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ABSTRAKT 
 

På vår skola önskades det mer aktiviteter med drama och det fanns en avsaknad av 

berättelser och språkutvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra berättelser och 

språkutvecklande aktiviteter genom att använda drama som verktyg till att utveckla elev-

ernas språkliga uttryck. Syftet med vårt utvecklingsinriktade arbete blev att genomföra 

aktiviteter med drama och berättelser i fokus men även bidra till ökad förståelse för drama 

och berättelser samt bidra till ett ökat intresse för läsning och språkutveckling hos elever. 

Vi använde aktionsmodellen när vi planerade, agerade, observerade och reflekterade 

enligt Rönneman (1998). Eleverna fick hitta på egna berättelser bland annat genom Story 

Cubes, som därefter dramatiserades och filmades med greenscreen. 

 

Vi kom fram till att en del elever inte riktigt vet vad drama är för något, men när vi för-

klarade så blev eleverna intresserade. Eleverna var nyfikna och ville gärna använda sin 

fantasi för att komma på berättelserna. Digitala verktyg var det som lockade mest och hade 

en stor betydelse i motivationen till att vara med. Eleverna fick genom upplevelsebaserat 

lärande experimentera med kroppsrörelser, tonläge och rösten, samtidigt som de sam-

arbetade med varandra och lät berättelser ta form. Vi tror att dramaaktiviteter och samtalen 

efter hjälper eleverna att bygga på sina egna erfarenheter och sina egna förmågor så de 

senare klarar av situationer som kan verka obehagliga eller svåra. 

 

 

Nyckelord: drama, pedagogiskt drama, språkutveckling, berättande, berättelser, multi-

modalitet, upplevelsebaserat lärande, improvisation, digitala verktyg, Story Cubes, 

Vladimir Propp
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1 INLEDNING 
 

Drama används ofta för att skapa trygghet och sammanhållning. Det används sällan 

för ett specifikt ämne utan mer som en metod när det undervisas om värdegrund, 

normer och socialisering. Göthberg (af Sandeberg, 2016) nämner i en intervju i 

tidskriften Skolvärlden att ett samarbete mellan ämneslärare i svenska och dramalärare 

kan göra underverk med elevernas språkutveckling. I intervjun säger Göthberg: 

 

Jag tycker att vi i skolan alltför enkelt delar upp kropp och tanke, intellekt 

och känsla. Och skolor som ligger i framkant har ett rikt estetiskt utbud. 

Det visar vetenskapen. (af Sandeberg, 2016) 

 

I förskolan används drama även för att främja elevernas utveckling och lärande. Det 

är också ett verktyg när det talas om att arbeta förebyggande med konflikter. I en artikel 

av Andersson et al. (2017), publicerad i Sydsvenskan, betonar sju akademiker att drama 

i undervisningen kan förebygga hierarkier i grupper och ger en tryggare miljö i klass-

rummen. De skriver även att drama kan vara ett sätt för skolan att få in mer rörelse i 

undervisningen istället för att öka antalet idrottslektioner. I Skolinspektionens rapport 

från 2010 (Kvalitet i fritidshem) står det att de estetiska ämnena drama, musik och dans 

behöver användas oftare i fritidshemmets och skolans undervisning. I deras rapport 

Undervisning i fritidshemmet (2018) gjordes en granskning av språk och kommunika-

tion samt natur och samhälle. Denna granskning visar att fritidshemmen behöver bland 

annat erbjuda ”eleverna möjligheter att utveckla kommunikativa förmågor genom 

läsning, berättande och samtal om deras upplevelser” (s.6).  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 

(Skolverket, 2018) går det att läsa följande angående fritidshemmets uppdrag:  

 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan 

genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat 

och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 

(Skolverket, 2018, s.22) 

 

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, 

musik, dans och drama. (Skolverket, 2018, s.24) 

 

Fritidshemmet som verksamhet kan komplettera skolan genom bland annat 

upplevelsebaserat lärande med drama som estetisk uttrycksform. Upplevelsebaserat 

lärande beskrivs i kapitlet Drama och språkutveckling.  

 

När vi pratade med lärarna i fritidshem på vår skola om att vi tänkt göra ett 

utvecklingsarbete men inte riktigt visste om vad, fick vi veta att lärarna önskade mer 

aktiviteter med drama. De påvisade även en avsaknad av berättelser och språk-

utvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra dessa två önskade behov genom att 

använda drama som verktyg till att utveckla elevernas språkliga uttryck. Vi har av 

erfarenhet sett hur användandet av drama kan hjälpa elever att bli mer trygga i sig 

själva, våga tala inför andra samt få grupper att bli mer sammansvetsade. Vi har även 

tidigare mött elever med olika språkutvecklande behov där drama hjälpt dem att till 

exempel förstå det svenska språket eller utvecklat den verbala och kommunikativa 
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förmågan. Vi valde därför att genomföra språkutvecklande aktiviteter med drama som 

verktyg där vi lät eleverna bygga berättelser som de sedan fick filma. 

 

I kapitlet Tidigare forskning presenteras studier som visar att elever kan skapa en 

djupare förståelse med drama som ett verktyg, men att det då är riktat mot skoltid. 

Inom det fritidspedagogiska området finns det inte så mycket forskning om just drama 

och språkutvecklande aktiviteter. Den forskning som finns handlar bland annat om 

verksamhetens uppbyggnad och hur fritidshemmet är en bas för uppbyggandet av 

sociala relationer. Som metod i att främja relationsbyggandet, skriver Heathcote & 

Bolton (1995), kan drama mycket väl användas.  

 

Heggstad (2014) beskriver drama som “en ämnesintegrerad arbetsform som kan skapa 

helhet och sammanhang i förskola och skola” (s.19). Vi menar då att genom att arbeta 

med drama på fritidshemmet kan lärare i fritidshem arbeta med det kompletterande 

uppdraget så elever kan få en fördjupad förståelse av skolans arbete. Vår idé att arbeta 

språkutvecklande med drama anser vi kunna vara ett sätt att komplettera och ämnes-

integrera fritidshemmet med skolan. Med det sagt menar vi inte att drama är fel att 

använda i exempelvis konflikthantering, tvärtom det är en mycket bra metod. Vi vill 

visa på hur fritidshemmet kan främja elevernas språkutveckling med drama. För att 

kunna arbeta språkutvecklande förklarar Heggstad (2014) att texterna behöver vara 

meningsfulla för eleverna och det kan de vara om de springer ur elevernas egna 

erfarenheter eller om eleverna känner en förtrogenhet till dem. Enligt Qvarsell (2012) 

kan arbete med uppbyggandet av en text göras med hjälp av att eleverna får använda 

sig av sin kreativitet och fantasi. Då blir texten erfarenhetsbaserad och eleverna kan 

känna förtrogenhet med den. Vårt val att låta eleverna själva skriva sin berättelse kan 

då vara ett sätt att göra texterna meningsfull. 
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2 NULÄGESANALYS 
 

Här nedan presenteras skolan och de fritidshem vi valt genomföra detta arbete på. Först 

kommer en kortfattad information som allmänt beskriver skolan och fritidshemmen 

och sedan följer den nulägesanalys av problemområde vi har för syfte att utveckla. 

 

Skolan och fritidshemmen 
 

Skolan som är med i detta projekt är en centralt belägen skola. Det går ca 700 elever 

på skolan från förskoleklass till årskurs 9. Skolan erbjuder fritidshem för eleverna i 

förskoleklass upp till år 6, och består av fyra avdelningar; förskoleklass, årskurs 1, 

årskurs 2 och årskurs 3-6. Fritidshemmen arbetar efter ett årshjul som planerats fram 

med lärarnas erfarenheter och med elevernas intresse som en central punkt. Det äldre 

fritidshemmet arbetar strikt efter just det årshjulet, men personalen där är lyhörda för 

eventuella situationer som kan dyka upp. De yngre fritidshemmen har avsatt minst en 

dag i veckan åt aktiviteter som har med årshjulet att göra. Att de yngre inte arbetar mer 

med årshjulet har med skolans vision om progression att göra. Ju äldre eleverna blir 

desto mer ansvar och mängd aktiviteter får de. Fritidshemmen arbetar med skapande 

och estetiska aktiviteter två-tre gånger per läsår under höstterminen.  

 

Fritidshemmet för de äldre på skolan är belägen i ett eget hus. Det är cirka 120 inskriva 

elever. Fritidshemmet har en hel del skapande i och med att de har en ateljé att vara i. 

De har även ett greenscreen-rum som används sparsamt. Eleverna på detta fritidshem 

använder rummet till att få vara själva men även till att filma då och då med hjälp av 

en Ipad. Eleverna på skolan vet att de får filma och använda andra digitala verktyg, 

men greenscreen-rummet används oftast för fri lek istället. 

 

Fritidshemmet för de yngre är integrerat med skolan och har sin hemvist uppdelat på 

två rum med ett stort klassrum i en annan årskurs emellan. När skolan är slut har 

fritidshemmet även tillgång till klassrummen eleverna är i under skoltid. Detta 

fritidshem försöker att vara ute så mycket som möjligt då det är mellan 75-80 inskrivna 

elever. Väl ute blir aktiviteterna riktade mot rörelse och idrott samt fri lek. Eleverna 

själva väljer hellre att vara inne och leka lekar som skola, rita/ färglägga målarbilder, 

spela spel på iPads eller använda smartboarden i något av klassrummen fritidshemmet 

har tillgång till.  

 

På skolan finns ett skolbibliotek som är bemannat under skoltid, men stängt under 

fritidshemmens verksamhet på eftermiddagarna. Detta gör att eleverna inte får tillgång 

till böcker, tidningar och berättelser om de inte själva har med sig det, då fritids-

hemmen inte erbjuder den möjligheten. 

 

Problemområde 
 

I ett samtal angående språk- och kommunikation svarade en av lärarna i fritidshemmen 

på skolan att de arbetar kontinuerligt med språk- och kommunikation då “det är ett 

måste att prata under aktiviteter” (citat av en lärare i fritidshemmet, taget ur logg-

boken). Någon specifik aktivitet riktad mot språkutveckling fanns dock inte. Även den 

estetiska uttrycksformen drama saknades och från lärarna i fritidshemmen fanns ett 

önskat behov av att arbeta med just drama. En lärare i fritidshemmet sa under ett samtal 

“det behövs det verkligen mer av” (citat av en lärare i fritidshemmet, taget ur logg-
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boken) och menade då just drama. En annan lärare i fritidshem på skolan har framfört 

att de tidigare arbetade med drama som aktivitet vid normer- och värdegrundsfrågor. 

På grund av olika anledningar, såsom stora elevgrupper, resurs till enskild elev och 

brist på lokaler används inte drama i samma utsträckning som förr. Läraren i fritids-

hemmet underströk under samtalets gång det stora behovet av drama för att kunna 

arbeta med värdegrundsfrågor. Drama har med andra ord använts på skolan och fritids-

hemmen mest som ett medel att nå värdegrunden och bygga relationer. Drama kan 

användas till många andra aktiviteter och ämnen, vilket vi vill visa på genom detta 

arbete. Det skedde endast någon enstaka gång under vår vistelsetid att lärarna i fritids-

hem initierade aktiviteter som hade med greenscreen-filmning eller drama att göra.  
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3 DRAMA OCH SPRÅKUTVECKLING 
 

Här kommer vi beskriva lite historik om drama och pedagogiskt drama samt hur det 

kan användas. Språkutveckling, upplevelsebaserat lärande, improvisation och multi-

modalitet är andra delar kapitlet tar upp för att ge er läsare en förståelse om vad vi 

skriver om längre fram. 

 

Drama och pedagogiskt drama 
 

Drama härstammar från grekiska ordet drama som betyder handling. Rasmusson och 

Erberth (2016) beskriver i sin bok hur dramapedagogiken vuxit fram i Sverige från 

tidigt 1900-tal och hur det tagit avstamp ur John Deweys learning by doing, en 

aktivitetspedagogik med syfte att stärka elevers självkänsla och kreativa förmåga. 

Rasmusson och Erberth betonar att det är just det elever får göra när de har drama i 

undervisningen. Genom att ha ett fokus på handlandet och få leva sig in i olika roller 

i så kallade rollspel, lär sig eleverna tänka på ett kreativt sätt enligt Rasmusson och 

Erberth (2016), vilket är det grundläggande i pedagogiskt drama. 

 

Enligt Bolton (2008) kan elever, genom drama i undervisningen, få en sådan förståelse 

att de förändrar sina eventuella attityder och tankar om det de upplevt i drama-

tiseringen. Wilhelm (2009) använder sig av ordet gestaltning när han pratat om drama 

och har listat olika fördelar med användandet av gestaltningar i undervisning. Bland 

annat skriver han att ”gestaltningar får eleverna leva upp och engagera sig och får dem 

att integrera med texter på ett helt annat sätt än när de bara sitter på sina stolar och 

svarar på frågor” (2009, s.13). Det viktigaste är hur gestaltningar motiverar elever till 

att våga, enligt Wilhelm (2009).  

 

Språkutveckling 
 

Språkutveckling är ett samlingsnamn på hur människor, i detta fall elever, bygger upp 

sitt språk med hjälp av bland annat ordförråd, bilder, gester och sociala interaktioner 

(jfr. Einarsson, 2009). Nordheden (2015) skriver att fritidshemmet som verksamhet 

kan arbeta tematiskt med språkutvecklande aktiviteter genom att bland annat skapa 

leklådor som inspirerar eleverna att leka. Väl i leken lär sig eleverna att kommunicera 

med varandra på deras egna nivå. Nordheden (2015) beskriver hur de vuxna kan hjälpa 

eleverna i deras språkutveckling genom att kombinera ”vardagsspråket och skol-

språket” (s. 241). 

 

Upplevelsebaserat lärande 
 

Lärandet har sin grund i en teori av Kolb (2015) som via inspiration av flertalet 

forskare (däribland Dewey) beskriver att inlärning sker bäst när eleverna får uppleva 

den genom alla sina sinnen, enligt Furmark (1999). Elever kan få en förståelse av hur 

de kan använda sina erfarenheter och kunskaper i andra situationer, genom att få pröva 

sina idéer, utgå från verkligheten och sina egna erfarenheter. Enligt Bolton (2008) kan 

en lärare med aktiviteter som dramatisk lek göra sin undervisning till upplevelse-

baserat. Dramatisk lek är en aktivitet där eleverna får använda sig av färdigheter från 

verkligheten, exempelvis leka doktor eller polis. Eleverna tar, med lärarens hjälp, reda 

på vad de verkliga yrkespersonerna gör i sina arbeten och för in det i den dramatiska 
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leken. På det sättet får de enligt Bolton (2008) en fördjupad förståelse av hur det är att 

exempelvis vara en doktor. Furmark (1999) skriver “Att lära inbegriper hela individens 

integrerade funktioner – tänkande, känslor, varseblivning, och beteende” (s. 10) och 

beskriver med det att upplevelsebaserat lärande ser till helheten i elevernas 

undervisning. 

 

Improvisation 
 

Improvisation betyder oförutsedd och handlar om att göra något oförberett, det vill 

säga hitta på. Det hjälper till att utveckla fantasi, kreativitet och kommunikativ 

förmåga, enligt Rasmusson och Erberth (2016). Ofta har några förutsättningar 

bestämts innan så som grov handling, roller, rum och tidpunkt, medan händelseförlopp 

och replikerna är det som hittas på, improviseras. Improvisation kräver också att 

medspelare bejakar det som kommer upp, alltså att deltagarna säger ja till sina 

medspelare. Skulle det inte göras utan att deltagarna blockerar varandra kommer 

händelseförloppet eller spelet stanna upp, enligt Rasmusson och Erberth (2016). 

 

Multimodalitet 
 

Multimodalitet är ett sätt att arbeta på som kombinerar kommunikation och tecken i 

vår omvärld för att skapa mening (Selander och Kress, 2017). En lärare kan få eleverna 

att interagera med sin omgivning via multimodalitet i undervisningen genom att 

använda olika resurser såsom texter, bilder, digitala verktyg, drama, musik, tidningar 

osv. I en artikel i Tidningen Grundskolan (Stendahl, 2017) säger två lärare i fritidshem 

att ett arbete med digitalisering och IKT gör att gruppen arbetar tillsammans. Det gör 

även att eleverna har roligt och aktiveras under nästan hela eftermiddagen. En av 

lärarna i artikeln säger även att greenscreen-arbete kan göra att det blir mycket drama 

på fritidshemmet, eftersom eleverna får träna att gå in i olika roller. Digitala verktyg 

kan då vara en väg att skapa dramaaktiviteter och motivera eleverna att vara med. 

Enligt Rohlin (2013) består fritidshemmets pedagogik och undervisningssätt av just 

multimodalitet. På fritidshemmen sker ofta en integration av olika ämnen i aktivitet-

erna som erbjuds, vilket Rohlin (2013) sammanfattar till multimodalitet. 
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4 SYFTE OCH MÅL 
 

Syftet med utvecklingsarbetet är att med hjälp av drama genomföra språkutvecklande 

aktiviteter för eleverna på fritidshemmet. Dramaaktiviteterna är tänkta att bidra med 

ökad förståelse hos eleverna för hur arbete med berättelser även utvecklar språket.  

 

Utvecklingsarbetets mål är: 

• Att inom fritidshemmets verksamhet genomföra aktiviteter med drama och 

berättelser i fokus. 

• Att bidra till ökad förståelse för drama och berättelser. 

• Att bidra till ett ökat intresse för läsning och språkutveckling hos elever. 
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5 TIDIGARE FORSKNING 
 

Med utgångspunkt från det problemområde på fritidshemmen vi presenterade tidigare, 

har vi sökt forskning om följande teman Drama i undervisningen och Berättelser och 

språkutveckling. 

 

Drama i undervisningen 
 

Forskning har visat på att drama är ett mer effektivt verktyg för att träna elevernas 

litteracitet (läs- och skrivkunnighet) än traditionell undervisning, men det har även en 

inverkan på elevernas motivation till att läsa och få berättelser lästa till sig, enligt 

Güngörs (2008) studier. Hoyt (1992) sammanställer i sin artikel olika metoder-

/tekniker att använda i dramaundervisning för att öka språkutvecklingen. Att ge olika 

kommunikationsmöjligheter i klassrummet stimulerar elevernas fantasi, skapar en 

djupare förståelse samt hjälper dem i sin språkutveckling. Det ger dem en ”opportunity 

to create a tighter link between themselves and the new learning” (Hoyt, 1992, s. 584), 

vilket betyder att det skapas en länk mellan eleverna och deras förståelse. Hoyt (1992) 

skriver vidare att lärande sker när eleverna får göra sina egna tolkningar. Enligt 

Bidwell (1990) kan eleverna motiveras till mer läsning att sitta och samtala eller 

dramatisera vad de läst kan. Vidare belyser Güngör (2008) att elever ofta tappar 

intresse att läsa om undervisningen är traditionellt formell, men att då bryta den med 

drama kan göra att eleverna bibehåller eller ökar sin motivation.  

 

På ett 30-tal skolor i San Diego, USA, har Greenfader och Brouillette (2013) tittat på 

hur K-2 lärare (kan jämföras med förskoleklass- till år 3 lärare) arbetat med en metod 

som heter Teaching Artist Project (TAP). Denna projektmetod kombinerar estetik och 

litteracitet vilket kan göra, enligt forskningen, att elevernas self-efficacy höjs. Self-

efficacy kan översättas med självtilltro och enligt Greenfader och Brouillette (2013) 

kan eleverna som arbetar med TAP öka sin tro på sig själva när det gäller 

språkutveckling men även i de sociala relationerna. I TAP används bland annat drama 

och dans som verktyg för att öka förståelsen av det som undervisas. Eleverna lär sig 

exempelvis hur de kan få lyssnaren att förstå vad som står skrivet genom att använda 

gester eller rösten som uttrycksmedel. Genom att till exempel gå upp i tonläge vid 

slutet av en mening kan meningen bli en fråga. Studien av Greenfader och Brouillette 

(2013) visar även att eleverna får en djupare förståelse av en berättelse då de får arbeta 

med den på olika sätt utan att egentligen kunna läsa texten. Har eleverna en förståelse 

innan visar studien att deras motivation och vilja att lära sig läsa stimuleras (2013). 

Detta visar även Öfverström (2006) på i sin studie när hon skriver hur lärare tänker 

angående användandet av drama som metod i undervisningen. Öfverström förklarar 

att drama kan utgöra ett stöd för människan att bättre förstå sin roll i sin egen berättelse, 

sin funktion som huvudkaraktär i sitt eget liv och sitt förhållande till människorna i sin 

närhet. Drama ger ett flexibelt lärande, en djupare inlärning och fördjupar kunskaper 

då eleven tar ansvar över sitt eget lärande. Drama kräver diskussioner och reflektioner 

vilket är en självklarhet som hela tiden ligger till grund för fortsatta studier i ämnet 

som lärs in, enligt Öfverström (2016). Grunden i drama som metod är att utgå från 

individen och skapa möjligheter till att i handling få upptäcka sig själv och få kunskap 

om sig själv. Drama kan, enligt Fredriksson (2013), användas för att försöka styra 

eleverna till ett önskvärt beteende men även bidra till motivation och på så sätt göra 

att eleverna får en positiv effekt på lärandet i allmänhet. Fredriksson (2013) poängterar 

att drama är ett kraftfullt verktyg som kan användas på olika varierande sätt. 
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Pedagogiskt drama kan fungera som en meningsskapande resurs i lärprocesser för 

skrivande enligt Jacquet (2011). Det innebär att eleverna arbetar med ett mottagar-

medvetande då de får gestalta sina texter visuellt. De lär sig i processen att inta rollen 

som lyssnare av redovisningen. Jacquet (2011) skriver vidare att de gestaltande 

övningarna kan vara ett stöd inför skrivande av texter och studien visar att den 

gestaltande undervisningen har effekt, när eleverna ger bevis på att de kan skriva olika 

texter. Eleverna får vidare bearbeta sina intryck på många olika sätt, kognitivt, 

emotionellt och fysiskt, vilket kan bidra till ett ökat lärande. Får eleverna ta 

utgångspunkt i sina egna upplevelser kan de, enligt Jacquet (2011), lättare att komma 

igång med skrivandet.  

 

Anderssons studie (2014) visar att estetiska lärprocesser och arbeten med multimodala 

berättelser inte bara erbjuder möjligheter att skapa sammanhang utan kan vara ett sätt 

för eleverna att hitta sin plats i tillvaron. Enligt Andersson kommer berättandet till 

uttryck genom de estetiska språken i form av text, bild och drama. Studiens resultat 

visar också att ett arbete med berättelser där eleverna får tillfälle att aktivt reflektera 

och arbeta med olika språkliga uttryckssätt, kan vara meningsskapande för eleverna. 

Drama kan på så sätt få eleverna att växa i sitt lärande, enligt Andersson. I Winner, 

Goldstein och Vincent-Lancrin’s (2013) studie för OECD’s räkning går det att läsa att 

elever som har undervisning i de estetisk praktiska ämnena såsom drama, musik, dans 

och bild tenderar att närvara aktivt under hela skoldagen. Intressant dock är att studien 

inte visar någon korrelation mellan estetiska lärprocesser och akademiska lärprocesser. 

Det vill säga att forskarna inte fann några bevis för att exempelvis dramaundervisning 

kan förbättra elevers resultat i de andra ämnena.  

 

Berättelser och språkutveckling 
 

I en studie (Eckeskog, 2013) om läsförståelse i årskurs 1-2 framgår det att vid egen 

läsning utgår lärarna ofta från högläsning när de tränar strategier för läsförståelse. 

Texten är utgångspunkten för högläsningen och därefter ställs frågor muntligt eller 

skriftligt på texten. Det är även enligt Eckeskog (2013) viktigt med diskussioner och 

samtal om texter, delvis för att knyta eleverna egna erfarenheter till texten för att på så 

sätt öka förståelsen. Enligt Schmidt (2013) är det för eleverna igenkännande texter och 

de textorienterade aktiviteterna som leder fram till elevers skriftspråkliga lärande. 

Meningsfulla och identitetsskapande texter gör att elever vill läsa och fortsätter att 

läsa. För att eleven ska lära sig och utvecklas bör de kommunicera reflektioner och 

tankar. Idag får elever sällan diskutera vad de läser och Schmidt (2013) skriver att det 

finns ett värde i elevens egna tolkningar. Läsningen gynnar även grammatik, stavning 

samt muntliga och skriftliga framställanden. Schmidt (2013) skriver vidare att läs-

strategier som att förutsäga, ställa frågor, summera och klargöra behöver integreras 

som en naturlig del i arbetet med alla texter och det är en fördel om undervisningen då 

tar sin utgångspunkt i multimodala texter enligt Schmidt (2013). Stenlund (2017), som 

har studerat elever på mellanstadiet, skriver däremot att det är en nödvändighet att 

införa samtal om texter i undervisningen för att utveckla läsförståelsen. Det är enligt 

Stenlund (2017) viktigt att läsa olika texter för att vänja sig vid de olika sorters 

skriftspråk som finns i olika typer av texter. 

 

I likhet med Fast (2007) betonar Schmidt (2013) vikten av att traditionella läs- och 

skrivundervisning bygger vidare på elevernas vardagserfarenheter. Fasts (2007) studie 



12 

 

bygger på observationer och intervjuer av sju barn från olika familjer, både i hemmet, 

förskolan och i förskoleklassen, och visar att undervisningen inte tar vara på elevernas 

egna erfarenheter. Enligt Fast (2007) arbetar eleverna i skolan i regel med en bokstav 

i taget under en längre tid. När det gäller att skriva får eleverna oftast bara skriva ord 

med bokstäver de har gått igenom även om många elever redan kan flera andra bok-

stäver och ord. Det är mer sällan eleverna får arbeta med ord eller fraser eleverna kan 

sedan tidigare. Studiens resultat visar att elevernas kulturella kapital bidrar till att de 

lär sig förstå en text. Genom att använda sig av populärkultur i läs- och skrivunder-

visningen kan lärarna, enligt Fast (2007), få fatt i elevernas erfarenheter och därmed 

göra undervisningen mer motiverande och engagerande.  

 

Sammanfattning och teoretiska begrepp 
 

Drama som ett verktyg och resurs i undervisning, det vill säga estetisk lärprocess, visar 

forskning kan vara ett positivt och kraftfullt sätt att nå kunskapsmålen (Güngör, 2008; 

Hoyt, 1992). Fredriksson (2013) förklarar även att drama i undervisning inte alltid 

uppfattas av eleverna som ett medel att nå målet, då syftet med dramaundervisningen 

inte klargörs för dem. Genom att låta eleverna dramatisera fram en berättelse skriver 

Andersson (2014), i likhet med Öfverström (2006) och Güngör (2008), att de kan finna 

en meningsfullhet och bättre förståelse för syftet med undervisningen. Att då samtala 

och reflektera om texterna eleverna läser visar i olika studier att eleverna kan finna en 

meningsfullhet (Schmidt, 2013; Stenlund, 2017; Eckeskog, 2013). Elever som knyter 

an till egna erfarenheter eller sitt kulturella kapital när de läser och samtalar om texter 

visar Fasts (2007) och Eckeskogs (2013) studier vara en väg att nå goda resultat i läs- 

och skrivundervisningen. Kulturellt kapital sammanfattas av Fast (2007) som att vara 

det elever bär med sig från sin uppväxt, vilket land de kommer från samt om de haft 

tillgång till kultur som böcker, museum och dylikt. Läs- och skrivundervisning som 

går från helhet (förståelse) till delar (bokstäver), d.v.s. whole-language-traditionen, 

kan enligt Bidwell (1990) tillsammans med meningsfulla texter (exempelvis 

skönlitterära böcker eller serier) och samtal bli ett kommunikativt processarbete. Fast 

(2007) är dock kritisk mot whole-language undervisning då den ser språket som ett 

objekt och skriver att LTG, Läsning på Talets Grund, är att föredra då den metoden 

involverar och engagerar eleverna mer. Flera forskare tar upp olika övningar, tekniker 

eller metoder som kan användas i dramaundervisningen men en studie sticker ut med 

ett projekt som kombinerar läsning med drama vilket stärker elevernas självtilltro 

(self-efficacy) då undervisningen varieras (Greenfader & Bruoillette, 2013). Denna 

kombination gör att eleverna får träna sin förmåga att tänka emotionellt (vad känner 

karaktären), fysiskt (hur rör sig karaktärerna) och metakognitivt (vad tänker 

karaktärerna), skriver Jacquet (2011). 
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6 METOD 
 

I detta kapitel presenteras vilken modell för aktionsforskning som använts till detta 

utvecklingsarbete samt de etiska principerna vi har förhållit oss till. I diskussionen om 

metoden och etiken kommer vi att belysa de risker som finns med denna typ av 

forskning. 

 

Aktionsforskning 
 

Aktionsforskning innebär att forskningen kan förklaras med en spiral eller cyklisk 

process (se Figur 1) med start i att observera verksamheten och identifiera ett problem, 

enligt Rönnerman (1998, 2012). I aktionsmodellen ingår planering, agerande, observa-

tion och reflektion. Efter observation och reflektion kan nya frågor komma upp som 

kan göra att nya aktioner behövs. 

 
Figur 1. Aktionsforskningsmodellen enligt McNiff (Wennergren, 2012, s.77) 

 

En planering har för syfte att inhämta ny kunskap om verksamheten och ta reda på 

var verksamheten befinner sig för tillfället. Planeringen består i att förstå problemet 

som finns samt att veta vad och hur problemet kan förbättras. Det är viktigt att göra en 

handlingsplan som kan leda till en förbättring. 

 

Vid agerandet genomförs aktionen som är för att pröva om handlingsplanen fungerar. 

Enligt Rönnerman (2012) är det viktigt att ha de observerande glasögonen på sig och 

detta kan göras genom att kollegor observerar varandra. Wennergren (2012) skriver 

att det kollegiala lärandet på arbetsplatsen är en metod att använda för att utveckla 

arbetet och kunna identifiera ett eventuellt problem som kan förändras med hjälp av 

exempelvis aktionsforskning. Även videoinspelningar av genomförandet kan vara ett 

bra verktyg då det enligt Lindgren (2012) “registrerar mer än t.ex. en observation” 

(s.57).  

 

Observationer görs hela tiden under agerandet för att se vad som händer och om 

information kan fås för att till sist kunna ta ställning om det har lett till förändring. 

Videoinspelning, intervjuer och processdagbok är verktyg för att samla information av 

olika situationer under aktionsforskningen, enligt Rönnerman (1998). Detta hjälper för 

att ta ställning till om förbättring har skett eller inte. 

 

Under reflektion gäller det att reflektera över resultaten och på vilket sätt förbättringen 

har skett. Under observation och reflektion kan nya frågor uppkomma som gör att nya 

aktioner möjligen kan behöva göras. 
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Aktionsforskning är “en forskningsansats som tar utgångspunkt i praktiken, verkar för 

ett samarbete mellan forskare och praktiker” (Rönnerman, 1998, s.71). Enligt 

Rönnerman (2012) kan aktionsforskning hjälpa exempelvis fritidshem att lyfta upp sin 

undervisning till att vara byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Dokumentation 
 

Vi har använt oss av observationer under träffarnas gång, loggbok, ljudupptagningar, 

elevernas nedskrivna berättelser, samtal med eleverna med hjälp av intervjufrågor 

samt elevernas färdiga videoinspelningar för att få fram data till detta arbete. 

 

Etik 
 

Vi använde oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (God Forskningssed, 

2017) till detta arbete. Dessa riktlinjer handlar om samtyckeskravet, informations-

kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Samtyckeskravet innebär att för forskning på och med elever som är under 15 år, 

behöver forskaren ha tillstånd av elevens vårdnadshavare. Vi skickade ut missiv med 

tillhörande samtycke som vårdnadshavarna har lämnat till oss (se Bilaga 1). Då 

rekommendationen är att båda vårdnadshavarna och eleven själv ska skriva under och 

samtycka till medverkan hade även vi med det i brevet. 

 

Informationskravet är att vi informerade elever och vårdnadshavare vad och hur vi 

ska göra forskningen. Missivet var skrivet så att eleven kan förstå det. Det framgick i 

vårt missiv att det var frivilligt att delta, vad vi skulle göra, hur vi skulle genomföra 

det och att vi kunde komma att ta foton och filma för dokumentation som sedan skulle 

förstöras efter arbetet slutförts.  

 

Konfidentialitetskravet beskriver att det inte ska gå att utläsa vem som sagt vad, 

vilket betyder att det skett en avidentifiering. Vi garanterade att utelämna alla elevers 

personuppgifter eller andra uppgifter vi fått i förtroende. All data om elever, lärare och 

forskningen i sig håller vi för oss själva. 

 

Nyttjandekravet betyder att allt inhämtat material och data kommer endast att 

handhas av handledare och opponenter på Linneuniversitetet, som kommer i kontakt 

med detta arbete. Den insamlade datan har vi för syfte att nyttja i denna uppsats, under 

vår presentation av arbetet samt visa eleverna och lärarna på fritidshemmen. 

Eventuella bilder och filmklipp kommer endast att visas för handledare och opponenter 

och kommer att raderas när arbetet är slutfört.  

 

Metoddiskussion 
 

Aktionsforskningsmodellen ska komma med nya frågor och på det sättet hela tiden gå 

vidare från att ha reflekterat till fortsatt utveckling och nya aktioner (Rönnerman, 

1998), vilket inte gjordes i detta arbete på grund av begränsad tid. 

 

En risk med metoden att genomföra projektet på fritidshemmet var frivilligheten. 

Fritidshemmen i allmänhet bygger på att det ofta är frivilligt att vara med i aktiviteter 

och att gruppen då blir olika från gång till gång eftersom eleverna går hem vid olika 
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tider eller inte är på fritids alla dagar. Det kan också vara problem med tekniken, att 

greenscreen-appen inte längre finns på skolans iPad eller att inte iPad är laddade då de 

ska användas. 

 

En av riskerna vi såg med etiken var om vi inte skulle få samtycke till filmning och 

fotografering. Vi skulle då fått det svårt att dokumentera våra aktioner. En annan risk 

var även om samtycket drog ut på tiden att få in från alla vårdnadshavare, vilket kunde 

göra att projektet drog ut på tiden och påverkade vår tidplan. Anonymiseringen kunde 

också vara en risk då det kunde fälla projektet eftersom vi tänkte filma vissa delar, 

men vi såg det som en mycket liten risk att det gick att utläsa i resultatet vilka som 

varit med. 

 

Vi skickade ur missivet via mail genom klassläraren och ville ha in svaren via Google-

formuläret, dvs vårdnadshavare kunde endast klicka på en länk för att komma in i vårt 

Google-formulär och klicka i sitt svar samt sitt och elevens namn. Det var ca 20 

stycken som skickade in svaret via Google-formuläret av de 195 elever som projektet 

berörde. Vi fick in ca 20 svar via papper och 5 via mail. Vi tror att vi hade fått in fler 

svar om vi hade skickat ut missivet via papper. När ett av projektet startade valde 

läraren att kommunicera med elevernas vårdnadshavare via sms. Detta visade sig vara 

ett mycket bra kommunikationssätt att få ut information på och uppskattades av 

vårdnadshavarna. 

 

Om fritidshemmen ska göra en förändring är det bra om projektet håller på under en 

längre tid, dels för att jobba ihop elevgrupper och dels för att se förändringar. Det var 

också svårt när vi bara kom till vår skola då och då för att genomföra vårt projekt. En 

tänkbar förändring som inte är allt för svårhanterlig kan vara att ha en klädstång med 

några utklädningskläder hängande på. Detta kan göra att det inbjuder eleverna till att 

våga inta andra roller än sig själva. 
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7 PLANERING 
 

Vår planering delades upp i två olika planeringar då agerandet var olika på de två 

fritidshemsavdelningarna. Enligt Rönnerman (1998) ska en plan tas fram som ska leda 

till att förbättra problemet som har upptäckts. Vi ställde oss följande frågor: ‘Vad ska 

jag utveckla?’ och ‘Hur ska jag genomföra agerandet?’. 

 

Fritidsprojekt 1 
 

Detta projekt har genomförts i årskurs 1 en dag i veckan i cirka fyra veckor. Förhopp-

ningen var att så många elever som möjligt ville skriva upp sig, men då tiden var knapp 

kom endast en grupp med maximalt tio elever. Eleverna fick dels information om 

projektet via lärarens presentation i elevernas respektive klasser samt via anslagstavlan 

där all information från fritidshemsavdelningen satt uppe. Träffarna, kom att ha samma 

struktur varje gång (se Bilaga 3) så att eleverna skulle veta vad som skulle hända. Det 

stod även nedskrivet på whiteboardtavlan så de kunde se arbetsgången (se Figur 2). 

Struktur på undervisningen förklarar Jensen (2011) skapar en trygghet hos eleverna. 

 

 
Figur 2. Tavlan med Propp-korten och arbetsgången 

 

De resterande träffar användes till att dramatisera elevernas berättelser. Eleverna fick 

välja om de ville gestalta karaktärerna själva eller göra en figur av toarullar som de 

sedan ‘gav liv’. Eleverna fick sedan göra en film eller trailer i iMovie, vilket enligt 

Fleischer och Kvarnsell (2015) kan locka och motivera eleverna till att medverka och 

sett till fritidshemmet, där projektet utfördes på, är just kopplingen till det digitala 

något som lockar då det inte arbetar så mycket med det. iMovie är en app som kan 

laddas hem till iPads eller iPhones. I appen kan filmer eller trailers göras.  

 

Sista punkten i undervisningen var alltid Slutord… där eleverna fick berätta hur de 

tyckte att det var och berätta fritt om deras upplevelser under träffen. Syftet med denna 

punkt var att få eleverna att dela med sig av sina tankar, men även fylla en utvecklande 

funktion till kommande träffar. Där kom delar av våra intervjufrågor att ställas så att 

de fick en karaktär av samtalsfrågor istället för intervjufrågor (se Bilaga 2). 
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Fritidsprojekt 2 
 

Projektet har genomförts på äldrefritids för eleverna i årskurs 3 och 4. Agerandet var 

tänkt att göras två till tre gånger med fyra elever i varje grupp. Projektet var tänkt att 

användas för att arbeta med språkutvecklingen bland eleverna genom att använda ett 

upplevelsebaserat lärande med hjälp av Story Cubes och drama. Hur hela projekt 2 

genomfördes beskrivs i Bilaga 4, men sammanfattningsvis var planeringen som följer. 

 

Gruppen samlades och informerades om vad som skulle hända. Eleverna turades om 

att slå nio tärningar med sex olika bilder på vardera tärning. Dessa kallas Story Cubes 

(berättelsekuber eller berättelsetärningar) och är lika stora som en vanlig tärning fast 

med bilder på istället för prickar. Med hjälp av Story Cubes kunde elever skapa egna 

berättelser med utgångspunkt från olika bilder på de nio tärningar. Totalt fanns det 54 

olika bilder, så möjligheten att skapa varierande berättelser var stor. Eleven kunde 

börja sin berättelse med ‘Det var en gång’ och sedan låta fantasin flöda. Utmaningen 

var att skapa en berättelse där alla bilderna på de nio bilderna ingår. Det fanns inga rätt 

eller fel, då det var elevernas egna fantasi som berättelserna var uppbyggda kring.  

 

Eleverna kunde skriva ner stödord eller delar av berättelsen på whiteboarden eller på 

papper. När berättelsen var klar kunde eleverna göra en dramatisering utifrån bilderna 

och den nedskrivna berättelsen. Eleverna gjorde därefter en videoinspelning eller en 

trailer via appen iMovie på fritidshemmets iPad. Aktionen avslutades med att fråga 

eleverna som deltagit hur de upplevde det hela och vad det tyckte om drama, se 

intervjufrågor i Bilaga 2. 
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8 AGERANDE 
 

I detta kapitel kommer det genomförande eller agerande vi gjorde på skolan att tas 

upp. Aktionen utfördes genom två olika projekt på två olika fritidshem på skolan. 

Under agerandet ska planen prövas i praktiken, enligt Rönnerman (1998). Begreppet 

lärare kommer att användas när det gäller den som leder agerandet och syftar till en 

lärare i fritidshem/fritidspedagog.  

 

Fritidsprojekt 1  
 

Träff 1 
 

Eleverna som valde att vara med samlades utanför klassrummet och tillsammans gick 

vi och åt mellanmål. Väl tillbaka samlades vi i lilla fritidsrummet och gick igenom 

dagens program. Läraren förklarade att träffarna kommer att se ut nästan likadana varje 

gång och det endast finns tre regler som ska respekteras;  

 

1. Alla lyssnar på alla 

2. Inga elaka kommentarer 

3. Våga pröva något nytt 

 

Ett litet ord som eleverna fick använda om de inte kunde komma på något att säga var 

Pass. Reglerna och det lilla ordet pass stod på tavlan hela tiden och hade symboler 

med glad eller ledsen gubbe liknande emojis.  

 

Efter genomgången började vi sjunga Fli, Fly, Flow-sången (se bilaga 3). Denna sång 

är en nånsenssång där läraren sjunger första frasen och gruppen svarar. Nånsenssång 

betyder att orden inte har någon reell betydelse utan är påhittade ord. Sången sjöngs 

några gånger för att värma upp rösterna. Nästa punkt på tavlan var Dagens ämne som 

för dagen var Min bästa sak hemma är.... Läraren började med att säga vad hennes 

bästa sak hemma var och lät därefter eleverna säga vilken deras bästa sak var. Läraren 

poängterade att det är tillåtet att säga pass om de inte visste vad de ska säga. Efter detta 

kom punkten Propp och läraren berättade att Propp var en rysk herre som läste många, 

många sagor och som definierade olika karaktärer nästan alla sagor hade gemensamt. 

Tillsammans gick läraren och eleverna igenom de olika karaktärerna och skrev upp 

dem på magnetiska lappar som sedan fick sitta kvar på tavlan. Dessa kort var tanken 

att ge inspiration till elevernas egna berättelser (se Bilaga 5). Därefter var det dags för 

övningen Tre saker. En lek där improvisationsförmågan övades upp (se Bilaga 3). 

Läraren frågade eleverna om de vet vad improvisation är och det var det ingen som 

visste vad det var. Därför förklarade läraren vad det var och spelade upp en liten 

improvisationsscen där läraren lät eleverna få vara med genom att svara på frågor som 

ställdes till eleverna. Denna träff avslutades med slutorden att eleverna fick säga vad 

de tyckte om att ha drama i denna form. ”Kul” blev svaret från alla deltagare. De fick 

även svara på frågorna Vad det det här ni trodde skulle hända? samt Vad var roligast? 

Svaren på vad som var roligast blev ”Tre saker” och “Allting”. 

 

Jag trodde vi mer skulle spela teater och spela upp för dom andra. Inte så 

här. Det här var ju inte lika farligt eller nervöst. (elevs svar på Vad det det 

här ni trodde skulle hända?) 
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Träff 2 
 

När läraren kom denna gång hade eleverna själva delat in sig i mindre grupper. Varje 

liten grupp fick varsitt häfte/bok som de skulle skriva in sin berättelse i. Läraren 

berättade vad som skulle vara med i böckerna; titel, händelse och karaktärer. Eleverna 

fick i uppgift att fundera ut om de ville spela karaktärerna själva eller om de ville ha 

figurer, om de skulle ha några repliker samt om de behövde rekvisita och/eller 

kostymer.  

 

Då två nya elever närvarade gick läraren igenom reglerna en gång till och förklarade 

vad Propp-korten var lite snabbt. Annars följde träffen samma upplägg som gången 

innan med ändring på dagens ämne som för denna gång var Jag blir glad när…. Elev-

erna fick var och en svara enskilt och kom de inte på vad de ville säga förklarade 

läraren att de fick säga Pass. Några av eleverna sa denna gång pass och när alla sagt 

sitt återkom läraren till de elever som sa pass. Under denna träff blev en av grupperna 

helt klara med sin berättelse, Kärlek-Prinsessan. De andra två grupperna hann inte lika 

långt. En av grupperna saknade en kamrat och läraren frågade om de skulle vilja vänta 

tills den kamraten kommer tillbaka. Gruppen valde att vänta så kamraten kunde vara 

med. Träffen avslutades med att titta på den färdiga gruppens gestaltning av berättelsen 

om Kärleks-prinsessan. Eleverna i denna grupp berättade ett litet intro till det som 

skulle visas. De berättade om vad vi skulle får se på övergripande sätt och förklarade 

att namnen på prinsarna inte var tagna från deras kamrater. En elev förklarade att 

“namnen är vanliga och typiska kunganamn”. 

 

Berättelserna i fritidsprojekt 1 
 

Här nedan presenteras de olika gruppernas berättelser. 

 

Grupp 1 Kärleks-prinsessan 
 

Det är en saga om prinsessan Agnes som har två friare, Erik och Gustav, som båda vill 

ha henne. Prinsessan själv känner att hon inte orkar med de båda friarna som sliter i 

henne så hon går hem. En av friarna, prins Erik, följer efter så han kan fria i sin 

ensamhet till prinsessan utan prins Gustavs närvarande. När Erik och Agnes kysser 

varandra kommer Gustav in och tumult uppstår. Sagan slutar dock lyckligt med ett 

bröllop och tillhörande bröllopsfest. Denna grupp valde att själva spela sina karaktärer 

samt filma med greenscreen. Därför förflyttade gruppen och läraren sig till green-

screen-rummet som finns på ett av fritidshemmen. 

 

Grupp 2 Hjälten 
 

Hjälten ska alltså rädda Blixten och ta fast Skurken, men Skurken lyckas fly. Hjälten 

tror att allt är bra, men då slänger Blixten av Hjälten från sin rygg och rider över folket, 

som blir mycket rädda. Eleverna valde att göra figurer med hjälp av toarullar, flirt-

kulor, garn och målarfärg (se Figur 3 och 4). 
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Figur 3                           Figur 4 

 

Under tiden figurerna torkade förbereddes trailern. Själva trailern valde eleverna att 

filma utomhus, så vi gick ut till den valda platsen och filmade. Läraren frågade om 

eleverna ville filma själva men de svarade att de ville att läraren skulle fota och filma.  

 

Grupp 3 Brottet 
 

Tredje gruppen, Brottet, valde även de att göra en trailer och eleverna spelade sina 

karaktärer själva men med maskering. Även denna trailer filmades utomhus. 

Berättelsen handlar om två skurkar som går till en plats där det inte är tillåtet att vara. 

De blir förföljda av en varulv, som försöker fånga skurkarna. Det blir en jakt mellan 

dem och “skurkarna lyckas slå till varulven så han går i backen” (elevernas egna ord). 

Stolt visar skurkarna segertecken men är de verkligen säkra?  

 

Fritidsprojekt 2 
 
Aktion 1 
 

Läraren satte sig med en elev runt ett bord. En elev slog tärningarna flera gånger och 

hittade på olika historier med tärningarna som utgångspunkt. Eleven fick med sig två 

andra elever efter en stund och de kom då överens tillsammans att slå tärningarna ihop 

(Figur 5). Läraren förklarade vad som ska göras, att först skulle eleverna slå tärning-

arna och sedan skulle de titta på bilderna som kommer upp. De skulle bestämma vilken 

ordning bilderna skulle vara i och därefter skulle de hitta på en berättelse där alla bilder 

var med. De tog några tärningar var och slog och hittade därefter på en historia med 

bilderna på tärningarna som hjälp.  

 

 
Figur 5. Story Cubes slogs och radades upp. 

 

Eleverna skrev inte ner några anteckningar trots att läraren påminde dem om detta, 

men berättelsen tog ändå form efter diskussion mellan de tre eleverna. De började att 
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dela ut roller för att sedan leta kläder och göra annan rekvisita som exempel: peng, 

mask, förstoringsglas mm. Eleverna ville filma själva och styrde upp allting själva. 

 

Eleverna ville spela in i appen Green Screen by do ink som fanns på fritidshemmets 

iPad och la till egen bakgrund. Bakgrunden hittade de på internet som de sparade ner 

och la in i appen. Eleverna gjorde mer rekvisita (Figur 6) och när de slutligen var klara 

så började en annan elev, som inte vill vara med framför kameran, att filma kamrat-

erna. Hela berättelsen blev tre olika scener med olika bakgrund. Eleverna filmade 

berättelsen ett par gånger innan de var nöjda.  

 

 
Figur 6. Exempel på utklädnad till filmning. 

 

Aktion 2 
 

Läraren satt tillsammans med fyra elever vid ett bord. Eleverna slog två tärningar var 

och kom överens om vem som skulle börja berätta en berättelse. De hade inga problem 

att komma på en berättelse om bilderna på tärningarna. När en berättelse var klar slog 

de genast tärningarna igen och började på en ny berättelse. Läraren spelade in 

berättelserna på ljudfil och när de gjort fyra stycken så lyssnade läraren tillsammans 

med eleverna på ljudfilerna. Eleverna valde ut den berättelse som de vill dramatisera 

och gick vidare till greenscreen-rummet. 

 

Inne i greenscreen-rummet gjorde eleverna i ordning scenen tillsammans och kom 

överens om vilken bakgrund de ville ha i appen Green Screen by do ink. De testade 

först en bakgrund av en skog, men det blev mest en övning. När de därefter tog 

berättelsen på allvar blir det regnbåge som bakgrund i första akten. Därefter blev det 

en bondgård och ett slott i de två andra scenerna. När scenerna var inspelade och klara 

satte vi tillsammans ihop dessa tre småfilmer till en längre film i iMovie. 
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9 OBSERVATION 
 

Under agerandet observerade vi vad som hände. Enligt Rönnerman (1998) samlas 

information för att veta om det har skett en förändring eller inte. Även i detta kapitel 

kommer begreppet lärare att användas när det gäller den som leder agerandet och syftar 

på en lärare i fritidshemmet/fritidspedagog. 

 

I ett av projekten fick läraren reda på att eleverna själva hade bestämt vilka de ville 

arbeta med. Läraren beslöt då grupperna vara för att låta eleverna själva få vara med 

och bestämma. Det resulterade i att tre smågrupper bildades med två till tre elever per 

grupp. Tanken var att det skulle bli två grupper med maximalt tio elever per grupp, 

men då det var frivilligt att skriva upp sig för deltagande blev det bara en grupp totalt 

med nio elever. Grupperna blev av olika anledningar, såsom sjukdom och ledighet, 

klara olika snabbt, vilket gjorde att läraren bestämde att endast arbeta med de mindre 

grupperna en och en under resterande tid. Detta för att kunna få ett avslut för varje 

grupp.  

 

I en av grupperna diskuterade, eller nästan bråkade, eleverna med varandra om vem 

som skulle skriva. En av eleverna sa till läraren: “[Namn 1] skriver hela tiden, vi vill 

också göra det” Här visar eleverna att de vill vara engagerade och delaktiga i textens 

uppbyggnad.  

 

En annan notering skedde vid ett senare tillfälle: 

Eleverna som skulle filma denna gång hade fått i uppdrag att skriva sitt 

manus. Jag sa till dem att det var helt okej att rita om de inte ville skriva. 

[Namn 2] och [Namn 3] satt nu vid ett bord och ritade. [Namn 2] hade först 

ritat sin bild och skrivit lite ovanför i stora drag vad som skulle ske. [Namn 

3] ritade då likadant som [Namn 2] och skrev av texten. När jag kom fram 

visade de stolt upp sina bilder och jag såg hur [Namn 3] var extra stolt då 

han ser upp till [Namn 2]. Tillsammans gick vi igenom manus och pratade 

om texten. Vi rättade de små stavfel som fanns tillsammans för att för-

hoppningsvis kunna få ett lärande. [Namn 3] tog till sig mina kommentarer 

medan [Namn 2] bara ville ut och börja filma. (utdrag ur loggbok, se bilder 

nedan) 

 

  
Figur 7     Figur 8 

 

När en av lärarna kom till skolan för att ha en träff med dramagruppen kom det fram 

andra elever som visade intresse av att få vara med. Då tiden inte räckte till att under-

visa ytterligare en grupp tvingades läraren neka de eleverna. Läraren försökte då 

istället få de elever som varit med i dramagruppen att lära ut eller visa sina kamrater 
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vad de gjort på de olika träffarna. Detta resulterade i att vid flertalet tillfällen kunde 

läraren se hur fantasin och kreativiteten flödade när eleverna lekte Tre saker.  

 

Läraren märkte att de äldre eleverna hade lagt till bilder förut som bakgrund i iPad och 

även att de hade spelat in med greenscreen-appen. Då fritidshemmet har ett green-

screen rum så passade det bra och det märktes också att de hade spelat in förut. 

Eleverna tyckte det var roligt och ville göra en fortsättning på berättelsen med en gång. 

Även de yngre eleverna uppskattade att få vara i greenscreen-rummet. En av de äldre 

elever sa: 

 

Det kändes mer på riktigt, som om vi spelade en teater, även om vi inte 

hade någon publik. 

 

När inspelningarna var klara frågade lärare eleverna vad de tyckte om att arbeta med 

drama. Eleverna svarade “det var roligt”, “är det det här som är drama?” och “super-

kul”. Eleverna uttryckte att de verkligen kunde tänka sig göra det igen. De sa också att 

det var roligt att spela en roll och att klä ut sig. En del elever såg inte riktigt koppling 

mellan berättelser och drama utan tyckte de kunde hitta på berättelser utan Story 

Cubes. Däremot tyckte eleverna att själva tärningarna i Story Cubes var roligt, att få 

upp bilderna att komma på en historia kring. Läraren såg att intresset fanns hos elev-

erna bara de fick chansen. Eleverna kunde tänka sig att spela in greenscreen både själva 

och med hjälp av lärare framöver. 
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10 REFLEKTION  
 

Här gäller det att reflektera över resultaten och se på vilket sätt och hur förändringar 

har skett, enligt Rönnerman (1998). Sammanfattningsvis tyckte eleverna som med-

verkade i projekten att det var roligt att få göra olika dramaövningar och filma. De fick 

experimentera med kroppsrörelser, tonläge och rösten, samtidigt som de samarbetade 

med varandra och lät berättelsen ta form. Eleverna fick uppleva drama och berättelser 

med flera sinnen än ögonen. Med andra ord fick de ta del av delar i det upplevelse-

baserat lärande Kolb (2015) och Furmark (1999) skriver om. Det lärandet handlar just 

om att eleverna ska få uppleva sitt lärande. Det kan vara via laborationer, gestaltningar, 

framföranden, samarbeten osv. Vi anser att elevernas små grupparbeten, videofilmer 

och berättelser bekräftar att det vi gjorde är upplevelsebaserat lärande. 

 

Elevernas respons till övningen Tre saker var stor vilket ledde till att den genomfördes 

mer gånger än en. Alla som deltog sa vid varje träff att leken Tre saker var roligast att 

göra. Detta tror vi är orsaken till att eleverna lärde sina kamrater hur den leken leks.  

 

Elevernas svar på att inte få vara delaktiga i skrivprocessen i berättelsen Kärleks-

prinsessan tolkar vi vara en faktor till att eleverna känner meningsfullhet med upp-

giften. Schmidt (2013) och Nordheden (2015) förklarar båda att elever lär sig av 

varandra och genom att kommunicera. Att inte får känna delaktighet i skrivandet kan 

då göra att eleverna går miste om lärande.  

 

Eleverna fick efter avslutade träffar berätta hur det tyckt det var att ha drama och spela 

in filmer. Att spela in, det vill säga arbeta med digitala verktyg, var det som lockade 

mest. De äldre eleverna fick friare tyglar då de redan hade en kunskap om filmning 

med greenscreen, medan de yngre hade läraren till hjälp. Det frågades vid flertalet 

tillfällen “när får vi filma?”, vilket vi tolkade som att de digitala verktygen tog över. 

Fleischer och Kvarnsell (2015) skriver “att det finns en risk att eleven använder sina 

färdigheter, inhämtar information och levererar någon slags produkt utan att kunskap-

erna egentligen utvecklas hos eleven” (s. 64). Fleischer och Kvarnsell pratar visser-

ligen om riskerna med för mycket användning av datorer i undervisningen. Vi anser 

dock att det även kan gälla andra digitala verktyg såsom iPads och filmning med green-

screen. Riskerna finns att ett lärande och reflektion kring lärandet inte uppnås. Vi såg 

att detta med att få filma, var det som vägde tungt i ett eventuellt deltagande. Vid några 

tillfällen, framförallt med de yngre eleverna, fick vi lärare styra eleverna mot det som 

var i fokus, nämligen berättelser och drama. 

 

En tanke som kom fram hos oss var att genom att exempelvis ha utklädningskläder, 

böcker, spel och andra liknande saker lättillgängliga för eleverna kan fritidshemmet få 

eleverna att spontant göra aktiviteter uppkomna av deras egna erfarenheter. En av 

lärarna på fritidshemmen sa:  

 

Det märks att dom tycker det är kul med den här dramagrejen. Dom har 

klätt ut sig och lekt så det står härliga till. 

 

Citatet ovan visar på att vår tanke med att ha exempelvis böcker och utklädningskläder 

synliga var helt rätt. Vi tror även att det kan få eleverna att interagera med varandra 

och därmed öka deras språkutveckling (jfr. Wilhelm, 2009). 
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Om aktionerna hade haft ett, för eleverna, mer synligt slutmål som till exempel upp-

spelning av filmerna/trailers på fredagsmyset eller ett Öppet hus-dag, hade vi troligen 

fått fler deltagare. Likaså om projektet varat under längre tid (en termin) och/eller mer 

frekvent (en dag i veckan) tror vi fler velat göra det frivilligt, likt ringar på vattnet. En 

svårighet på fritidshemmen var frivilligheten. Ju äldre eleverna blir desto svårare är 

det att få dem i aktiviteter då det finns andra saker som lockar eller att de bara vill vara. 

På äldrefritids går många elever hem själva efter skolan när det börjar bli ljusare ute 

och finare väder eller är de bara på plats på fritidshemmet någon enstaka dag i veckan. 

Medan de yngre elever känner en viss osäkerhet vad de ska vara med på och vill gärna 

står bredvid och titta innan de bestämmer sig för att vara med. Eleverna vill gärna veta 

vad de ska vara med om, vad de förväntas göra och hur lång tid det kommer att ta då 

de vill leka fritt också. En del elever vill inte vara med på hela projektet, de tappar 

intresse och lust under tidens gång, medan andra vill komma in i dramagruppen efter 

en tid. Vissa elever går på fokustid, hemspråk eller musikskolan under eftermiddagen. 

Allt detta är sådant som påverkar elevernas engagemang i de olika aktiviteterna på 

fritidshemmet. 

 

Överlag visade eleverna en positiv syn på att få vara med i projekten. Vi har kunnat se 

att en viss förändring har skett då eleverna gärna velat leka med rekvisitan och dyl. 

som fanns. Även lärarna har sagt att det sett att eleverna har gjort några av drama-

övningarna vi genomfört med dem. Den långsiktiga förändringen är svår att se och 

upptäcka just nu, men vi har kunnat se en tendens till språkutveckling gällande de 

yngre eleverna. Detta främst då två elever satt och ritade fram ett manus, där den ena 

eleven aktivt lyssnade och ändrade sin text efter samtal med den ansvariga läraren. 
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11 DISKUSSION 
 

I och med att detta projekt byggde på en kombination av drama och ett multimodalt 

språk- och kommunikationsarbete kan denna estetiska lärprocess vara det komple-

ment som fritidshemmet kan bidra med i sitt samarbete med skolan (jfr. Andersson, 

2014). Vi valde två olika tillvägagångssätt att nå språkutveckling genom drama; Story 

Cubes och Propp-kort, dels för att bredda oss och dels för att se om det kunde bli 

liknande resultat i slutet. Verksamhetens ramfaktorer såsom elevgrupperna, åldern på 

eleverna och möjligheten att filma med greenscreen var dock några av de faktorer som 

gjorde valet föll på två tillvägagångssätt. Vi hade även som plan att observera 

varandras olika aktioner likt det Wennergren (2012) skriver om, men på grund av sam-

tidigt genomförda aktioner och tidsbrist kunde vi inte genomföra det. Eftersom vi 

gjorde olika typer av aktioner hade vi kunnat dra nytta av det kollegiala lärandet och 

därmed eventuellt fått ett annat resultat. 

 

Skolan och fritidshemmen idag synliggör inte drama som ett ämne eller aktivitet (jfr. 

Undervisning i fritidshemmet, 2018). Vad vi erfarit, kommer det mer fram i leken när 

elever leker rollspel, klär ut sig eller leker med bilar, dockor och lego. Nordheden 

(2015) och Rohlin (2013) betonar vikten av att se leken som en lärmiljö, där 

Nordheden (2015) belyser lekens potential för språkutvecklingen. Det är, enligt Rohlin 

(2013), i det informella situerade lärandet eleverna använder sin erfarenhet för att, i 

utbyte med kamraterna, lära sig ny kunskap. Även i dramalekar, likt de Bolton (2008) 

skriver om, sker detta utbyte av kunskap. Eleverna får träda in i olika roller och drama-

tisera olika händelser. Det behöver inte vara långa dramatiseringar, som ska visas upp 

på teater eller inför föräldrar, utan små korta övning där elever får samtala och 

reflektera över om texter eller vissa situationer (2008). Det är i dessa samtal, enligt 

Schmidt (2013), elevernas erfarenheter kan tillämpas. Det är även i samtalen och 

diskussionerna efter aktiviteterna eleverna kan finna en meningsfullhet med dem 

(2013). Vi tror att dramaaktiviteter och samtalen efter hjälper eleverna att bygga på 

sina egna erfarenheter och sina egna förmågor så de senare klarar av situationer som 

kan verka obehagliga eller svåra. Med andra ord kan elevernas self-efficacy 

(självtilltro) öka (jfr. Greenfader och Brouillette, 2013). Forskning visar att elevernas 

erfarenheter är av betydelse för deras språkutveckling (Fast, 2007; Eckeskog, 2013; 

Stenlund, 2017) och enligt Einarsson (2009) kan språket byggas upp med hjälp av 

sociala interaktioner. Fast (2007) tar även upp elevernas kulturella kapital som på-

verkansfaktor. Det kunde även vi se när [elev 2] och [elev 3] satt och skrev sin 

berättelse tillsammans. Eleverna hade olika kulturella bakgrunder som fördes samman 

i och med detta arbete och [elev 3] tog lärdom av det.  

 

Den forskning som idag finns angående drama och drama i undervisningen är till 

största delen gjord i USA, vilket går att utläsa i kapitlet Tidigare forskning. Där har 

det sedan länge funnits en tradition att implementera drama i undervisningen och fler-

talet skolor har även drama som ett valbart ämne (jfr. Hoyt, 1992; Greenfader och 

Brouillette, 2013). I Sverige däremot är forskningen lite tunnare. I undervisningen på 

en av de skolor vi varit på innan har drama förekommit under skoltid men inte lika 

mycket på fritidshemmen under eftermiddagarna. Enligt lärarna på fritidshemmen på 

vår skola kan avsaknaden av drama bero på att de vuxna känner ett obehag eller osäker-

het inför att hålla i dramaaktiviteter. Många tror att drama handlar om att spela teater 

inför publik och att det kräver en god talang eller fallenhet för det. Visserligen skriver 

Heggstad (2014) att det är en fördel om läraren har någon erfarenhet av skådespeleri, 
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men i likhet med Wilhelm (2009) är lärarens engagemang, förmåga att motivera elev-

erna och förmågan bygga vidare på elevernas egna erfarenheter viktigare egenskaper. 

 

Att få läsa, samtala och svara på frågor på olika texter är något forskningen vi 

presenterat har gemensamt (jfr. Schmidt, 2013; Eckeskog, 2013; Stenlund, 2017) och 

genom att arbeta med exempelvis LTG involveras eleverna i textbearbetningen. 

Eleverna får tillsammans med sina kamrater och lärare kommunicera fram texter som 

bygger på deras erfarenheter. Här kommer elevernas kulturella kapital in som 

påverkansfaktor enligt Fast (2007) och Eckeskog (2013). Det kunde även vi se när 

[elev 2] och [elev 3] satt och skrev sin berättelse tillsammans. Eleverna hade olika 

kulturella bakgrunder som fördes samman i och med detta arbete och [elev 3] tog 

lärdom av det.  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen och i viss mån våra aktioner att kombinationen 

av drama i undervisningen och läs- och skrivundervisning kan främja elevernas språk-

utveckling, då undervisningen blir ett kommunikativt processarbete. Genom att arbeta 

med multimodala texter så som bilder, skriven eller muntlig text, gestaltningar samt 

rörliga eller digitaliserade texter kan undervisningen motivera eleverna att vilja vara 

med (jfr. Güngör, 2008; Fleischer och Kvarnsell, 2015). Kombinationen drama och 

berättelser kan då vara ett alternativ att utveckla barns språkliga uttryck. 
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12 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
 

Vi har i detta arbete haft som syfte att genomföra aktiviteter med drama och berättelser 

i fokus. Vi har genomfört träffar med dramaövningar för att träna förmågan att tänka 

kreativt. Vi har låtit eleverna själva få skriva fram berättelser som de sedan filmade. 

Detta har lett till att eleverna har sett att drama och berättelser kan höra ihop och deras 

spontana lekar och kreativa filmer är bevis på hur pedagogiskt drama kan användas i 

verksamheten. Däremot om dessa aktiviteter kommer att fortsättas av både elever och 

lärare är något vi inte kan se i dagsläget, då ramfaktorer såsom stora grupper och delade 

lokaler kan vara ett problem. För att kunna se om drama och berättelser kan leda till 

ett ökat intresse för läsning och språkutveckling, krävs det mer tid än de få veckor vi 

var på plats. Vi planerade att ha våra aktiviteter två till tre gånger per vecka i cirka fyra 

veckor, men då en del elever var lediga samt att fritidshemmen hade andra planerade 

aktiviteter fick vi revidera vår planering med minskade antal träffar.  

 

Det vi kan se är att detta projekt går att implementera på andra skolor och fritidshem. 

En komplett nulägesanalys och en bra planering över tid behövs för att genomförandet 

ska bli bra. Genomförandet ska anpassas efter vilken elevgrupp som finns på just det 

aktuella fritidshemmet. 

 

Några nya forskningsfrågor som vi har upptäckt är: 

• Hur kan fritidshemmet utveckla arbetet med drama för att använda det till 

andra användningsområden än värdegrundsfrågor och språkutveckling? 

• Hur kan fritidshem med otillräckliga ramfaktorer och knappa resurser ändå 

använda drama i verksamheten? 

• Hur kan fritidshemmet och skolan samarbeta för att hjälpa elever, med annat 

modersmål än svenska, i deras språkutveckling? 
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Bilaga 1: Missiv 

Kalmar 2019-03-04 

Till elev och vårdnadshavare i årskurs 1, 3 och 4 på [skola]. 

 

Vi heter Annica Elfstrand och Therese Fredriksson och vi studerar på Linné-

universitetet i Kalmar till Grundlärare med inriktning mot fritidshem. Nu i vår kommer 

vi göra vårt utvecklingsarbete på [skola]. Skolinspektionens rapport från 2010 kom 

fram till att de estetiska ämnena drama, musik och dans behövs användas mer i fritids-

hemmets och skolans undervisning. Vårt utvecklingsarbete handlar om att skapa ett 

intresse och en nyfikenhet för drama och berättelser hos eleverna. Vi kommer göra 

olika dramaövningar med berättelser som utgångspunkt. Elevernas kommer få göra 

egna berättelser och sedan dramatisera dem till en liten scen som de sedan får göra en 

trailer på i iMovie om de vill. Vi kommer även att intervjua eleverna om deras 

upplevelser kring drama på fritidshemmet och vad de tycker om att vara med samt om 

användandet av drama för att gynna berättelser. 

 

Vi kommer att genomföra detta på fritidshemmen för årskurs 1, 3 och 4 under 3-4 

veckor. Det är frivilligt för eleverna att delta, men vi ser gärna att de är med i hela 

projektet. Vi hoppas att detta ska kunna leda till fortsatt användning av drama i fritids-

hemmet. Under vårt arbete kommer vi att observera, dokumentera och intervjua 

eleverna för att samla in information till analys av projektet. Vi kommer även att 

använda oss av fritidshemmens iPads för att fotografera och filma då eleverna själva, 

med vår hjälp, kommer att få arbeta med appen iMovie och göra en trailer kring deras 

berättelse. Detta betyder att allt material kommer att stanna på skolan under projektets 

gång och användas som data för analys i det skriftliga arbetet samt vid presentation av 

arbetet. För att genomföra detta projekt behöver vi få in era och era barns samtycke 

om att få deltaga samt om ni samtycker till fotografering/filmning. Eleven kommer 

inte kunna delta i projektet om han/hon inte har ert och sitt eget medgivande. 

Samtycker ni och ert barn till deltagande men inte fotografering kommer vi givetvis 

respektera det. 

Inspelningar av intervjuer och fotografier samt filmer kommer att hanteras 

konfidentiellt, dvs vara privat och bara berörda har tillgång till det, och ske i enlighet 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer: 

Samtyckeskravet: Forskning på och med barn som är under 15 år ska ha tillstånd av 

vårdnadshavare. 

Informationskravet: Eleverna kommer att få information om sin uppgift om 

medverkan i vårt arbete. 

Konfidentialitetskravet: Alla personnamn kommer att skyddas. En avidentifiering 

kommer att ske för att inte läsare ska kunna tyda vem som sagt vad. 

Nyttjandekravet: Det är endast handledare och opponenter på Linneuniversitetet som 

kommer att ha tillgång till material och data som samlas in. 

 

Om ni har några frågor så hör gärna av er till oss. 
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Student   Student   Handledare     

Annica Elfstrand  Therese Fredriksson  Ann-Katrin Perselli 

xxxxxxx@student.lnu.se xxxxxxx@student.lnu.se 

070-xxxxxxx   070-xxxxxxx             

 

Lämna tillbaka talongen till respektive fritidshem eller mejla oss svar senast den 8/3. 

Det går även bra att lämna samtycke på denna länk: Samtycke. 

 

〈  〉JA, jag samtycker att mitt barn medverkar 

〈  〉NEJ, jag samtycker INTE att mitt barn medverkar 

〈  〉JA, jag samtycker att mitt barn får fotograferas eller filmas 

〈  〉NEJ, jag samtycker INTE att mitt barn får fotograferas eller filmas 

 

Barnets namn:                       Vårdnadshavarens namn: 

 

 

________________________________        ______________________________ 

 

 

 

 

  

mailto:xxxxxxx@student.lnu.se
mailto:xxxxxxx@student.lnu.se
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Semistrukturerade intervjuer med elever som har medverkat i drama genomförs efter 

dramatiseringen. 

 

• Berätta vad du tyckte om att arbeta med drama? 

• Skulle du vilja göra det igen? På vilket sätt då? 

• Tycker du att detta dramaarbete har skapat ett intresse för drama och 

berättelser? 
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Bilaga 3: Planering Fritidsprojekt 1 
 

Tid:      

Två dagar / vecka i fyra veckor. Kl. 14-14.45 samt 15-15.45 ca 

 

Material:      

Resväska full med saker  

Stolar  

Whiteboardtavla med penna. 

Propp-kort 

 

Var:      

Lilla fritidsrummet 

 

Hur:      

Eleverna får skriva upp sig på respektive dag. De berörda eleverna för den dagen äter 

mellanmål tidigare antingen i matsalen eller i köket innan passet. Eleverna som skrivit 

upp sig samlas träffas i köket på fritids för att gemensamt gå till mellanmål. 

Träffarna är tänkta att alltid börja med en sång för att sedan gå vidare med övningen 

Tre saker. Sången används för att värma upp rösten så den inte tar skada. Kan liknas 

vid en harkling vi människor gör för att göra rösten klar. Därefter kommer träffarna 

variera då eleverna vid första lektionen kommer att få välja mellan att bygga en 

berättelse med Propp-kort eller välja en befintlig berättelse att dramatisera. Propp-kort 

är kort med olika karaktärer som kan finns i en saga. En rysk litteraturforskare, 

Vladimir Propp, har analyserat ryska sagor och fann att nästintill alla sagor är 

uppbyggda på samma narrativa sätt och har samma typ av karaktärer; som exempelvis 

Hjälten, Prinsen, Skurken, Kungen osv. Det är dessa karaktärer eleverna kommer få 

hämta sin inspiration från.  

 

Vad händer:      

Lektionerna kommer att ha samma struktur varje gång och de börjar alltid med en sång 

för att sedan gå vidare med Dagens ämne och sedan övningen Tre saker. Därefter 

kommer lektionerna variera då eleverna vid första lektionen kommer att få välja 

mellan att bygga en berättelse med Propp-kort eller välja en befintlig berättelse att 

dramatisera. De resterande lektionerna är meningen att användas till att dramatisera 

berättelsen.  

 

Övningar 

Sång: 

Genom att sjunga en sång i början på en lektion värms rösten upp, så den inte tar skada. 

Till detta projekt har denna nånssenssång valts men det går lika bra att ha någon annan 

sång. 

Fli ━ Fli ┃ Fli Fly ━ Fli Fly ┃ Fli Fly Flow ━ Fli Fly Flow ┃ Comela comela 

comela westa ━ Comela comela comela westa ┃ O no no no no da westa ━ O no no 

no no da westa ┃ Eximini salimini o lau-laumini ━ Eximini salimini o lau-laumini 

┃ Westa ━ Westa  
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Dagens ämne: Denna del är med för att mjukstarta lektionen och få eleverna till att 

våga prata. Ämnen som kan tas upp är vad läraren känner för. I detta arbete tas Min 

bästa sak hemma är… och Jag blir glad när… upp som ämnen.  

Tre saker: Till denna lek behövs olika objekt som material. Det kan vara vad som helst, 

t.ex. en telefon, en peruk, en ryggsäck osv. Det är en lek där improvisation tränas. Den 

går ut på att läraren delar in eleverna i grupper om tre elever/ grupp. Var och en av 

eleverna får gå fram till bordet med rekvisitan och ta en sak. Eleverna ska sedan i sina 

smågrupper komma på en liten scen där alla tre objekten måste vara med. De behöver 

inte säga något men det är bra om de gör det. Tiden för att komma på scenen och öva 

ska vara relativt kort, cirka fem till tio minuter lång. Därefter är det dags att framföra 

scenen för kamraterna. 

 

Propp: Vladimir Propp var en rysk litteraturforskare som analyserade ryska sagor. Han 

fann att alla (nästan) ryska sagor var uppbyggda på samma sätt. Han har, genom sina 

studier, författat ner 31 olika narrativa funktioner en saga byggs upp med samt de 7 

karaktärer sagan består av. Detta arbete riktar in sig på karaktärerna. Skulle det vara 

så att eleverna är fler än sju går det ypperligt att lägga till karaktärer. Gärna i samspråk 

med eleverna.  

 

Slutord: Har nästan samma funktion som Dagens ämne men med skillnaden att 

eleverna får avsluta med att säga vad de vill. Här kan läraren med fördel ställa frågor 

för att få svar. Det ska inte vara så många frågor utan exempelvis Vad var roligt att 

göra idag? Frågorna bör även vara av utvecklande karaktär så de kan ge läraren en 

möjlighet att förbättra och förändra kommande lektioner. 

 

Varför:     

Eleverna ska få möjlighet att testa på drama om berättelser och på så sätt väcka intresse 

för drama och berättelser. De ska även träna olika förmågor såsom exempelvis våga 

tala inför andra, lita på sig själv. “I undervisningen ska eleverna genom leken ges 

möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga 

att samarbeta och kommunicera” (Skolverket, 2018, s. 22) 

 

Centralt innehåll i LGR11 (Skolverket, 2018)     

 

Språk och kommunikation  

 

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika 

områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. 

Samtala om olika typer av texter. 

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang. 

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

yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 

 

Skapande och estetiska uttrycksformer 

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och 

drama. 
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Dokumentation 

Läraren kommer att observera och dokumentera allt med konfidentialitet som ledord 

vilket betyder att allt kommer att vara anonymiserat. Eventuella foton och eller filmer 

kommer endast att förvaras på skolan och raderas efter projektets slut. 

 

Utvärdering 

Utvärdering kommer att göras kontinuerligt med eleverna och efter avslutat projekt 

som en summering. Flexibilitet är något som kommer att tas i beaktande då det kan 

vara så att det kommer behövas mer dagar. Tanken är dock att resväskan med saker 

kommer vara kvar resterande dagar på terminen för att kunna användas till spontan 

dramalek. De elever som skulle vilja göra detta men inte stod på listan kommer att få 

chansen att genomföra det under två veckor efter att projektet är avslutat. 
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Bilaga 4: Planering Fritidsprojekt 2 
 

Tid:      

Två-tre dagar/vecka i tre veckor. Kl. 15-16 

 

Material:      

Story Cubes 

Whiteboardtavla med penna 

Penna och papper 

iPad + stativ 

 

Var:      

Gröna rummet på äldrefritids 

 

Hur:      

Projektet kommer att genomföras på äldrefritids för eleverna i årskurs 3 och 4. 

Eleverna kommer få sätta upp sitt namn på en lapp på fritidshemmet. Det kommer vara 

frivilligt att delta. Om de redan är fyra-fem stycken som vill vara tillsammans i samma 

grupp så går det bra annars delas de in i grupper om max sex elever. En grupp kan 

behöva två tillfällen på sig, en för själva dramatiseringen och en för filmning. 

Aktionerna är tänkt att göras 2-3 gånger i veckan i 3 veckor. 

 

Vad händer:      

När gruppen är samlad blir de informerade om vad som kommer att hända. Precis som 

vi skrivit om Fredriksson (2013) tidigare, vill också vi att eleverna ska ha roligt och 

att det kan bidra till motivation och en positiv effekt på lärandet. Först kommer de få 

arbeta med Story Cubes, som är nio kuber (tärningar) med olika bilder. När tärningarna 

slås fås nio olika bilder som en historia eller berättelse byggs upp ifrån. Berättelser kan 

delas in i tre delar: början, mitten och ett slut, där tre tärningar kan ingå i varje del. 

Berättelsen kan börja Det var en gång… och berätta en historia som väver in alla nio 

bilder som tärningarna får upp. Ett mål är att låta bilderna sätta igång elevernas fantasi, 

då vi tidigare har sett och skrivit om (se Nulägesanalys) att det saknas tidningar och 

böcker på fritidshemmet, dvs berättelser som kan inbjuda till läsning, språk och 

kommunikation. En whiteboard på väggen delas in i tre delar och eleverna sätter in tre 

tärningar under varje rubrik: början, mitten och slut. Eleverna skriver ner stödord eller 

delar av berättelsen på whiteboarden eller på papper. Här kommer elevernas egna 

erfarenheter in precis som Eckeskog (2013) tidigare skriver om är det erfarenheter som 

påverkar berättandet. När berättelsen är klar gör eleverna en dramatisering utifrån 

bilderna och den nedskrivna berättelsen. 

 

När eleverna är klara med sin gemensamma berättelse och dramatiseringen, spelas 

dramatiseringen in och eleverna kan göra en trailer via appen iMovie på 

fritidshemmets iPad. Detta kan göra att eleverna förstår berättelsen bättre, vilket vi 

tidigare har tagit upp då Andersson (2014) skriver om elever kan förstå berättandet 

bättre genom multimodala processer. Aktionen avslutas med att fråga eleverna som 

deltagit hur de upplevde det hela och vad det tyckte om drama, se intervjufrågor i 

Bilaga 2. 
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Varför:     

Eleverna ska få möjlighet att testa på drama kring berättelser och på så sätt väcka 

intresse för drama och berättelser. 

 

Centralt innehåll:     

 

Språk och kommunikation 

• Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument 

om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. 

• Samtala om olika typer av texter. 

• Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang. 

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

och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 

 

Skapande och estetiska uttrycksformer 

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och 

drama. 

 

Dokumentation 

Läraren kommer att observera och dokumentera allt med konfidentialitet som ledord 

vilket betyder att allt kommer att vara anonymiserat. Eventuella foton och eller filmer 

kommer endast att förvaras på skolan och raderas efter projektets slut. 
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Bilaga 5: PROPP-kort 
 

 

 

 

 

HJÄLTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKURK 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÄXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNG 

 

 

 

 

 

PRINSESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINS 

 

 

 

 

 

DRAKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROLLKARL 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

DROTTNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOWN 

 

 

 

 

 

DJUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


