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Förord 
 
Våra vetenskapliga handledare Ingmarie Munkhammar och Ann Sidén har väglett oss under 
arbetets gång med stort engagemang. Tack Ingmarie för att du frikostigt delat med dig av ditt 
vetenskapliga kunnande och stimulerat oss till nya tankebanor. Tack Ann för ditt ovärderliga 
kunskapsbidrag inom drama.  

Vi vill framföra ett stort tack till våra handledare och annan berörd personal på de skolor där 
vi genomfört vårt utvecklingsarbete för att ni gav oss utrymme att genomföra studien hos er. 
Tack för att ni intresserat er för vårt arbete och tagit er tid att reflektera tillsammans med oss 
under arbetets gång. Vi vill även rikta ett tack till berörda barngrupper. Ni har varit viktiga för oss 
i vårt lärande.  
 
Luleå, maj 2003 
 
Ulrika Backteman  Helena Martén  Jenny Åström 
 



 

Abstrakt 
 
Syftet med utvecklingsarbetet var att utveckla barns självkänsla genom drama. Den empiriska 
studien genomfördes under sju veckor vårterminen 2003 i Luleå och Kalix kommun. Barnen som 
deltog i studien var 7-9 år. Vi arbetade med dramaövningar i barngrupperna. Övningarna valdes 
ut utifrån att barnen skulle ges möjlighet att lyckas inför andra, ta plats, synas och höras. I studien 
användes enkät och gruppintervju. Barnen besvarade samma enkät och samma intervjufrågor i 
början och i slutet av studien. I resultatet kan skönjas en liten utveckling av barnens självkänsla.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du har ett värde 
blott och bart för att du ÄR 
Du har ett värde 
också för att Du är Du 
unik i ditt slag 
Du har rätt att i detta 
Ditt varande mötas av respekt 
för att Du ÄR 
för den DU ÄR 
 
 

   (Gren, 1994, s 65) 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Under vår utbildning har vi erfarit att lärarna ute på fältet är mer koncentrerade på prestationer än 
att till exempel utveckla barns självkänsla. Vi har märkt att lärare ofta uttrycker en stress över att 
barnen måste nå uppsatta mål inom en viss tidsram. Det kan exempelvis vara att hinna arbeta 
färdigt med en bok innan terminens slut eller att avbryta barnen i lärandetillfällen som lek i grupp 
för att de måste arbeta i matematikboken. 

Gren (1994) citerar studentkurator Charlotte Almén: 
 

Människosynen har förändrats, det som värderas är det som omvärlden kan mäta och väga. Studenterna 
idag upplever att de är vad de presterar. Man värderas utifrån det man gör och visar upp. Människan i sig 
har inget värde. (s 70) 

 
Vi anser att det är mycket viktigt att kunna vara flexibel och se vad som händer i barngruppen 
och också ta tillvara på tillfällen som kan vara gruppstärkande och personlighetsutvecklande. 
Barnen skapar ofta själva sådana tillfällen. Det är vår uppgift att främja en god lärandemiljö och 
därför bör vi ta tillvara på dessa tillfällen. Vi vill i vårt examensarbete arbeta med att utveckla 
barns självkänsla. Vi anser att det är en av våra viktigaste uppgifter i vår pedagogroll.  
 
I allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2000) betonas 
fritidshemspersonalens kompetens: 

 
Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i  
barnens utveckling och lärande. Fritidshemspersonalen kan med sin kompetens tillföra ytterligare 
perspektiv. Med sin mer uttalade inriktning på barnens allmänna välbefinnande och på gruppen och dess 
sociala liv kan personalen i fritidshemmet till exempel vara ett värdefullt komplement i elevvårdsarbetet 
och bidra till att minska grogrunden för mobbing, trakasserier eller andra problem som kan uppstå inom 
barngruppen. (s 15) 

 
Vidare betonar man fritidshemmets betydelse för barns allsidiga utveckling och lärande: 
 

För att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen bör fritidshemmet utmana barnen att 
successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva och sin omvärld. Verksamheten bör vara rolig 
och stimulerande för barnen och ta tillvara dess nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära. Fritidshemmet 
bör stimulera barns allsidiga utveckling. Verksamheten bör bygga på insikten att barns utveckling och 
lärande sker hela tiden och i alla sammanhang. Synen på barn som aktiva medskapare av sin egen 
utveckling och sitt eget lärande bör prägla verksamheten. ( s 14) 
 
Fritidshemmets verksamhet bygger på att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barns 
självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. (s 16) 

 
Läroplan för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) slår under rubriken Skolans 
värdegrund och uppdrag fast att: 
 

Skolan skall präglas av omsorg för individen, omtanke och generositet. Skolan skall därvid vara ett stöd 
för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med 
hemmen. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. ( s 7) 
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Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som 
det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (s 9) 

 
Under utbildningen har drama och dess möjligheter alltmer väckt vår nyfikenhet som en möjlig 
väg att utveckla barns och ungdomars självkänsla. Från våra egna liv har vi erfarenhet av hur 
viktig en god självkänsla är för vårt välbefinnande. Vi har fört diskussioner kring självkänslans 
betydelse för prestationer i skolan. Andersson (1998) förklarar vikten av en stark självkänsla hos 
barn och ungdomar: 
 

Självkänslans betydelse är väl dokumenterad inte minst när det gäller barn och ungdomar. Stark 
självkänsla tjänar som en buffert gentemot stress och är knuten till ökad motivation, konstruktiva 
strategier och positiva känslor. Svag självkänsla under adolescensen har samband med risk för avvikande 
beteenden som bristfälliga skolresultat, känslomässiga störningar, ätstörningar, självmordstankar och 
bruk och missbruk av droger. (s 3) 

 
Hägglund (2001a) hävdar att Matti Bergström är bekymrad över att grundskolan är så ensidigt 
inriktad på att lära barn att vara välordnade, strukturerade och logiska. Enligt honom blir det 
dubbelt fel. Dels är barnens hjärnor inte kapabla att hantera så mycket ordning och struktur. 
Hjärnbarken är ju inte färdigutvecklad förrän efter puberteten. Dels är det baserat på den felaktiga 
teorin att det bara är det välordnade och strukturerade tänkandet som är värdefullt. Matti 
Bergström pläderar för en ändrad inriktning på undervisningen i grundskolan. Vidare menar han 
att man måste ta hänsyn till det som forskningen idag har att säga om hur hjärnan utvecklas. Han 
delar in skolämnena i tre kategorier: kraftämnen (slöjd, idrott, utfärder, raster), kunskapsämnen 
(fysik, matematik, kemi) och värdeämnen (musik, dans, målning, skönlitteratur, filosofi, historia 
och språk). Hägglund hänvisad till Bergströms syn på hur kunskapsämnena idag övervärderas på 
de andra ämnenas bekostnad. Han menar att kraftämnena och värdeämnena måste uppvärderas 
för att vi skall få en bra skola.   
 

Gemensamt för Louis Arnaud, Reid, Howard Gardner och Matti Bergström är att de alla talar om de 
skapande ämnenas stora betydelse i undervisningen. I bild och form, i dans, i musik, i skapande skrivning 
och i drama finns det en större frihet än i de mer teoretiska skolämnena. Inom de skapande ämnena är det 
inte givet vad som är rätt och vad som är fel. Inlärning och fakta och regler är mindre viktigt än elevens 
eget aktiva utforskande av världen. (s 88) 

 
Även läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998) styrker Bergströms resonemang: 
 

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 
varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till 
elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina 
olika former. (s 11) 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
- kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som 
språk, bild, musik, drama och dans. ( s 12) 

 
Enligt Ericson (2000) finns det mycket i dagens samhälle som konkurrerar om elevens 
uppmärksamhet och intresse. För att fånga elevens uppmärksamhet och arbetsvilja behöver 
skolan bli tydligare i vad den har att erbjuda. Tidsandan skiftar och ändrade krav i samhället leder 
till förändrade krav på skolan. Genom förändringar i skolans läroplan har tyngdpunkten 
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successivt förskjutits från faktainlärning till mer kommunikativa färdigheter. Vidare menar 
Ericson att barnens lust att lära tas för given de första skolåren. Lust och glädje i skolaktiviteterna 
uppfattas mer som en positiv biprodukt i undervisningen än som en viktig komponent i en bra 
inlärningssituation. Fortsättningsvis hävdar Ericson att lärare och forskare länge har efterlyst ett 
vidgat perspektiv på eleverna, ett perspektiv som inte bara innefattar hur man läser, skriver och 
räknar, utan också estetiska färdigheter och emotionell kapacitet.  
 
Självkänsla 
 
Definitioner 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2003) är definitionen på självkänsla att vara medveten om den egna 
personlighetens värde. Vidare förklarar man i samma verk självförtroende som stark tilltro till 
den egna förmågan.  

Hanström (1996) menar att självförtroende är att tro på sig själv och sin förmåga, att veta att 
man är kunnig och kompetent inom vissa områden. Enligt henne är självinsikt att ha insikt om sig 
själv och därmed veta vem man är. Kombinationen av självförtroende och självinsikt ger 
självkänsla. Den som har självkänsla accepterar enligt Hansström sig själv som hon är. Hon 
duger med sina talanger och begränsningar. Hon känner sitt människovärde och vet att hon är 
unik.  

Enligt Stening (1999) är självkänsla den uppfattning jag fått om mig själv genom att vara 
sedd eller inte sedd, genom att känna att jag duger eller att jag inte duger. Det är omvärldens 
spegel av mig själv. Det är min djupt rotade känsla för mig själv. Självförtroende är enlig Stening 
den tilltro jag har till mig själv när det gäller att klara saker. Jag kan vara bra på fotboll eller 
matte, ha ett vackert utseende eller ha bra sångröst. 

Andersson (1998) menar att självkänslan är sammansatt av två komponenter, individens 
föreställning om sig själv och individens upplevelser av omvärldens uppfattning. 

 
Jaget och omvärlden 
 
Andersson (1998) hänvisar till Harter som menar att självbilden skiftar från konkreta 
beskrivningar av beteende och relationer till mer abstrakta bilder som utgår ifrån individuella 
egenskaper och karaktärsdrag. Ungdomar kan utveckla en skev självuppfattning som kan leda till 
avvikande, oönskat beteende, menar hon. Vidare hävdar hon att om man överskattar sin förmåga 
kan det leda till förödande misslyckanden. Man kanske avstår från att pröva sin förmåga för att 
skydda den orealistiska uppfattningen om den. Andersson refererar till en studie som omtalas av 
Harter. Den visar att under de tidiga åren och barndomen beror självkänslan i stor utsträckning 
på sociala jämförelser, normer, likheter och beteende som ökar interaktioner och attraktioner 
mellan människor. Under tonåren går detta mot personliga uppfattningar och internaliserade 
värderingar. Hon menar på att de individer som inte övergår till detta stadium inte kommer att 
utveckla en stabil internaliserad självkänsla.  

Det finns enligt Harter allt fler belägg för att tonåringens självkänsla bygger på prestationer 
där de anser framgång vara viktig. Även uppfattningen om andras attityder till henne/honom 
spelar en stor roll. Det är viktigt med stöd och uppskattning från viktiga personer i dennes 
omgivning, föräldrar och kamrater etc. Hörnqvist (1999) i sin tur har kommit fram till att elever 
har ett fokus på prestation där arbetet mynnar ut i ett häfte eller ett prov som betygsätts. Eleverna 
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upplever betygen som en viktigt bekräftelse på kompetens. Den bekräftelsen överskuggar den 
eventuella egna värdering av arbetet som kan relateras till den egna avsikten eleven hade.  

Enligt Höistad (1994) är det en vanlig uppfattning att aggressivitet och tuffhet döljer ängslan 
och osäkerhet. Undersökningar som gjorts ger enligt honom inte stöd för den teorin, särskilt när 
det gäller de aktiva plågarna. Undersökningarna visar däremot att mobbarna är mindre osäkra än 
genomsnittet. Mobbarna är dock inte säkra i den bemärkelsen att de är trygga eller jagstarka. De 
är snarare självsäkra, vilket är en helt annan sak. De är säkra i sin roll att vara den aggressive och 
starke. Andersson (1998) lyfter fram Johnsson som anser att det finns ett sammanhang mellan 
svag självkänsla och överdriven självsäkerhet som kompenserar för den sviktande självkänslan. 

I det här arbetet begränsar vi självkänsla till att acceptera sig själv som man är. Man känner 
sitt människovärde och vet att man är unik. Man vågar också framträda i grupp och stå för sina 
åsikter.  
 
 Historik 
 
Enligt Taube (1987) har det genom tiderna funnits en rad olika beteckningar för självkänsla. 
Under slutet av 1800-talet började filosofer att fundera över jagets existens och natur. Platon 
bidrog genom att flera hundra år före Kristi födelse föra in begreppet själ, och därmed markera 
en skillnad mellan människans fysiska och icke-fysiska aspekter. Inom kristendomen gjorde man 
dock ingen skillnad mellan kropp och själ under denna tid. Under 1600-, 1700- och 1800-talet 
blev intresset för själen och jaget ännu större, men det övergick till att kallas självbegreppet. 
Under denna tid introducerade den tyske filosofen Immanuel Kant en skillnad mellan jaget som 
subjekt och jaget som objekt. Taube fastställer detta med att citera ur en engelsk tidskrift från 
1815 där man försökte fastställa var i hjärnan jaget fanns: 
 

Gall upptäckte för första gången detta organ hos en tiggare: när han undersökte huvudet på personen i 
fråga lade han märke till en upphöjning mitt på det övre bakhuvudet av en omfattning han aldrig tidigare 
iakttagit hos någon: Gall frågade honom om orsaken till hans armod och tiggaren anklagade sin stolthet 
för att ha förorsakat hans själsliga tillstånd. Vi har en stor mängd bevis på detta organ och kan fastställa 
dess existens. (s 14) 

 
Vidare berättar Taube om amerikanen William James som var den förste som allmänt 
betraktades som självpsykolog. Hans tankar kring jaget har aktualitet även i modern tid. I The 
principles of psykology utvecklade James år 1890 Kants tidigare idéer och beskrev tre sidor av 
jaget - det materiella jaget (kläder, kroppen, ägodelar), det sociala jaget (erkännande, 
uppmärksamhet, kärlek från andra) och det andliga jaget.  

Efter James kom Freud med sin psykoanalytiska teori, där han lyfte fram det omedvetnas 
inflytande på beteendet. Där ansågs jaget inkludera medvetna och omedvetna processer. Först 
efter 1950 kom man att börja kalla jaget för självkänsla och självförtroende. 
 
Drama 
 
Definition 
 
Enligt Hägglund (2001b) råder det förvirring kring begreppen för drama och teater. Detta menar 
han är ett problem för all forskning, analys och debatt kring pedagogisk användning av drama 
och teater.  
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Hägglund (2001a) menar att drama ursprungligen kommer från det gammalgrekiska ordet 
dra’o som betyder att handla. Drama förekommer inom tre områden: 
1. Teater Drama är ett annat ord för pjäs. 
2. Vardagsliv Ett drama är en våldsam händelse, där starka känslor rivs upp och/eller 

människor hotas till livet.  
3. Pedagogik Drama är en verksamhet inom förskola, fritidshem och fritidsverksamhet. Det är 

ett ämne inom grundskola, folkhögskola, gymnasium och högskola. Det är en metod inom 
många andra ämnen och används inom terapi.  
Enligt Ekstrand (1995) finns det olika benämningar på ämnet drama, såsom exempelvis 

Pedagogiskt drama, Dramatik, Skapande dramatik och Dramik. I vardagligt tal är begreppet 
drama det mest använda. Ekstrand menar vidare att drama bär grunden till försök hos deltagarna 
att uppnå en personlig utveckling, d v s:  
• Öka kunskaperna om sig själva 
• Frigöra kreativa resurser 
• Lära genom att uppleva  
• Pröva olika alternativ i samarbete med jämnåriga kamrater 

Way definierar enligt Hägglund (2001a) skillnaden mellan drama och teater som följer: 
 

I teater ligger tonvikten på kommunikationen mellan skådespelare och publik, i drama är det deltagarnas 
upplevelser som är det viktigaste. Teater är någonting som några få har intresse och läggning för, medan 
drama är något som alla människor kan ha glädje och nytta av. (s 102) 
 

Erberth & Rasmusson (1991) redogör för Svenska teaterförbundets beskrivning av 
dramaverksamhet: 
 

DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 
DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra teaterformer 
DRAMA är ett skapande lustfyllt lagarbete, där arbetet är viktigare än resultatet 
DRAMA är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor 
DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande 
DRAMA tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen och sociala 
verklighet 
DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap 
DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället (s 10) 

 
Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av begreppen drama och dramapedagogik. Dessa 
begrepp används synonymt inom dramavärlden.  
 
Drama som pedagogisk metod 
 
Drama har olika inriktningar. En inriktning är enligt Way (1976) den teatraliska, där komik och 
tragedi ingår. Detta är vad många förknippar med ordet drama. Men drama är även en metod att 
använda i arbete med människor. Därför förespråkar Way drama som ett verktyg i skolan, det vill 
säga drama som metod och inte som ämne. Vidare menar Way att dramaövningar kan öka 
inlevelsen och också förståelsen för andra människors situation. Han förklarar detta genom att 
ställa frågan: "Vad är en blind?" Enligt honom kan man svara på två sätt. Antingen kan man 
svara "En blind är en person som inte kan se" eller "Slut ögonen och försök att hitta ut ur det här 
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rummet, medan du hela tiden håller dem slutna". Det första svaret är naturligtvis riktigt. Men det 
andra svaret leder den som frågat fram till en direkt erfarenhet.  
 

Det överför mer kunskap, berikar fantasin och träffar antagligen hjärta och själ såväl som intellekt. Detta 
är i mycket förenklade ordadrag dramats exakta funktion. (s 11)  

 
Syftet med drama som pedagogisk metod är enligt Anterot-Johansson (1998) att utveckla 
personligheten och öka kommunikationsförmågan. Självförtroendet stärks vilket leder till att man 
kan få lättare att kommunicera med andra. Hon påpekar att detta är viktigare idag än någonsin p g 
a de snabba förändringar som samhället genomgår. Många människor känner enligt henne en 
rastlöshet och en oro inför framtiden. Anterot-Johansson menar att grundstenarna i pedagogiskt 
dramaarbete är övningar i trygghet, koncentration, iakttagelse, rörelse, association och kontakt. 
Alla dessa övningar ger också inspiration och möjligheter till improvisation. Hon ger sin syn på 
hur man uppnår trygghet genom dramaövningar: 
 

"Jag är omtyckt. Jag vågar visa mig och de andra bryr sig om mig".  
Att alla gör allting på samma gång ger trygghet. Ingen tittar och kritiserar. Att leka sagor och sånger där 
alla turas om i rollerna ger också trygghet. Ingen känner sig utsatt i förhållande till de andra rollerna. Att 
göra något som man har gjort många gånger, ger trygghet. Att inte visa något för utomstående publik 
förrän alla känner sig trygga i sina roller, är viktigt. (s 57) 
 

Vidare menar Anterot-Johansson att många människor har känslor och behov som känns 
otillfredsställda. Genom drama kan de få leva ut och tillfredsställa dessa. Man kan även 
medvetandegöra begrepp och företeelser, göra upptäckter och skaffa sig aha-upplevelser och 
uttrycka sina känslor och tankar. Framför allt menar hon att man kan lära genom drama.   

Enligt Sternudd (2000) handlar arbetet med dramapedagogik oavsett perspektiv om att 
utforska verkligheten i relation till individernas agerande i olika sammanhang. Det handlar om en 
undersökning av livet utifrån vissa specifika förhållanden, som innehåller både estetiska och 
pedagogiska kvaliteter. Med agering som kärnan i verksamheten finns det inom dramapedagogik 
olika perspektiv som fångar upp och bearbetar olika sidor av verkligheten. Dessa olika perspektiv 
visar på den didaktiska bredd som finns inom dramapedagogik. Vidare menar Sternudd att det i 
de olika dramapedagogiska perspektiven sker ett val av innehåll och form utifrån olika mål som 
medför en avgränsning och samtidigt en fördjupning av de teman/ämnen som undersöks.  

Sternudd redogör för fyra dramapedagogiska perspektiv, det konstpedagogiska, det 
personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande och det holistiskt lärande perspektivet.  

Inom det konstpedagogiska perspektivet finns det två mål. Det ena är att individerna i 
interaktion med andra och med hjälp av agering utvecklar sin personlighet, sociala 
samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga. Det andra är att deltagarna gemensamt skapar 
en gemensam produkt, en föreställning.  

Undersökningen av vardagssituationer är enligt Sternudd ett återkommande innehåll i det 
personlighetsutvecklande perspektivet, där en förmåga att undersöka, analysera och erhålla 
kunskap om olika mönster i mänsklig kommunikation erövras. Individerna erövrar redskap för att 
förstå sig själva i relation till andra och att förstå samband mellan olika dynamiska processer som 
sker på individ-, grupp- och samhällsnivå. Inom det personlighetsutvecklande perspektivet finns 
enligt Sternudd två uttalade mål, dels att utveckla individens medvetenhet om sina egna resurser 
och vad som sker mellan människor i olika situationer för att därmed kunna vara delaktig i ett 
demokratiskt samhälle och dels att erövra verktyg för att förstå olika vardagssituationer. Utifrån 
dessa mål används i huvudsak olika rollspelsformer även om dramatiseringar och andra tekniker 



 7   

också används. I regel grundar sig innehållet på deltagarnas egna erfarenheter och beskrivningar 
av vardagsituationer.  

Det kritiskt frigörande perspektivet har som grundläggande utgångspunkt att de fiktiva 
situationer som bearbetas är verklighetstrogna och förankrade i deltagarnas egna erfarenheter. 
Här kan det handla om rollspel och forumspel.  

Inom det holistiskt lärande perspektivet finns uppfattningen att meningsfull kunskap skapas 
då individen upplever problematiken på en subjektiv känslomässig nivå samt ges redskap att 
bearbeta upplevelserna på kognitiv nivå. Som innehåll i detta perspektiv hittar man kunskap om 
natur- och samhällsvetenskap och humanistiska problem tillsammans med agering. Företrädesvis 
används klassrumsspel med inslag av lärare-i-roll och olika tekniker. 

Way (1976) beskriver i form av en cirkel hur personligheten utvecklas genom drama. 
Modellen visar hur drama kan hjälpa varje individ att utveckla och utforska sina egna resurser. 
Den påvisar en klar målsättning med drama. Dramaverksamheten  tar sin början i den inre cirkeln 
för att hjälpa varje individ att upptäcka och utforska sina egna resurser oberoende av andra 
människor. På ett senare stadium innefattar verksamheten även att utforska och upptäcka sin 
omgivning. Cirkeln omfattar följande punkter (funktioner, färdigheter eller resurser) som 
vanligen finns hos en människa: 
 
1. Bruket av de fem viktigaste sinnena: hörsel-, syn-, känsel-, smak-, och luktsinnena. 
2. Fantasin. 
3. Kroppskontrollen och behärskningen. 
4. Talet, eller förmågan att prata. 
5. Upptäckten och kontrollen av känslolivet. 
6. Intellektet.  (s 24) 

 
Vårt utvecklingsarbete utgår från det personlighetsutvecklande perspektivet.  

 
Läroplaner ur ett drama-perspektiv 
 
Sternudd (2000) redogör för dramats roll i läroplanerna: 

Drama introduceras i svenska läroplanen för första gången i Lgr 62. Dramapedagogiken är i 
första hand knuten till svenskämnet, då i betydelsen av en dramatisk form från improvisation till 
föreställning. Man anser att dramapedagogiken har ett demokratiskt fostransvärde genom att 
eleverna kan få insikter i hur andra människor känner, tänker och handlar samt själva utveckla sin 
kreativa uttrycksförmåga. När det gäller de praktiskt- estetiska ämnena sägs det att den estetiska 
fostran bidrar till elevens harmoniska personlighetsutveckling. Man uttrycker även att ett 
dramapedagogiskt arbetssätt har ett värde genom att levandegöra undervisningen i 
orienteringsämnena, vilket kan fördjupa elevernas förståelse av innehållet. I läroplanen tydliggör 
man det dramapedagogiska arbetssättet genom att nämna dramatisk framställning, 
improvisationer, läsning med fördelade roller och framförande av enkla pjäser och scener ur 
skådespel. Till Lgr 62 hör kompletterande anvisningar där ett mer konstpedagogiskt perspektiv 
framträder. Dramapedagogik framställs där som ett kreativt uttryckssätt och ett arbetssätt inom 
olika ämnen.  

Även i Lgr 69 beskrivs olika perspektiv av dramapedagogik. Det nya i jämförelse med Lgr 
62 är att man förordar att undervisningen ska organiseras med utgångspunkt från elevernas 
erfarenheter och att eleverna skall vara delaktiga i organiserandet av undervisningen. Man 
betonar vikten av att utveckla en empatisk förmåga. Det finns en tydlig markering av en 
demokratisk fostran, som handlar om att utveckla ett kritisk tänkande med utgångspunkt i den 
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egna skapandeprocessen. Eleverna kan på högstadiet som fritt tillval välja konst, där drama är ett 
av arbetssätten. Inom konstämnet finns det dramapedagogiska personlighetsutvecklande 
perspektivet representerat. 

I Lgr 80 tilldelas dramapedagogik en viktig kommunikativ funktion med synsätt som är 
förankrade i tre dramapedagogiska perspektiv, det konstpedagogiska, det 
personlighetsutvecklande och det holistiska lärandet. Dramapedagogik ges här ett betydande 
värde för den demokratiska fostran. Man menar att människans kommunikativa förmåga är 
grundläggande för individens lärande och förståelse för och delaktighet i samhället. 
Dramapedagogikens mångsidiga språkliga funktioner uppmärksammas som en del i den 
funktionella språksyn som genomsyrar svenskämnet. När det gäller målsättningen med 
dramapedagogisk verksamhet uttrycks den i termer av att eleverna å ena sidan skall få möjlighet 
att arbeta dramapedagogiskt och å andra sidan att de därigenom skall uppnå olika kunskapsmål. 
Man hänvisar även till Dorothy Heathcotes syn på läraren och dramaundervisningen, där syftet 
med dramaundervisningen för henne är att utforska verkligheten för att komma fram till nya 
insikter.  

Enligt Sternudd kan läroplanstexten å ena sidan tolkas som att ett dramapedagogiskt 
demokratiskt synsätt ska genomsyra hela skolan och kunskapandet i de olika ämnena, dock utan 
att dramapedagogik omnämns. Konstnärliga uttrycksformer ska värderas likvärdigt med andra 
kunskapsformer. Å andra sidan framträder enligt Sternudd att dramapedagogik har osynliggjorts 
och reducerats till improvisering, dramatisering och gestaltning som en del av lärandet inom 
svenskämnet. I uppnåendemålen finns en spegling mot olika ämnen där drama kan tolkas in i 
formuleringarna. Begreppet drama omnämns som en av skolans uppgifter. Eleverna skall få 
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva olika kunskapsuttryck:  
 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 
verksamhet. (s 163)  
 

Dramahistoria 
 
Enligt Ekstrand & Janzon (1995) uppkom det europeiska dramat ur de spel och fester man hade 
till guden Dionysos ära i Grekland mer än 500 år före Kristus. I Indien och  Kina finns dokument 
som visar på mycket gamla  religiösa traditioner med inslag av drama. Det är högst troligt att 
tidiga former av drama funnits i de flesta kulturer, men p g a avsaknad av skriftspråk saknas bevis 
för detta. Enligt Hägglund (2001a) förekom lek och dramatisk verksamhet i undervisningen av 
barn och vuxna så tidigt som på 300-talet före vår tideräknings början. Filosofer som Platon och 
Aristoteles, som verkade på 400- och 300-talet f Kr hävdade att det som man lär sig under tvång 
och plåga inte fastnar lika bra och lika djupt som det som man lär sig under lustfyllda former.  

Vidare menar Hägglund att det under renässansen på 1400- och 1500-talet fanns ett stort 
intresse för antikens Grekland och Rom. Konstnärer och pedagoger ville pånyttföda den antika 
kulturen, vilket man gjorde bl a genom att använda de antika dramatiska texterna. Pedagogerna 
upptäckte att den dramatiska formen gjorde det lättare att lära sig främmande språk. Under 1600- 
till 1800-talet användes pjästexter av olika slag i skolorna. Det var dock först i slutet av 1880-
talet som drama började få sin moderna form. Harriet Finlay-Johnson, föreståndarinna och lärare 
för en byskola i södra England åren 1897-1910, använde drama som metod i undervisningen i 
samtliga ämnen. Hon var så framstående att  hon fick i uppdrag av skolmyndigheterna att skriva 
en bok om sitt arbete. Trots det är Finlay-Johnson nästan bortglömd. Det är hennes landsman 
Caldwell Cook som brukar räknas som den förste brittiske dramapionjären. 
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Caldwell Cook var verksam vid Perse School i Cambridge, en skola för pojkar i åldern 11-16 
år, i början av 1900-talet. Det nya i Cooks undervisning var att han inte i första hand var ute efter 
att använda dramatik för att lära eleverna främmande språk eller god litteratur, utan att få 
pojkarna engagerade och att utveckla deras kreativitet. 1914 utkom The Play Way där Cook 
framförde tre grundsatser: 
 
1. Leken är barns naturliga sätt att inhämta lärdomar. 
2. Spontan verksamhet och intresse ger ett bättre resultat än tvång och press.  
3. Kunskaper och insikter får man inte genom att läsa och lyssna, utan genom att handla aktivt och få 

konkreta erfarenheter. (s 99) 
 

Winifred Ward brukar enligt Hägglund (2001a) beskrivas som den viktigaste dramapionjären i 
USA. Hon var teaterutbildad och hade en universitetsutbildning i filosofi. Ward arbetade under 
hela sitt yrkesverksamma liv på universitet, samtidigt som hon hade en del undervisning inom 
grundskolan. Hon  ledde även en lokal teater där barn, ungdomar och vuxna spelade tillsammans. 
Ward kallade sin metod för creative dramatics för att skilja den från traditionellt teaterarbete. Det 
centrala inom metoden vara skapandet och lusten. Hon betonade att metoden gav barnen 
möjlighet att leva ut starka känslor och använda dem i ett konstruktivt sammanhang. 1930 utgavs 
hennes bok Creative Dramatics. Enligt Lindvåg (1978) skiljer Winifred Ward på teater och 
drama: 
 

Barnteater förmedlar skönhet och glädje till en barnpublik; skapande dramatik ger barnet som deltar 
erfarenheter viktiga för det egna självförverkligandet och för samarbetet i grupp. Talang, som är värdefull 
inom barnteatern är inte nödvändig inom drama, eftersom det inte finns någon egentlige publik att 
underhålla. (s 10) 

 
Engelsmannen Peter Slade började enligt Hägglund (2001a) arbeta med teater för barn på 1930-
talet. Han experimenterade med olika metoder och var mån om att finna former av dramatiskt 
skapande som utgick från barns förutsättningar i olika åldrar. 1954 presenterade han sina idéer 
och metoder i Child drama. Han lade tonvikten vid leken och de skapande processerna. Han 
hävdade att drama med barn måste ses som en egen konstart. Slades viktigaste insats var kanske 
att han uppvärderade barns egen verksamhet. Han framhöll att den vuxne pedagogens uppgift inte 
var att styra och bestämma, utan att stötta och stimulera.  

Vidare menar Hägglund att den brittiske pedagogen Brian Way utvecklade en egen 
pedagogik, där han lade tonvikten mer vid dramas personlighetsutvecklande möjligheter än vid 
den konstnärliga sidan. Ways Utveckling genom drama utkom i Sverige redan 1971. Enligt 
Lindvåg (1978) började Way arbeta med barn som farit illa under andra världskriget. Han 
menade att man genom drama kan hjälpa barn att få självförtroende och upptäcka sina egna 
resurser. Way menar att det inte finns något barn i världen som inte kan vara med om drama, var 
och med vilka fysiska och intellektuella villkor det än må vara fött. I det ögonblick vi gör 
personlighetsutveckling till vårt mål, blir detta fullt tydligt. Enligt Way är drama att öva sig att 
leva. Syftet med verksamheten är att utveckla människor, inte att utveckla drama.  

I Sverige använde man enligt Hägglund (2001a) olika former av dramatiskt skapande som 
metod för undervisning, social träning och personlighetsutveckling redan under 1900-talets första 
hälft. Det var Ester Boman, ägare av den svenska internatskolan Tyringe Helpension, som då 
använde sig av dessa former av dramatisk verksamhet 

Elsa Köhler var en österrikisk pedagog som var verksam i Sverige på 1930-talet. Hon ansåg 
att undervisningen borde utgå från vad eleverna var intresserade av. I hennes pedagogik hade 
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leken och enkla dramatiseringar en mycket viktigt plats. 1945 utgavs hennes bok Barn 
dramatiserar lärostoffet, den första svenska handboken i hur man kan använda drama i 
undervisningen.  

Barnbibliotekarien Elsa Olénius skapade Vår teater i Stockholm på 1950-talet. Hon använde 
sig av Wards term creative dramatics. Olenius använde termen som beteckning för lekar, 
pantomimer och annan dramatisk verksamhet i barngrupperna.  

 
Att erhålla självkänslan 
 
Med hänvisning till Gren (1994) har följande synsätt getts på människosyn och människovärde: 

Tanken om alla människors lika värde är central i den humanistiska människosynen. Det är 
utifrån denna tanke respekten för autonomin och integriteten får sin betydelse. En känd definition 
av människovärdet har Ingemar Hedenius formulerat: 
 

Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga 
rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen människa i detta avseende är förmer än 
någon annan. (s 53) 
 

Hedenius kommenterar sin definition så här: 
 

Alltså är människovärdet ett ideal. Detta är ej uppnått, så länge det finns människor vilkas mänskliga 
rättigheter ej respekteras. Många tillerkänns inte sitt människovärde, och i verkligheten har de då inte 
detta värde. Ändå har alla människovärde, i den meningen att alla har ett människovärde som borde 
respekteras. (s 53) 
 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter säger: 
 

…erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och 
oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. (s 54) 
 

Gren (1994) menar att om vi möter barnet med kärlek, empati och respekt får det ett värdig 
bemötande. I detta möte kan då barnets värde och självkänsla stärkas. Vidare sammanfattar Gren 
resonemanget om pedagogens möte med barnet:  
 

I mötet mellan den vuxne (pedagogen) och barnet skapas förutsättningarna för i hur hög grad den vuxnes 
pedagogiska och psykologiska kunnande skall bära frukt hos barnet. Med ”bära frukt” avses då att barnet 
tillägnar sig omsorgen och kunskapen. Och att barnet växer till i självkännedom och självtillit, det vill 
säga att barnet utvecklar sin identitet. I mötet med barnet är pedagogens förhållningssätt avgörande. Detta 
måste präglas av kärlek, empati och respekt. (s 138) 

 
Utvecklingen kan enligt Hwang (1996) delas in i olika aspekter, den fysiska-, den kognitiva-, den 
perceptuella- och den socio-emotionella utvecklingen. Den psykosociala eller socio-emotionella 
utvecklingen inriktar sig på personlighetsutveckling, känslomässig utveckling och socialisation, d 
v s hur vi lär oss sociala normer och hur vi formas till unika individer och till samhällsvarelser. I 
detta ingår utvecklingen av identiteten, eftersom den till största del är social  

Enligt Rödstam (1990) spelar kompetensen också en stor roll för barns utveckling av den 
egna identiteten, jag-uppfattningen och självkänslan, liksom för deras relationer till ”dom andra”. 
Att vara någon som duger, både i egna och andras ögon, är en prövning som barn i allmänhet 
brukar genomgå under den här utvecklingsperioden. Den brukar i första hand ske i form av 
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jämförelser med de jämnåriga och syftar då främst till att ta reda på vad de själva vet och kan, 
liksom hur de uppskattas för detta. Ibland uppstår det hierarkier bland barnen. Inom vissa gränser 
brukar de dock finna sig i denna ordning, inklusive den plats som de själva tilldelas; detta 
framförallt om hierarkierna och rangordningen växlar mellan olika kompetensområden. Men att 
ständigt bli nedvärderad, underkänd och knappast erkänd för något, brukar få negativa 
konsekvenser för barnens självkänsla. I värsta fall leder det till bristfälligt självförtroende 
överhuvudtaget, vilket kan medföra att olust och passivitet breder ut sig på bekostnad av 
nyfikenhet och verksamhetslust. Ett annat resultat kan bli aggressiv självhävdelse. Det är således 
inte bra för barnens självkänsla och jag-uppfattning att ständigt misslyckas och att aldrig riktigt 
hålla måttet. Att på grund av kompetensbrist exempelvis helt uteslutas ur en kamratgrupp, utan 
ersättning av en annan, brukar som regel få mycket negativa konsekvenser, eftersom det innebär 
ett underkännande både ifråga om kompetens och kamrattillhörighet. Barn som inte ”platsar” i 
idrottslag och/eller som har något handikapp som begränsar deras möjligheter till kamratumgänge 
brukar ta mycket illa vid sig under just den här perioden. Detta och liknande exempel kan ibland 
få förödande konsekvenser för barnens allmänna identitetsutveckling under i första hand den 
aktuella utvecklingsperioden, men eventuellt också i fortsättningen. I sådana fall krävs som regel 
en gedigen uppbackning från de vuxnas sida. De kan stödja och stärka barnen, men ändå aldrig 
riktigt ersätta värdet av en förlorad kamrattillhörighet. Därför har de vuxna ett viktigt ansvar när 
det gäller att på nytt hjälpa barnen till någon form av kamratskap med barn, som fungerar på en 
för alla godtagbarnivå. 

Hörnqvist (1999) hänvisar till Combs & Snyggs resonemang om att ett av människans 
basbehov är behovet av att upprätthålla eller öka självet, vilket innebär en central drivkraft för en 
persons agerande. De har uttryckt detta i form av två motiv: 
• Att värdera sig själv positivt (self-esteem motiv) 
• Att försvara självet mot förändringar (self-consistency motiv).  
Detta innebär att vi söker den sorts erfarenhet som bekräftar och stödjer den bild vi har skapat av 
oss själva.  

Berglund (2000) har studerat frågor som rör ungdomars val och livsstilsprocesser. Han lyfter 
fram att ungdomarna i hans undersökning strävar efter att agera på ett sådant sätt att de kunde 
känna sig ”bra”, ”stolta”, ”lyckliga”, ”säkra”, ”viktiga”, ”trygga”, ”häftiga”, ”omtyckta”, 
”beundrade”, men också ”fruktade”, ”hatade” och ”avskydda” för att veta var de hade världen 
och hur de skulle förhålla sig till den. Självkänsla och självförtroende är ett begreppspar som 
ständigt återkommer i undersökningen. Berglund hänvisar till Togeby: 
 

Togeby menar att skälet till att så många flickor ”lyckas” i skolan är att det är så nedbrytande för deras 
självkänsla att misslyckas. Detta resonemang rimmar väl med tankarna om flickors rädsla för att utmärka 
sig och den starkare personliga skuld de tar på sig när de väl avviker. (s 162) 
 

Ahlgren (1991) lyfter fram att den tid ungdomarna går i skolan har förlängts alltmer. Detta har 
bidragit till att isolera dem från de vuxnas värld vilket kommit att ge kamratgruppen ett ökat 
inflytande. Kamraternas värderingar och sociala beteende har fått allt större betydelse jämfört 
med föräldrarnas. Att bli accepterad i kamratgruppen betyder mer än föräldrarnas gillande. 
Ungdomar som accepteras av kamratgruppen får ofta en starkare självkänsla, genom att de 
upplever framgång i kamratrelationerna. Puberteten anses vara en särskilt kritisk och känslig 
period, då ungdomarna söker sin identitet. Enligt Ahlgren finns det flera teorier om att kriser är 
nödvändiga faser för att nå ett högre utvecklingsstadium och finna en identitet, bl a Homburger 
Erikssons. Ungdomars självuppfattning kan därför förväntas vara instabil. Puberteten innebär 
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snabba fysiska förändringar, vilka ungdomarna ställer sig frågande och undrande inför. De 
behöver tid att vänja sig vid sitt nya utseende samtidigt som den snabba förändringen gör dem 
medvetna om sig själva och sin kropp. Kroppsuppfattningens betydelse för en positivt jag-
uppfattning kan sammanfattas på följande sätt: 
 

…i denna ålder är självkänslan i hög grad beroende av accepterandet av den egna kroppen. (s 3) 
 

Enligt en undersökning gjord av JämO (JämO, 2000) påvisas att 25% av flickorna respektive 
10%  av  pojkarna i årskurs sju, tycker att deras självförtroende är dåligt. 45% av flickorna och 
25% av pojkarna har känt sig nere minst en gång i veckan den senaste månaden. 25% av alla 
flickor i samma ålder tycker att det vore bättre om de inte fanns, 10% av pojkarna svarade 
samma sak.  Självmordstankar är vanligare bland invandrarungdomar än bland de födda i 
Sverige. Dessa ungdomar saknar ofta stöd av nära vänner/kompisar och känner sig ofta eller 
alltid ensamma. JämO hänvisar till en studie som Folkhälsoinstitutet gjort bland svenska 
ungdomar. Den visar att stressrelaterade och psykosomatiska problem bland ungdomar har ökat 
de senaste tio-tolv åren. De svenska ungdomarna mår sämre än ungdomar i de nordiska 
grannländerna. Undersökningen visar att ungdomar behöver mer förtroendefulla vuxenkontakter 
och mer stöd i skolan när det gäller allvarliga livsfrågor. 

Ahlgren (1991) hävdar följande: 
 

Subjekt-aspekten, jaget kan bara upplevas av individen själv och är i egentlig mening inte möjlig att 
beskriva eller mäta. Jag-uppfattningen kan bara upplevas. Då individen reflekterar över sin identitet 
övergår jag-uppfattningen till att bli den objektiva upplevelsen av identiteten, självuppfattningen. 
Individen blir objekt för sin egen varseblivning. Mead betecknar denna objekt aspekt på jaget (I) med 
”me”. (s 9) 
 

Ahlgren redogör vidare för Gergens åsikt att det inte är vetenskapligt möjligt att skilja mellan 
den subjektiva och objektiva aspekten. Vi har ingen tillgång till ursprungsdata över individens 
erfarenheter. Vi måste därför koncentrera oss på hur individen uttrycker sina erfarenheter 
verbalt. Människan är således både subjekt och objekt men hennes identitet, hennes ”I” är endast 
åtkomligt när hon gör sig själv ”I” till objekt ”self” för reflexion och bedömning. Jag-
uppfattningen är således inte möjlig att studera utan endast självuppfattningen. Med hänvisning 
till detta resonemang väljer vi att i vårt utvecklingsarbete studera den upplevda självkänslan.  
 
Syfte 
 
Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att utveckla barns självkänsla genom drama.  

Med självkänsla avses att acceptera sig själv som man är, våga framträda i grupp och stå för 
sina åsikter.  
 

Metod 
 
Försökspersoner 
 
Försökspersonerna i delstudie 1 var elva stycken 7-9 åringar, varav sju flickor och fyra pojkar. 
Arbetslaget på skolan där studien genomfördes valde ut de barn som de ansåg kunde må bra av 
att delta i studien.  
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I delstudie 2 var försökspersonerna fem stycken 7-8 åringar, varav två flickor och tre pojkar. 
Fritidspedagogen i arbetslaget valde ut gruppen utifrån att hon informerats om åldern på barnen i 
delstudie 1. Dessa fem fanns att tillgå i den åldersgruppen.  

 
Bortfall 
 
 I delstudie 1 hade vi ett bortfall vid dramatillfälle 2 och ett vid dramatillfälle 3. Vid 
intervjutillfälle 1 hade vi ett bortfall.  

I delstudie 2 var det ett bortfall vid dramatillfälle 2. 
 
Material 
 
I vår studie använde vi oss av: 
 
Enkät (bilaga 1) 
Bandspelare 
 
Genomförande 
 
Genomförandet av utvecklingsarbetet 
 
Utvecklingsarbetet genomfördes under sju veckor i två Norrbottenskommuner. Vi har valt att 
benämna de två studierna delstudie 1 och delstudie 2.  

I delstudie 1 genomförde vi dramaövningar vid sex tillfällen á 60 minuter. Samtliga 
dramapass (bilaga 2) genomfördes i en lekhall. Under dramatillfälle 6 uteslöt vi övningen Dia-
bilder p g a tidsbrist.  

I delstudie 2 samlades barnen vid fyra tillfällen. Varje dramatillfälle var 40-60 minuter. 
Dramatillfälle 1 genomfördes i skolans dramasal. Dramatillfälle 2 till 6 genomfördes i skolans 
gymnastikhall. P g a tidsbrist slogs dramatillfälle 3 och 4 ihop. Likaså dramatillfälle 5 och 6. 
Detta gjorde att två övningar inte hanns med att utföras, Avslappning samt Trumma på varandra. 

I både delstudie 1 och 2 demonstrerade vi de flesta övningarna för barnen för att 
instruktionerna skulle bli så tydliga som möjligt. Dramatillfällena bestod av inledning, huvuddel 
och avslutning. Vi ville med inledning och avslutning ge en trygg inramning på dramatillfällena. 
En röd tråd följde genom samtliga tillfällen. Vi valde övningar där vi trodde att barnen skulle 
lyckas inför andra och där de fick ta plats, synas och höras.  
 
Enkät  
 
Enkäterna i vår studie hade hög grad av strukturering och standardisering. Enligt Patel & 
Davidsson (1994) måste vi vid enkäter med hög grad av strukturering och standardisering 
försäkra oss om att vi täcker alla delområden med frågor och se till att svarsalternativen är 
relevanta. Vi var noga med att se till att frågorna täckte just den definition av självkänsla som vi 
valt. 

I delstudie 1 svarade barnen på en enkät i slutet av första veckan. I mitten av sista veckan 
svarade barnen på samma enkät. Hela barngruppen besvarade enkäten samtidigt i sitt 
hemvistrum. Barnen var placerade avskilda från varandra. Vi hade en timme till vårt förfogande. 
Varje fråga med svarsalternativ lästes upp för barnen. Innan vi gick vidare till nästa fråga väntade 



 14   

vi tills alla barn hade svarat på den föregående. Vi försökte att inte lägga in egna värderingar i 
frågorna eller svarsalternativen. Ett av barnen fick vid båda enkättillfällena hjälp av sin assistent 
med att svara på frågorna. Vid båda tillfällena hann barnet svara på frågorna i förväg. Vid 
enkättillfälle 2 var ett barn frånvarande och fick därför göra enkäten dagen efter.  

I delstudie 2 svarade barnen på enkäten i mitten av första veckan. Under mitten av sista 
veckan svarade barnen på samma enkät igen. Båda tillfällena utfördes i hemvistrummet där 
barnen placerades avskilt från varandra. Varje fråga med svarsalternativ lästes upp för barnen. 
Efter att alla frågor och svarsalternativ lästs upp fick barnen svara på frågorna. Barnen fick även 
under delstudie 2 en timme på sig att svara på frågorna.  
 
Intervju 
 
Enligt Patel & Davidsson (1994) innebär intervjuer med låg grad av standardisering eller helt 
ostandardiserade intervjuer att vi själva formulerar frågorna under intervjun och ställer frågorna i 
den ordning som vi finner lämplig i just denna intervjusituation. Vid helt standardiserade 
intervjuer ställer vi likalydande frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. Vidare 
menar Patel & Davidsson att en enkät är konstruerad som en helt standardiserad intervju. Varje 
person ska svara på likalydande frågor i samma ordning. Patel & Davidsson menar även att 
graden av strukturering handlar om det svarsutrymme som intervjupersonen får. En helt 
strukturerad intervju lämnar mycket litet utrymme för intervjupersonen att svara inom och vi kan 
förutsäga vilka svarsalternativ som är möjliga. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna 
maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom. Vi valde att utforma intervjuerna med en 
relativt hög grad av standardisering, men en lägre grad av strukturering. Patel & Davidsson 
hävdar är det är viktigt att som intervjuare visa ett genuint intresse och förståelse för 
intervjupersonerna. Under en intervju måste man också vara medveten om att vi inte bara talar 
med ord, utan också med ansiktsmimik och gester. Patel & Davidsson förklarar strukturering och 
standardisering:  
 

När vi arbetar med frågor för att samla information måste vi beakta två aspekter. Dels måste vi tänka på 
hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. 
Detta kallas grad av standardisering. Dels måste vi tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria för 
intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter. Detta kallas 
grad av strukturering. (s 60) 
 

Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) beror valet av intervjuform på vad man vill få 
ut av intervjun. Vill man veta hur det enskilda barnet tänker kring eller uppfattar ett visst 
fenomen är en enskild intervju att föredra. Om man istället vill ta reda på hur en grupp barn 
tänker kring eller uppfattar ett fenomen är en gruppintervju att föredra. Man bör vara medveten 
om att i en gruppintervju ger barns svar upphov till nya frågor och funderingar hos varandra, d v 
s barnen påverkar varandra. Fördelen med gruppintervju är att barnen kan bli medvetna om olika 
sätt att tänka, eftersom de får ta del av kamraternas tänkande och reflekterande. Det kan leda till 
att något eller några barn kommer att förstå saker på ett annat sätt en de gjorde tidigare.  

Intervjuerna i studien genomfördes i grupp. Vi använde oss av samma frågor vid 
intervjutillfälle 1 och 2. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur barnen upplevde det att tala 
inför andra om sina tankar och hur det tyckte det var att spela en roll. 

I delstudie 1 intervjuade vi barnen före dramatillfälle 2 och efter dramatillfälle 6. Båda 
tillfällena ägde rum i lekhallen. Vid första intervjutillfället hade barnen önskemål om att få prata i 
mikrofonen. Detta medförde att barnen fokuserade sin uppmärksamhet på mikrofonen och inte på 
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de frågor vi ställde till dem. På grund av detta gjorde vi om intervjun före nästa dramatillfälle. 
Denna gång uteslöt vi mikrofonen.  

I delstudie 2 intervjuades barnen efter dramatillfälle 1 och 6. Första intervjutillfället ägde 
rum i skolans dramasal, medan andra intervjutillfället ägde rum i skolans gymnastikhall. Under 
denna delstudie användes inte bandspelare under intervjuerna, utan intervjuaren antecknade 
löpande barnens svar.  
 
Tidsplan 
 
Vårterminen 2002  
 
• Vi bestämde oss för inom vilket område vi ville genomföra vårt utvecklingsarbete. 
• Vi genomförde litteratursökning och började läsa in oss på området.  
• I maj lämnade vi in en PM där vi hade formulerat ett preliminärt syfte.  
• PM:an godkändes. Vi tilldelades två handledare.  
 
Höstterminen 2002 
 
• Vi hade en första träff med handledarna.  
• Vi lämnade in vårt första utkast.  
• I december lämnade vi in bakgrund, syfte och metod för granskning.  
 
Vårterminen 2003 
 
• I januari arbetade vi vidare med bakgrunden och metoden.  
• Under v 11 kontaktade vi VFU-handledarna i Luleå. Vi bestämde tillsammans att de skulle 

sätta ihop en lämplig barngrupp åt oss. Vi besökte inte barngruppen i det här skedet, eftersom 
vi varit där på VFU terminen innan. Redan då presenterade vi innehållet i vårt 
utvecklingsarbete för VFU-handledarna. VFU-handledaren i Kalix kontaktades och besöktes 
under samma vecka.  

• Under v 12-18 genomförde vi den empiriska studien i våra respektive barngrupper.  
• I början av v 12 lämnade vi ett brev (bilaga 3) till försökspersonernas föräldrar, där vi 

presenterade oss själva och vårt arbete. 
• Under maj sammanställde vi resultatet och färdigställde arbetet. 
• I slutet av denna månad hölls slutseminariet. 
 
Resultat 
 
Vi redovisar här en sammanställning av resultatet. Inledningsvis redovisar vi resultatet av 
enkätstudien i form av stapeldiagram och därefter resultatet av intervjuerna. Enkätresultaten från 
delstudie 1 och 2 redovisas var för sig, medan intervjuresultaten redovisas tillsammans. 
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Enkät 
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9

Antal svarande

Delstudie 1 n = 11
Delstudie 2 n = 5

Ja, alltid Ofta Ibland Sällan Nej, aldrig Ej svarat

Svarsalternativ

Delstudie 1 - tillfälle 1 Delstudie 1 - tillfälle 2
Delstudie 2 - tillfälle 1 Delstudie 2 - tillfälle 2

 
Figur 1 visar huruvida barnen upplever sig nöjda med sig själva. 
 
Figuren visar att de flesta barnen upplever sig alltid eller ofta nöjda med sig själva. Resultatet 
visar inga större förändringar från tillfälle 1 till tillfälle 2. 
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Figur 2 visar huruvida barnen är rädda för att misslyckas. 
 
Figuren visar att det flesta barn i delstudie 1 är aldrig eller sällan rädda för att misslyckas. I 
delstudie 2 är hälften av barnen aldrig eller sällan rädda för att misslyckas. Resultaten i de båda 
delstudierna visar inga större förändringar från tillfälle 1 till tillfälle 2. 
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Figur 3 visar huruvida barnen brukar säga vad de tycker. 
 
Figuren visar att hälften av barnen i delstudie 1 och knappt hälften av barnen i delstudie 2 alltid 
eller ofta brukar säga vad de tycker. Resultatet visar inga större förändringar från tillfälle 1 till 
tillfälle 2.  
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Figur 4 visar huruvida barnen brukar säga vad de tycker även då kompisarna tycker annat. 
 
Figuren visar att hälften av barnen alltid eller ofta säger vad de tycker då kompisarna tycker 
annorlunda. Resultatet visar inga större förändringar från tillfälle 1 till tillfälle 2. 
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Figur5 visar huruvida barnen tycker det känns jobbigt att prata när klassen lyssnar. 
 
Figuren visar att de flesta barnen inte tycker att det känns jobbigt att prata när klassen lyssnar. 
Resultatet visar inga större förändringar från tillfälle 1 till tillfälle 2. 
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Figur 6 visar huruvida barnen tycker det känns bra att prata när klassen lyssnar. 
 
Delstudie 1 visar en ökning med fyra stycken barn som alltid eller ofta tycker det känns bra att 
prata när klassen lyssnar. I delstudie 2 visar resultatet inga större förändringar mellan tillfälle 1 
och tillfälle 2.  
 
Intervju 
 
Intervjufrågorna svarar mot ett av kriterierna för självkänsla i vårt syfte, att våga framträda i 
grupp.  

Vid intervjutillfälle 1 gav barnen uttryck för positiva upplevelser i form av lustfylldhet och 
bekräftelse. Ett fåtal barn gav dock uttryck för negativa upplevelser i form av stressituationer och 
nervositet. Ett barn visste inte, medan ett barn tyckte att det var tråkigt. 

 
Bra och lite pirrigt i magen.  
Det kändes roligt och bra och kul.  
Bra då pojkarna lyssnade.  
 

Vid intervjutillfälle 2 gav alla barn utom ett uttryck för positiva upplevelser i form av 
lustfylldhet.  

 
Det kändes jätteroligt för det var så roligt.  
Det var så roligt och så var det roligt när Per var så  barnslig. 
 

Ett barn gav uttryck för en mer negativ upplevelse av att framträda. Detta barn gav uttryck för en 
osäkerhet. 
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 Ganska trist för dom hållde på att säga att jag var söt.  
 

Ingen uttryckte längre känslor av nervositet eller stress. 
 
Diskussion 
 
Tillförlitlighet och giltighet 
 
Enligt Patel & Davidsson (1994) är undersökningens tillförlitlighet när man använder sig av 
intervju i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga. Patel & Davidsson menar att 
förutsättningen för god tillförlitlighet är att intervjuaren är tränad. Vi hade ingen större erfarenhet 
av gruppintervjuer. Detta kan ha påverkat resultatet. Våra intervjufrågor täckte endast ett av 
kriterierna för självkänsla enligt vårt syfte, att framträda i grupp. Därför kunde vi endast studera 
intervjuresultatet ur just det perspektivet. Vi observerade att barnens svar påminde mycket om 
varandra, vilket enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) kan bero på att de påverkades 
av varandra. I delstudie 1 genomfördes intervjuerna båda gångerna  sist på skoldagen. Vi märkte 
att barnen var trötta och många var okoncentrerade. Även detta kan ha påverkat resultatet. Enligt 
Patel & Davidsson (1994) ökar tillförlitligheten vid användandet av bandspelare, då man kan 
reprisera inspelningen så många gånger man behöver för att försäkra sig om att man uppfattat allt 
rätt. I delstudie 2 användes ingen bandspelare vid intervjutillfällena varför vi bedömer 
tillförlitligheten mindre än vid delstudie 1. 

I enkäten var svarsalternativen utformade på liknande sätt på alla frågorna. Detta kan ha 
påverkat barnens svar. De kan ha svarat samma sak på en fråga som på den föregående, när de 
var osäkra på vilket alternativ som stämde bäst in på dem. Frågorna på enkäten är mycket 
personliga. Risken finns att barnen inte vågade svara ärligt på alla frågor eller att de valde det 
svarsalternativ de önskade skulle stämma, istället för det som verkligen stämde. Patel & 
Davidsson menar att vi har liten möjlighet att kontrollera tillförlitligheten på en enkät i förväg. 
De menar att det enda vi kan göra är att på alla sätt försäkra oss om att individerna som ska 
besvara enkäten uppfattar den som vi tänkt oss. Därför måste vi vara ytterst noga med 
instruktionerna till hela enkäten och till enskilda frågor. Patel & Davidsson menar även att vi 
måste försäkra oss om att frågornas formulering inte går att missuppfatta. Vid de två 
enkättillfällena ansträngde vi oss för att ge så tydliga instruktioner som möjligt i fråga om hela 
enkäten och de enskilda frågorna. Vi förklarade varje fråga och svarsalternativ för barnen och vi 
fanns till hands för att besvara deras frågor. Vi kan inte vara säkra på att barnen verkligen förstod 
frågorna och svarsalternativen, då vi inte med säkerhet vet var de befann sig i sin läsutveckling. 
Läsförståelsen hos barnen är av stor betydelse för resultatet. Tillförlitligheten hade blivit större 
om vi genomfört enkäten enskilt med varje barn, eftersom vi då haft möjlighet att försäkra oss 
om att barnen uppfattade frågorna och svarsalternativen korrekt. Till skillnad från 
intervjufrågorna täckte enkätfrågorna samtliga kriterier för självkänsla enligt vårt syfte. Enligt 
Patel & Davidsson vet vi egentligen inte om en enkät ska betraktas som tillförlitlig eller inte 
innan den blivit besvarad. De menar att vi kan titta på om det fanns frågor som många hoppade 
över, om de markerade fler alternativ än vi bett om och om vi tagit med alla möjliga alternativ 
eller om nya har skrivits till. När vi sammanställde enkäten såg vi att majoriteten av barnen hade 
besvarat samtliga frågor och endast markerat ett alternativ. Ett barn lämnade en fråga obesvarad 
och ett annat barn angav två svarsalternativ på en fråga. Utifrån detta resonemang kan vi betrakta 
enkäten som tillförlitlig, men då har vi utgått ifrån att barnen förstod frågorna  i enkäten.  
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Den empiriska studien sträckte sig över sju veckor, vilket är en mycket kort tid för att 
utveckla självkänslan. Vi menar att det är en av orsakerna till att det inte skett någon större 
förändring. I efterhand inser vi att barnen borde ha fått träna sig mer på att stå för sina åsikter, 
eftersom det var ett av kriterierna för självkänsla i vårt syfte. Vi kan där se en viss brist i urvalet 
av dramaövningar. Enligt Sternudd (2000) bör ett dramatillfälle bestå av inlednings-, agerings- 
och bearbetningsfas. Reflexion är en viktig del av bearbetningsfasen, vilket vi i efterhand inser att 
barnen fått för få möjligheter till vid dramatillfällena.  

Vi tror även att resultatet kan ha påverkats av att vi inte hade någon större erfarenhet av att 
leda barngrupper i drama innan utvecklingsarbetet genomfördes. 

 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete var att utveckla barns självkänsla genom drama. Som framgår i 
vår bakgrund lägger styrdokumenten stor vikt vid såväl barns personlighetsutveckling som vid de 
estetiska ämnenas betydelse för barns lärande. Andersson (1998) menar att en stark självkänsla 
tjänar som en buffert gentemot stress och är knuten till ökad motivation, konstruktiva strategier 
och positiva känslor. Svag självkänsla ökar risken för avvikande beteenden som bristfälliga 
skolresultat, känslomässiga störningar, ätstörningar, självmordstankar och bruk och missbruk av 
droger. Utifrån hennes resonemang ser man tydligt att arbetet med att utveckla barns självkänsla 
är betydelsefullt. Vi anser precis som Brian Way (1976), att drama är att öva sig i att leva. Han 
beskriver hur personligheten utvecklas genom drama och att drama kan hjälpa varje individ att 
utveckla och utforska sina egna resurser. Syftet med drama som pedagogisk metod är enligt 
Anterot-Johansson (1998) att utveckla personligheten och öka kommunikationsförmågan.  

I resultatet kan vi avläsa en viss utveckling av barnens självkänsla. Den största utvecklingen 
har skett inom kriteriet att framträda i grupp. En anledning till att utvecklingen var så liten kan 
vara att barnens självkänsla från början inte var uttalat låg av enkätresultatet att döma.  

 
Fortsatt forskning 
 
Som fortsatt forskning vore det intressant att genomföra en studie med syftet att utveckla barns 
självkänsla genom drama, där vi skulle studera utvecklingen på individnivå. Då skulle vi göra en 
studie som löpte under en längre period än detta utvecklingsarbete.  

En utmaning skulle vara att arbeta med drama ur ett personlighetsutvecklande perspektiv 
med människor med uttalad svag självkänsla. Det skulle kunna vara med såväl barn och 
ungdomar, som vuxna. Om vi skulle genomföra en vidare studie skulle vi först vilja fördjupa oss 
mer inom drama.  
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Bilaga 1 
Enkät    Namn: 
 
Ringa in det svar som stämmer bäst in på dig! 
 
Jag är nöjd med mig själv som jag är 
 
Nej, aldrig              Sällan Ibland Ofta Ja, alltid 
 
 
 
Jag brukar vara rädd för att misslyckas 
 
Nej, aldrig              Sällan Ibland Ofta Ja, alltid 
 
 
 
Jag brukar säga vad jag tycker 
 
Nej, aldrig             Sällan Ibland Ofta Ja, alltid 
 
 
 
Jag brukar säga vad jag tycker även när mina kompisar tycker annat 
 
Nej, aldrig             Sällan Ibland Ofta Ja, alltid 
 
 
 
Det känns jobbigt att prata när  klassen lyssnar 
 
Nej, aldrig             Sällan Ibland Ofta Ja, alltid 
 
 
 
Det känns bra att prata när klassen lyssnar 
 
Nej, aldrig             Sällan Ibland Ofta Ja, alltid 
 



   

Bilaga 2:1 
Tillfälle 1 
 
Planering 
1. Tal-stenen i ring 
2. Bära låda 
3. Gå som en polis 
4. Avslappning, Sprattelgubben 
 
Genomförande 
1. Alla barnen sitter i ring. Ledaren tar fram tal-stenen och presenterar den. Stenen skickas runt i 

ringen så att de får bekanta sig med den. Ledaren berättar att bara den som håller stenen i 
handen får prata. Ledaren berättar hur hennes morgon har varit och hur det känns just nu. Hon 
skickar vidare stenen till den som sitter intill. Vi fortsätter tills alla har fått berätta.  

 
2. Barnen arbetar två och två. De får hjälpas åt att bära en tung låda tvärs över rummet. Ledaren 

påminner om att lådan är tung och att man säkert inte orkar bära lådan utan att ta en paus.  
 
3. När musiken startar är alla poliser. De går som poliser och ser ut som poliser, men de får inte 

prata med varandra. När musiken tystnar fryser alla. Man ger barnen en ny instruktion tills 
nästa gång musiken startar. Andra roller de kan få gestalta är balettdansös, olika djur, en fin 
dam, världens starkaste man eller kille/tjej, popcorn som poppar m.m. Vi avslutar med att 
barnen får vara spaghetti. Vi kokar dem och då blir de mjuka och faller ner på golvet.  

 
4. Ledaren berättar att alla har snören fastsatta runt sina armar och fötter och ett snöre fastsatt på 

huvudet. Ledaren börjar med att låtsasdra i de snören som sitter fast i barnens armar. Dessa 
sträcks sakta upp mot taket. Efter en liten stund släpper ledaren försiktigt snöret så att 
armarna faller ner igen. Så drar ledaren i snörena som sitter fast i fötterna. Samma sak händer 
med benen. Ledaren drar försiktigt i snöret som är fäst på huvudet. Alla huvuden lyft sakta 
och försiktigt upp mot taket. Efter en liten stund faller de försiktigt tillbaka mot golvet igen. 
Sedan får sprattelgubbarna vila en liten stund samtidigt som de lyssnar till musik. (Ekstrand 
& Janzon, 1995) 



   

Bilaga 2:2 
Tillfälle 2 
 
Planering 
1. Tal-stenen 
2. Om jag vore ett djur… 
3. Uppvärmning till musik med låtsasbollar 
4. Studsbollarna 
5. Orm i djungeln 
6. Bollmassage 
 
Genomförande 
1. Lika som vid tillfälle 1. Denna gång får var och en berätta om sitt favoritdjur.  
 
2. Barnen arbetar två och två. De får berätta för varandra: ”Om jag vore ett djur skulle jag vara 

en…därför att….”. Gruppen samlas åter i ring. Barnen får återberätta vad deras kompis sagt.  
 
3. Barnen följer varandra två och två genom rummet hela tiden genom att låtsas kasta en boll till 

varandra. (Anterot- Johansson, 1998).  
 
4. Vi spelar musik. Barnen får gå runt i rummet i takt med musiken. Sedan får barnen varsin 

studsboll. Till en början går barnen enskilt och studsar med sin boll, fortfarande i takt med 
musiken. Sedan ska barnen söka ögonkontakt med en kompis och studsa bollarna till 
varandra, alltså byta boll med varandra.  

 
5. Alla barnen ställer sig bakom varandra och håller varandra om midjan. Nu låtsas alla att man 

är en orm i en riktigt snårig djungel. Men ormen tar sig fram överallt, under och över bord 
och stolar etc. Barnen får turvisas om att leda ormen.  

 
6. Barnen får ligga på mage på golvet och blunda. Vi spelar lugn musik. Ledaren går runt bland 

barnen och ger bollmassage. Barnen ligger på mage och ledaren för med fast tryck en boll 
över barnens kropp. 



   

Bilaga 2:3 
Tillfälle 3 
 
Planering 
1. Hälsa med kroppen 
2. Här kommer vi 
3. Konstnär och lerklump 
4. Bollmassage 
5. Tal-stenen 
 
Genomförande 
1. Barnen får gå runt och hälsa på varandra till musik. I början får barnen hälsa genom att ta 

varandra i hand. När musiken stannar fryser alla till is. Ledaren berättar att nästa gång 
musiken startar ska barnen hälsa på varandra med någon annan kroppsdel, exempelvis foten 
eller näsan. Man fortsätter sedan med olika kroppsdelar tills musiken tystnar. 

 
2. Vi delar in barnen i två grupper, grupp A och grupp B. Grupperna får var sitt bo vid rummets 

kortväggar. Den ena gruppen (grupp A) ska bestämma ett yrke. Det är viktigt att man talar 
tyst så att inte någon i den andra gruppen hör vad man säger. När grupp A bestämt sig ställer 
de sig upp, hakar i armkrok och börjar gå mot den andra gruppens bo med bestämda steg, 
samtidigt som de i kör säger ”Här kommer vi! Här kommer vi! Här kommer vi!” Så fort 
någon i grupp B sätter upp en hand och ropar ”Stopp!” skall grupp A stanna. Grupp B säger i 
kör ”Inte ett steg till förrän ni säger vilka ni är!” Då börjar grupp A tyst att visa hur man kan 
bete sig i det yrket som man har bestämt. B skall försöka gissa vad de är för något. Alla ropar 
ut sina gissningar högt. Gissar de fel händer ingenting. När någon gissar rätt ska alla i A 
försöka springa tillbaka till sitt bo, medan de i B försöker kulla dem. De som blir kullade går 
över till grupp B. Därefter är det den gruppens tur att välja ett yrke som de vill gestalta. 
(Hägglund, 2001) 

 
3. Barnen arbetar två och två. En i varje par är konstnär, den andra är lerklump. Varje konstnär 

tänker efter hurdan staty hon vill skapa. Statyn kan föreställa en handling, en känsla, ett djur, 
en växt eller ett föremål. Lerklumpar förstår inte vad konstnärer säger, konstnären måste 
arbeta utan att prata. Konstnären formar lerklumpen med sina händer till en staty. Ögonen får 
konstnären inte röra, utan visar istället med två fingrar hur lerklumpen ska rikta blicken. 
Lerklumpen får säga ifrån om konstnären försöker forma den till att stå i en ställning som inte 
känns bra. Då måste konstnären rätta sig efter det. När alla konstnärer är färdiga med sitt 
skapande blir det konstutställning. Konstnärerna går runt och tittar på varandras verk. Till slut 
berättar konstnärerna vad deras staty föreställer. Statyn behöver givetvis inte föreställa något 
utan kan också vara ett konstverk. 

 
4. Ledaren instruerar barnen som sedan ger varandra bollmassage två och två, till avslappnande 

musik.  
 
5. Barnen sitter i en ring och när de får stenen i sin hand säger hur de upplevt detta 

dramatillfälle. 



   

Bilaga 2:4 
Tillfälle 4 
 
Planering 
1. Saga i ring 
2. Spegelövning 
3. Radioteater 
4. Avslappning 
 
Genomförande 
1. Alla sitter i en ring. Ledaren går runt och ger varje barn ett föremål som de ska hålla gömt 

bakom ryggen. Ledaren visar sitt föremål och börjar berättelsen utifrån det. Nästa person i 
ringen får fortsätta berättelsen utifrån sitt föremål. Den sista i ringen avslutar berättelsen.  

 
2. Barnen står två och två, mitt emot varandra och speglar varandras rörelser. Först leder den 

ena och den andra agerar spegelbild, sedan byter de plats. 
 
3. Barnen delas in i grupper. De får i uppgift att hitta på en kort pjäs, med början och slut. När 

barnen framför pjäsen får de inte prata svenska, utan måste använda ett låtsasspråk. Publiken 
lyssnar på pjäsen med slutna ögon. De som varit publik får spela upp det de lyssnat på, då 
med svenskt tal.  

 
4. Vi har avslappning, ”På stranden”: 
Alla ligger på golvet och blundar. Ledaren talar: 
- Tänk dig på att du är på en sandstrand. Du hör människor skratta och leka, men du vet att de 

inte kommer att störa dig.  
- Du känner dig helt trygg där du ligger på stranden. Solen skiner så där lagom varmt, det är 

inte för hett och inte för kallt. Det är precis som du vill ha det när du ligger på stranden.  
- Du hör vattnet i närheten av dig, du hör fåglar och du hör vinden. Det är precis lagom 

temperatur och du njuter av att ligga här för dig själv. Du vet att du när som helst kan gå bort 
till de andra, men du vill det inte just nu. Tyngden av din kropp har bildat en liten grop i den 
varma sanden.  

- Nu kommer ett litet barn fram till dig där du ligger. Barnet har en hink och en spade med sig. 
Barnet säger ingenting och du är alldeles tyst. Barnet sätter sig på huk bredvid dig och öser av 
den härliga, varma sanden över din arm. Snart är din arm gömd under sanden och du tycker 
att det är skönt. Armen känns tung och du glömmer bort den.  

- Barnet går ner till ditt ben och öser sand över det också. Snart är benet täckt av sand.  
- Barnet går över till andra sidan och gömmer också din andra arm och ditt andra ben i sanden.  
- Sedan öser det sand över hela din kropp, utom huvudet. Sanden är precis så högt upp på 

kroppen som du tycker är skönt. Du känner dig precis lagom varm.  
- Nu går barnet tyst sin väg och du ligger nerbäddad i sanden. Du hör i fjärran hur folk på 

stranden leker och stojar och du lyssnar också till vinden som låter som musik i dina öron och 
hör vattnet som skvalpar mot stranden. Du njuter av att ligga här och tänka på ingenting. Du 
låter tankarna komma och gå.  

- Nu går solen i moln och det blir lite kallare. Det är inte längre lika skönt att ligga här. Du vill 
gå upp igen och lämna stranden.  



   

Bilaga 2:4 
 

- Du lyfter ena armen. Det kan vara tungt och svårt med all sand som finns på den. Lyft 
långsamt och skaka loss den sand som finns kvar på armen och handen och mellan fingrarna. 
Gör likadant med den andra armen.  

- Vicka på ena foten och rör på tårna. Känn hur sanden glider bort från foten. Lyft benet och 
skaka på det, för att få bort sanden. Gör likadant med det andra benet.  

- Andas in djupt, samtidigt som du sträcker armarna upp över huvudet och benen rakt ned. 
Sträck på dig så att det nästan känns som om du skall gå av på mitten. Spänn av, samtidigt 
som du andas ut. Gäspa. Gör sträckningen en gång till.  

- Res dig försiktigt till sittande. Känn att du är nöjd med att ha rest dig från ditt ställe på 
stranden. (Ekstrand & Janzon 1995) 



   

Bilaga 2:5 
Tillfälle 5 
 
Planering 
1. Tal-stenen  
2. Danslek 
3. Spegeldans 
4. Trumma på varandra 
 
Genomförande 
1. Barnen sitter i ring och när de får tal-stenen i sin hand ska de beskriva hur de känner sig just 

nu. 
 
2. Barnen får dansa fritt till ett fartfyllt musikstycke. När musiken stannar skall alla sjunka ner 

på golvet och ligga stilla. När musiken spelas igen ska barnen upp från golvet och dansa 
vidare. 

 
3. Barnen får börja med att klä ut sig. Sedan får de sprida ut sig i salen, vända åt samma håll. 

Ledaren står framför dem. Ledaren förklarar att de står framför en jättestor spegel och att hon 
är barnens spegelbild. Sedan sätter hon på musik och börjar dansa till denna. Barnen gör 
samma rörelser, fast spegelvända. Efter en stund ber ledaren något av barnen att ta hennes 
plats och leda gruppen. Alla barnen får prova på att leda. 

 
4. Hälften av barnen står i en ring tätt intill varandra, och blundar. De övriga ställer sig var och 

en bakom ryggen på någon av dem. Ledaren slår på musik. Barnen i den yttre ringen trummar 
i takt på ryggen på den som står framför. Efter en liten stund börjar personerna i den yttre 
ringen att rotera runt, så att de får trumma på alla i den inre ringen. Efter ett tag byter barnen i 
yttre och inre ringen plats med varandra. 



   

Bilaga 2:6 
Tillfälle 6 
 
Planering  
1. Hälsa med kroppen. 
2. Tre saker + replik 
3. Dia-bilder 
4. Avslutning i ring med tal-stenen 
 
Genomförande 
1. Som tidigare tillfälle med ”Hälsa med kroppen”. Skillnaden här är att barnen får vara med 

och bestämma vilka kroppsdelar vi ska hälsa med.  
 
2. Barnen delas in i små grupper, 3-5 personer. Ledaren ger varje grupp tre saker och en replik. 

Gruppernas uppgift är att göra en kort pjäs där alla dessa sakerna förekommer. Även repliken 
ska ingå i pjäsen. Grupperna spelar upp pjäserna för varandra.  

 
3. Barnen arbetar i smågrupper. Varje grupp får enas om en eller ett par situationer som ägt rum 

under de olika dramatillfällena. De får gestalta en dia-bild på varje situation och visa upp för 
övriga gruppen. Publiken får gissa vad gruppen gestaltat. 

 
4. Vi samlas i ring. Stenen går runt i ringen och barnen berättar hur det har känts att ha drama 

med oss.  



   

Bilaga 3:1 
Hej! 
 
Vi är två fritidspedagogstudenter, från Luleå tekniska universitet, som 
går sista terminen på vår utbildning. Under senare delen av 
höstterminen -02 gjorde vi praktik under fyra veckor på Ert barns spår. 
Under v. 12-18 är det dags för oss att komma tillbaka för att göra vår 
slutpraktik. Då kommer vi att genomföra den empiriska delen i vårt 
examensarbete i en barngrupp där Ert barn ingår.  
 
Vi vill informera Er som föräldrar om vårt arbete. Syftet med vårt 
examensarbete är att stärka barns självkänsla med drama som 
metod. Vi kommer att ha drama i barngruppen under sex tillfällen 
under dessa sju veckor. Vi kommer att använda oss av enkäter och 
intervjuer i grupp.  Under gruppintervjuerna kommer vi att använda oss 
av bandspelare för att underlätta vid dokumentationen. Vi kommer inte 
att lämna ut namn på barn, skola m.m. i vårt arbete.  
 
Vi ser fram emot sju lärorika och trevliga veckor 
 
Vi ses! 
 
Om ni undrar över något är ni välkomna att kontakta oss! 

 
Ulrika Backteman  

 
Jenny Åström  

 
 

 
 
 
 
 



   

Bilaga 3:2 
Hej! 
 
Jag är en fritidspedagogstudent, från Luleå tekniska universitet, som 
går sista terminen på min utbildning. Under v. 12-18 är det dags för mig 
att komma till er för att göra min slutpraktik. Då kommer jag att 
genomföra den empiriska delen i examensarbetet i en barngrupp där Ert 
barn ingår.  
 
Jag vill informera Er som föräldrar om mitt arbete som jag gör 
tillsammans med två andra studenter. Syftet med examensarbetet är 
att stärka barns självkänsla med drama som metod. Jag kommer att 
ha drama i barngruppen under sex tillfällen under dessa sju veckor. Jag 
kommer att använda mig av enkäter och intervjuer i grupp. Jag 
kommer inte att lämna ut namn på barn, skola m.m. i mitt arbete.  
 
Jag ser fram emot sju lärorika och trevliga veckor 
 
Vi ses! 
 
Om ni undrar över något är ni välkomna att kontakta mig! 

 
Helena Martén  

 
 

 
 
 
 
 




