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Syftet med vårt utvecklingsarbete var att se om det med hjälp av drama gick att stärka 
tryggheten hos barn. Vi valde att utföra vår undersökning i en grundskoleklass i Kiruna 
Kommun. Undersökningsgruppen bestod av tre utvalda barn, en pojke och två flickor. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av barnobservationer, frågeformulär samt en intervju 
med praktikhandledaren. Observationerna genomfördes under både dramapassen och övrig 
skoltid.  Efter observationerna noterades minnesanteckningar. För att se om tryggheten hade 
stärkts jämförde vi våra observationer, frågeformulär samt intervjun. Resultatet av 
undersökningen visade att drama stärkte tryggheten hos de tre barnen. 
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Under vår Grundskollärarutbildning vid Luleå Tekniska Universitet har det ingått flera 
praktikperioder. Under praktiken har vi ofta mött oroliga klasser och grupper vilket vi tycker 
är oroväckande. Vi tror att det kan bero på att barnen var otrygga med varandra eller miljön, 
vilket resulterade i att de blev osäkra på sig själv. Vi anser därför att det är viktigt att studera 
trygghet och det ligger till grund för vårt val av ämne. Vi anser att drama ökar tryggheten i en 
grupp. En stor anledning till detta är våra egna erfarenheter av drama från vår Dramakurs vid 
Grundskollärarutbildningen. Våra erfarenheter av kursen är positiva, det stärkte gemenskapen 
och tryggheten genom att vi vågade prata öppet och leka utan att känna oss generade. 
 
7LGLJDUH�IRUVNQLQJ�
 
Lindqvist (1995) har gjort en studie om dramapedagogiska metoder som utgår från lekens 
form. Försöket har utförts på ett daghem i Karlstad. De har använt sig av mångdimensionella 
litterära texter och de vuxna dramatiserar handlingen så att leken får ett innehåll. De vuxna 
ger liv åt lekarna genom att de agerar och för in barnen i handlingen genom att agera i dialog. 
Resultatet visar att man kan utveckla barns lek, genom att skapa en gemensam lekvärld 
genom att de vuxna dramatiserar handlingar och karaktärer. Då kan man utveckla en miljö där 
både barn och vuxna är delaktiga i och som inspirerar till gestaltningar och lekar.  
 
Chaib (1996) har undersökt ungdomars teaterskapande ur ett pedagogiskt perspektiv. Hon har 
undersökt olika ungdomsgrupper där alla är aktiva med teater under sin fritid. I 
undersökningen redovisar ungdomarna hur de har utvecklats genom sitt teaterengagemang. 
Nästan alla ungdomar har övervunnit sin blyghet, många vågar föra fram sina tankar och 
synpunkter och stå för dessa. Atmosfären inom teatern skapar trygghet och därför vågar 
många av de teaterspelande ungdomarna vara sig själva och lita på sin egen kapacitet. Genom 
gruppsamvaron lär ungdomarna känna sina medspelare väl och blir trygga i gruppen. 
 
)|UDQNULQJ�L�VW\UGRNXPHQW�
 
Våra tidigare erfarenheter är att drama inte används i stor utsträckning i de skolor vi har haft 
kontakt med. Man kan  använda drama för att utveckla harmoniska elever.  
 

”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling… Eleverna skall få uppleva olika uttryck för 
kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 
verksamhet” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, ����,�s 8��

�
I vår undersökning är vår målsättning att stärka elevernas självkänsla och få trygga individer i 
klassen. 
 

” Alla� som arbetar i skolan skall medverka till�att utveckla elevernas�känsla för samhörighet, solidaritet 
och�ansvar för människor�också utanför den närmaste gruppen”  (Lpo�94, s 10) 

 
           ” Det är viktigt att barnen tidigt får lära sig demokrati. Det sker genom det dagliga mötet mellan vuxna             

och barn. Alla ska uppmuntras att framföra sina åsikter.”  (Kiruna Kommun Skolplan, s 3) 
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Skolan har en viktig del i barns utveckling till att bli trygga och harmoniska individer. Vi tror 
att det är lättare för en trygg elev att utvecklas och övervinna eventuella svårigheter.  
 

” Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära… 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 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”  (Lpo 94, s 9) 

�
Bland de mål som skolan särskilt ska sträva mot står det bland annat att varje elev ska; 

• Utvecklar tillit till sin egen förmåga 
• Känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra (Lpo 94, s 11) 

��
En trygg skolmiljö är viktig för allt lärande och är en förutsättning för barns positiva 
utveckling. 

 
” Genom att skapa miljöer som ger värme, omtanke och trygghet underlättas lärandet och individen 
utvecklar och stärker sin identitet.”  (Kiruna Kommun Skolplan, s 5) 

 
'HILQLWLRQ�DY�WU\JJKHW 
 
Trygghet för oss innebär att var och en vågar vara sig själv, vågar tala och står för sina åsikter.  
När man är trygg respekterar man andra människor som de är, vilket även innebär att man 
accepterar delade åsikter. Vi anser att en trygg grupp utstrålar lugn och harmoni. En trygg 
individ vågar både lyckas och misslyckas. 
 
I Nationalencyklopedin står följande förklaring till ordet trygg: 

 
” Fri från oroande eller hotande inslag om företeelse som utgör en del av människans omgivning…som 
ger intryck av att vara lugn och obekymrad och ofta genom sin närvaro sprider denna känsla till 
omgivningen.”  
(Nationalencyklopedin, s 405)  

 
Moxnes (1989) beskriver att ordet ångest har en innebörd som ligger mycket nära ordet 
otrygg, vilket oftast kännetecknas av att känna sig hjälplös, värdelös eller en rädsla för att 
förlora sitt anseende eller andras kärlek. Otrygghet kan komma till uttryck som rädsla för att 
vara spontan. Det kan sägas vara ett inre tillstånd av osäkerhet som kan komma till uttryck 
genom fobier, skygghet och bristande självtillit. 
 
Maslow ( i Evenshaug & Hallen, 1992) betonar att trygghet är ett av människans 
grundläggande behov för att få en sund personlighetsutveckling. Maslow ställer upp de 
grundläggande behoven i en hierarki. De fysiologiska behoven finns längst ned, på nästa steg 
finns behoven av trygghet, kärlek och tillhörighet därefter följer respekt eller aktning och 
högst upp finns behovet av själförverkligande. Desto längre ner behoven finns i hierarkin 
desto nödvändigare är det för personens tillvaro och dyker tidigare upp i utvecklingen än de 
andra behoven. 
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Om en lägre hierarki inte är tillfredsställd hos individen så går all energi åt till att uppfylla 
detta behov. Ju bättre de lägre behoven i hierarkin tillfredsställs under barnets första levnadsår 
desto mer energi finns till behoven högre upp hierarkin. 
 

” Det finns mycket som pekar på att trygghetsbehovet inte är tillräckligt bra tillgodosett för en del barn i 
vårt samhälle. Ett otillfredsställt behov av trygghet kan under barnaåren komma till uttryck i en allmän 
osäkerhet och fruktan för nya, främmande och okontrollerbara situationer. Det kan också yttra sig i form 
av mer indirekta�RFK�varierande beteenden och upplevelser” .�(Evenshaug & Hallen,1992, s 195) 
 

9DG�lU�GUDPD"�
�
Erberth & Rasmusson (1996) menar att ordet drama kan härledas till det grekiska ordet GUDy 
som betyder handling. Det är en estetisk uttrycksform som främst tillämpas inom teatern, men 
i dramapedagogiken används detta som uttrycksform för pedagogiska syften. Att man kan 
distansera sig från sin roll och betrakta sin handling utifrån, samtidigt som rollen kräver en 
känslomässig inlevelse vilket ger möjlighet till reflektion och därmed till nya insikter. Drama 
är ett sätt där alla får träna att uttrycka sig. Drama sätter individen och den egna aktiviteten i 
centrum. Kärnan är den aktiva kreativa handlingen och det konkreta ställningstagandet som är 
ett uttryck för hela personligheten. Ekstrand & Janzon (1995) skriver att drama kan användas 
för bl a sociala syften som att lära känna varandra i en grupp, skapa trygghet i gruppen, skapa 
ett gott arbetsklimat och träna samarbete. 
 
9DUI|U�GUDPD�L�VNRODQ"�
�
Barn i åldern 7 –12 år kan ofta vara självkritiska och ha dålig självkänsla. Drama är ett sätt för 
barnen att utveckla sin egen självbild. I drama kan alla delta utifrån sina egna förutsättningar 
och det finns inte något som är rätt eller fel, vilket leder till att barnen vågar mer. Vi anser att 
alla uttrycksformer bör utnyttjas i skolan och i drama får barnen skratta och känna sig 
avslappnade tillsammans, vilket kan öka tryggheten i gruppen. Vi tror att drama genom ett 
lekfullt sätt utvecklar individerna.  

 
” Lek blir drama, när vuxna stimulerar med aktivt deltagande, med idéer och material” �
�(Henriksson, 1992, s 14) 

 
Erberth & Rasmusson (1996) skriver att Elsa Olenius var den första som introducerade 
dramapedagogik i modern mening i Norden. Hon ansåg att drama var ett utmärkt hjälpmedel i 
undervisningen, hennes syfte med att använda drama var bl a att utveckla hela människan, ge 
barnen självförtroende, öka förståelsen för det som rör livet, både verklighet och fantasi. 
 
Vygotskij (1995) menar att fantasins skapande är direkt kopplad till� rikedomen� och 
mångfalden i människans tidigare erfarenheter, vilka också utgör fantasikonstruktionerna. Ju 
rikare en människas erfarenheter är, desto större är dennes fantasi, alltså har barnet fattigare 
fantasi än vuxna. Vygotskij anser att fantasins aktivitet och verkligheten även är det 
emotionella samspelet. 
 

”  Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin, att orientera sig i framtidens 
värld och skapa ett beteende, som grundar sig på denna framtid och utgår ifrån den, är den allra viktigaste 
funktionen hos fantasin. Och i den mån som det pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är att styra 
skolbarnets beteende så att barnet förbereder sig för denna framtid, är en utveckling och övning av barnets 
fantasi en av de viktigaste uppgifterna i processen att förverkliga detta mål.” �(Vygotskij��������V������
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Vygotskij anser att när man ska använda sig av dramatiska fantasins skapande för barn, är det 
viktigt att man måste se värdet av resultatet, inte produkten utan själva fantasins process. 
Vygotskij menar att teatralt skapande, liknande vuxenteater, är olämplig för barn, eftersom 
den inte motsvarar barnets förståelse och känsla, de blir bara som en förmedlare av andras ord 
än en skapande process. 
 
2OLND�SHUVSHNWLY�Sn�GUDPDSHGDJRJLN�
 
Sternudd (2000) skriver om fyra olika perspektiv på dramapedagogik, Det konstpedagogiska-, 
holistiskt lärande-, kritiskt frigörande- och det personlighetsutvecklande perspektivet. 
 
Det konstpedagogiska perspektivet, vilket innebär att individerna med hjälp av agering 
utvecklar sin personlighet och sociala samarbetsförmåga samt sin kreativa uttrycksförmåga 
och skapa en föreställning som spelas upp för publik.  
 
Ett holistiskt lärandeperspektiv använder sig av agering för att eleverna ska förändra attityder 
i olika dilemman samt att de ska nå insiktskunskap på en känslomässig nivå och som 
bearbetas kognitivt tillsammans med pedagog och övriga deltagare. Detta relateras till ett 
tema som undersöks.  
 
Det kritiskt frigörande perspektivet innebär att eleverna genom verklighetstrogna rollspel som 
är förankrade i deras egna erfarenheter, ska bli medvetna om samhällets förtryck och 
individernas möjlighet att häva förtryck. Rollspelen sker utan publik. 
 
Målet inom det personlighetsutvecklande perspektivet är att öka individens kunskap om sig 
själv i samspel med andra och samhället. 
Utifrån målet används agering som medel och detta kan ske på olika sätt, dels i ett aktivt 
arbete med att utveckla individens resurser, dels genom reflektion av det psykologiska 
samspelet i en grupp samt genom bearbetning av sociala situationer. Vår studie ligger inom 
det personlighetsutvecklande perspektivet. 
 
I dramapedagogik kan en förståelse för individernas sociala och samhälleliga situation 
utvecklas genom dramatiska lekar och rollspel. Individerna skapar en modell av den aktuella 
verkligheten med sina värderingar, tankar och människosyn. 
 

” …dramapedagogik grundar sig på att utveckla individerna så att de har grundläggande personliga, 
praktiska, själsliga och kognitiva möjligheter att fungera demokratiskt i mötet  med andra människor, dvs.  
att kunna, vilja och våga leva och arbeta på lika villkor tillsammans med andra. Respekt för andra 
människor grundar sig i en förståelse för människors olika situationer och värderingar” . 
(Sternudd, 2000, s 72) 
�

/HNHQV�EHW\GHOVH�I|U�GUDPD�
�

” Lek beskrivs som frivillig, spontan, ej målinriktad, oberoende av yttre belöning och skiljer sig 
därigenom från arbete. Den är ett uttryck för barnets inre föreställningar, erfarenheter och minnen och 
skiljer sig därmed från inlärning av nytt material.”  (Knutsdotter Olofsson, 1987 s 20) 
 

Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att leken är väldigt viktig för barns utveckling eftersom 
det är i leken som barnets möjligheter bäst utvecklas och där lek och utveckling påverkar 
varandra. 



 5 
 
 
Knutsdotter Olofsson (1992) menar att barn följer lekens regler och tar frivilligt på sig 
restriktioner. Leken är en naturlig form för barn att vara tillsammans och det är genom den de 
lär sig social kompetens. Genom rollekar lär de sig att se på livet utifrån en annans människas 
perspektiv, de lär sig empati och medkänsla. 
   

´/HNHQ�lU�QDWXUHQV�HJHQ�ILIILJD�SHGDJRJLN´�(Knutsdotter Olofsson, 1992 s 96) 
  
Hägglund (1993) skriver att i leken ser vi ofta helt andra sidor av varandra än i vardagens 
umgänge och upplevelsen av varandra är mer intensiv. Leken är ett bra sätt att lära känna 
varandra. Ett viktigt syfte med drama är att plocka fram och utveckla din leklust. Alla som 
arbetar med barn bör veta hur viktig leken är i barns liv och utveckling. 
 
Söderbäck (1978) anser att i leken ökar vi vår fantasi och energi frigörs. I drama försöker vi 
frigöra leken och drama kan beskrivas som en lek som slutar i en pjäs. Knutsdotter Olofsson 
anser att i rollek dramatiserar barn tillsammans och spelar upp händelser de varit med om, 
hört om eller sett. När man dramatiserar exempelvis sagor eller berättelser översätts de 
föreställningar som orden skapar till verklighet. Ord och handling blir klargjorda. 
Dramatisering av sagor ger förebilder för hur hela sammanhang kan spelas upp i lekens form. 
Way (1974) skriver att drama handlar i stort om deltagarnas upplevelser.  
 
7HRUL�RP�OHN�������nU�
 
Erik H Erikson (i Jerlang 1988) tysk psykoanalytiker och antropolog, anser att leken stor 
betydelse för barnets utveckling. Barn leker för att de vill fungera, för att de är nyfikna, leken 
ger känslomässig tillfredställelse och handlingsmöjligheter och leken kan minska spänningar 
och ångest. Leken lär barnet att behärska sin verklighet. Erikson menar att barn i åldrarna 7-
12 år ska lära sig att det är lika spännande att lära som att leka. I denna ålder får barnet genom 
leken en förståelse för vuxenlivet. De utvecklar ofta leken till en regellek som tillexempel 
” tafattlekar” . Barnen tränar sig på deras individuella handlingsmöjligheter. Det blir som ett 
slags styrkeprov där de övar sin fysiska och psykiska förmåga. Barnet brukar jämföra sig med 
sina kamrater. 
 
Jean Piaget (i Jerlang) anser att leken är viktig för att bearbeta intryck, problem och 
motsättningar som barnet kan möta. Barnet utvidgar sin förståelse för omvärlden eftersom de 
genom lekarna får färdigheter och handlingsmöjligheter. Detta gör att barnet anpassar sig till 
verkligheten. Genom att barnen leker tillsammans utvecklar de förmågor som samarbete, 
respekt och sympati. Samleken tvingar barnen att sätta sig in i andra barns synvinklar och 
synpunkter. Skolbarnen leker framförallt regellekar och Piaget anser att regelleken är den 
högsta lekformen eftersom den är grunden för socialiserade tänkandets utveckling. Genom 
dessa lekar kan barnen återskapa sina känslomässiga upplevelser och problem och därmed 
kompensera för sin maktlöshet i vår komplicerade och frustrerande värld.  
 
7HRULHU�RP�EDUQV�XWYHFNOLQJ�������nU�
 
Hwang & Nilsson (1995) Författarna beskriver barns socio-emotionella utveckling i åldrarna 
7-12 år att barnens jaguppfattning utvecklas under hela livet. Barns förståelse, uppfattning och 
erfarenheter om andra är nära relaterad till hur de upplever sig själv. I förskoleåldern 
beskriver barnen sig själv med yttre egenskaper och prestationer men i 8-års ålder börjar de 
beskriva psykologiska egenskaper. Vid 9 –10 års ålder börjar de få insikt om att ens 
personlighet inte alltid är densamma. 
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Erik H Erikson (i Jerlang, 1988) lade stor vikt vid människans anpassning till och samspel 
med omgivningen. Liksom Sigmund Freud, österrikisk Läkare och psykoanalytiker, anser 
Erikson att barndomen har stor betydelse för barns utveckling. Hans teori om utveckling är en 
stadieteori. Personlighetsutvecklingen sker stegvis efter ett mönster, som han anser är 
förutbestämt, men samtidigt är utvecklingen i samverkan med en större krets betydelsefulla 
människor och institutioner. Den mänskliga utvecklingen har åtta livsstadier och på varje 
stadie har individen en existenskris. Erikson anser vidare att människan utvecklas genom 
dessa kriser, varvid hans teori även kallas för ” kristeori” . 
Eriksson (i Hwang & Nilsson, 1995) betonar att barn i 7 –12 års ålder kan känna sig 
underlägsna och ha mindrevärdeskänslor. Om barnen känner att de lyckas får de en positiv 
självbild och ett bra självförtroende. De barn som misslyckas får en känsla av underlägsenhet 
och blir passiva. De flesta barn upplever både situationer där de har bra självkänsla och i 
andra situationer känner de underlägsenhet. Upplevelsen av att klara av olika uppgifter 
utvecklar en bra självkänsla vilket även stöd och uppmuntran från omgivningen gör. 
 
Lev Vygotskij (i Jerlang, 1988) var en rysk grundare av modern psykologi. Han delade in 
barnets utveckling i fem olika krisperioder. Det som utvecklas i dessa perioder är större 
självständighet och bättre förståelse för det sociala samspelet. Sju års krisen är en av 
perioderna och kännetecknas av psykisk ojämvikt och svag viljestyrka. Vygotskij (i Hwang & 
Nilsson, 1995), anser att när jaguppfattningen har utvecklats blir barnen mer självkritiska och 
självkänslan försämras. De är självkritiska eftersom de ofta känner till sina bra och dåliga 
egenskaper och därmed tar de sina misslyckanden mer allvarligt. Självkänslan kan försämras 
och de ställer för höga krav på sig själv och samtidigt får de förståelse för sin verkliga 
kapacitet. 
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6<)7(�
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om det går att stärka tryggheten hos barn 
genom drama.  
 
0(72'�
�
.YDOLWDWLY�PHWRG�
 
Vår undersökning är en kvalitativ metod som använder sig av verbala analysmetoder. Patel & 
Davidson (1994) menar att verbala analysmetoder används om problemet handlar om att tolka 
och förstå t ex människors upplevelser. Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa sig 
en djupare kunskap, ambitionen är att försöka förstå och analysera helheten. Bearbetningen 
präglas av personerna som genomför arbetet. 
 
I vår undersökning använde vi oss av observationer, intervjuer och frågeformulär. 
Observationerna gav information om hur barnen utvecklades utifrån vårt syfte. Patel & 
Davidson menar att observationerna är användbara när man ska samla information som berör 
beteenden och skeenden i naturliga situationer. Med beteenden menas inte bara fysiska 
handlingar utan även verbala yttranden, relationer mellan individer och känslouttryck. 
 
Vi valde att göra en lärarintervju i slutet av vår undersökning. Denna jämfördes med våra 
egna observationer av barnen. Vi gav ut ett frågeformulär till barnen både i början och i slutet 
av vår undersökning. Från början var det tänkt som en strukturerad intervju men eftersom 
barnen fick svara på frågorna på papper blev det ett frågeformulär med kvalitativa inslag. 
 
%HDUEHWQLQJ�DY�GDWD�
 
Vi använde oss av kvalitativ bearbetning av vårt insamlade material. Patel & Davidson menar 
att vid en kvalitativ bearbetning arbetar man oftast med textmaterial där man t ex vid 
genomförda intervjuer bearbetar den utskrivna texten. Hela textmaterialet måste läsas om 
flera gånger och det är viktigt att avsätta tid till den slutliga bearbetningen. Vi sammanställde, 
bearbetade och redovisade vårt material i en rapport. 
 
)|UV|NVSHUVRQHU�
 
Den praktiska delen av vår undersökning utfördes i år två. Klassen bestod av 15 barn, varav 
11 är flickor och fyra är pojkar. Med hjälp av praktikhandledaren valde vi ut tre barn, en pojke 
och två flickor, som vi ska observera. Vi intervjuade praktikhandledaren efter vår 
undersökning för att vi skulle kunna jämföra våra observationer med hennes uppfattning om 
barnen och dess utveckling. 
 
0DWHULDO�
�
Barnen fick det första frågeformuläret (Bilaga 2) under den första undersökningsveckan som 
de svarade skriftligt på. Vi genomförde observationerna (Bilaga 1) på de utvalda barnen under 
planerade observationstider samt under dramapassen.  
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Det andra frågeformuläret (Bilaga 3) fick barnen den sista undersökningsveckan. Vårt 
material under dramapassen var boll, trollstav, sten, avslappningsmusik, tändstickor, bilder 
med olika motiv, bilder som visade känslor, rockringar, ärtpåsar, tre olika lappar med orden 
nej, ja och nja på, madrasser, bandspelare, tangentbord och olika dekorationer som gav 
inspiration till de olika övningarna. Genomförandet av intervjun (Bilaga4) med 
praktikhandledaren genomfördes efter vår undersökning och vi antecknade ner hennes svar. 
 
*HQRPI|UDQGH�
 
Vi hade drama med hela klassen men avsåg att observera tre utvalda barn. Vi genomförde vår 
undersökning i vår praktikklass. Den praktiska tillämpningen genomfördes under en 
sjuveckors praktikperiod. Vi hade två dramapass i veckan under en tidsperiod av fyra veckor.  
I samråd med vår praktikhandledare anpassade vi antalet dramapass efter dennes planering. 
Beroende av övningarnas karaktär och innehåll varierade antalet övningar från en till sex 
under dramapassen, som varierade mellan 20 – 45 minuter. Dramapassen startade och 
avslutades med samling i ring för att markera en tydlig början och avslut. 
�
8QGHUV|NQLQJVPHWRGHU�
�
Frågeformulär 
�
Vi gav ut ett frågeformulär till hela klassen både i början och i slutet av vår undersökning, 
men vi använde endast de observerade barnens enkäter som underlag till vårt 
utvecklingsarbete. Frågeformuläret gav oss en bild över barnens sociala situation i skolan och 
även hur de uppfattade dramapassen. Frågeformuläret hade kvalitativa inslag som kan liknas 
med den strukturerade intervjun. Fontana & Frey (1994) skriver att den strukturerade 
intervjun genomförs som en utfrågning där den som intervjuar för samtalet framåt. Alla som 
intervjuas får exakt samma frågor. Den strukturerade intervjun används inom den kvalitativa 
forskningen, eftersom den är lättare att sammanställa än en ostrukturerad intervju. Den är mer 
ute efter att bevisa än att förklara och förstå.  Lantz (1993) menar att det inte är frågornas 
innebörd som avgör om det ska bearbetas kvantitativt eller kvalitativt utan det är 
svarsalternativens utformning som avgör. Svaren från frågeformuläret bearbetades, 
sammanställdes och analyserades. 
 
Observationer 
 
Vi genomförde observationer som noterades direkt efter observationstillfället. Under 
dramapassen observerades barnen kontinuerligt och under övrig skoltid skedde det i 15 - 40 
minuters planerade observationstider. Under dramapassen var vi deltagande observatörer. Det 
vi iakttog var beteenden som att våga tala, framföra sina åsikter och leka utan rädsla att göra 
bort sig. Patel & Davidson framhåller att när vi observerar kommer vår kännedom om 
situationerna att öka. Med mer kunskap kan vi anpassa observationerna för att erhålla 
maximal information om problemområdet. När observationsperioden var slut sammanfattade 
vi observationerna över respektive barn. 
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Intervjuer 
 
Praktikhandledaren fick de öppna intervjufrågorna i förväg så att hon fick möjlighet och tid 
till att reflektera över barnens eventuella utveckling samt över hennes egen verksamhet. 
Intervjun skedde muntligt i slutet av undersökningen. En av oss ställde frågorna till 
praktikhandledaren, medan två andra antecknade. Patel & Davidson menar att intervjuer är 
personliga och motivationen hos den intervjuade påverkas positivt. Huvudsyftet var att 
praktikhandledaren skulle reflektera över barnens eventuella utveckling utifrån vårt 
utvecklingsarbete. Vi sammanställde intervjun som också godkändes av praktikhandledaren.  
 
7LGVSODQ�
 
Höstterminen 2001: När vi bestämt vårt utvecklingsarbete började vi samla material till 
bakgrunden.  
Vårtterminen 2002:� PM blev godkänt och vår teoretiska bakgrund till rapporten 
sammanställdes.�
Höstterminen 2002:� Vårt utvecklingsarbete genomfördes under vår praktik och 
sammanställdes i en rapport. 
 
3UDNWLNSHULRG�
�
Vecka 1: Vi använde veckan till att se hur klassen fungerade, lära känna barnen samt för att se 
vilka barn som verkar trygg respektive otrygg. Veckan användes även till att planera 
lektionstillfällena.  
 
Vecka 2:�Det första frågeformuläret delades ut till barnen som svarade på frågorna under 
samma lektionstillfälle. Under veckan utförde vi dramapass ett (Bilaga 5) där vi hade 
övningar som gick ut på att leda gruppen, använda sin fantasi och ta fram det positiva hos 
varandra. Dramapass två (Bilaga 6) hade övningar som innehöll samarbete, muntligt 
berättande och avslappning. Observationerna ett till fyra genomfördes. Minnesanteckningar 
gjordes direkt efter observationstillfällena.  
 
Vecka 3: Höstlov. Planerade dramaövningar samt att vi diskuterade kring 
undersökningsarbetet som varit. 
 
Vecka 4: Dramapass tre (Bilaga 7) genomfördes med övningar som handlade om samarbete. 
Dramapass fyra (Bilaga 8) handlade om att åskådliggöra känslor, röra vid varandra och 
muntligt berättande. Observationerna fem till åtta genomfördes. 
 
Vecka 5: Dramapassen fem (Bilaga 9) innehöll övningar där barnen tränade att använda sin 
fantasi, våga komma nära varandra och samarbete. Dramapass sex handlade om att våga ta 
ställning för något, samarbete, att våga prata inför en grupp och att ta fram det positiva hos 
varandra. Observationerna nio till elva genomfördes. 
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Vecka 6: Praktikhandledaren fick intervjufrågorna. Det andra frågeformuläret delades ut till 
barnen som svarade på frågorna under samma lektionstillfälle. Dramapass sju (Bilaga 10) 
innehöll rollspel, improvisation och inlevelseförmåga. Dramapass åtta (Bilaga 11) innehöll ett 
rollspel som innehåller fantasi, inlevelseförmåga, begrepp och motorik. Observationerna 
tolv till sexton genomfördes. 
 
Vecka 7: Intervjun med praktikhandledaren skedde. Denna vecka var öppen för eventuella 
följdfrågor eller funderingar. 
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5(68/7$7�
�
Vårt resultat presenteras i fyra delar; först en sammanfattning av barnobservationerna av 
barnen var för sig, en sammanfattning av barnenkäterna, praktikhandledarens intervju och en 
sammanfattning av det totala resultatet. Namnen på barnen är påhittade för att de inte ska bli 
igenkända. 
�
6DPPDQIDWWQLQJ�DY�EDUQREVHUYDWLRQHU�
�
-RKDQ�
�
Han är lugn och tyst kille. I början av observationerna räckte han sällan upp handen, utan 
svarade endast på direkta frågor. Vi tycker att pojken är lite osynlig i klassrummet. Ofta 
verkar det som om han dagdrömmer och är okoncentrerad, men han hänger trots allt med i 
undervisningen. Under vår första tid i klassen var han blyg och lite osäker, åtminstone inför 
oss kandidater. På de första dramapassen var han lite avvaktande och osäker inför övningarna. 
Han hade svårt att välja bland annat vilken kompis han skulle arbeta ihop med, han hade även 
svårt att ta egna initiativ. Pojken pratade inte gärna inför klassen. 
 
Under vår undersökningsperiod i klassen tycker vi att pojken har utvecklats positivt. Efter en 
tid sken han upp och var glad och lycklig under dramapassen. Han blev även en mycket 
pratsammare kille under övrig skoltid, han började till exempel räcka upp handen oftare och 
berättade saker för oss kandidater mer spontant.  
 
6DUD�
�
Hon är rörlig, pratsam och vill synas. Hon räcker ofta upp handen och vågar gissa på svaren 
och har ingen rädsla för att misslyckas. Hon svarar även utan att räcka upp handen och tar 
ingen hänsyn till de andra som vill svara på frågan. Pratar högt och ger gärna kommentarer till 
andra. Hon svarar på frågor när det passar henne.  Hon kan vara kaxig både mot kamrater och 
mot lärare. Flickan kan vara väldigt trotsig och hotar med att byta skola om hon inte får sin 
vilja igenom, men det är bara tomma hot. Vi upplever henne som en osäker tjej som försöker 
att hävda sig på olika sätt. Hon har ingen självklar kompis i skolan, utan frågar till varje rast 
om hon får vara med någon. Det är viktigt för henne att vara med ” rätt”  kompis. Hon är 
dominant och vill bestämma över alla.  Hon en mysig och glad tjej men eftersom hon är 
egocentrisk anser vi att hon är lite omogen för sin ålder. Under hela undersökningsperioden 
har vi lärarkandidater haft en bra kontakt med Sara. 
 
Under vår undersökningsperiod upplever vi en vag positiv förändring. Hon har blivit mer 
respektfull mot sin omgivning och räcker oftare upp handen istället för att skrika svaret rakt 
ut. Hon behöver inte hävda sig lika mycket som förut.  
 
$QQD�
�
Hon är blyg, lugn, väldigt tyst och försiktig men ändå en harmonisk och glad flicka. Hon 
räcker ofta upp handen men är osynlig i klassrummet och får därmed inte svara så ofta. Hon 
arbetar bra men tar inga egna initiativ utan följer med och tycker samma sak som 
klasskompisarna. Hon söker inte kontakt med oss kandidater och är svår att komma nära. 
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Under dramapassen deltar hon i övningarna med stor glädje men är avvaktande och tittar vad 
kompisarna gör innan hon själv deltar. Hon pratar inte gärna inför klassen. 
 
Under vår undersökningsperiod tycker vi att hon är samma glada flicka som i början av vår 
praktik. Vi har inte sett någon förändring alls. 
 
6DPPDQIDWWQLQJ�DY�IUnJHIRUPXOlUHQ�
�
-RKDQ�
 
Johan trivs jättebra i skolan. Där finns inget han inte tycker om men han skulle inte våga säga 
något i klassen om alla andra tycker annorlunda.  Han tycker att matte är roligt, han trivs med 
sina klasskamrater och leker med Erik i skolan. 
 
Vid den andra enkäten skrev Johan ´-DJ�WULYV�MlWWHEUD�L�VNRODQ´. Han tycker att matte och att 
rita är roligt i skolan men han tycker inte om rasten. Han har inte fått nya kompisar i klassen 
men nu skulle han våga säga något i klassen fast han vet att ingen annan tycker som honom. 
Johan tycker att alla lekar under dramapassen har varit roliga.  
 
6DUD�
�
Sara trivs bra i skolan och det finns inget som hon inte tycker om i skolan. Sara tycker det är 
roligt att rita. Hon trivs med sina klasskamrater och leker med olika kompisar. Hon skulle 
våga säga något i klassen fast ingen tycker som henne. 
  
Vid den andra enkäten skrev Sara att det är roligt i skolan och hon tycker om att arbeta med 
Ärtan Pärtan, matte och rita men ibland är det tråkigt i skolan. Hon tycker inte om att bråka, 
ibland är rasten och veckans ord tråkiga och det är även tråkigt när hon och Lotta har bråkat. 
Sara är kompis med alla i klassen och skulle fortfarande våga säga något fast alla andra tycker 
annorlunda. Alla lekar har varit roliga under dramapassen och speciellt den flygande mattan. 
 
$QQD�
�
Anna trivs bra i skolan och tycker det är roligt. Hon tycker det är roligt att jobba med matte 
och att leka. Anna trivs mycket bra med sina klasskamrater och leker med Kajsa, Karin, Sofia 
och Lina. Det finns inget som Anna inte tycker om i skolan och hon skulle inte våga säga 
något i klassen om ingen annan tycker som henne. 
 
Vid den andra enkäten skriver hon ´-D�6MlOYNODUW´ att hon skulle våga säga något fast alla 
andra tycker annorlunda. Hon trivs bra med allt i skolan och det är roligt. Anna tycker om att 
jobba i Ärtan Pärtan och ibland tycker hon inte om maten i skolan. 
Hon skriver att nästan alla elever i parallellklassen är hennes nya kompisar. De flesta lekar 
under dramapassen har varit roliga och speciellt leken med häxan. På frågan om det var någon 
av lekarna som inte var roliga skrev hon ´7UDVVHOPRU�RFK�LQJHW�PHU´��
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6DPPDQIDWWQLQJ�DY�OlUDULQWHUYMXQ�
 
Praktikhandledaren har arbetat i denna klass, i cirka tre månader, under höstterminen 2002. I 
denna klass har hon under höstens gång arbetat lite med drama. Hon har använt sig av 
dramalek, charader under engelska lektioner samt att några barn har haft improviserade pjäser 
under roliga timmen. Praktikhandledaren anser att trygghet innebär att var och en vågar vara 
sig själv och står för sina åsikter. ´'HW� ILQQV� LQJHW�VRP�VlJHU�DWW�HQ� WLOO�V\QHV� OXJQ�RFK�W\VW�
NODVV� lU� WU\JJ�� XWDQ� GHW� NDQ� KHOW� HQNHOW� YDUD� Vn� DWW� EDUQHQ� LQWH� YnJDU� SUDWD� Sn� JUXQG� DY�
RWU\JJKHW�L�JUXSSHQ�´� Hon anser vidare att trygghet är en bas för all utveckling, för att alla 
ska må bra samt att otrygghet är ett hinder för utveckling. Praktikhandledaren menar att 
klassen innan utvecklingsarbetet var en stabil grupp. Vissa av barnen är mycket trygga vilket 
hon tror sprider sig i klassen. Alla barnen har deltagit, uppskattat och verkat frimodiga under 
dramapassen, ´9LVVW� KDU� GHW� VNHWW� HQ� I|UlQGULQJ� nW� GHW� ElWWUH� KnOOHW«´� säger 
praktikhandledaren men menar att det är svårt att veta orsaken till det. Hon har även sett att 
barnen blivit modigare och anser vidare att drama är ett bra sätt för en klass att lära känna 
varandra snabbare samt för att stärka tryggheten. Hon tycker att tiden är för kort för att hinna 
se någon större förändring med avseende på trygghet. Praktikhandledaren anser vidare att 
något som kan ha bidragit till en positiv förändring till detta kan vara att barnen lärt känna oss 
lärarkandidater och henne bättre samt att de kan ha påverkats av skol – och hemmiljön. 
Praktikhandledaren strävar efter att stärka tryggheten i en klass vilket hon kommer att göra 
kontinuerligt, till exempel genom samtal. Syftet med samtalen är att hon vill att barnen ska 
lyssna på varandra och kunna vara med alla i klassen. Praktikhandledaren tror att hon kommer 
att bygga vidare på våra övningar. 
 
6DPPDQIDWWQLQJ�DY�GHW�WRWDOD�UHVXOWDWHW�
 
Johan har blivit mycket mer pratsam, mer spontan gentemot oss lärarkandidater samt att han 
började räcka upp handen oftare. Han blev allmänt mer positiv under vår undersökningstid. 
Han vågar numera stå för sina åsikter. Sara har börjat bli lite mer respektfull mot både lärare 
och kamrater då hon oftare räcker upp handen i stället för att skrika rakt ut. Hon behöver 
heller inte hävda sig lika mycket som förut. Anna vågar numera stå för sina åsikter. Vi 
lärarkandidater och praktikhandledaren har fått bättre kontakt med barnen.  
Praktikhandledaren anser vidare att barnen har förändrats positivt, blivit modigare och att 
drama är ett sätt att lära känna varandra samt för att stärka tryggheten 
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',6.866,21��
 
Med tanke på resultatet gällande barnens utveckling och lärarens åsikter anser vi att vi har 
stärkt tryggheten hos de observerade barnen. Under vår undersökning har vi sett en positiv 
förändring hos de observerade barnen med avseende gällande trygghet, att var och en vågar 
vara sig själv, vågar tala och stå för sina åsikter. Vi har sett en förändring både under 
dramapassen och under övrig skoltid. Det barnet som utvecklats mest under vår tid är Johan, 
han har blivit mer spontan och vågar stå för sina åsikter. Även Anna vågar numera stå för sina 
åsikter. Enligt Chaibs undersökning kan ungdomar genom drama övervinna sin blyghet samt 
att de vågar föra fram sina tankar och synpunkter bättre och stå för dessa. 
 
Vår undersökning visar att Sara har börjat visa mer respekt mot sin omgivning samt att hon 
inte behöver hävda sig lika mycket som förut. Enligt Maslows behovstrappa måste det 
nedersta trappsteget med trygghet vara uppfyllt för att en individ ska kunna visa kärlek, 
tillförlitlighet och respekt. Enligt Moxnes förknippas även otrygghet med bristande självtillit, 
vilket vi anser kan ha att göra med Saras behov av att hävda sig. Moxnes beskriver vidare att 
otrygghet hos en människa kan komma till uttryck som rädsla för att vara spontan samt ett 
inre tillstånd av osäkerhet.  
 
En sak som observerats är att vi lärarkandidater och praktikhandledaren fått en god kontakt 
med barnen, vilket även handledaren anser. Enligt Ekstrand & Janzon kan drama bland annat 
användas för att lära känna varandra i en grupp, skapa trygghet samt skapa ett gott 
arbetsklimat. Detta stämmer överens med våra egna åsikter och med praktikhandledarens om 
att drama kan vara ett bra sätt att lära känna varandra samt att stärka tryggheten. Barnen, har 
enligt henne, blivit modigare vilket kan jämföras med våra observationer att alla de tre barnen 
vågar mer. Enligt Chaib vågar många av de ungdomarna i hans undersökning vara sig själva 
och lita på sin egen kapacitet. 
 
9DOLGLWHW�
 
För att avgöra om elevernas trygghet har stärkts valde vi att observera barnen under samtliga 
dramapass och även under planerade observationstillfällen. Vi valde att ge ut en enkät, både 
före och efter vår undersökning, med frågor som rör deras sociala situation i skolan och deras 
uppfattning om dramapassen. Vi genomförde en intervju med praktikhandledaren efter vår 
undersökning för att hon skulle reflektera över barnens utveckling. Genom observationerna, 
barnens enkätsvar och lärarintervjun anser vi att vi har en bra validitet på vår undersökning.  
 
5HOLDELOLWHW�
 
Tillförlitligheten på vårt resultat är bra men hade kunnat bli bättre om vi hade haft mer insikt 
om intervjuteknik. Vi anser att en muntlig barnintervju med ett barn i taget hade gett oss en 
större uppfattning över barnens sociala skolsituation. I efterhand anser vi att en muntlig 
intervju hade gett utförligare svar eftersom vi hade kunnat ställa följdfrågor. Frågorna i det 
första frågeformuläret hade kunnat vara mer öppna till exempel fråga nummer fyra; ” Trivs du 
med dina klasskamrater?”  kunde ha formulerats om till ” Berätta hur du trivs med dina 
klasskamrater?”  Till det andra frågeformuläret ändrade vi om en del frågor till att bli mer 
öppna. 
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Både vi och praktikhandledaren anser att tryggheten kan ha stärkts av andra orsaker än drama. 
Tryggheten kan ha stärkts på grund av att barnen har lärt känna oss bättre samt att de kan ha 
påverkats av annat i både skol- och hemmiljön. Praktikhandledaren har under vår praktik själv 
använt sig av återkommande samtal, dramainslag under ” roliga timmen”  samt dramalek på 
idrotten, detta bland annat i syfte att stärka barnens trygghet, vilket även kan ha påverkat 
resultatet. En förändring kan även ha visat sig genom att klassen var en stabil grupp innan vårt 
arbete, enligt praktikhandledaren. 
 
)RUWVDWW�IRUVNQLQJ�
 
Vi anser att det finns behov av att forska vidare om drama stärker tryggheten, men under en 
längre tidsperiod. Det har varit lärorikt att genomföra denna undersökning och det vore 
intressant  att forska vidare om vad det är i drama som leder till ökad trygghet
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Bilaga 1                                                                          

 
 
 
2EVHUYDWLRQVPHWRG�
 
En vecka innan observationstillfällena planerade vi in när och hur länge observationerna 
skulle ske, vilka har skett kontinuerligt under våra dramapass och under övrig skoltid i 
15 – 40 minuters planerade tillfällen. Efter observationstillfällena har minnesanteckningar 
noterats. Vi observerade ett barn var per vecka och därefter skiftade vi barnen med varandra.  
Under samtliga dramapass var vi deltagande observatörer och under övrig skoltid var vi både 
passiva och deltagande observatörer. Under övrig skoltid har observationerna genomförts 
under barnens arbetspass och har skett både när praktikhandledaren haft genomgång samt när 
barnen arbetat självständigt. 
�
Det vi har iakttagit hos barnen är dessa beteenden, om barnen vågat tala inför varandra, stått 
för sina åsikter, vågat vara sig själv, vågat lyckas och misslyckas inför gruppen och om dem 
accepterat och respekterat varandra. Dessa beteenden har vi iakttagit under hela 
undersökningsperioden.�



 

Bilaga 2          
)|UVWD�IUnJHIRUPXOlUHW�
�
1. Hur trivs du i skolan? 
 
2. Vad tycker du är roligt i skolan? 
 
3. Finns det något du inte tycker om i skolan? 
 
4. Trivs du med dina klasskamrater? 
 
5. Vem leker du med i skolan? 
 
6. Skulle du våga säga något i klassen fast du vet att ingen annan tycker som du? 



Bilaga 3

 
$QGUD�IUnJHIRUPXOlUHW�
 
1. Vad tycker du har varit roligt med lekarna? 
 
2. Var det någon av lekarna som inte var roliga, i så fall vilka? 
 
3. Berätta hur du trivs i skolan? 
 
4. Vad tycker du är roligt i skolan? 
 
5. Finns det något du inte tycker om i skolan, i så fall vad? 
 
6. Har du fått nya kompisar i klassen, I så fall vilka? 
 
7. Skulle du våga säga något i klassen fast du vet att ingen annan tycker som du? 



Bilaga 4                            

�
/lUDULQWHUYMX�
 
1. Hur länge har du arbetat i denna klass? 
 
2. Har du tidigare arbetet med drama i någon form i denna klass? Om ja, ge exempel, om  

nej, varför inte? 
 
3. Vad innebär trygghet i en klass för dig? 
 
4. Varför tycker du att det är viktigt med trygghet i klassen? 
 
5. Upplever du att klassen är trygga med varandra, t ex att de vågar prata och törs stå för sina 

åsikter? 
 
6. Anser du att klassen har förändrats genom vårt utvecklingsarbete med drama? På vilket 

sätt i så fall? 
 
7. Kommer du att fortsätta arbeta med trygghet i klassen? Om ja, på vilket sätt? 



Bilaga 5                            

'UDPDSDVV��
 
3DVV���
 
Till denna övning användes barnens klassrum där vi placerat alla bänkar och bord mot 
väggarna. Barngruppen bestod av tretton barn samt tre ledare. Passet leddes av alla ledare 
tillsammans och vi lärarkandidater hade i förväg delat upp övningarna. Denna första gång var 
eleverna förvånade när de såg klassrummets nya möblering. En god stämning rådde under 
passet. 
 
,QOHGQLQJ�
�
Barnen samlas i ring. Berätta för barnen om passen. Nämn ej att det är drama utan ” lek” , på 
grund av att inte förstora upp övningarna och därigenom eventuellt få barnen spända. 
 
)|OMD�-RKQ�
�
Alla går omkring i rummet. En tar på sig ledarskapet och denne bestämmer takt och gångstil. 
Därefter kan vem som helst avbryta ledarskapet genom att stanna och stå still. Den som först 
vill börja gå igen är nu ” John”  och bestämmer gångstilen. Detta upprepas ett antal gånger tills 
läraren anser det lämpligt att sluta. 
 
+l[DQ�PHG�WUROOVWDYHQ�
�
En av lärarna kommer med häxhatt på och med trollstav i handen. Häxan berättar för barnen 
att hon är en snäll häxa som förtrollar barnen till vad de själva vill bli.  
Barnen blir förtrollade till exempelvis en groda och de förblir i förtrollningen tills de blir 
förtrollade till något nytt. 
 
3RVLWLYD�EROOHQ�
�
Barnen sitter i ring. Barnen ska rulla en boll till någon och säga något positivt till den som får 
bollen. Viktigt är att alla ska få bollen minst en gång. 
 
$YVOXWQLQJ�
�
Barnen sitter i ring och blundar. Medan de blundar ska de tänka tillbaka på passet som varit. 
När de kommer på vad de ska säga ska de öppna ögonen och invänta de andra. När alla är klar 
får var och en berätta vad de tänkt på. 



Bilaga 6                            

3DVV���
 
Till denna övning användes barnens klassrum där vi placerat alla bänkar och bord mot 
väggarna. Barngruppen bestod av fjorton barn samt tre ledare. Passet leddes av alla ledare 
tillsammans och vi lärarkandidater hade i förväg delat upp övningarna. Vi berättade för den 
nya deltagaren om det första dramapasset. Vid passets tredje övning ville den nya deltagaren 
inte var med och satte sig på sidan om under resten av tiden och en flicka ville inte samarbeta 
med en annan under första övningen. 
 
,QOHGQLQJ�
�
Samling i ring. 
 
6SHJHOQ�
�
Läraren delar in barnen parvis. Den ena är en spegel medan den andra är en person som står 
framför en spegel. Spegeln ska härma personens rörelser och efter ett tag byts rollerna. Låt 
barnen byta kompis efter ett tag. 
 
.QXWHQ�
�
Alla står i ring. Alla blundar och sträcker ut armarna framför sig. Alla går in mot ringens mitt 
och griper tag i någons händer. När alla har två händer att hålla i öppnar man ögonen. En knut 
har bildats och den ska redas ut tillsammans, utan att släppa varandras händer. 
 
0DJLVND�EHUlWWDUVWHQHQ�
�
Alla sitter i ring. Läraren har en ” magisk”  sten i handen och berättar inledningen på en saga. 
Stenen skickas vidare till personen bredvid och denne fortsätter på sagan. Detta fortsätter 
ringen runt och sista personen avslutar. 
Barnen väljer själv hur mycket de vill berätta. Det finns inget krav på att berätta något, har 
barnet inget att säga skickas stenen vidare. 
 
$YVODSSQLQJ�
�
Alla rör sig omkring i rummet till musik. När musiken stannar fryses man till is och blir en 
staty. Detta upprepas några gånger. Sista gången musiken stannar ska alla bli en snögubbe. 
Under lärarens instruktioner tinar snögubben mer och mer, tills den blir en vattenpöl på 
golvet. Barnen lägger sig på golvet och slappnar av. Detta sker under en kort stund till lugn 
musik. 
�
$YVOXWQLQJ�
�
Kort samling i ring. 



Bilaga 7

�
3DVV���
 
Till denna övning användes barnens klassrum där vi placerat alla bänkar och bord mot 
väggarna. Barngruppen bestod av femton barn samt tre ledare. Praktikhandledaren satt vid 
sidan om och iakttog. En till lärare kom även in en stund som iakttagare. Passet leddes av alla 
ledare tillsammans genom att vi lärarkandidater i förväg hade delat upp övningarna. Ett barn 
var med för första gången i våra dramapass och fick en introduktion av de andra barnen, vilka 
berättade om de tidigare passen. 
 
,QOHGQLQJ�
�
Samling i ring. Barnen blundar och tänker tillbaka på föregående pass. Alla får därefter 
berätta vad de tänkt på. 
 
7lQGVWLFNDQ�
�
Barnen har parvis en tändsticka mellan sina pekfingrar. De ska tillsammans försöka göra 
rörelser, utan att tappa stickan. Efter ett tag byts paren ut, man kan även pröva att göra denna 
övning med grupper om tre. 
 
([SHUWHQ�
�
Barnen delas in i några mindre grupper. En grupp i taget går fram och blir tillsammans en 
expert, resterande bildar publik. Publiken bestämmer vilket ämnesområde som gruppen är 
expert på. Expertgruppen ska under en minut berätta allt de vet om ämnet, i mun på varandra. 
Detta turas om så alla grupper får vara expert. 
 
*UXSSVWDW\�
�
Eleverna delas in i några mindre grupper om cirka fyra personer. De får fem minuter på sig att 
bestämma vilken staty gruppen ska bilda. Barnen kan gå till en enskild plats för att pröva sig 
fram. Sedan visar varje grupp sin staty och övriga ska gissa vad den föreställer. 
 
$YVOXWQLQJ�
�
Samling i ring. ��



Bilaga 8                            

3DVV���
 
Till denna övning användes barnens klassrum där vi placerat alla bänkar och bord mot 
väggarna. Barngruppen bestod av femton barn samt tre ledare. Praktikhandledaren satt vid 
sidan om och iakttog. Passet leddes av alla ledare tillsammans och vi lärarkandidater hade i 
förväg delat upp övningarna. Barnen var väldigt rörliga och högljudda, vilket troligtvis 
berodde på att det var den sista timmen på fredag.  Vid den sista övningen gjorde ett barn illa 
sig och en flicka sa dumma saker åt två andra flickor. 
 
,QOHGQLQJ�
�
Samling i ring. Samtal om vänskap till exempel att man ska kunna samarbeta med alla, att 
lyssna på när kompisen pratar och hur en bra vän ska vara. 
 
9LVD�NlQVORU�
�
Det finns bilder av människor som visar våra grundkänslor glädje, sorg, ilska och rädsla. 
Bilderna läggs ut på golvet med baksidan uppåt och alla tar varsin bild. Barnen ska sedan med 
ansiktsuttryck och kroppsspråk åskådliggöra känslan utan att prata. Det finns flera likadana 
kort och barnen ska finna kompisarna med samma känsla. När alla har hittat sin grupp får man 
med ord avslöja känslan för de övriga grupperna. 
 
%HUlWWDUULQJ�
�
Barnen sitter i en ring. De får varsin bild med olika motiv på alltifrån naturbilder till 
människomotiv. Alla får titta på sin bild ett tag men bilden hålls hemlig för de övriga. Läraren 
börjar med att visa sin bild och berättar en begynnelse till en saga. Barnen visar därefter i tur 
och ordning sin bild och tillägger något till sagan. Det finns inget krav på att säga något eller 
hur mycket man måste säga. Sagan avslutas av den som har den sista bilden. 
 
7UDVVHOPRU�IDU�
�
Ett barn utses till trasselmor och går ut från klassrummet. De övriga står i en ring och håller 
varandra i händerna. Utan att släppa taget ska de trassla in sig i varandra. När de har trasslat in 
sig ropar de: ”7UDVVHOPRU�� WUDVVHOPRU��KMlOS�RVV�KLWWD�XW�´ Hon kommer in och ska reda ut 
härvan utan att de släpper varandras händer. Trasselmor/far byts ut några gånger. 
 
$YVOXWQLQJ�
�
Samling i ring. 
 



Bilaga 9 (1:2)                            

�
3DVV���
�
Barnen samlades i ring, denna gång i gympasalen på barnens ordinarie idrottslektion, 
eftersom övningarna krävde större rörelseutrymme.�Barngruppen bestod av femton barn samt 
två ledare. Ledarskapet hade i förväg delats upp. Praktikhandledaren satt vid sidan om och 
iakttog. Två barn ville inte vara med på den andra övningen, stämningen var bra.  
� 
/nWVDVEROODU�
��
Läraren kommer med en fantasisäck med ” låtsasbollar”  i. I säcken finns alla möjliga olika 
sorter till exempel studsiga, stora, små, snabba och långsamma bollar. Barnen får ta varsin 
boll ur säcken och bestämma med hjälp av sin fantasi vad bollen har för egenskaper, sedan får 
de pröva sin boll i lokalen. Bollarna samlas in efter en stund. Barnen delas därefter in parvis 
och får tillsammans välja en av de fantastiska bollarna i säcken och ska bolla med den 
tillsammans. Bollarna samlas återigen in i säcken och övningen avslutas. 
 
/nWVDVKRSSUHS�
�
Barnen samlas i ring. Läraren kommer ut med ett fantasihopprep och frågar barnen om de vill 
vara med och hoppa rep. Läraren ” visar”  också repet i handen åt barnen och berättar hur fint 
det är. De två som ska veva hopprepet utses. De andra ställer sig i led bredvid ena vevaren 
och hoppar in en i taget. Det är bra om läraren hoppar in först för att visa. Barnen får turas om 
att veva repet. På initiativ av läraren kan olika hoppövningar användas. 
 
0RQVWHU�RFK�KRSSHWRVVRU�
�
En utses till monster och får endast gå omkring med långa armar och stora, långsamma kliv. 
Alla andra är hoppetossor, har armarna bakom ryggen och hoppar omkring jämfota. Monstret 
ska försöka kulla dem och när hoppetossorna är tagna blir även de monster. Så småningom 
har alla blivit monster och övningen är slut.  
 
0ROQOHNHQ�
 
Ett antal rockringar läggs ut på golvet. Deltagarna rör sig till musik runt i rummet. När 
musiken tystnat gäller det att ställa sig i en rockring. För varje lekomgång plockas en rockring 
bort och det gäller att få plats fler och fler i varje ring.��
�
%ROODU�
�
Barnen står i en ring. Alla i ringen kommer att tilldelas en siffra. Läraren har siffran ett och 
passar en boll till en elev som får siffran två och denne säger sin siffra högt. Eleven passar 
bollen vidare till nästa som får siffran tre och så vidare. När alla har fått varsin siffra passas 
bollen återigen runt efter turordning. Efter ett tag tas fler bollar in i övningen som ska passas 
runt samtidigt. Det gäller att hålla reda på turordningen och att samarbeta väl. 



    Bilaga 9 (2:2) 

,GLRWHQ�
�
Alla barnen ligger på rad med fötterna mot väggen längs ena sidan av rummet. Läraren ger 
olika instruktioner om vad barnen ska föreställa när det ligger, till exempel en köttbulle eller 
kokad spagetti. De ska blunda och när läraren klappar en gång med händerna ska barnen resa 
sig upp och springa allt vad de orkar till andra sidan av rummet. Här upprepas övningen med 
en ny instruktion om vad de ska föreställa. Övningen upprepas några gånger och den är 
tempohöjande och energikrävande.  
 
$YVODSSQLQJ�
�
Barnen ligger ner på golvet på madrasser och lyssnar på lugn musik och slappnar av. Man kan 
även använda ett avslappningsband med tal. 



Bilaga 10                             

3DVV���
�
Barnens klassrum användes där möblerna placerades intill väggarna. Barngruppen bestod av 
tretton barn samt tre ledare. Ledarskapet hade i förväg delats upp. Praktikhandledaren satt vid 
sidan om och iakttog. Stämningen var bra.  
 
6DPOLQJ�
�
Barnen samlas i ring. De får blunda och tänka tillbaka på föregående pass. När de tänkt klart 
tittar barnen och alla får i tur och ordning säga vad de tänkt på. 
 
6Wn�I|U�VLQ�nVLNW�
�
På golvet finns tre olika lappar i en rak linje. På den ena står det ” JA”  på den andra ” NJA”  
och på den tredje står det ” NEJ” . Läraren kommer med ett påstående. Barnen ska reflektera 
enskilt över det som sagts och ställa sig vid den lappen som överensstämmer med deras åsikt. 
Exempel på påståenden kan vara: 

- Den som är störst bestämmer. 
- Flickor är duktigare än pojkar. 
- Chokladgodis är äckligt. 
- Maten i skolan är god. 
- Det är okej att ljuga om man skyddar någon annan. 

 
([SHUWHQ�
�
Barnen delas in i några mindre grupper. En grupp i taget går fram och blir tillsammans en 
expert, resterande bildar publik. Publiken bestämmer vilket ämnesområde som gruppen är 
expert på. Expertgruppen ska under en minut berätta allt de vet om ämnet, i mun på varandra. 
Detta turas om så alla grupper får vara expert. 
 
6WDW\Q�
�
Varje barn blir tilldelad ett nummer. Den med nummer ett bildar den första delen av statyn 
med sin kropp. Barn nummer två fortsätter att bilda statyn genom att själv välja hur och vart 
han/hon ska stå i förhållande till statyns första del.  Till slut har hela barngruppen tillsammans 
bildat en enda staty tillsammans. Barnen ska när de fortfarande är staty berätta vad de 
föreställer. De kan tillsammans döpa hela statyn.��
�
3RVLWLYD�EROOHQ�
�
Barnen sitter i ring. Barnen ska rulla en boll till någon och säga något positivt till den som får 
bollen. Viktigt är att alla ska få bollen minst en gång. 
 
$YVOXWQLQJ�
 
Samling i ring. Diskussion kring eventuella svårigheter att visa känslor och stå för sin åsikt är 
nu lämplig. Tankar och funderingar om att kunna sätta sig in i andras situation och känsloliv 
är också bra att diskutera. 



Bilaga 11                            

3DVV����
 
Barnens klassrum användes där möblerna placerades intill väggarna.�Barngruppen bestod av 
femton barn samt två ledare. Ledarskapet hade i förväg delats upp. Praktikhandledaren satt 
vid sidan om och iakttog. Ett barn ville inte vara med på sista övningen. Stämningen var bra i 
övrigt.  
 
,QOHGQLQJ�
�
Samling i ring 
  
5ROOVSHO�
 
Detta är en övning i att pröva olika röster och kroppsspråk. Barnen prövar olika gångstilar till 
exempel gå krokigt som en gammal människa, bestämd och rak i ryggen och rädd och 
ihopkrupen. De får till slut välja en gångstil som känns bra för dem. Därefter får de pröva 
olika röster till exempel höga, låga, starka och svaga. De får sedan välja en röst som passar sin 
gångstil och sig själv.  
Barnen får föreställa en rollfigur och bestämma till exempel namn, ålder och yrke. De får 
sedan gå runt och presentera sig för varandra. 
 
)nJHONYLWWHU�
 
Alla går omkring och blundar. Läraren som övervakar det hela utser barnet som skall vara 
fågeln. När man stöter emot någon skall man säga ” NYLWW�NYLWW” . Svarar denna ” NYLWW�NYLWW”  så 
går man vidare. Fågeln är den ende som inte svarar. Stöter man emot honom – och alltså inte 
får något svar – fortsätter man att gå och håller fast i fågeln på något sätt. Så småningom blir 
det fler och fler som håller fast i fågeln. Leken fortsätter tills alla håller ihop och bildar en 
klump. 
  
,PSURYLVDWLRQ�
�
Läraren har lagt ut till exempel dynor på golvet som ska vara en flygande matta. Alla sitter 
ner på mattan och låtsas att de far iväg mot ett annat land. Läraren börjar denna improviserade 
övning genom att exempelvis tala om vart resan går, prata om hur det känns att flyga och 
ställa frågor till eleverna för att få igång inlevelseförmågan.  
  
$YVOXWQLQJ�
�
Barnen sitter i ring. De får fritt diskutera över alla våra pass. Detta är en utvärdering som har 
till syfte att reflektera över det som varit och för att försöka fånga upp barnens känslor och 
tankar om övningarna. Detta ses som en slutlig utvärdering. 
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3DVV���
�
5\PGUHVDQ�
 
Rymdresan är ett längre improviserat rollspel som kommer att handla om att barnen åker med 
ett låtsas rymdskepp till en avlägsen planet. Väl framme kommer eleverna få bestämda 
uppgifter som ska utföras på planeten.  
�
3UDNWLVND�I|UEHUHGHOVHU�I|U�OHGDUHQ�
 
Innan passet kan lokalens utformning omvandlas till att förmedla en känsla av rymden. Den 
kan mörkläggas och färgade lampor kan läggas ut på olika ställen. Det ska bestämmas vart 
rymdskeppet ska placeras, vilken endast ska bestå av att barnen sitter i en ring. Inne i den kan 
självlysande stjärnor läggas på ett ljusare tygstycke. På detta stycke kan man även ha ett 
tangentbord från en dator, vilken kommer att användas som en ” kommunikation”  med 
rymdbasen nere på jorden. En Bandspelare bör finnas inne i rymdskeppet och nära ledaren. 
Musik kan användas när rymdskeppet ” lyfter”  för att uppnå starkare inlevelse för alla.  
 
+DQGOLQJ�
 
Resan kommer att ha en huvudhandling som ska vara förutbestämd, där det ska vara klart 
vilka olika delar resan kommer att arta sig i. I det olika delarna ska läraren tillsammans med 
barnen hjälpa till att improvisera vad som ska hända.  
 
Huvudhandlingen börjar med att ledaren släpper in barnen som får vänta utanför klassrummet. 
De välkomnas av ledaren som också presenterar sig som exempelvis en rymdprofessor från 
Esrange sedan vägleds barnen in i skeppet. Väl inne presenteras eventuellt fler ledare, som 
förslagsvis medhjälpande professorer. Vägledande frågor som till exempel ”9LVVW�KDU�YL�HWW�
ILQW�U\PGVNHSS”  kan användas för att försöka få igång barnens fantasi. Professorerna talar om 
att de har fått ett uppdrag av deras chef från rymdbasen i Kiruna. Barnen blir tilldelade en roll 
som ytterligare medhjälpare. Ledaren berättar vad resan har för mål, vilken planet de ska åka 
till. Uppdraget kan exempelvis vara att de ska samla prover från marken i provrör, infånga 
eventuella småkryp och växter i behållare samt att fotografera eventuella varelser. 
 
En diskussion med barnen om vad man ska ha på sig i rymden skapas och barnen och ledare 
kommer tillsammans med förslag. Sedan klär man på sig rymdoveraller, drar upp dragkedjor, 
knäpper knappar och så vidare. Alla bör hjälpa varandra att skruva fast syrgastuberna på 
ryggarna. Barnen ska också sätta sig i rymdstolarna bakom dem och spänna fast sig ordentligt, 
där efter rullas sätena ned och resan kan börja med en lång sömn. Musik sätts på och alla 
ligger bara och lyssnar. När skeppet närmar sig målet kan ledaren förslagsvis markera detta 
genom att låtsas börja skaka och säga att skeppet närmar sig landning och att det är dags att 
vakna, barnen ska nu även fälla upp stolsryggarna. Musiken sänks och nedräkning görs 
tillsammans: ” 10,9,8…” . 
 
Väl framme upprepar läraren muntligt uppdragen som ska göras och förslagsvis finns en lucka 
mitt i skeppet med all utrustning som behövs, till exempel provrör, behållare och en kamera. 
Diskutera med eleverna om hur det exempelvis är att gå på planeten. Professorerna kan även 
ge lite fakta om planeten. Medhjälparna delas in i varsin grupp som också får tilldelad en utav 
uppgifterna samt att de får utrustningen som behövs till det, provrör, behållare och kamera.  



Bilaga 12 (2:2)  

För att ta sig ur skeppet behövs hårda restriktioner, dörren ska visas tydligt för medhjälparna 
samt att det ska finnas en bestämd procedur hur den ska öppnas och stängas. En livlina ska 
spännas fast vid sidan av dörren innan de går ut. Väl ute genomförs insamlingen av olika 
prover helt improviserat.  
 
Efter ett tag piper rymdskeppet och professorn utropar att skeppet är på väg hemåt. Samma 
procedur som det var att komma ut ur skeppet används även för att komma in. Väl inne får 
alla berätta vad de lyckats samla i deras olika behållare samt att korten på eventuella varelser 
visas för alla. Allt material samlas ihop av professorn och alla återvänder till jorden via 
samma procedur som uppfärden. Det är viktigt att tydligt avsluta resan, vilket exempelvis kan 
ske genom att skeppet lyckas landa inne i begynnelselokalen. Barnen kan efteråt diskutera om 
vad de sett eller allmänt om rymden. Detta kan vara ett bra tillfälle att påbörja ett arbete om 
rymden.�


