflikt i tre steg där eleverna var och en berättade om en konflikt som de andra 

sedan tolkade och ritade. 

 

Andra dagen delade vi gruppen i mindre grupper där de fick visa upp en konflikt som de skulle 

hitta på själva. Enda förbehållet var att de inte fick ha med något dödande. Utifrån 

observationer framkom det att två av grupperna inte visste hur de skulle avsluta när de 

redovisade sina konflikter, utan hamnade i lek istället. Något som vi ändrade till det sista 

dramapasset och betonade att alla grupper skulle ha början, handling och avslut. Här kan vi 

koppla till McNiff (2002) (s.13) då vi efter observation och reflektion kunde ändra på vårt 

upplägg. På tredje och avslutande dagen fanns det enbart två övningar under passet (se bilaga 

2, dag 9). Motivet var att eleverna skulle ha tid till huvudövningen och för att vi skulle kunna 

visa upp de olika föreställningarna för varandra. Vi påpekade att alla föreställningar skulle ha 

början, handling och avslut samt att de fick handla om vad som helst. Alla grupper fick ett 

papper där de tillsammans fick skriva ner sin planering, se bild nedan.  
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Genom att eleverna själva fick bestämma vad föreställningen skulle handla om kände de 

mening (Wenger, 1998) som vi har antecknat i processprotokollet: 

De blev som eld och lågor när de skulle få börja planera sin föreställning.  

Vid en av veckans övningar fick eleverna en och en stå i mitten av ringen och de fick skriva i 

sin loggbok hur de kände då de stod där.   

 

Figur 2 

Både utifrån loggböckerna och våra observationer kunde vi utläsa att de elever som annars 

brukar höras och ta plats blev tysta och obekväma av att hamna i centrum när det inte var på 

deras villkor. 

 



25 

 

På bilden syns en av elevernas loggboksanteckning. Efter föreställningen ville vi veta hur det 

kändes att visa upp sin föreställning för de andra eleverna. Genom den här övningen ges 

eleverna möjlighet att våga ta plats, öva sin improvisationsförmåga och samarbeta i grupp.  

De observationer som genomförts efter dramaperioden har visat att eleverna verkar ha tagit till 

sig av de övningar vi utfört under passen. De använder sig av de övningar som vi hade på 

dramapassen i den fria leken. Vi ser det som att de har blivit inspirerade av det arbetet vi gjorde 

tillsammans. Ytterligare en observation är att konflikterna inte verkar bli lika stora, något som 

kan bero på de verktyg som eleverna fick med sig från dramapassen, eleverna är mer benägna 

att diskutera när det uppstår konflikter. 

Efter de tre veckor med dramapass hade slutat diskuterade vi med eleverna hur de hade upplevt 

övningarna. Vi genomförde även en intervju med fritidshemsläraren som vanligtvis följer den 

klass som har gjort övningarna.  

I arbetet med dramaövningarna har vi utgått från Wengers (1998) modell där allt vi gör 

tillsammans i grupp leder till lärande. Det är i den här gemenskapen kunskapen får sin mening. 

Detta går att koppla till Corsaro och Evaldssons (1998) forskning där det framkommer att 

kunskap inhämtas i samspel med andra. Den skolklass vi hade under dramapassen bildade en 

gemenskap. Eftersom eleverna var den enda klassen på fritidshemmet som hade dramaövningar 

skapades en mening då alla hade gemensamt mål. I denna gemenskap bearbetades och 

inhämtades kunskap tillsammans med övriga kamrater genom dramaövningarna (Wenger, 

1998). 

 

6.3                 Resultat av intervjuer och samtal 

Resultat från de semistrukturerade intervjuer som genomförts med lärare har vi sammanställt 

utifrån för- och efterarbete. Vilket blev följande: 

• Konflikterna har minskat i gruppen, dock är det svårt att säga om det beror på 

dramaarbetet. 

• Verktyg som eleverna använder sig av vid konflikter är att de numer diskuterar istället 

för att slåss. 

• Drama är ett bra verktyg vid värdegrundsarbete och relationsskapande. 

Det genomfördes även elevsamtal med sju elever från fritidshemmet både innan och efter 

avslutade övningar. Det ställdes samma frågor som vid första tillfället för att se eventuella 

förändringar (se bilaga 3). Genom de semistrukturerade samtalen framkom följande resultat: 

• Vid det första tillfället visste eleverna inte vad drama innebar, nu kan de ge konkreta 

exempel på vad drama innebär.  

• Eleverna har samma uppfattning om drama som de hade innan vi påbörjade projektet. 

Både positivt och negativt. En av de sju uttrycker saknad av dramaövningarna. 

• Eleverna påpekar att det fortfarande uppstår konflikter. 

• Eleverna uttrycker fler tillvägagångssätt vid konflikter.  
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6.4                 Sammanfattning 

Efter avslutat arbete är det svårt att se att gruppklimatet har ändrats. Det krävs mycket av en 

pedagog för att lyckas förändra en hel fritidshemsverksamhet på en så pass kort period av 

övningar. Liksom allt arbete i fritidshemmet krävs tid och engagemang. Om lärarna som 

arbetar på fritidshemmet fortsätter med dramaövningarna är det mer troligt att se ett tydligt 

resultat av förändrad gruppdynamik. Genom att arbeta med dessa övningar under exempelvis 

en hel termin eller som återkommande inslag i verksamheten skulle det kunna bidra till att 

eleverna får arbeta mer med konflikthantering och värdegrund. Det skulle krävas att personalen 

skulle fortsätta med dramaövningarna. 

Vi hade tre mål när vi påbörjade utvecklingsarbetet för att kunna se om det blev resultat av 

våra övningar. Dessa var:  

• Erbjuda en variation av dramaövningar som alla har till syfte att stärka gruppen 

• Att ge eleverna verktyg att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt 

• Identifiera pedagogiska möjligheter och hinder med drama som verktyg 

Vi erbjöd en variation av dramaövningar där vi både arbetade med värdegrunden och 

konflikthantering vilket ledde till att mål ett och två uppnåddes. Genom intervjuerna som följde 

efter arbetets avslut framkom det att eleverna kunde förklara innebörden av drama men 

intresset för ämnet kvarstod. 

Det tredje målet från utvecklingsarbetet framkommer utifrån resultat som redovisats som säger 

att dramaundervisning kräver tid, planering och vilja. Drama är ett känsligt ämne som kräver 

beaktning av elevgrupp. Det ska inte sättas ihop vilket dramapass som helst utan det måste vara 

anpassat så inga missöden mellan eleverna sker. Har undervisande lärare vetskap om att två 

elever inte kommer överens ska de inte hamna i samma grupp. Tänker läraren inte på gruppen 

kan drama bli något negativt för alla inblandade. Därför gäller det att känna till gruppen så 

dramapassen blir planerade utifrån elevgruppens behov.    
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7 DISKUSSION  

Forskning visar att verksamma lärare ser många framgångsfaktorer med dramapedagogik i sin 

undervisning, Fredriksson (2013) nämner hur det går att sätta ihop nya gruppkonstellationer 

och att det är positivt i stärkande av grupper. Även Öfverström (2006) framhåller hur det går 

att stärka splittrade grupper och hur elever uttrycker uppskattning för dramapedagogik som 

arbetssätt. Rohlin (2013) menar att drama är ett multimodalt undervisningssätt som bearbetar 

information med hjälp av flera sinnen. Vi ser många positiva aspekter med att arbeta med 

dramapedagogik. Eftersom alla lär sig på olika sätt så är drama bra då flera sinnen arbetar 

samtidigt. Många elever är praktiskt lagda och behöver vara aktiva i sitt utförande när de 

inhämtar kunskap. Vi anser att multimodalitet är ett bra verktyg som stimulerar fler elever. 

Forskning från Öfverström (2006) beskriver drama i förhållande till konflikthantering och om 

hur eleverna får använda sig av flera sinnen för att skapa en bredare förståelse. Något som har 

gjorts under utvecklingsarbetets gång. Eleverna har genom att gestalta, lyssna in, tolka och se 

andras perspektiv, fått använda fler sinnen än vid ordinarie undervisning. Genom att eleverna 

har fått möjlighet att se saker ur andras perspektiv har de fått en chans att skapa mer förståelse 

för andra och inte vara så självcentrerade, något som framkom i vår nulägesanalys. 

Utvecklingsarbetet pågick under totalt tre veckor och blev sammanlagt nio planerade 

dramapass. Dramapassen genomfördes med en specifik grupp elever som gick på 

fritidshemmet. Engagemanget för övningarna har varierat men stämningen i gruppen har hela 

tiden varit bra. Under hela arbetsprocessen följdes McNiffs sprial (2002) då det handlar om 

observation av arbete och komma fram till nya frågor att reflektera över. Eftersom vi turades 

om att observera passen gav det möjlighet att utveckla upplägget och förbättringsområden. 

Hela arbetet följer Mcniffs spiral då det handlar om planering av pass, utförande, observation, 

reflektion och nya frågor. 

När vi skulle ha vårt första dramapass hade vi bara småpratat med eleverna, vi hade aldrig haft 

någon aktivitet med dem. Vi kände inte eleverna och det kan ha varit en bidragande faktor till 

utvecklingsarbetets utfall. Vi har svårt att se någon skillnad i gruppdynamiken under denna 

korta och intensiva perioden. Om vi hade arbetat med elevgruppen under en längre period 

tänker vi att gruppdynamiken hade blivit annorlunda, dels för att vi lär känna varandra men 

också för att vi hade gått djupare in i dramat. Frågor som vi har ställt oss i efterhand är: om 

elevernas fritidshemslärare skulle haft dramapassen istället för oss, om vi skulle använt oss av 

mer rekvisita, skulle vi ha klätt ut oss för att bidra med en lättsam stämning eller skulle vi varit 

hårdare med att vi ville ha tillgång till samma rum vid varje tillfälle för att skapa trygghet och 

rutin. Wahlström (1996) belyser att miljön och personalens attityder bidrar till att eleverna 

känner trygghet. I ett utvecklingsarbete är det många yttre förutsättningar att ha i beaktning 

och dessa kan exempelvis vara tid, lokal och storlek på barngrupp. I vårt fall ansåg vi inte att 

den lokal som vi vistades i mestadels av dramatillfällena var optimal för vårt arbete. Den lokal 

vi oftast använde var ett litet rum mellan två klassrum med en soffa, bokhylla och två bord. 

Det fanns en yta mellan soffan och borden och där kunde vi få plats med en ring av pallar att 

sitta på. Oftast under passen var vi sexton stycken, med oss studenter inräknade, och det 

medförde att ljudnivån blev hög i förhållande till rummets yta.  Luften blev dålig i rummet, vi 

fick ont i huvudet av ljudet och varma av all aktivitet. Sammantaget kan det bidra med dålig 

stämning. Det fanns en osäkerhet hos eleverna då de inte visste var dramaundervisningen skulle 

hållas. Om en elev inte känner att den har koll på vad som ska hända kan detta bidra till en 

känsla av otrygghet, vilket kan visas i form av stökigt beteende under dramapassen. Byte av 

lokal tolkas av oss som att drama inte tas på allvar och att vårt utvecklingsarbete inte blev 

prioriterat utan fick utföras där det var minst i vägen. Dessa signaler tror vi även påverkade 
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elevernas uppfattningar om att dramaundervisningen inte var viktig. Om vi hade haft tillgång 

till samma lokal tror vi att elevernas upplevelser av drama hade blivit annorlunda, då eleverna 

kunde lagt mer fokus på dramaundervisningen, än på vilken lokal de skulle vara i. 

Vi hade en progression under vårt tre veckors intensiva arbete för att eleverna skulle få en 

chans att lära känna oss och vi dem. Vi ville inte gå ut för hårt och få eleverna att tröttna och 

tappa motivation. Enligt dramaläraren var vår progression tydlig då den sträckte sig över hela 

perioden. Vi fick även tips om att ha med progression i varje enskilt dramapass. Genom 

upplägget anser vi att det skapade en trygghet för eleverna i och med att det var samma struktur 

varje gång.  

Sjödin (1991) skriver om samspel i grupp och att de normer och regler som skapas inom en 

grupp styr gruppens beteende. Det kan också uppstå krockar inom gruppen om det finns många 

individuella mål inom angiven grupp och det var något som märktes när vi genomförde 

dramapassen. Det fanns många elever i gruppen som tävlade om att vara ledare och ta mest 

plats. Gruppdynamiken förändrades och samarbetet inom gruppen fungerade betydligt bättre 

när gruppkonstellationen ändrades. Beroende av grupp skapade eleverna gemensamma regler 

och normer som de följde tillsammans när det inte fanns elever med som krävde en ledarroll. 

Vi kopplar till Wengers (1998) modell där han beskriver hur ens identitet påverkas utifrån den 

sociala kontext man befinner sig i. När den sociala kontexten ändrades så kunde vissa elever 

släppa sin prestige över att bli ledare. De behövde inte kämpa för att höras och synas då den 

gemenskap de nu befann sig i inte krävde det. Wengers (1998) modell har varit bra att utgå 

ifrån då vi fick utgångspunkter som var hjälpsamma i utformandet av dramapassen. För 

optimalt lärande ville vi få med alla delar av modellen. Under alla våra dramapass hade vi en 

förhoppning om att alla delar i Wengers (1998) modell skulle ingå. Vi jobbade praktiskt 

tillsammans i grupp för att bilda en gemenskap, vi hade bland annat värderingsövningar för att 

stärka identiteten samt så anpassade vi övningarna för att de skulle passa denna elevgrupp för 

att de skulle känna mening med övningarna.    

När vi diskuterade upplägg för utvecklingsarbetet ställde vi oss frågor som: tid och antal 

övningar, ska vi vara på två olika skolor eller tillsammans på en skola och ska det vara frivilligt 

att medverka eller inte. Dessa frågor har vi nu bearbetat och diskuterat om igen och kommit 

fram till att det mycket väl skulle kunna vara så att det hade blivit mer gynnsamt att dela på oss 

och genomföra projektet på en skola var. Fördelen där skulle vara att en av oss har en relation 

till eleverna. Samtidigt som det är bra att ha med två pedagoger när ett projekt likt detta ska 

genomföras då det möjliggör att en leder aktiviteten och en håller sig mer i bakgrunden och 

observerar. Eftersom upplägget blev tre gånger i veckan i tre veckor ledde det till totalt nio 

pass, något som vi nu i efterhand inte betraktar som tillräckligt. Vi vet inte om det skulle ha 

blivit mer gynnsamt för eleverna att arbeta med passen en eller två gånger i veckan under en 

längre period. Den sista frågan vi ställde oss var om det skulle vara frivilligt eller inte. Vid de 

semistrukturerade samtalen med eleverna framgick att de inte hade gått till passen om det inte 

hade blivit ombedda att gå. Resultat av en frivillig aktivitet tror vi, likt fritidshemsläraren som 

vi intervjuade, skulle leda till att de som var i mest behov av denna typ av arbete skulle utebli 

från passen. Eleverna fick möjlighet att avstå om de inte ville besvara frågor som ställdes under 

dramaövningarna och de fick även avstå från aktiviteterna om de inte ville medverka. De var 

kvar på plats för att få en ny chans att vara med vid nästkommande aktivitet något som vi tror 

gynnar eleven då denna fortfarande påverkas av undervisningen i rummet och den sociala 

gemenskap eleven befinner sig i. I samråd med vårdnadshavare har eleverna, genom missivet, 

accepterat sin medverkan under dramapassen. 
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Under övningarna fick eleverna träna på att diskutera känslor, stå för åsikter och uttrycka sina 

behov. Det var många diskussioner under passen och eleverna fick bredda förståelse för sina 

kamrater. Vi anser att delarna vi tog ur styrdokumentet (se ovan i utvecklingsarbetet på s. 5) 

har genomsyrat våra pass, från början till slut. Eleverna har fått arbeta med konflikter, 

värderingsövningar, gestaltningsövningar, samarbetsövningar och har fått skriva och rita i sina 

loggböcker. 

Våra främsta resultat låg i våra processprotokoll, elevernas loggböcker och intervju med 

fritidshemslärare. Reliabiliteten i loggböckerna känns osäkra då vi nämnt förutsättningar som 

brist på plats, något som påverkade hur eleverna antecknade i loggböckerna. Det återkom 

samma svar i många av böckerna och vi tror att det har att göra med att eleverna satt så pass 

nära varandra, några berättade rakt ut vad de skrev och detta tror vi påverkade resultaten. 

Hinder som påträffats under utvecklingsarbetet var att hitta övningar som lämpade sig för 

elevgruppen, varken för barnsliga eller för svåra, att tänkt syfte inte uppfattas korrekt av 

eleverna. Exempelvis vid en övning när två elever skulle måla med samma krita var vår tanke 

att de skulle få känna på att bli styrd eller på att styra. När vi frågade hur det kändes visste de 

inte för de hade istället kämpat om vad de skulle rita. Vid en övning ”oavslutade meningar” 

var syftet att diskutera både lättsamma och tunga ämnen men eleverna förstod inte syftet med 

uppgiften vilket skapade en oro och vi fortsatte med nästa övning istället.  

 

7.1                 Didaktiska implikationer 

Vårt utvecklingsarbete kan överföras till andra skolor. Genom att arbeta med drama under en 

längre tid än vad detta utvecklingsarbete fortlöpte tror vi skulle leda till tydligare förändringar 

med gruppdynamiken än vad vi fick erfara. Om elever får arbeta med ett projekt återkommande 

gånger sätter det sig till slut och det gynnar verksamhetens mål. Det optimala är om en 

fritidshemslärare som känner sin grupp håller i aktiviteterna för att eleverna ska känna sig 

trygga och våga utmana sig själva. Viktigt är att ha roligt tillsammans och lyssna in vad 

eleverna tycker är roligt av de aktiviteter som genomförs. Om denna typ av arbete fortskrider 

under längre tid har eleverna en chans att påverka utformandet av arbetet mer än vad våra 

elever hade på grund av tidsbrist. Om eleverna får komma med mer synpunkter, förändringar 

och idéer så ökar möjligheterna till lärande då det är meningsfullt för eleverna. Skulle detta 

upplägg användas under flera terminer på olika grupper hade det antagligen inte framkommit 

samma resultat då elevgrupperna är olika.  

Utifrån intervjuer med fritidshemslärarna får vi intrycket av att verksamheten inte prioriterar 

drama som verktyg. Många som arbetar med dramapedagogik har ett stort intresse för ämnet 

och saknas intresset är det svårt att nå ut till eleverna. Att arbeta med drama i fritidshemmet 

kräver åtagande från personal och tid och det är inte alltid som denna möjlighet finns.  

Att vara två pedagoger som arbetar tillsammans har varit tacksamt, dels eftersom vi kan 

diskutera med varandra, att någon har mer framträdande roll och att det finns en extra vuxen 

vid behov. Det underlättar att vara två pedagoger om det är en större grupp då det kan uppstå 

oroligheter och funderingar. Då vi kände varandra väl sedan innan blev det naturligt att stötta 

och ge tips till varandra samt finnas som ett stöd till den andra. Att vara den som observerar 

kan vara svårt då man gärna vill flika in i undervisningen. 

Efter genomförande av utvecklingsarbetet har följande forskningsfråga växt fram: Hur skulle 

resultatet av dramaövningar blivit annorlunda vid en ny gruppkonstellation, till exempel i 

förskoleklass, än mot en skolklass som redan känner varandra?  
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Hade den nya gruppkonstellationen fått mer nytta av dramaövningarna än skolklassen som 

redan känner varandra? Hur skulle utfallet bli i respektive situation? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missiv 

Hej alla föräldrar! 

Vi är två studenter som heter Elin Andersson och Frida Persson vi kommer från 

Linnéuniversitet och vi ska utföra vårt examensarbete här på fritids. Vi ska driva ett 

utvecklingsarbete som kommer ha drama i fokus. Det innebär att vi ska försöka öka 

gemenskapen i gruppen genom att ha olika dramaövningar.  

Vi har tänkt att arbeta med gruppstärkande övningar, till exempel genom lek, 

värderingsövningar, teater och stärkandeövningar. Nu behöver vi era underskrifter 

för att tillåta om era barn får medverka. Vi kommer inte att nämna några namn, inte 

filma eller ta kort och vi kommer inte spela in något ljud.  

Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer, de fyra principerna som 

handlar om samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Mitt barns namn: __________________________________________________ 

Vårdnadshavare: __________________________________________________ 

  

Jag godkänner [ ] - att mitt barn får vara med och medverka på dessa övningar. 

Jag godkänner inte [ ] - att mitt barn får vara med och medverka på dessa övningar. 

 

Fyll i och återlämna så snart som möjligt. 

Med vänliga hälsningar, Elin och Frida. 

Bilaga 2 övningar 

Vecka 1 

Dag 1: 

1. Presentationsövning: Man sitter i en ring på golvet och rullar en boll till den man 

vill ska svara. När man får bollen berättar man vad man heter och något man gillar 

(max tre saker). Sen rullar man vidare bollen. 

2. Byta namn leken: Går runt och hälsa på varandra och byter namn. Börjar Anna 

hälsa på Sven så blir Annas namn Sven och Sven blir Anna. När man får tillbaka sitt 

namn får man sätta sig ner. För att göra det svårare kan man använda sina idolers 

namn. 

3. Namnleken: Börja med att säga allas namn två gånger så att alla har koll på vad 

alla heter. Eleverna blir indelade i två lag. Vi studenter håller upp ett skynke som 

särar på lagen. Utan att säga något pekar vi ut en från varje lag som ska smyga sig 

fram till skynket. När skynket sänks ned ska de så fort som möjligt säga vem som 

står framför och den som säger namnet först får över den andr till sitt lag. 

4. Rockringen: Eleverna står i en ring och håller varandras händer, de ska försök få 



 

 

 

igenom en rockring utan att släppa någons hand, hela varvet till den som började 

med rockringen. De ska försöka att inte nudda marken med rockringen. Klarar de 

detta kan man ta en mindre rockring och göra likadant.  

Dag 2: 

1.Farfars byxor. Alla elever förutom en sitter på pallar i en cirkel. Den person som 

är kvar står i mitten av cirkeln. Denna person ska nu ställa frågor till vem som helst, 

oavsett vad denna frågar ska den som svarar säga "farfars byxor". Man får inte 

skratta. När personen som svarar på frågan skrattar får denna ställa sig i ringen och 

fråga en ny person.  

2. Associationsövning. En person säger ett ord, nästa person säger det första ordet 

som denna tänker på.  

3. Alla som. Eleverna sitter på stolar i en ringformation. Det finns en stol mindre än 

antal personer. Den person som är utan stol börjar  i mitten av ringen och säger ett 

påstående. Alla som: har ex. blå byxor byter plats med varandra. Du får inte sätta dig 

på samma stol som du satt på innan.  

4. Repet.  Bind samman ett rep till en cirkel. Lägg repet på golvet och be eleverna ta 

tag i repet. Leken går ut på att alla samtidigt ska dra sig upp i repet. Om det är någon 

som ramlar så får gruppen starta om. Tips är att hela gruppen räknar till tre när de ska 

resa sig upp. 

Dag 3: 

1. Från äpple till groda: Övningen börjar med att ledaren håller i ett äpple, men i 

samma stund som det ska skickas till personen bredvid förvandlas det till en groda. 

Eleven som tar emot grodan ska förhålla sig till denna och får forma sin händer så att 

den inte kan smita. Övningen fortsätter med att eleven som fått grodan skickar vidare 

något nytt till nästa person och så vidare. 

2. Tummen upp/tummen ner:  Eleverna får ett påstående av läraren som de snabbt 

ska ta beslut om vad de tycker om det. Antingen en tumme upp eller en tumme ner 

som övar på att visa åsikter.  

Ex: Hur många.. 

-Äter frukost varje morgon? 

-Kan stå på händer? 

-Ser på TV mer än två timmar om dagen? 

-Har bråkat någon gång? 

-Har aldrig spelat TV-spel? 

-Älskar pannkakor? 

-Har alltid bälte i bilen? 

-Har ljugit någon gång? 

-Skulle gärna sluta skolan? 

-Snarkar? 

-Äter godis i smyg? 

-Säger sluta när det uppstår bråk? 

-Gillar skrcäkfilmer? 



 

 

 

-Spelar innebandy? 

-Är en bra kompis? 

3. Detta har vi gemensamt: Delar in gruppen så det blir tre elever i varje smågrupp. 

De får ett papper där de kan skriva ner tre saker som: De alla gillar. De alla ogillar. 

Samt en sak som bara du själv gillar/ogillar.  

 

Vecka 2 

Dag 4: 

1. Skepp i hamnen. Alla elever äger varsin båt och pedagogen har en hamn som 

vissa båtar får lasta av i. För att eleven ska få komma in i hamnen måste de ha gods 

som börjar på deras första bokstav i namnet. De ska alltså lista ut varför vissa får 

lasta in och andra inte.  

2.  Två och en krita. Dela in gruppen i par, två och två. Alla par ska ha ett stort 

papper och en krita. Eleverna ska nu tillsammans, utan att prata med varandra, göra 

en bild tillsammans. Båda ska hålla i kritan och måla tillsammans. Det ska finnas 

med musik i bakgrunden, en låt på ca 2 min. När låten slutar får eleverna en ny krita 

med en ny färg och ska måla till musik i ytterligare 2 min. När musiken tystnar får 

eleverna sluta måla. Låt eleverna samlas i helklass och diskutera vad de har skapat 

tillsammans och gå igenom de frågorna som står nedan.  

3. Oavslutade meningar. Man drar en lapp ur en låda där det står en mening som du 

ska avsluta. Efter du har sagt din mening behåller du lappen och turen går vidare till 

nästa person. Denna person drar en ny lapp där det står en annan mening som eleven 

ska avsluta. Hälften av meningarna var mer lättsamma och den andra hälften var lite 

mer analytiska och krävde mer av eleverna. 

- Min favoritfärg är/ De som känner mig väl tycker att jag 

- Jag tycker att den bästa årstiden är/När jag får beröm känner jag mig 

- Om det vore sommar nu skulle jag/Att vara ensam kan vara 

- Mitt favoritgodis är/ Vänner borde inte 

-  Hundar är/Jag skulle vilja träffa 

- På fredagar ska man / En bra kompis kan inte  

- Jag tycker om att/ Jag tycker om människor som  

- Om jag vore fem år äldre/ En sak jag skulle vilja ändra hos mig själv 

- På vår skolgård borde det finnas/ Om man ska vara en bra kompis på rasten ska 

man 

- Hemma tycker jag om att/ Om jag såg någon snatta i affären skulle jag 

- Den lyckligaste dagen i mitt liv var när/  Det viktigaste i mitt liv är 

- Jag skulle vilja lära mig mer om/ Jag blir arg när  

- TV är som bäst när/ När jag blir stor vill jag jobba med 

- På helgerna tycker jag om att/ Om jag ser någon som är ledsen så 

- Om jag fick flytta var som helst i världen/ Kärlek är  

Dag 5: 



 

 

 

1. Sagan: Eleverna sitter i en ring där man går i turordning och säger någon mening 

var. Kommer man inte på något får man passa. Det får inte vara något dödande i 

sagan. 

2. Man ser olika saker: Visar hela gruppen bild och ber var och en att skriva ner de 

tre viktigaste sakerna som finns på bilden. När alla har skrivit diskuterar vi vad man 

har valt och varför. 

3. Pantomim: Dela upp gruppen i två. Den ena gruppen ska utföra samma 

rörelse/ljud/grimas/känsla/djur och när gruppen har gjort klart detta ska den andra 

gruppen berätta vad grupp ett framställde. När grupp två gissat rätt är det deras tur 

och grupp ett att gissa. 

Ex: Ni ska vara … Arga 

                          Apor 

                          Bebisar 

                          Chockade 

                          Fotbollsspelare 

                          Frisörer 

                          Gamla                            

                          Glada 

                          Grodor 

                          Halka på en isfläck   

                          Lärare 

                          Simmare 

Dag 6: 

1. Farfars byxor: Alla elever förutom en sitter på pallar i en cirkel. Den person som 

är kvar står i mitten av cirkeln. Denna person ska nu ställa frågor till vem som helst, 

oavsett vad denna frågar ska den som svarar säga "farfars byxor". Man får inte 

skratta. När personen som svarar på frågan skrattar får denna ställa sig i ringen och 

fråga en ny person. 

2. Värderingsövning, fyrahörnsövning: Vi pedagoger gav eleverna tre olika 

alternativ som de skulle få ta ställning till. Varje hörn representerade ett svar. Det 

fjärde hörnet var valfritt. De fick sedan ställa sig i det hörnet där de kände bäst 

stämde överens med sin åsikt. När alla hade valt hörn frågade vi om någon ville 

motivera sitt val inför övriga gruppen. 

1) Var skulle du helst vilja bo? 

-hus på landet 

-lägenhet i Stockholm 

-stuga i skogen 

2) Jag vill helst vara.. 

-rik 

-känd 

-lycklig 



 

 

 

3) Vad skulle du klara dig bäst utan? 

-TV 

-dator 

-mobil 

 

4) Svårast för mig är att.. 

-erkänna ett fel 

-erkänna en lögn 

-säga förlåt 

 

5) Skulle du helst vilja vara.. 

-enda barnet i familjen 

-äldst i familjen 

-yngst i familjen 

6) Vad är viktigast? 

-att sköta skolan 

-att ha många kompisar 

-att få mycket i veckopeng 

7) Jag vill helst vara.. 

-snäll 

-smart 

-en som man kan lita på 

8) Viktigast hos en vän är.. 

-glatt humör 

-ärlighet 

-fantasi 

9) Vad gör du helst på fritiden? 

-idrott 

-spel 

-umgås med familjen 

10) Jag vill att andra ska se mig som.. 

-modig 

-rolig 

-cool 

3. Bygga torn: Detta sker på utsatt tid. Vi valde att ge eleverna 1 min och 30 sek. 

Det gäller för eleverna att samarbeta för att få ett så bra och stabilt torn som möjligt. 

Tornet ska kunna stå för sig självt och man måste lyssna in allas åsikter. 

Vecka 3 

Dag 7: 



 

 

 

1. Alla som: Eleverna sitter på stolar i en ringformation. Det finns en stol mindre än 

antal personer. Den person som är utan stol börjar  i mitten av ringen och säger ett 

påstående. Alla som: har ex. blå byxor byter plats med varandra. Du får inte sätta dig 

på samma stol som du satt på innan.  

2. Målning av konflikt i tre steg: Dela in gruppen om fyra elever i vardera. 

Gruppen placeras ut så att de inte stör varandra. Var och en ska i turordning berätta 

om en konflikt som han/hon har varit med i eller som denna har sett.  

Nästa steg är att alla får ett papper där de skriver sitt namn på. Skickar teckningen 

vidare till personen som sitter på ens vänstra sida. Denna person ska nu måla något 

som den associerar till konflikten man hört den person berätta, vars namn som finns 

på pappret. Övningen är färdig när alla kompisar har målat sin tolkning på ditt 

papper.  

3. (Knuten: Gruppen bildar en ring och står tätt intill varandra. Alla 

blundar och sträcker in händerna i mitten av ringen. Nu gäller det att i blindo hitta 

två händer att ta tag i, en i varje hand. När alla håller varandra i händerna får man 

öppna ögonen. Nu ska man lösa ut virrvarret av händer som har bildats utan att 

släppa taget.) 

Dag 8: 

1.Pantomim: Dela upp gruppen i två. Den ena gruppen ska utföra samma 

rörelse/ljud/grimas/känsla/djur och när gruppen har gjort klart detta ska den andra 

gruppen berätta vad grupp ett framställde. När grupp två gissat rätt är det deras tur 

och grupp ett att gissa. 

2. Konfliktrollspel: Vi delade in gruppen i 4 mindre grupper med tre personer 

vardera.  Inom varje grupp ska varje elev förklara för kompisarna om en 

självupplevd konflikter och försöka komma fram till en gemensam konflikt som de 

ska spela upp för resten av sina kompisar. De får inte: spela sig själva. De ska ändra 

namn på personerna i konflikten. De ska ändra miljö så att berättelsen blir 

allmängiltig och inte personlig. Alla ska få någon roll i konflikten. Därefter får 

grupperna öva in sina konflikter eftersom de senare ska spela upp dessa för övriga 

kompisar. 

3. (Mattan: Samtliga elever står på en matta. Utmaningen för alla är att försöka 

vända upp och ner på mattan utan att någon kliver av den. Det gäller att eleverna 

samarbetar och lyssnar in vilka tips och idéer som kamraterna har för att övningen 

skall fungera. ) 

Dag 9: 

1. Omvänd hela havet stormar: Placera ut stolar, vi använde oss av pallar, i två led 

bredvid varandra. Alla elever sitter på en stol vardera och när musiken börjar går 

eleverna runt pallarna i ett led. När musiken tystnar har ledaren tagit bort en stol, 

men istället för att någon åker ut så får eleverna sätta sig i varandras knän. För varje 

varv som går med musiken så tar ledaren bort en stol. Det får sitta fler och fler barn i 

knät på varandra. Se hur många stolar eleverna klarar av att sitta på. 



 

 

 

2. Teater: Dela upp gruppen i 3 grupper. Nu ska gruppen tillsammans få diskutera 

och komma fram till vad de ska spela upp för teater för övriga klasskompisar. Enda 

förbehållet är att det måste finnas med en början, handling och ett avslut. Det ska inte 

vara dödande i teatern. 

 

 

 

Bilaga 3 Semistrukturerade intervjuer med lärare och samtal med elever 

Frågor till personal: 

• Vad innebär drama för dig? 

• Vad anser du om drama som undervisningsmetod? 

• Arbetas det med drama i fritidshemmet? 

- Om nej, hur kommer det sig? 

- Om ja, hur då/på vilket sätt? 

• Vad tänker du att detta leder till? 

• Vad tror du drama som arbetssätt skulle leda till? 

Frågor till elever: 

• Vad tänker du när du hör ordet drama? 

• Drama kan t.e.x. vara lekar eller tetrar, där man klär ut sig. Tycker du om att 

klä ut dig? 

• Är det många av dina kompisar som går på fritids? 

• Är det kompisar från andra klasser? 

• Hur är en bra kompis? 

• Händer det att några inte är kompisar- hur märker du det? 

• Vad tänker du då? 

 

Bilaga 4 Frågor i loggböckerna 

Dag 1. Vilken övning var roligast? Varför? 

Dag 2. Hur kändes det att stå i mitten av ringen? Varför tyckte du det?  

Dag 3. Vad tänker ni på när ni hör ordet olika? Vad är olika för er? 

Dag 4. Hur kändes det att styra/bli styrd?  

Dag 5. Diskutera sina 3 val.  

Dag 6. Gick ni till den plats som ni ville? Var det svårt? 

Dag 7. Diskutera konflikterna i smågrupper. Hur kändes det i konflikten? 

Dag 8. Vart låg konflikten, hos vem? Hur löste de konflikten? 

Dag 9. Fick alla i gruppen bidra med något? 


