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VINGEN 
 

Vi går alla omkring med en vinge 

som vi inte kan flyga med 

som blir till en börda för oss 

som vi måste smyga med. 

Vi hade nog kunnat flyga 

om inte alla självutnämnda vicevärdar 

skolmästare 

och alla dom praktiska, taktiska, 

nitiska, kritiska, 

anemiska, akademiska 

felfinnarna med pekpinnarna 

hade sagt: 

Du kan väl inte flyga! 

Håll dig på marken, din envingade jävel! 

Och drömmer du ens om att våga 

med ett enda vingeslag 

pröva din flygförmåga 

så tar vi din vinge en dag! 

Vi går alla omkring med en vinge, 

en dröm, en längtan, en sång. 

Tänk om våra vingar finge 

flyga tillsammans en gång! 

Kent Andersson 

 

 
(VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE, 2005-10-01) 
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Abstract 
 
Vårt övergripande syfte med detta arbete är att ta reda på vilket sätt drama, enligt ett antal 
pedagoger, kan ha en positiv inverkan på tryggheten hos elever. Genom våra teoretiska 
studier har vi fått resultatet att pedagogiskt drama kan ha en positiv inverkan på 
tryggheten. I våra empiriska studier har vi använt oss av kvalitativa metoder för att ta reda 
på vårt syfte. Vi använde oss av intervjuer med fyra olika pedagoger, samt av 
observationer på fyra barngrupper vid tre tillfällen, där man medvetet använder sig av 
drama i undervisningen. Även våra empiriska studier visade att drama kan ha en positiv 
inverkan på tryggheten. I läroplanen står det att drama skall ingå som en del i skolans 
verksamhet, men inte preciserat hur drama ska ingå. Genom att vi som pedagoger 
medvetet väljer att använda drama kan vi få ett redskap och en resurs för att skapa 
trygghet i gruppen. Det är vi pedagoger som har ansvaret! Vi hoppas att detta arbete kan 
komma till användning för alla som är intresserade av att börja använda drama.  
 
Ämnesord: Drama, trygghet, lärande 
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1. Inledning 
 

Under vår lärarutbildning på Högskolan i Kristianstad, med inriktningen språk och skapande, 

har vi haft ett flertal praktikperioder. Vi har båda mött oroliga klasser vilket vi tycker är 

oroväckande. I läroplanen Lpo 94 skrivs att alla elever skall kunna känna glädje över att 

komma till skolan och att få utvecklas. Trygghet tycker vi är väsentligt för ett gynnande 

lärande och ett bra klassrumsklimat där eleverna trivs. Därför anser vi att det är viktigt att 

studera hur man kan öka tryggheten i klassen med hjälp av drama och detta ämne ligger till 

grund för vårt arbete. Vår utgångspunkt är att drama kan öka tryggheten i en klass. En stor 

anledning till detta är att vi båda har gått en lärarinriktning med mycket drama och även haft 

drama i våra specialiseringar och detta har gjort att vi har blivit tryggare och har vuxit som 

individer. Vi vill själva få fördjupade kunskaper om hur vi kan arbeta med drama kopplat till 

trygghet i vår blivande lärarroll. Vi hoppas att arbetet kan komma till användning för lärare i 

skolan samt lärarstuderande och vägleda dem till att börja och våga använda drama i 

undervisningen för att få en tryggare grupp.  
 
 
1.1 Förankring i styrdokument 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det 

under skolans uppdrag att:  
 

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. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter 

att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. (Lärarförbundet, 

2001, s. 12) 

 

Under rubriken ”God miljö för utveckling och lärande” står det skrivet: 
 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att 

skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 

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 (Lärarförbundet, 2001, 

s. 12-13) 
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1.2 Syfte och problemformuleringar 
 
Det övergripande syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur ett antal pedagoger ser 

på frågan om drama har en positiv inverkan på tryggheten hos elever. För att ta reda på vårt 

syfte har vi intervjuat pedagoger och det är genom deras svar som vi har fått reda på vårt 

resultat. De problemformuleringar/frågeställningar vi har utgått ifrån är: 

 

• Hur kan elevers trygghet stärkas genom drama? 

• Hur kan man använda drama som ett redskap för att skapa trygghet i klassen? 

• På vilket sätt har tryggheten betydelse för lärandet? 
 

Vi ställde oss också frågan hur pedagogerna ser på trygghetens betydelse för lärandet. Frågan 

om trygghetens betydelse för inlärningen är för omfattande och skulle kunna bli ett eget 

arbete. Därför nöjer vi oss med att förutsätta att det har betydelse och frågar oss då på vilket 

sätt tryggheten har betydelse för lärandet.  

 

Ordet drama kommer från grekiskan och betyder handling. Genom att använda drama kan 

man åskådliggöra något genom handling, exempel trygghet. Med pedagogiskt drama menar vi 

trygghetsövningar och andra dramaövningar som används i ett pedagogiskt syfte. När vi i 

arbetet skriver om drama menar vi pedagogiskt drama. Vi har i arbetet använt oss av 

kvalitativa forskningsmetoder. Under arbetets gång har vi observerat elevgrupper samt 

intervjuat lärare. Under observationerna har vi skriftligt dokumenterat vad vi sett. 

Observationerna och intervjuerna utgör tillsammans vårt empiriska arbetsmaterial och dessa 

har vi delat upp emellan oss, Emma har intervjuat och observerat på Waldorfsskolan och Eva 

har intervjuat och observerat skola två och tre.  

 

1.3 Disposition 
 
I kapitel två börjar vi med vår litteraturstudie, där vi kommer att definiera begreppen trygghet 

och drama. Här finns också bakomliggande teorier kring vårt syfte och våra frågeställningar. 

Delen avslutas med en sammanfattning.  I kapitel tre börjar vår empiridel. Här presenterar vi 

vårt empiriska material, våra intervjuer och observationer och skriver om våra metoder. Vi har 

även här en sammanfattning. I kapitel fyra kommer vår diskussion och våra slutsatser samt 

förslag till fortsatt forskning. 
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2. Litteraturstudier 
 
I våra litteraturstudier har vi utgått ifrån vårt övergripande syfte att undersöka om drama har 

en positiv inverkan på tryggheten hos elever. Vi har också utgått ifrån våra tre 

problemformuleringar som arbetet vilat på: Hur kan elevers trygghet stärkas genom drama? 

Hur kan man använda drama som ett redskap för att skapa trygghet i klassen? På vilket sätt 

har tryggheten betydelse för lärandet? 
 

 
2.1 Definition av drama 
 

Ordet drama har olika betydelser och förekommer i många olika sammanhang. Drama 

kommer ursprungligen av det gammalgrekiska ordet dra’o och betyder ”att handla”. Idag 

förekommer drama inom tre olika områden: 

 

•  Teater. Ett annat ord för drama är pjäs. På teatern förmedlas handlingen till en publik men 

under dramaövningar finns däremot ingen publik. 

 

•  Vardagsliv. Om starka känslor är inblandade i en våldsam händelse i vardagen kallas detta 

för ett drama. Dramatisk är den person som är övertydlig i sina känslor och gester. 

 

•  Pedagogik. I vårt arbete har pedagogiskt drama varit det vi har lagt tyngdpunkten på. 

Drama ingår ofta som ett ämne i grundskola, folkhögskola, gymnasium och högskola. Inom 

förskoleklassen och fritidshemmet är drama en verksamhet. Inom många ämnen används 

drama också som en metod i undervisningen för lärande och utveckling. Drama har som ämne 

många olika namn till exempel skapande dramatik, dramatiskt skapande, dramatisk 

verksamhet, pedagogiskt drama och dramatik (Fredin & Hägglund, 2001, Janzon & Sjöberg, 

1977). 

 

2.2 Forskning om drama 
 
Redan under antiken använde sig grekerna av lustfyllda arbetsformer såsom poesi, dramatik 

och rytmik i undervisningen för att människorna skulle utveckla sitt känsloliv, sin vilja och 

sin fantasi. Skolans arbete syftade till att utveckla rättfärdiga människor (Erberth & 

Rasmusson, 2001).  
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Platon (427-347 f.kr.) och Aristoteles (384-322 f.kr.) var två filosofer som levde i Athen 

under antiken. Deras idéer hade stort inflytande i den grekiska världen. De hävdade att det 

man lär sig under lustfyllda former fästs på djupet hos individen (Fredin & Hägglund, 2001). 

 

Den amerikanske pedagogen John Dewey (1859-1952) har inspirerat och betytt mycket för 

den moderna dramapedagogiken i USA men också för svenska skolors svenskundervisning, 

med sin syn på människan som en handlande varelse och sitt uttryck ”learning by doing”. 

Dewey gav eleverna möjligheter att i undervisningen själva aktivt få experimentera, 

undersöka och skapa efter egen vilja och egna intressen. Detta gynnade elevernas utveckling 

och förändring menade han. De praktiska och estetiska aktiviteterna som till exempel slöjd, 

matlagning och dans betraktades inte som enskilda ämnen utan istället som viktiga arbetssätt i 

undervisningen (Erberth & Rasmusson, 2001). 

 

Winifred Ward (1884-1975) är också en viktig pionjär inom drama i USA och var i sitt 

yrkesverksamma liv influerad av John Dewey. Hon beskrev sin metod och hur hon arbetat 

med drama i sin bok Creative dramatics från år 1930. Genom att Ward kallade sin metod för 

Creative dramatics ville hon skilja denna från traditionellt teaterarbete. Hon menade att elever 

förstår och lär bättre om de själva får leva sig in i och spela upp något än om de enbart skulle 

få läsa om det. Creative dramatics kunde enligt Ward användas som metod inom olika 

skolämnen (Fredin & Hägglund, 2001, Erberth & Rasmusson, 2001) 

 

Dorothy Heathcote är en engelsk dramapedagog (1926-) som främst har utvecklat metoder för 

att använda drama som hjälp till inlärning. Drama som metod skulle bereda en väg till ökad 

förståelse och djupare inlärning hos barn och ungdomar (Fredin & Hägglund, 2001). 

Heathcote lade stor vikt vid processen, hur eleverna agerade och varför de agerade som de 

gjorde i dramaarbetet. Resultatet i vad som hände var därför inte lika viktigt (Erberth & 

Rasmusson, 2001). Gavin Bolton (1927-) och var Heathcote medarbetare. Även han såg 

drama som ett redskap för inlärning och förståelse som dess viktigaste funktion (Fredin & 

Hägglund, 2001). 

 

Brian Way (1924-) har influerat Dorothy Heathcote i den engelska dramapedagogiken. Han 

blev känd i Sverige med sin bok Utveckling genom drama (1971). Way menade att drama är 

något som alla människor kan ha glädje och nytta av (Fredin & Hägglund, 2001, Lindvåg, 

1988b). 
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Way arbetade med att rehabilitera barn som farit illa under krig. I sin bok ger han exempel på 

hur man som pedagog kan hjälpa barn att få självförtroende, bli säkrare samt att ge dem 

redskap för att upptäcka sina egna resurser. Genom att använda drama ansåg Way att han 

kunde öka barnens trygghet. Brian Way ser inte utvecklandet av drama som syfte med 

verksamheten, utan syftet är att utveckla människor (Lindvåg, 1988b). Enligt Chaib (1996) 

var Ways intuition och ”sjätte sinne” viktiga i dramaarbetet men även för elevernas 

utveckling. Med intuition menas att vi människor handlar efter vår egen övertygelse och på 

det vi känner är rätt. Det krävs att vi känner oss trygga och litar på våra egna känslor för att vi 

ska förlita oss på vår intuitiva förmåga (Chaib, 1996). 

 

2.3 Svensk dramapedagogik 
 
Elsa Olenius är den första som introducerade dramapedagogiken i Sverige och i Norden. 

Enligt Hägglund och Fredin (2001) föddes hon år 1896 och dog år 1984. Hon började arbeta 

som bibliotekarie på stadsbiblioteket i Stockholm och höll i sagostunderna där. För många 

barn var det här den enda chansen att komma i kontakt med böcker. Barnen involverades i 

sagostunden och de gjorde små charader ur barnböckerna. Efterhand fick den dramatiska 

verksamheten i samband med sagoläsningen allt större utrymme och fick därför flyttas till en 

annan lokal i medborgarhuset. Det var här som Olenius efter att ha studerat Creative 

dramatics hos Winnifred Ward i USA, grundade barnteatern Vår teater i Stockholm. Genom 

Creative Dramatics kunde elever släppa sina hämningar, creative dramatics kunde också 

aktivera barnens fantasi och framkalla deras lust att skapa samt att gestalta litteratur och teater 

(Erberth & Rasmusson, 2001 & Lindvåg, 1988a, Fredin & Hägglund, 2001). 

 

På 1950-talet påbörjade Olenius en försöksverksamhet med skapande dramatik på Sofia 

kommunala flickskola i Stockholm. Den hade en aktivitetspedagogisk målsättning. Olenius 

såg drama som ett hjälpmedel i undervisningen och för allmänbildningen. Efterhand 

utmynnade försöken i att drama integrerades i flera ämnen (Lindvåg, 1988a). Olenius syfte 

med att använda drama var att göra litteraturen levande, levandegöra alla skolämnen, utveckla 

hela människan, öka förståelsen för det som rör livet (både verklighet och fantasi), lära barnen 

att lyssna, ge barnen självförtroende, öva koncentrationen, ge barn ord och därmed öka deras 

förmåga att kommunicera. Elsa Olenius betydelse för svensk dramapedagogik idag är stor. 

Hon fick barnen att tänka själva och våga uttrycka sig (Erberth och Rasmusson, 2001). 
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Erberth och Rasmusson (2001) skriver att ”kanske var det arvet från Elsa Olenius och Vår 

Teater som skapade en så fin jordmån för detta i vårt land” (s.25). Idag ses Sverige som ett 

föregångsland när det gäller barnteater och barnkultur.  

 
 

2.4 Varför pedagogiskt drama i skolan? 
 
Vi har i detta avsnitt valt att använda oss av metodböcker med drama samt att använda oss av 

läroplan för skolan, detta för att kunna jämföra dem emellan och se likheter. I skolans vardag 

är drama ett återkommande inslag, men tyvärr förekommer drama inte ofta i grundskolan som 

självständigt ämne. Ibland förekommer det på skolor att dramapedagoger ingår som en resurs 

och håller i särskilda dramalektioner. Drama används av många lärare som en pedagogisk 

metod i den egna undervisningen (Erberth & Rasmusson, 2001). 

 

I Läroplanen år 1994 står det skrivet att språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. 

Detta sker genom samtal och berättande eller när eleverna redogör för något för varandra och 

i skrift uttrycker känslor, tankar och idéer. Läroplanen tar upp vikten av att man som elev får 

improvisera och gestalta, samt läsa med förståelse. Att varje elev lär sig arbeta både 

självständigt och i grupp är något som skolan skall sträva efter. Något som också tas upp i 

läroplanen är att eleven i skolan ska lära sig att göra etiska ställningstaganden, grundade på 

egna kunskaper och erfarenheter. Eleverna ska också utveckla förmågan att känna empati för 

andra människor, samt respektera varandras egenvärde (Lärarförbundet, 2001). 

 

Pedagogiskt drama kan varieras på många olika sätt för att nå olika mål. För att barn och 

ungdomar ska få en djupare förståelse i undervisningen kan drama användas (Fredin & 

Hägglund, 2001). Alla elever bör ha förmågan att lyssna på andra och tillåta avvikande 

åsikter. Eleven ska inte behöva anpassa sin egen åsikt efter gruppens. Diskussioner om olika 

frågor i smågrupper kan vara nyttigt då eleven inte behöver vara rädd för att bli utsatt om 

denne inte tycker som resten av gruppen (Lindahl & Nilsson, 1995).  Dramaövningar är enligt 

Lindvåg (1988b) också till för att eleven ska lära känna sin kropp och sin röst genom att de får 

undersöka och träna med de olika medel man har att uttrycka sig på. I gruppens arbete med 

pedagogiskt drama tränar eleverna att använda sina sinnen, sin fantasi, sin kropp och sina 

känslor. 
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Även Jancke (1993) skriver om pedagogiskt drama i skolan: 

 
Drama är ett sätt att arbeta ihop gruppen och att svara mot barnens behov att utvecklas som 

personer, utan att ställa krav på ett resultat som ska visas upp. Drama stimulerar fantasin och 

stärker självkänslan. I drama kan man få vara någon annan en stund. Någon som är lika rädd 

eller inte rädd alls. Man kan öva sig i att leda och att bli ledd, under betryggande former och 

med tydliga regler (Jancke, 1993, s.50).  

 

Jancke (1993) skriver vidare att drama är ett instrument som läraren kan använda för att se 

alla individer i gruppen och lyfta fram de som inte syns. Hon skriver att drama kan vara en 

fristående aktivitet ett visst antal gånger i veckan eller kan drama ingå som en del i de andra 

skolämnena. Oftast använder de flesta pedagoger drama utan att kalla det så. Det är viktigt att 

utgå ifrån barnen i dramaarbetet och se vilka upplevelser de får, det viktiga är inte hur tjusigt 

genomförandet blir. En annan viktig uppgift är att läraren leder framåt, det vill säga att hon 

tillför nya moment och avpassar nivån till eleverna.  

 

2.5 Ledarens roll i pedagogiskt drama 
 
Ledarens roll är av stor betydelse i pedagogiskt drama. Det bästa sättet att komma igång med 

pedagogiskt drama i en grupp är att själv skaffa sig mer erfarenheter av och kunskaper om 

drama. Dramaarbetet har för många lärare varit utvecklande för deras lärarroll. Läraren blir 

naturlig och spontan i sin ledarroll genom kontaktövningarna, där elever och lärare kommer i 

nära kontakt med varandra. Detta har en positiv inverkan på undervisningen. Första mötet 

mellan ledaren och gruppen är viktig. Här grundläggs förtroendet mellan individerna och det 

skapas mönster för samspel. I ett sådant samspel är det viktigt att låta alla elever komma till 

tals, på så vis bryter ledaren isen och skapar en trygghet hos eleverna genom att de vågar 

uttrycka sig. Det är också viktigt att ledaren tar upp elevernas egna idéer, tar till vara på deras 

initiativförmåga, deras spontanitet och att pedagogen vågar och inte är rädd i sin roll som 

ledare (Erberth & Rasmusson, 2001).  
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2.6 Gruppen 
 

I dramaarbetet genomgår gruppen olika faser, förklarar Erberth & Rasmusson (2001). De 

nämner att tryggheten är viktig eftersom arbetet i en grupp bygger på en kreativ grupprocess. 

Erberth och Rasmusson menar med detta det känslomässiga och intellektuella samspelet 

mellan deltagarna över ett längre perspektiv. I en nybörjargrupp kan rädsla och osäkerhet hos 

eleverna lätt blockera det sociala samspelet. Därför är det viktigt att man som pedagog väljer 

övningar som underlättar kontakten mellan deltagarna. I det inledande dramaarbetet läggs 

grunden till en tillåtande atmosfär. Eleverna behöver känna sig trygga och lita på sig själva för 

att upptäcka sina resurser och föra fram sina idéer. För att samspelet i gruppen ska fungera 

måste eleverna lyssna på varandra. Därför är det viktigt att låta alla elever komma till tals 

under lektionerna så att deras egna upplevelser och synpunkter kan lyftas fram (Erberth & 

Rasmusson, 2001). 

 

Enligt Erberth & Rasmusson (2001) genomgår gruppen ofta olika faser. Den första fasen i 

gruppen är smekmånadsfasen då trivs eleverna och de känner en glad och positiv stämning. 

När deltagarna lär känna varandra bättre, upptäcker de att det finns olika åsikter om saker och 

ting och retar sig på varandras olika tänkande, då har de uppnått konfliktfasen. Här gäller det 

att rensa luften, så att var och en får uttrycka sina känslor och tankar. Gruppen bör förstå och 

acceptera varandras olika synsätt och olikheter som är nästa fas i processen. Problem och 

konfliktlösning måste därför följa med i dramaarbetet som en röd tråd. Deltagarna i gruppen 

måste känna att de i sin egen takt kan styra vad de vill gestalta och tala om, därför är det 

viktigt att ledaren visar respekt för elevernas integritet. 
 

  

2.7 Dramapedagogiska övningar 
 
En pedagog kan med olika dramaövningar (se bilaga 1) variera sin undervisning. Pedagogen 

gör ett eget personligt val av övningar efter eget förhållande till övningarna och till gruppen. 

Övningarna kan ha dubbla syften och avse såväl kunskaps- som personlighetsutveckling. 

Samtalet är en viktig del och det ska finnas med som en röd tråd igenom hela 

dramaundervisningen. Det är viktigt att barnen får tid till att reflektera över vad de har varit 

med om och upplevt (Erberth & Rasmusson, 2001).  
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Ledaren är ansvarig för sitt urval av övningar för gruppen, individen och sitt uppdrag att 

drama skall ingå som en del i undervisningen. Det är viktigt att denne sätter upp mål med sin 

undervisning. Ett mål kan vara att öka tryggheten och skapa ett tryggt socialt klimat i 

gruppen. Övningar som tränar upp förmågan till samarbete och kontakt brukar kallas för 

trygghetsövningar. Genom trygghetsövningarna lär barnen känna varandra. För att barnen ska 

känna trygghet är grundförutsättningen att de kommer i direkt kontakt med varandra, både 

fysiskt och psykiskt. Ett behagligt klimat i gruppen är viktigt för barnen, så att de vågar säga 

vad de tycker utan att någon skrattar åt dem. De ska inte heller vara rädda för att misslyckas.  

Deltagarna i gruppen ska känna att de blir accepterade för vilka de är och öppet kunna visa 

sina känslor. Alla ska känna att de är en del av gruppen, både de som är blyga och tysta och 

de som är utåtriktade och spontana. Barnen ska känna ett gemensamt ansvar för gruppens 

arbete och tycka att det är tryggt att arbeta tillsammans (Janzon & Sjöberg, 1977). 
 

2.7.1 Kommunikationsövningar 

 
Det verbala (talade) språket är det språkuttryck som används mest i skolans värld. Barnen 

märker tidigt hur stor betydelse den verbala förmågan har och väljer därför att använda den. 

Många barn får därför en tveksam eller en generad inställning till kroppsuttryck. Barnen kan 

arbeta med att släppa dessa hämningar och träna upp sitt kroppsspråk genom 

kommunikationsövningar. Genom dessa övningar ges barnen möjligheter att uppleva olika 

sätt att uttrycka sig på än enbart med ord (Janzon & Sjöberg, 1977). 
 

2.7.2 Kontaktövningar 

 

Många elever har genom olika vanor och olika uppfostran hemifrån fått negativ inställning till 

beröring, för några i gruppen kan kroppskontakt förknippas med hårdhänt behandling. Detta 

kan bli ett hinder för öppenheten i gruppen men kontaktövningarna kan ge dessa elever 

positiva erfarenheter av beröring. Ett annat hinder för gruppen kan vara ”tjejbaciller” och 

”killbaciller” som vid tio års ålder ofta anses som smittosamt. För de elever som har dåliga 

erfarenheter av kroppskontakt och de som har problem med det motsatta könet så kan 

användandet av kontaktövningar hjälpa dem (Erberth & Rasmusson, 2001). 
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Med kontaktövningar kan man hjälpa gruppen att på ett naturligt sätt förbättra relationerna 

mellan varandra. Genom att eleverna får hålla varandra i handen och stå tätt ihop, vänjer sig 

eleverna i att komma i nära kontakt med varandra (Erberth & Rasmusson, 2001). 
 

2.7.3 Tillitsövningar 
 
Eleverna får genom arbetet med tillitsövningarna öva sig att stödja och hjälpa varandra. Målet 

är att alla elever ska lita på varandra och att samarbetet i dramagruppen ska öka (Erberth & 

Rasmusson, 2001). 
 

2.7.4 Samarbetsövningar 

 
Med samarbetsövningarna kan eleverna bli uppmärksammade på hur gruppen fungerar, hur 

olika beslut fattas, eller vilka roller som eleverna själva ger sig eller tar på sig (Erberth & 

Rasmusson, 2001). Man kan komma i direkt fysisk och psykisk kontakt med varandra och det 

är en grundförutsättning för att man ska börja känna trygghet i gruppen (Janzon & Sjöberg, 

1977). Efter övningen är det viktigt att samtala kring hur samarbetet i gruppen fungerade. 

Gruppen bör i samtalet med ledaren diskutera vad de själva och ledaren uppmärksammade. 

Genom samtalet upptäcker eleverna behovet av varandras medverkan och får förståelse för 

varandra (Erberth & Rasmusson, 2001). 
 

2.7.5 Presentationsövningar 

 

Olika sorters presentationsövningar stärker barnens jag- känsla. Dessa övningar har som syfte 

att barnen ska lära känna varandra. De får prata och reflektera tillsammans med sin grupp om 

något de är experter på, nämligen sig själva. Presentationsövningar behöver man inte bara 

använda i en ny grupp, utan de är också användbara i en grupp där deltagarna redan känner 

varandra sedan tidigare. Eleverna känner till exempel trygghet genom att de få säga sitt eget 

namn och kompisens vid sidan om (Janzon & Sjöberg, 1977). 

 

 

 

 



 18

2.8 Kommunikation i pedagogiskt drama 
 
Inom pedagogiskt drama är kommunikationen ett nyckelbegrepp. Ursprungligen kommer 

ordet kommunikation från latinets communio och betyder gemenskap. Erberth & Rasmusson 

(2001) tar upp att man inom kommunikationen brukar tala om kodare, tecken, avkodare och 

ömsesidighet och att dessa är av betydelse. Både avkodningen och kodningen är lika skapande 

och aktiva och därför skiljer man inte mellan kodare och avkodare. På samma sätt krävs ett 

samspel, en ömsesidighet och en levande kontakt om kommunikationen ska fungera. 

Ömsesidig kommunikation är förutsättningen för kreativiteten inom gruppen i dramaarbetet. 

Det blir ingen skapande verksamhet om deltagarna inte vågar öppna sig och samspela med 

varandra. Kommunikationen är när den fungerar, både aktiv och skapande och påverkar båda 

parter. Erberth & Rasmusson nämner att kommunikationen mellan människor kan ske på 

olika plan eller rum. De olika infallsvinklarna beskrivs som tre olika rum: Det fysiska (den 

yttre miljön), det sociala (sociala beteendet) och det mentala rummet (Erberth & Rasmusson, 

2001). 

 

Med det fysiska rummet menas den yttre miljön. Klassrummet är ett exempel där lärare och 

elever befinner sig i tillsammans. Alla som befinner sig där påverkas av rummets signaler och 

vad det ger för synintryck, som till exempel rummets form, inredning, bilder, föremål, 

färgsättning, ljud och ljus. Kan eleverna i dramasalen placeras med stolarna i en ring ges 

större möjlighet för både elever och pedagoger att avläsa varandras kroppsspråk (Erberth & 

Rasmusson, 2001). 

 

Det sociala rummet har olika spelregler för hur kontakter ges och kan därför se olika ut. Olika 

grupper har olika sociala koder. Även här är klassrummet ett exempel där man i gruppen 

inbördes har vissa regler. Gemensamma spelregler finns mer eller mindre uttalade mellan 

lärare och elever. För att se var gränsen går testar eleverna dessa regler mot läraren. De 

sociala koderna ser annorlunda ut beroende på elevens uppväxtmiljö och den kultur de lever i. 

För att kunna förstå kommunikationen är det viktigt att man tar reda på hur människan tänker 

och vilka uppfattningar som styr dennes sociala kod (Erberth & Rasmusson, 2001). 

 

 

 

 



 19

I det mentala rummet krävs det i samspelet djupare kontakt genom gemensamma upplevelser 

och tankeutbyte. Då brukar man tala om att man är på samma ”våglängd”. Upprätthåller 

läraren inte intresset i klassen händer det att eleverna drömmer sig bort och då befinner sig i 

sitt eget mentala rum. Att man som lärare ger eleverna möjlighet till gemenskap och att man 

möts på samma våglängd är förutsättningen för en konstruktiv kontakt. Ett sätt att skapa dessa 

möjligheter är att inom dramaövningar utgå från elevers gemensamma upplevelser (Erberth & 

Rasmusson, 2001). 

 

2.9 Drama i läroplanerna 
 
I boken Dramapedagogik som demokratisk fostran (2000) redogör Stenudd för dramats roll i 

de olika läroplanerna från Lgr 60 och framåt. I Lgr 62 introducerades drama i läroplanerna för 

första gången. Då var dramapedagogiken i första hand knuten till ämnet svenska. 

Dramapedagogiken anses här ha ett demokratiskt fostransvärde. Främst genom att eleverna 

kan få en insikt i hur andra människor känner, tänker och handlar. I kursplanen för de 

praktiska och estetiska ämnena står det att den estetiska fostran kan utveckla elevens 

harmoniska personlighetsutveckling.  

 

I Lgr 80 nämner man det dramapedagogiska arbetssättet genom att lyfta fram dramatisk 

framställning, improvisationer, läsning med fördelade roller men främst framförandet av 

enkla pjäser och scener ur skådespel. I Lgr 69 beskrivs också olika former av 

dramapedagogik. Men till skillnad från Lgr 62 skrivs det att undervisningen ska utgå från 

elevernas erfarenheter och att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen. Eleverna ska 

utveckla en empatisk förmåga (Stenudd, 2000). 

 

I Lgr 80 har dramapedagogiken en viktig kommunikativ funktion. De tre dramapedagogiska 

perspektiven är förankrande i de pedagogiska, personlighetsutvecklande och i det holistiska 

lärandet. Här ges dramapedagogiken ett värde för den demokratiska fostran (Stenudd, 2000).  

Målsättningen med dramapedagogisk verksamhet uttrycks i att elever ska få möjlighet att 

arbeta dramapedagogiskt och därför nå olika kunskapsmål (Stenudd, 2000). 
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I dagens läroplan (Lpo 94) omnämns begreppet drama som en av skolans uppgifter. Eleven 

ska 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. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter (Lärarförbundet, 2001, s. 12). 

 

 

2.10 Definition av trygghet 
 

Evanshaug & Hallen (2001) skriver i boken Barn- och ungdomspsykologi om Maslow som är 

en amerikans psykolog med humanistisk inriktning. Maslow framhåller att trygghet är ett av 

människans grundläggande behov för att få en sund personlighetsutveckling. Han ordnar 

människans grundläggande behov i en hierarki i form av en trappa. Längst ner i trappan finns 

de fysiologiska behoven. På nästa steg kommer sedan behoven av trygghet, kärlek och 

tillhörighet och längst upp finns självförverkligande. Ju längre ner behoven finns i hierarkin 

desto nödvändigare är de för individens tillvaro och de dyker tidigare upp i individens 

utveckling än de andra behoven. Om en lägre hierarki inte är tillfredställd hos individen så går 

all energi åt till att uppfylla detta behov (Evenshaug & Hallen, 2001). Trygghet har enligt 

Janzon & Sjöberg (1977) att göra med att man känner sig respekterad som person. Man ska 

som person kunna göra bort sig, utan att det spelar någon roll. Det är viktigt att man kan visa 

sina känslor och kunna bli arg. I en grupp ska gruppmedlemmarna känna ett gemensamt 

ansvar för gruppen.  

 

Nationalencyklopedin ger 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). 

 

2.11 Trygghet i skolan 
 

I boken Gruppen som grogrund (1993) presenterar Gunilla Wahlström en metod för hur man 

kan arbeta med personlighetsutvecklande med barn i grupp. Det övergripande syftet är att 

hjälpa barnen att hitta sin identitet, öka sitt självförtroende och känna trygghet i en tolerant 



 21

och accepterad miljö. Wahlström är lågstadielärare och år 1981 gick hon en utbildning i 

Kalifornien som fokuserade på en helhetssyn på barnet i skolan. Man inkluderar inte bara 

fostran i de pedagogiska uppgifterna, utan man lägger också grunden för möjlighet till 

inlärning hos barnet genom att hjälpa dem till en sund och stark självkänsla. Wahlström 

berättar vidare att hon har möts av följande kommentar från lärare då hon talar om att hjälpa 

barnen att växa i sitt självförtroende: ”ja men de kan ju inte få ett bra självförtroende, om de 

inte kan mycket”. Enligt Wahlström är det tvärt om: 

 
Om barnet har fått en tydlig bild av sig själv och kan tycka om den bilden, om det tror på sin 

egen förmåga, och upplever sin situation i skolan som trygg, dvs. det känner att det är tillåtet att 

misslyckas, då kan barnet använda hela sin kapacitet till inlärning. Och det var väl det som var 

meningen… (Wahlström, 1993, s.8) 

 

Wahlström (1993) skriver att om man bland skolfolk försöker faställa vilken idealbild 

majoriteten har gällande egenskaper och färdigheter hos en elev på väg ut ur grundskolan, så 

är trygghet det som alla sätter högt. Den yttre tryggheten är vi duktiga på att skapa i Sverige, 

till exempel har vi flytvästar och cykelhjälmar åt barnen och säkra barnsadlar på våra cyklar. 

Med den inre tryggheten har vi inte kommit lika långt. Wahlström skriver vidare att det i 

skolan är viktigt att vi har barnens behov för ögonen och vet vad vi håller på med och vilket 

syfte vi har med verksamheten. Hon menar att barn borde få uppleva en miljö där de kan vara 

helt trygga, både i skolan, i förskolan, på fritids och hemma. Wahlström har i boken punktat 

upp vad det innebär att vara helt trygg: 

 
• att jag vågar hävda min åsikt, även om den inte delas av någon annan 

• att jag vågar vara med och bestämma, ta ansvar och stå för mina beslut 

• att jag vågar pröva nya saker, även om jag inte är säker på att lyckas 

• att jag vågar vara mig själv till det yttre och inre 

• att jag vågar bejaka det som är bra hos mig själv och acceptera det som är mindre bra 

• att jag vågar lyckas (det kan vara riskabelt i vissa grupper) 

• att jag vågar hävda mina önskningar och behov i min grupp 

• att jag är generös mot andra och gör dem och mig själv synliga 

• att jag inte upplever avvikande åsikter som hotfulla                   

  (Wahlström, 1993, s. 20-21) 

 

 

 



 22

Wahlström (1993) citerar också till den Maslowska behovstrappan som visar att trygghet är 

ett av de första trappstegen mot självförverkligande. Hon skriver att vi som pedagoger kan 

skapa en miljö som innebär trygghet för barnen, men att vi behöver skärskåda det vi håller på 

med. I hennes metod för hur man kan arbeta personlighetsutvecklande med barn i grupp 

beskriver hon arbetet med trygghetsgrupper. Målet med dessa grupper är att barn som får 

uppleva delaktighet i en permanent grupp av klasskamrater som stöttar varandra ska stärka sitt 

självförtroende, uppträda mer ansvarsfullt och bli mer motiverade för skolarbetet. Hennes 

egna erfarenheter visar att: ”Inlärning är ett socialt fenomen och bör inte vara helt lärarstyrt, 

man måste uppmärksamma elevernas sociala utveckling och inte bara deras skolprestationer, 

ett positivt klimat gynnar inlärning och samarbete i stället för konkurrens förbättrar elevernas 

resultat” (Wahlström, 1993 s. 27). 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att minska brottsligheten och för att tryggheten 

ska öka i samhället. I deras bok Livets spelregler skrivs att: ”Ur ett inlärnings- och 

utvecklingsperspektiv är varje individ helt beroende av att få känna sig trygg, sedd och 

välkommen i skolmiljön” (s.2). Brottsförebyggande rådet skriver också om skolans uppdrag 

att aktivt verka för en trygg skolmiljö. De ger förslag att man kan använda dramaövningar för 

att låta eleverna få reflektera kring trygghet (Brottsförebyggande rådet, 2004, se bilaga 2). 

 
 
2.12 Sammanfattning av våra litteraturstudier 
 
Syftet med vårt arbete är att se om drama kan ha en positiv inverkan på tryggheten hos elever. 

I våra litteraturstudier har vi presenterat en rad författare och pedagoger som anser att drama 

kan vara av betydelse och kan ha en positiv inverkan på tryggheten hos elever. Redan under 

antiken använde sig grekerna av drama för att utveckla människans känsloliv. De hävdade att 

det man lär sig under lustfyllda former befästs på djupet hos individen och detta kan göra att 

tryggheten förbättras. Pedagogen Dewey gav eleverna möjlighet att undersöka och skapa efter 

egna intressen, vilket han menade gynnade deras utveckling och förändring (Erberth & 

Rasmusson, 2001). Brian Way hjälpte barn att få självförtroende, bli säkrare, ge dem redskap 

för att upptäcka sina egna resurser med hjälp av drama. Självförtroendet och tryggheten 

hänger ihop (Lindvåg, 1988).  Även Olenius som introducerade dramapedagogiken i Sverige 

tryckte på drama som metod för att utveckla människan och ge eleverna självförtroende. Med 

hjälp av olika sorters dramaövningar kan man öka elevernas trygghet. För att detta ska lyckas 

krävs att eleverna kommer i närkontakt med varandra (Erberth & Rasmusson, 2001).   
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Maslow framhäver att trygghet är ett av människans grundläggande behov för att få en sund 

personlighetsutveckling (Evenshaug & Hallen, 2001). Enligt Janzon & Sjöberg (1977) har 

trygghet att göra med att man känner sig respekterad för den man är. Genom att använda 

drama kan tryggheten öka och eleverna får träna sig på att våga vara sig själva. Gunilla 

Wahlström (1993) berättar om sin metod för att arbeta med personlighetsutvecklande i grupp. 

Syftet är att barnen ska hitta sin personliga identitet, barnens självförtroende ska öka och de 

ska känna trygghet. Drama kan ha en positiv inverkan på elever om vi lärare skärskådar det vi 

håller på med. Även Jancke (1993) skriver att drama kan ha en positiv inverkan på tryggheten 

hos elever. Genom att man som pedagog arbetar ihop gruppen kan eleverna utvecklas som 

personer och detta kan bygga upp deras självkänsla och ge dem trygghet.  

 

Vår första frågeställning är hur elevernas trygghet kan stärkas genom drama? Way (Fredin & 

Hägglund, 2001) definierade drama som något alla kan ha glädje och nytta av. Han menade 

att elevernas trygghet kunde stärkas genom att man som pedagog hjälpte eleverna att bygga 

upp deras självförtroende, göra eleverna säkrare samt att ge dem redskap för att upptäcka sina 

resurser. Olenius menade att elevernas trygghet kunde stärkas genom att man som pedagog 

utvecklade hela människan, lärde barnen att lyssna på varandra, öka deras självförtroende 

genom olika övningar samt öka deras förmåga att kommunicera (Erberth & Rasmusson, 

2001). Hägglund och Fredin (2001) trycker på de olika dramaövningarnas betydelse för att 

lära känna varandra och därmed skapa trygghet i gruppen. Elevernas trygghet kan stärkas 

genom att man som pedagog låter alla elever komma till tals och att detta skapar en trygghet 

hos eleverna då de vågar uttrycka sig. Wahlström (1993) tror att man med hjälp av drama kan 

skapa trygghet i gruppen. Elevernas trygghet kan stärkas genom att de vågar säga sin åsikt, 

vågar bestämma, vågar pröva nya saker, vara sig själv, vågar se det som är bra hos sig själv, 

våga lyckas, våga säga sina behov, vara generös och att kunna acceptera andras olikheter. 

Jancke (1993) skriver att tryggheten kan stärkas genom att individerna lyfts fram av 

pedagogen. Även de som inte brukar synas kan lyftas fram genom dramaarbetet.  

 

Vår andra frågeställning är hur man som pedagog kan använda drama som ett redskap för att 

skapa trygghet i en klass. Vi har medvetet avgränsat oss till pedagogiskt drama och olika 

pedagogiska övningars betydelse som redskap till trygghet. Man kan också använda drama 

som en hjälp till inlärning menar Heathcote, eleverna kan bli tryggare genom att de tillägnar 

sig kunskaper och får en förståelse (Fredin & Hägglund, 2001).   
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Wahlström (1993) trycker på trygghetsgrupperna och dess betydelse och övningarna för att 

skapa tryggheten i klassen. Jancke (1993) skriver att som pedagog är det viktigt att utgå ifrån 

barnen och se vilka upplevelser de får och inte enbart inrikta sig på hur genomförandet blir. 

 

Den sista frågan vi ställde oss är på vilket sätt tryggheten har betydelse för lärandet? Janzon 

och Sjöberg (1977) menar att om eleverna är trygga med sig själva vågar de säga vad de 

tycker och är då trygga tillsammans. Detta kan då leda till att de då tar till sig mer kunskap. 

Maslow menar att tryggheten är en viktig del för en sund personlighetsutveckling där man kan 

inhämta kunskaper (Evenshaug & Hallen, 2001). Wahlström (1993) säger att ett positivt 

klimat i gruppen gynnar inlärningen och att det förbättrar elevernas resultat. 

Brottförebyggande rådets skrift Livets spelregler (2004) framhåller att varje individ är 

beroende av att få känna sig trygg, sedd och välkommen i skolmiljön och att detta påverkar 

elevens inlärning och utveckling.  

 

 

3. Empiriska studier   
 

I det här avsnittet redogör vi för våra observationer och intervjuer. Eftersom våra intervjuer 

hade tagit en mycket stor del i arbetet har vi lagt dem som bilagor (se bilagor 3-7). Först 

beskriver vi våra metoder och ger underlag till dessa. Därefter presenteras våra olika 

observationer och därefter redovisar vi resultaten av dessa. Sist i texten görs en kort 

resultatredovisning av våra intervjuer.  

 

Det existerar en oenighet bland olika forskare om synen på de kvalitativa och kvantitativa 

metoderna. En del forskare anser att metoden styrs av den insamlade data, medan andra anser 

att det är sättet man presenterar data på som styr vare sig det är kvalitativ eller kvantitativ 

metod. Om syftet är att förstå eller hitta mönster passar en kvalitativ studie (Trost, 1997). Om 

man vill tolka människors olika upplevelser bör en muntlig (verbal) analysmodell användas. 

De muntliga analysmodellerna används ofta inom kvalitativt inriktad forskning 

(Patel & Davidsson, 2003).  

 

 

 



 25

Frågan huruvida drama kan ha en positiv inverkan på elever styr valet av vår metod. I vårt 

arbete har vi därför valt att arbeta med kvalitativa intervjuer och observationer. Vi vill göra en 

tolkande och upplevelsebaserad kvalitativ studie och hoppas kunna tolka pedagogernas 

uppfattning om drama har en positiv inverkan på tryggheten hos elever.  

 

3.1 Metodbeskrivning 
 

Vi har valt att göra kvalitativa observationer och intervjuer. Vid våra observationer har vi valt 

att observera tre olika barngrupper. Den ena gruppen var årskurs fyra och fem på 

Waldorfskolan i Karlshamn när de var på Teatersmedjan och hade ett dramapass. Varför vi 

valt att observera dem där, var för att få en djupare inblick i deras vardag med drama. Årskurs 

fyra och fem jobbar mycket tillsammans på Waldorfskolan och därför var det svårt att hitta ett 

tillfälle där man kunde observera klasserna var för sig. På en Waldorfskola har man drama 

både som ett enskilt ämne och integrerat i undervisningen. Hela pedagogiken bygger här på en 

medveten syn av drama. Den andra klassen F-2:a på en skola i Kristianstad. Här gick eleverna 

till danspedagogen en gång i veckan och hade ett pass med drama. På denna skola används 

drama integrerat i undervisningen. Den tredje skolan var också en skola i Kristianstad med 

elever från förskola till årskurs två. Här observerades eleverna under ett dramapass hos en 

specialpedagog och en dramapedagog. På denna skola används inte drama integrerat i 

undervisningen, utan eleverna har ett dramapass en gång i veckan. I våra observationer har vi 

valt att utgå ifrån Patel och Davidsson (2003). Det vi observerade var vilka dramapedagogiska 

övningar pedagogerna använde sig av samt hur eleverna klarade övningarna och hur de 

samarbetade med varandra. Vi tittade även på vilken inverkan övningarna hade på eleverna. 

Observationerna registrerades med nyckelord, för att vi skulle kunna inhämta så mycket 

information som möjligt kring vårt problemområde. Som observatörer höll vi oss i 

bakgrunden. Vi deltog inte i övningarna och barnen kände oss inte.  

 

Våra intervjuer genomfördes med de olika pedagogerna ifrån de fyra olika klasserna vi 

observerade. På Waldorfskolan intervjuades en lärare i årskurs fyra och en annan lärare i 

årskurs fem. Vid den andra skolan intervjuades en förskolepedagog som hade hand om en 

förskoleklass till årskurs två. Vid den tredje skolan intervjuades en fritidspedagog som 

arbetade i klassen, förskoleklass till årskurs två. Våra intervjuer var kvalitativa. Frågorna vi 

ställde gav intervjuaren utrymme att svara med egna ord. Vi försökte vara medskapare i ett 

samtal med intervjupersonen.  
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Till våra intervjuer gjordes ljudinspelningar och därför frågade vi intervjupersonerna om 

tillstånd för detta. En fördel med denna typ av registrering var att vi kunde registrera 

intervjupersonernas svar exakt. Alla pedagoger intervjuades var och en för sig i ett litet rum. 

Vi satt mitt emot varandra och hade bandspelaren på bordet.  

3.1.1 Kvalitativa observationer 

 

Observationer är användbara när man ska samla information inom områden som berör 

beteenden och skeenden i naturliga situationer och i samma stund som de inträffar. De kräver 

en mindre form av aktivitet och samarbete av de utvalda personerna än de flesta andra 

tekniker (Patel & Davidsson, 2003). Det som brukar tas upp som en nackdel med 

observationsmetoden är att den är dyr och tidsödande. Som observatör måste man räkna med 

att det kan inträffa oförutsedda händelser som kan påverka resultaten, vilket kan tvinga 

observatören att avbryta observationen. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan observationer 

genomföras på olika sätt. Vi kan dels i förväg bestämma vilka beteenden och skeenden som 

ska observeras och i förväg arbeta fram ett observationsschema (strukturerad observation). 

Men vi kan också ha en mer utforskande uppläggning för att erhålla så mycket kunskap som 

möjligt (ostrukturerad observation). I dessa typer av observationer krävs att observatören är 

tränad och väl förtrogen med det som ska observeras. Det finns några frågor som observatören 

måste ta ställning till: 

 

•  Vad ska vi observera?   

•  Hur ska vi registrera observationerna? 

•  Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

 

De ostrukturerade observationerna används oftast i ett utforskande syfte för att man ska kunna 

inhämta så mycket information som möjligt kring sitt problemområde. Vid dessa används inte 

ett utprovat observationsschema utan allt ska registreras, vilket Patel & Davidsson (2003) 

menar att det i för sig är en omöjlighet även för den skickligaste av observatörer. Vid denna 

typ av observation består observatörens registrering ofta i att skriva ner nyckelord. När tiden 

är slut, oavsett om den varit längre eller kortare, är det viktigt att observatören skriver ner sina 

observationer så fort som möjligt. Observatören måste bestämma sig om dessa ska vara 

deltagande eller icke deltagande, dessutom skiljer man på om personen är känd eller okänd av 

dem som observeras (Patel & Davidsson, 2003). 
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3.1.2 Kvalitativa intervjuer 
 

Patel och Davidsson (2003) skriver att det är svårt att sammanfatta vad som menas med en 

kvalitativ intervju. Området är mycket komplext och i metodlitteraturen finns många aspekter 

behandlade. En anledning till detta är att denna sortens forskning inte är en enhetlig 

företeelse. De kvalitativa intervjuerna har ofta en låg grad av standardisering. Med det menas 

att frågorna ger intervjuaren utrymme att svara med egna ord. Det stora övergripande syftet 

med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos 

något.  

 

Det går aldrig i förväg att formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra svaret på 

frågan. I intervjun är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal. För att 

lyckas med intervjun bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett 

meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet. För intervjuaren 

är det en fördel att denna har förkunskaper och är förberedd inom det område som ska 

studeras. Under den kvalitativa intervjun kan man göra ljudinspelningar och för detta krävs 

intervjupersonernas tillstånd. En fördel med denna typ av registrering är att 

intervjupersonernas svar registreras exakt. En nackdel är att det kan bli kostsamt eftersom de 

inspelade intervjuerna måste skrivas ut (Patel & Davidsson, 2003).  

 

3.2 Skola 1. Waldorfskolan årskurs fyra och fem 
 

På en Waldorfskola grundar sig pedagogiken på en djup kunskap om barnens olika mognads- 

och utvecklingsfaser. Waldorfpedagogiken syftar till att utveckla hela människan, såväl tanke, 

känsla som vilja. De teoretiska och de konstnärliga/praktiska arbetena integreras så mycket 

som möjligt.  
 

3.2.1 Waldorfpedagogiken 

 
På en Waldorfsskola rättar sig schemat till största del efter barnens dygnsrytm. På morgonen 

då uppmärksamheten och förmågan att ta upp information är störst läses kunskapsämnena. 

Elever och lärare fördjupar sig i ett område i flera veckor, vilket kallas periodläsning. Då 

hinner engagemanget fördjupas, eleverna får kontinuitet och upplever att det finns en röd tråd 

i varje ämne. Detta gör att det känns meningsfullt och intressant, menar pedagogerna. På 
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dagen har man ämnen som talar till det rytmiska och till känslan, till exempel de konstnärliga 

ämnen och språkundervisningen. På eftermiddagen fokuserar man på kroppen och viljan och 

här ligger ämnen som gymnastik och hantverk. Genom att skolan varvar teoretiskt, 

konstnärligt och praktiskt arbete anses barnen utveckla fantasi, kreativitet och intellektuell 

förmåga. Därmed motverkas också skoltrötthet.  Lärarens främsta redskap är det talade ordet 

som anses ge en närhet och kvalitet som inte kan förmedlas av färdigtryckta läroböcker. 

Under barnens första år i skolan lever de i rörelser, rytmer, färger och former. I första klass 

börjar eleverna även med handarbete. En gång i månaden visar barnen inslag ur 

undervisningen för kamrater, föräldrar och lärare till exempel genom sång och drama. För att 

bedöma elevens utveckling och prestationer under året skriver läraren efter varje läsår ett 

brev, som en sorts beskrivning av eleven som denna får med sig hem 

(Waldorfskolefederationen, 2005-10-01). 

 

Det speciella med Waldorfskolan är vissa ämnen som eurytmi och formteckning, dessa ämnen 

möter man oftast inte i den kommunala skolan. Eurytmi är en sorts rörelsekonst som kan 

utveckla social medvetenhet, självkänsla och kroppsmedvetenhet. Den används bland annat 

till att stärka bokstavsinlärningen, matematiken och geometrin. Formteckning är ett viktigt 

ämne vid bland annat skrivinlärningen. Barnen övar upp handens skicklighet då de formar 

geometriska figurer, raka streck, bågar och cirklar. I början i formteckningen används tjocka 

kritor och stora papper (Waldorfskolefederationen, 2005-10-01). 

 

Under de första åren i en Waldorfskola börjar eleverna med två främmande språk, eftersom 

barnens härmningsförmåga då är stor. Med hjälp av ramsor, sånger och lekar får de leva sig in  

i språket. På Waldorfskolan vill pedagogerna få barnen att känna en stor tillhörighet med 

naturen och världen genom att låta dem plantera, skörda, baka, karda, tova, snickra med mera. 

De använder rena naturmaterial och ekologiska råvaror så långt det går och följer naturens 

växlingar och årets rytm. Genom att pedagogerna visar eleverna allt det stora som omger dem 

tror de att de kan skapa en känsla av ödmjukhet, förundran hos eleverna och att respekt för 

naturen kan utvecklas (Waldorfskolefederationen, 2005-10-01). 
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3.2.2 Teatersmedjan 

 
Teatersmedjan i Karlshamn bildades år 1990, då det fanns ett stort teaterintresse i kommunen. 

Teatersmedjan skulle bli en amatörteaterförening och vara öppen för alla barn, ungdomar och 

vuxna som var intresserade. Pedagogerna arbetade för att skapa teater för den lilla människan 

i samhället och den skulle bli en mötesplats för människor med olika syn på livet. Olika 

generationer skulle mötas och de skulle spela teater tillsammans. Teatersmedjan har en 

tradition att varje år spela upp en sommarteater på ön Kastellet i Karlshamns hamninlopp. 

Teatersmedjan arbetar med samma mål idag som för femton år sedan och har idag 340 

medlemmar i alla åldrar. Skolor kan betala för deras tjänster. Antingen får klasserna komma 

till Teatersmedjan eller så åker deras pedagoger ut till skolklasserna och arbetar med drama, 

temaarbeten eller liknande (Teatersmedjan i Karlshamn, 2005-10-01). 
 

3.2.3 Observation tisdagen den 27 september 2005 

 

Waldorfskolan i Karlshamn startade år 2002, men innan dess hade man en förskola med 

Waldorfpedagogisk inriktning. Årskurs fyra och fem på Waldorfskolan har mycket drama i 

sin vanliga undervisning. Skolan har utöver detta betalat för tjänster av dramapass på 

Teatersmedjan, för att de tycker att drama är en så viktig del i elevernas och klassens 

utveckling. Denna dag skulle årskurs fyra och fem gemensamt gå ner till Teatersmedjan och 

ha drama. Det finns elva elever i varje klass och till dessa tillfällen blandas eleverna och delas 

i två olika grupper. En dramapedagog tar sedan hand om den ena gruppen och en annan 

pedagog tar sedan hand om den andra gruppen. Emma fick följa med dramapedagogen och 

hennes grupp. Under denna observation satt Emma passiv i bakgrunden och antecknade. 

 

Passet började med att eleverna och lärarna satte sig på stolar i en ring och hälsades 

välkomna. De började med en övning som heter ”Hej, jag heter…”. En person i taget tar ett 

steg framåt i ringen och säger: hej jag heter och sitt eget namn. Till detta gör man sedan en 

rörelse och går tillbaka till ringen. Då ska resten av deltagarna i ringen ta ett steg framåt och 

säga: hej och namnet på personen och göra dennas rörelse. Övningen fortsätter med att alla 

har fått gå in i ringen och sagt sitt namn och gjort en rörelse till sitt namn. Under övningens 

gång var det två pojkar som inte ville gå in i ringen. Då frågade pedagogen dem om de ville 

vänta till sist och det ville de. När alla gått varvet runt vände hon sig till pojkarna igen. Nu 
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hade den ena pojken kommit på vilken rörelse han ville göra och gick in i ringen. Den andra 

pojken ville fortfarande inte och behövde därför inte gå in i ringen. Efter övningen fördes en 

diskussion kring den. Många elever tyckte det var svårt att komma på en rörelse till namnet 

men att övningen var rolig.  

 

Andra övningen som heter ”Jag har” utspelades på stolarna i ringen men här satte man till en 

extra stol. Här sa dramapedagogen meningar som: Jag har alltid gått på Waldorfskolan från 

ettan, Jag har cyklat till skolan idag och Jag har husdjur. Håller man med påståendet byter 

man plats. I denna övning var det samma pojke som inte ville medverka och dramapedagogen 

tvingade inte honom utan han fick sitta med i ringen. Efter varje fråga och efter varje 

förflyttning pratade hon med en del av de elever som bytt stol. När frågan om husdjur kom 

upp drogs pojken med som först inte ville vara med i övningen och flyttade sig. Vid resten av 

övningen var han med. Vid en del tillfällen frågade pedagogen frågor som alla elever kunde 

resa sig vid som till exempel: Jag idrottar på fritiden? Jag gör annan hobby på fritiden än att 

idrotta? Jag fyller år på hösten/vintern/våren/sommaren? När frågan om när man fyller år 

kom upp var eleverna ivriga att berätta vilket datum de fyller år. Därför gick denna fråga runt 

i ringen så att alla fick berätta.  

 

Vid tredje övningen delade man in pojkarna och flickorna var för sig, så de blev fem personer 

i varje grupp. Flickorna och pojkarna fick sedan tre stolar till förfogande att ställa på en rad 

och fick sedan kliva upp på dem. Pedagogen hade ställt ut två andra stolar, vilka de skulle 

förflytta sig till. I denna övning fick man inte prata med varandra och inte heller röra golvet. 

Pedagogen betonade att det inte är en tävling och att i denna övning gäller det att samarbeta 

med varandra. Pojkarna var duktiga på att vara tysta i övningen och samarbetade bra. 

Flickorna hade däremot det lite svårare att komma igång. Två flickor drog iväg med två stolar, 

men de kom lite senare på att de andra också skulle med. Efter en stund var även flickorna i 

mål. Efter övningen fördes en diskussion och frågor som Hur gick det? Hur fick du idén? Hur 

tänkte du? kom upp. I pojkarnas lag hade en elev fått idén hur man skulle kunna göra och de 

andra tog till sig den och flyttade en stol emellan sig. I flickornas lag var det lite oklarare vem 

som styrde. Alla hade sin egen teori om hur man kunde gå till väga och lösa problemet. Men i 

slutet försökte flickorna dock enas. Efter diskussionen fick alla elever tillsammans lösa 

uppgiften.  
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Denna gång var det lite lättare men de fördelade sig ändå i olika grupper för att komma fram. 

När de flesta kommit i mål stod det tre flickor kvar på två stolar. Först stod de andra eleverna 

och tittade på dem, men efter en kort stund ryckte tre pojkar ut och hjälpte de tre flickorna att 

komma i mål. Övningen avslutades med en diskussion där det kom fram att eleverna tyckte 

om övningen.  

 

Fjärde övningen hette ”Romeo och Julia”. Eleverna satt ner på golvet i en ring och blundade. 

Dramapedagogen gick sedan runt dem och knackade på två av elevernas ryggar och dessa två 

elever blev då Romeo och Julia. Sedan fick alla andra elever som inte blev Romeo och Julia 

öppna ögonen och pedagogen började berätta en historia och barnen spelade med i den. 

Grunden i historien är densamma men handlingen kan ändras lite om man gör övningen flera 

gånger. Klockan ringer, dags att stiga upp, eleverna går på promenad i skogen, tänk om 

Romeo och Julia är här och vilka är de? Pedagogen räknar sedan till tio och det gäller för alla 

andra som inte är Romeo och Julia att försöka stoppa de verkliga Romeo och Julia att 

omfamna varandra. Övningen gjordes två gånger sedan fördes en diskussion kring den. 

Eleverna verkade gilla övningen mycket.  

 

Femte övningen kallas ”spegeln”. Här skulle barnen två och två stå framför varandra med 

cirka sju meters avstånd. Den ena personen var spegelbilden och den andra var den som 

kollade i spegeln och gjorde rörelserna. Här gällde det att göra lugna rörelser och långsamt 

och tyst gå in mot mitten. I bakgrunden spelades klassisk musik. Det infann sig ganska snart 

en skön stämning i rummet. När eleverna sedan kommit fram till mitten blev det omvända 

roller och de gick långsamt tillbaka. Sedan fick paren röra sig fritt i rummet. 

 

Sjätte övningen hette ”Liftaren”. På golvet stod fyra stolar som skulle likna sätena i en bil (en 

elev satt bak och två elever satt fram varav en körde). Under övningens gång kom det en 

liftare längs vägkanten. Eleverna uppmärksammade detta och sa: en liftare, ska vi plocka upp 

honom? Liftaren plockades upp och han berättade vart han skulle åka. Samtidigt skulle 

liftaren göra något som smittade av sig i bilen som till exempel att skratta. När alla blivit 

smittade i bilen kommer en ny liftare som bilresenärerna plockar upp. Den som då körde bilen 

hoppar ut och de andra roterar runt i bilen så att alla får köra. Övningen fortsatte tills att alla 

som velat vara liftaren fått vara det. Efter övningen fördes ett samtal kring den. Många av 

eleverna tycke att det var lätt att komma på vart man skulle åka men att det var svårt att göra 

något som smittade av sig i bilen.  



 32

Nu var det inte mycket tid kvar av passet och det avslutades med övningen ”Knuten”. Där 

stod alla i en ring med armarna utsträckta rakt fram. Sedan gick de sakta in mot ringens mitt 

med slutna ögon. Här gällde det att ta tag i två händer och sedan öppna sina ögon, man fick 

inte släppa taget! Sedan skulle gruppen tillsammans försöka att reda ut knuten. Med 

gemensamma ansträngningar skulle det sedan bli en ring där alla höll varandra i händerna 

utan att någon hade släppt någons hand. Eleverna hade gjort denna övning tidigare, därför 

försvårade dramapedagogen den lite och sa till dem att de inte fick prata med varandra under 

tiden. Eleverna hade svårt att inte prata med varandra. De som oftast brukar ta initiativet 

gjorde nu också detta, men kom snabbt på att man måste samarbeta med varandra ifall knuten 

skulle lösas upp. 
 
 
3.3 Skola 2. Förskola - årskurs 2 
 

Förskolebarn, elever i årskurs ett och elever i årskurs två går i samma klass och har ofta 

gemensam undervisning. För att elever med vitt skilda bakgrunder ska kunna svetsas samman, 

används pedagogiskt drama som ett inslag i undervisningen. Drama är på denna skola 

integrerat i den ordinarie undervisningen samt i lektionspasset dans/rytmik en gång i veckan. 

Skolan anser att pedagogiskt drama kan påverka elevernas förståelse för varandra, respekt för 

varandra, liksom viljan att hjälpa varandra. Men pedagogiskt drama kan också förbättra 

elevernas vänskap till varandra, förbättra språkkunskaper samt förebygga mobbing.  
 

3.3.1 Observation fredagen den 30 september 2005 

 

Förskolebarnen och eleverna i årskurs ett och två har ett lektionspass dans/rytmik i veckan 

som leds av en utbildad danspedagog. I klassen är det 25 elever, alla elever har utländsk 

bakgrund. När eleverna har dans/rytmik delas klassen in i två grupper. Förskolebarn och ettor 

är i en grupp och tvåorna är i en annan grupp. Även i dansen/rytmiken ses drama som ett 

användbart inslag. En av de två klasslärarna följde med den ena gruppen till dansen och den 

andra läraren följde med den andra gruppen. Eva var med under samlingen som eleverna 

började dagen med. Sedan följde Eva med förskolebarnen och årskurs ett när de hade 

dans/rytmik. Under observationen satt Eva passiv i bakgrunden och antecknade. I klassen 

finns två klasslärare som Eva kallar A och B. Klasslärare A började med att samla eleverna i 

ring på sina stolar. Några elever blev oense och lärare A markerade med sitt kroppsspråk att 
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hon blev arg. Lärare B ställde frågan: Vad visade A med hela sin kropp? En av eleverna 

svarade då: Hon var arg! Efter att klasslärare B gått igenom dagen bad hon alla förskolebarn 

och årskurs ett att smyga ut ur klassrummet som sniglar. Tvåorna stannade kvar och hade 

lektion i klassrummet. Efter att lärare B samlat eleverna i korridoren utanför klassrummet bad 

hon eleverna att de skulle gå i ett led som en orm tillsammans till dansrummet. Nu fick Eva 

följa med eleverna i förskolklassen och årskurs ett med lärare B till dansrummet, där vi skulle 

träffa danspedagogen.  

 

Danspasset hos danspedagogen började med att eleverna tog tag i varandras händer och 

ställde sig i en ring och hälsades välkomna. De började första övningen med sången ”Lilla 

snigel, akta dig”, här skulle eleverna gestalta sig som sniglar. Eleverna satt ner i ringen och 

kröp sedan ihop som små sniglar. Till sången skulle eleverna röra på sin ena arm och ta 

tillbaka den och sedan skulle de göra likadant med sitt ena ben. Efter sången skulle eleverna 

sätta sig upp i ringen och sträcka ut sina ryggar och sina ben. Danspedagogen kände på 

elevernas fötter så att de var riktigt spetsiga. Eleverna målade sedan cirklar med tårna i luften. 

Några av eleverna hade till en början svårt att styra sina fötter men efterhand klarade de det. 

Sedan skulle de föra sina fötter mot magen och sträcka på ryggen. Därefter skulle de forma 

sin kropp på golvet likt ett långt spagetti och sedan rulla ihop som en liten köttbulle. Eleverna 

tyckte övningen var rolig och följde glatt med i pedagogens instruktioner. 

 

Vid nästa övning reste sig eleverna upp i ringen likt en våg, en efter en. I denna övning som 

krävde koncentration var några elever inte riktigt med och tittade på de andra i övningen. De 

upprepade övningen en gång till och en sista gång skulle de göra samma sak fast snabbare. 

Istället för att resa sig i ringen likt en våg skulle eleverna i denna övning hoppa som grodor en 

efter en likt en våg. Denna övning väckte många skratt hos eleverna. Någon elev var extra 

tydlig i sitt hopp medan några flickor var extra försiktiga. 

 

I följande övning tog danspedagogen fram en trumma. Eleverna satt kvar i ringen och de 

skulle parvis springa runt ringen i takt med att pedagogen slog på trumman. Eleverna såg 

övningen som en tävling och de började med spänning att heja på varandra. Efter att alla 

elever hade fått springa runt bad danspedagogen eleverna att parvis tassa runt på tårna runt 

ringen. Danspedagogen uppmärksammade tävlandet men markerade inte det då detta inte 

störde övningen. 
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I nästa övning upplöstes ringen och eleverna skulle nu tassa runt i rummet samtidigt som de 

hörde trummans slag och på det 16:e slaget stannade trumman. Eleverna skulle då stanna på 

den plats de befann sig på och visa en staty med hela sin kropp. De fick inte prata med 

varandra under tiden. Under övningens gång var det en flicka som gick till ett annat hörn av 

rummet och klättrade upp på en stege som stod där. Klassläraren ryckte in och markerade med 

sin kropp att där skulle ni inte röra er. Eleverna visade statyer som spöken, lejon, 

grizzlybjörnar och kattungar. Alla elever fångades av övningen och pedagogen gjorde om 

övningen tre gånger. Under de följande gångerna gick övningen mycket bättre. 

Danspedagogen bad eleverna att göra olika statyer men ändå ville många elever ha samma 

djur igenom övningarna.  

 

I den näst sista övningen skulle eleverna ut och åka på en färd med ett magiskt tåg. I denna 

övning ställde sig eleverna på ett led med händerna på kompisens höft. Det blev lite trängsel i 

ledet till en början men det löstes snabbt upp då eleverna förstod vad som skulle göras. Tåget 

skulle ta eleverna genom olika länder och för att komma in i länderna var eleverna tvungna att 

en efter en ta sig igenom porten som var danspedagogens ben. Det första landet eleverna kom 

till var landet Bråttom. Där hälsade danspedagogen både herrarna och damerna välkomna och 

slog på trumman. När eleverna väl hade kört den krokiga vägen och var inne i det första 

landet sprang eleverna runt i rummet till trumman. Tåget skulle sedan köra vidare till nästa 

land, landet Långsamt. Eleverna körde vidare med tåget och kröp igenom porten. Här var det 

lite svårt för några elever att gå långsamt men efter att ha härmat hur danspedagogen gjorde 

var alla med. Till sist slog pedagogen ett hårt slag på trumman och eleverna skakades om. Nu 

skulle eleverna ta sig igenom Robotlandet. Eleverna kopplade ihop vagnarna och ställde sig 

till rätta i ledet. Väl inne i landet rörde eleverna sig som robotar. De härmade efter pedagogen 

och det väcktes många skratt. Några elever utmärkte sig och bjöd extra på sig, detta 

uppmärksammades av andra elever. Danspedagogen sa dock inte till eleverna för att inte störa 

övningen.  

 

I sista övningen delades gruppen in i två olika hörn i salen. I den ena hörnan skulle eleverna 

gestalta pytonormar och danspedagogen bad några elever visa. En elev vågade självmant visa 

hur en pytonorm ser ut. I den andra hörnan skulle gruppen gestalta fjärilar, där visade en elev 

hur en fjäril flyger. När danspedagogen plingade i triangeln skulle fjärilarna flyga omkring i 

salen. Slog pedagogen istället på trumman var det pytonormarnas tur att visa. När ljudet 

tystnade skulle djuren tillbaka till sitt bo. Efter att båda lagen hade fått visa trollade 
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danspedagogen och lagen bytte skepnad med varandra. Sista gången fick båda hörnen visa 

tillsammans. Det blev mycket liv och rörelse men eleverna visste precis vilket ljud de skulle 

röra sig till. 

 

Avslutningsvis samlade danspedagogen eleverna i ett led och de skulle tillsammans rulla till 

klassläraren som stod i andra änden av salen. Väl framme ställde sig eleverna i ett led och 

ormen hade fått tillbaka sin kropp. Eleverna gick sedan tillbaka till klassrummet i ett led, likt 

en orm. 

 
 
3.4 Skola 3. Förskola - årskurs 2 
 

Förskolebarn och årskurs ett och två har integrerad undervisning. Sammanlagt går det 22 

elever i klassen. Eleverna har en gång i veckan ett dramapass och då går de till biblioteket 

med sina två lärare. Där håller en specialpedagog som också är utbildad dramapedagog i 

dramaövningar och till sin hjälp har hon även en annan dramapedagog. Specialpedagogen har 

valt att arbeta med drama som extra hjälp och resurs för att utveckla elevernas trygghet i 

gruppen. Klassen delas då in i två grupper, förskolebarnen och årskurs ett är i den ena 

gruppen och tvåorna i den andra gruppen. Den ena klassläraren följde denna dag med den ena 

gruppen medan den andra klassläraren gjorde någonting annat i klassrummet med de andra 

eleverna tills de skulle bytas av. Eva följde med specialpedagogen med dramautbildning och 

hennes kollega i dramapasset årskurs två. Under denna observation satt Eva passiv i 

bakgrunden och antecknade. 
 

3.4.1 Observation tisdagen den 25 oktober 

 

Under detta pass fick Eva se hur årskurs två arbetar med drama. Denna grupp bestod av fyra 

flickor och nio pojkar. Specialpedagogen/dramapedagogen bad eleverna att ställa sig i en ring, 

vilket ledde till att pojkarna ställde sig bredvid sin närmste kompis och flickorna för sig. Efter 

att hon flyttat på några elever kunde hon sedan få dessa att lyssna på vad de skulle göra. Vid 

första övningen skulle eleverna stående i en ring möta någon annans blick och sedan byta 

plats med denne. De hade inga problem med att titta varandra i ögonen och övningen flöt på. 

När pedagogen såg att alla hade bytt plats bröt hon övningen. 
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Nästa övning gick ut på att bilda statyer. Eleverna rörde sig runt i rummet i takt till musiken 

och när musiken stannade skulle eleverna stå stilla som en staty. Här rörde de sig runt i 

rummet och bildade klungor med pojkarna för sig och flickor för sig. Eleverna följde med i 

övningen med olika inställningar. En pojke gick exempelvis runt med händerna i fickorna.  

Dramapedagogen bad sedan eleverna och försöka att inte bilda klungor för att de enklare 

skulle kunna bilda statyer. Här hade några statyer fortfarande svårt för att vara tysta och gav 

ifrån sig ett skratt efter att dramapedagogen bett dessa vara tysta.  

 

I övningen därefter blev eleverna tillsagda att röra sig till musiken utan att röra vid någon 

kompis. Eleverna skulle tydligt visa med sina steg att de gick rakt runt i rummet likt en soldat. 

När musiken tystnade skulle eleverna stanna och ta tag med händerna i den som stod närmast. 

En elev blev ensam kvar och undrade vem denne skulle vara med. Dramapedagogen fick här 

vara med i övningen på grund av det ojämna antalet av elever. Här släpptes spärren hos 

eleverna och pojken hade inte sina händer i fickorna längre. 

 

I följande övning som var en föra-följa övning, skulle eleverna parvis hålla en krita mellan 

pekfingrarna. Utan att krocka med ett annat par skulle de röra sig fritt runt i rummet till 

musik. Några pojkar tappade kritan väldigt ofta och här krävdes det koncentration. 

Dramapedagogen frågade efter övningens slut: Vem av er båda bestämde hur ni skulle gå?  

Många av eleverna svarade då: båda. För att eleverna skulle känna glädje i att arbeta med vem 

som helst fick eleverna efter övningen göra parbyten och dramapedagogen bad eleverna välja 

en annan elev som han/hon trodde att han/hon jobbade bra med. Pedagogen sa till eleverna att 

inte gå i en samlad klunga för att då kunde man krocka. Efteråt fördes en diskussion om 

elevernas upplevelser i övningen. Någon elev tyckte inte det gick bättre denna gång. Eleverna 

gjorde övningen en sista gång. Då ansträngde sig eleverna verkligen i att koncentrera sig. 

 

I sista övningen samlades eleverna åter i en ring utan att hålla varandra i händerna. 

Danspedagogen valde ut en elev ur gruppen som skulle bli skulptör och ställa sig i mitten av 

ringen. Eleven gick runt och skapade statyer av de andra eleverna genom att ändra på armar 

och ben. Eleven klarade detta mycket bra och var inte rädd för att ändra på någon annans ben 

eller armar. De andra eleverna kunde inte hålla sig för skratt. Efteråt gjordes en variant av 

övningen där eleverna i grupper om två och två (och en grupp med tre elever) skapade den 

andre till en staty. Den ena eleven var skulptör och den andra var en lerklump. När skulptören 

var färdig skulle han/hon säga vad det var man hade skapat. Här var det problem för de tre 
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eleverna att lösa vem av dem som skulle bestämma hur statyn skulle se ut. Efter höga 

diskussioner i just den gruppen kunde även dessa pojkar lösa problemet. Efter att alla elever 

hade fått vara både skulptör och lerklump gjordes en ny variant av övningen. Då delades 

gruppen in i grupper om fyra elever i varje grupp. Här fick en grupp bestå av tre elever. I 

denna övning skulle eleverna skapa bokstäver på golvet eller siffror med hjälp av kroppen. En 

grupp hade placerat sig i en hörna och här kom dramapedagogen in och hjälpte dem förflytta 

sig till en annan plats i rummet. I denna grupp om fyra elever ville många bestämma och de 

blev oense sinsemellan, vilket ledde till att de inte fick så mycket gjort. De andra grupperna 

löste det bättre. 

 

Nu var det inte mycket tid kvar av passet och det avslutades med massage. Eleverna samlades 

i en ring sittande på golvet, vilket de hade svårt för. Här fick pedagogen hjälpa eleverna så att 

de skulle nå varandras ryggar. De skulle nu massera varandras ryggar fritt till lugn musik. Till 

en början var det svårt för eleverna men efterhand slappnade de av. Övningen gick bra och det 

blev tyst i rummet och endast musiken hördes. 

 

3.5 Resultatredovisning observationer 
 

I våra observationer fick vi se många dramapedagogiska övningar som vi tidigare inte kommit 

i kontakt med. Det som var anmärkningsvärt när vi observerade och noterade var att de 

ordinarie pedagogerna lämnade över ledarskapet av dramapasset till andra utomstående 

pedagoger. Tre av pedagogerna var deltagare och en pedagog satt passiv vid sidan av. Lärarna 

från Waldorfskolan använder mycket drama i sin undervisning men hade under detta 

lektionspass hjälp av dramapedagoger på Teatersmedjan. Förskoleläraren använder drama i 

sin undervisning, men under detta pass fick hon hjälp av danspedagogen. Fritidspedagogen 

som inte använder drama i sin undervisning just nu, lämnade över sitt pass till 

specialpedagogen och dramapedagogen.  

 

Eleverna i årskurs fyra och fem från Waldorfskolan verkade mycket trygga i sin grupp efter 

att ha haft mycket drama i sin undervisning. Många av dessa elever är i svårigheter och har 

kommit från andra skolor till Waldorfskolan. Det finns elever med Aspergers syndrom och 

elever med andra diagnoser. Ändå var eleverna väldigt tillmötesgående mot varandra. De blev 

inte frustrerade om något hände eller om någon gjorde eller sa fel, utan eleverna visade en 

speciell respekt mot varandra. Pedagogen gjorde eleverna tryggare med hjälp av 
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dramaövningarna. Pojkarna som inte ville vara med i ringen i den ena övningen fick vänta och 

iaktta vad kompisarna gjorde. I slutet vågade sedan den ena pojken visa och säga sitt namn. 

Pedagogen uppmuntrade dem och gruppen var förstående och uppmärksammade inte detta.  

 

Enligt klasslärarna är eleverna mycket förstående mot varandra, fast det finns många elever i 

svårigheter och att de inte alltid uppträder som ”alla andra”. Den andra pojken drogs med i 

övningen ”jag har”. Dramapedagogen knöt an till elevernas erfarenheter och deras värld, 

därför blev eleverna extra entusiastiska. Genom att dramapedagogen pratade med eleverna 

efter att de hade bytt stol, såg hon var och en av eleverna. Vid övningen ”spegeln” var 

eleverna mycket koncentrerade och det märktes att de hade gjort denna övning tidigare och att 

de kände sig trygga. Dramapedagogen var noga med att alltid föra en diskussion med eleverna 

efter sina övningar, då fick eleverna tillfälle att reflektera över vad de hade varit med om.  

 

Lektionspasset som danspedagogen höll i med förskolebarnen visade att drama är ett bra 

hjälpmedel för elever som inte kan språket. Eleverna visade att de kunde arbeta tillsammans 

men att de behövde mer träning i detta. Eleverna kommer från olika länder och har enligt 

pedagogen splittrade bakgrunder. Därför ville pedagogen få dem mer aktiva och känna glädje 

genom drama. Genom att eleverna inte kan språket, använde sig danspedagogen av olika 

begrepp som beskrev ett ord. I denna observation var det orden långsamt och fort. Eleverna 

fick då inte bara lära sig ordet utan också känna dem. Danspedagogen använde sig under detta 

pass av många övningar som innefattade i att sitta i en ring, detta för att eleverna skulle kunna 

känna sig trygga i gruppen.  

 

Observationspasset med dramapedagogen, specialpedagogen och eleverna i årskurs två, 

visade att eleverna var dåliga på att samarbeta och en del elever var starka ledare i gruppen 

och ville bestämma. Därför använde sig dramapedagogen av många samarbetsövningar i 

mindre grupper. Dock hade eleverna svårt för många övningar, men redde ofta till slut ut dem. 

I klassen var det övervägande pojkar och flickorna fick därför inte lika mycket utrymme men 

genom arbetet med drama kunde alla bli synliga. Då kunde också samarbetet och tryggheten i 

klassen öka. Enligt pedagogerna hade samarbetet och tryggheten i klassen ökat avsevärt sedan 

de började med drama.  
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3.6 Resultatredovisning Intervjuer 
 
–  Hur länge har du arbetat med drama i undervisningen? 

* Läraren på Waldorfskolan i årskurs fem har jobbat med drama under hela sin lärartid och 

hon har alltid tyckt att drama är viktigt. Hon pratar om det sociala samspelet i en grupp, att det 

är det svåraste att få ihop och att alla lärare jobbar med det. Då använder de flesta sig av 

drama.  

* Läraren på Waldorfskolan i årskurs fyra har inte jobbat med drama i mer än ett år. 

* Förskolläraren har arbetat med drama ända sedan hon började, men nu mer medvetet. 

* Fritidspedagogen berättar att hon inte använder drama nu, men att hon har använt sig av 

drama tidigare i samarbetssyfte.  

 

– Hur är din syn på drama i undervisningen? 

* Läraren i årskurs fem berättar att hon tycker att drama är mycket viktigt och att man kan nå 

mycket. Hon pratar kring dramats form och att förstå det sociala samspelet mellan olika 

relationer. Det är bättre att verkligen få känna sig in i det.  

* Läraren i årskurs fyra tycker också att drama är mycket viktigt, att eleverna vågar stå och 

prata högt och att de vågar synas är viktigt. 

* Förskolläraren säger att drama är ett självklart redskap för att eleverna ska inspireras och 

känna sig trygga. Hon tycker som läraren i årskurs fyra att eleverna ska våga stå i centrum. 

* Fritidspedagogen tycker att drama är bra och att man därigenom vågar tro på sig själv och 

lära känna sig själv och de andra i gruppen. 

 

– Hur skulle du beskriva ditt arbete med drama? 

* Läraren i årskurs fem beskriver att drama är ett sätt hon tror på. I Waldorfpedagogiken ska 

man tilltala känslan hos barnen och här är drama ett bra redskap. Hon försöker få ihop klassen 

med hjälp av samarbetsövningar.  

* Läraren i årskurs fyra berättar att hon oftast arbetar mer intensivt med drama inför deras 

månadsfester, där de spelar upp mycket med drama. Annars hjälper dramapedagogerna på 

Teatersmedjan henne med deras dramapass.  

* Förskolläraren beskriver sitt arbete med drama som något naturligt att hon inte alltid tänker 

på att hon använder drama. Men att hon ofta använder drama som ett redskap med elever som 

inte kan språket samt med den sociala kompetensen.  

* Fritidspedagogen använder sig av dramatiserade händelser.  
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– Hur har du fått kunskaper om drama? 

* Läraren i årskurs fem säger att hon har fått kunskaper om drama genom sina 

lärarutbildningar och att det ingår som en del i Waldorfutbildningen. Hon har också tillägnat 

sig fakta kring drama genom litteratur. 

* Läraren i årskurs fyra har också fått sina kunskaper genom lärarutbildningen. Hon har också 

tillägnat sig fakta genom litteratur och genom sina kolleger. 

* Förskolläraren har läst många böcker och gått en 20- poängskurs i pedagogiskt drama.  

* Fritidspedagogen har fått sina kunskaper genom lärarutbildningen. 

 

– Vilken inverkan tycker du drama har på elevernas individuella trygghet? 

* Lärare i årskurs fem tycker att drama har inverkan på elevernas individuella trygghet och att 

det betyder mycket. För att skapa trygghet och nå eleverna är drama ett bra redskap. 

* Läraren i årskurs fyra tycker att eleverna blir mer säkra på sig själva och att de får ett 

egenvärde.  

* Förskolläraren har märkt att drama har en stor inverkan på tryggheten, speciellt när det är en 

ny grupp. Hon beskriver också att eleverna med utländsk bakgrund lättare kan förstå saker 

genom drama och detta gör dem tryggare.  

* Fritidspedagogen tror främst att självförtroendet hos eleverna stärks. Hon pratar om att 

plocka bort rädslan vid redovisningar med hjälp av dramaövningar. 

 

– Vilken inverkan tycker du drama har på gruppens/klassens trygghet? 

* Lärare i årskurs fem beskriver att det oftast är gruppen man arbetar med. Man kan lösa 

problem och få en gruppgemenskap.  

* Läraren i årskurs fyra beskriver att gruppen blir sammansvetsad genom drama. Hon tror att 

drama har en stor inverkan på gruppens trygghet. Då vågar eleverna göra bort sig och det är 

inte hela världen om de säger fel. 

* Förskolläraren tycker att drama har en stor inverkan på gruppens trygghet. Hon klär 

elevernas händelser i ord. Främst handlar inverkan om att konflikter kan lösas.  

* Fritidspedagogen trycker på att samarbetet har blivit bättre och att hon har fått en mer 

harmonisk grupp.  
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– Hur kan man använda drama som ett redskap för att öka tryggheten i 

klassen/gruppen? 

* Lärare i årskurs fem trycker på användandet av olika sorters dramaövningar. Men att man 

också kan använda drama som ett medvetet nöje med till exempel charader. Tryggheten i 

klassen kan öka genom att eleverna vågar stå inför andra. Dramaövningarna kan anpassas 

efter gruppen och de enskilda individerna. 

* Läraren i årskurs fyra trycker också på användandet av olika sorters dramaövningar. 

* Förskolläraren tycker att man kan använda lekar, handdockor och att man kan dramatisera 

sånger för att öka tryggheten i gruppen.  

* Fritidspedagogen berättar om ett arbetsmaterial för lärare som heter Lions-quest. Genom 

detta material som innefattar olika övningar kan elevernas självförtroende stärkas.  

 

– På vilket sätt tycker du att tryggheten har betydelse för lärandet? 

* Läraren i årskurs fem anser att tryggheten är grunden för lärandet. Det är svårt att lära ett 

barn som inte vågar och inte tror på sig själv. Självförtroendet och tryggheten hänger ihop och 

som pedagog måste man jobba med dessa saker. Hon avslutar intervjufrågan med att 

självförtroendet är det viktigaste av allt.  

* Läraren i årskurs fyra håller med läraren i årskurs fem om att tryggheten är det viktigaste för 

lärandets roll. Är man inte trygg kan man inte lära sig något! 

* Förskolläraren beskriver att om inte eleverna är trygga kan de inte ta till sig kunskap. Är 

man inte trygg är det svårt att vara koncentrerad.  

* Fritidspedagogen tycker att tryggheten har en stor betydelse för lärandet och att det kommer 

på första plats. Känner man sig inte trygg, tar man inte in kunskap. Det är det första man 

jobbar med när någon kommer ny till klassen.  

 

– Har du något mer du skulle vilja tillägga som betydelsefullt, kopplat till 

drama/trygghet? 

* Läraren i årskurs fem beskriver att det oftare är det enklare att skapa trygghet med små 

grupper. Hon trycker på periodundervisningens betydelse i skolan istället för ämnespass som 

är uppluckrade i schemat. Detta kan göra att tryggheten ökar hos eleverna. Samarbetet med 

Teatersmedjan tycker hon är fantastiskt och är glad att skolan har satsat pengar på det. Där får 

hon en annan syn på hur man kan göra. Waldorfskolan profilerar sig med drama och konst 

samt miljö och natur.   
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* Läraren i årskurs fyra trycker på de sociala berättelsernas betydelse när det har hänt något i 

klassen, detta för att förstå sin egen roll i en konflikt. Hon trycker också på forumspelets 

betydelse kopplat till drama/trygghet när det gäller att lösa konflikter i klassen. Läraren 

berättar att många lärares syn på pedagogiskt drama är att det endast ska leda till ett 

skådespel, men det menar hon att det inte behöver göra. Vägen dit är lika viktig och man kan 

bara ha den. Drama har varit en stor bit på vägen till tryggheten i klassen. 

* Förskolläraren berättar om dramatisering för att kunna ta sig an svåra samtalsämnen, vilket 

hon tycker är effektivt. Tryggheten har betydelse! I drama kan man öva sig på att bli sedd. 

Drama är mitt verktyg säger hon. 

* Fritidspedagogen berättar att innebörden av ordet drama är brett och att man kan få in drama 

i alla ämnen. Hon har sett förändringar hos eleverna när det gäller tryggheten, främst genom 

att de vågar säga vad de tycker och tänker.  

 

3.7 Sammanfattning av våra empiriska studier 
 

Syftet med vårt arbete var att se om drama har en positiv inverkan på tryggheten hos elever. 

Genom våra intervjuer och observationer kan vi genom pedagogerna se att drama verkligen 

har en inverkan på tryggheten hos elever. Lärarna har i intervjuerna beskrivit att eleverna har 

blivit tryggare både enskilt och i grupp, allt sedan de började med drama.  

 

Vi ställde oss frågan hur elevers trygghet kan stärkas genom drama? Enligt lärarna har drama 

en inverkan på elevernas trygghet och det betyder mycket. För att skapa trygghet och nå 

eleverna är drama ett bra redskap. Därigenom blir eleverna mer säkra på sig själva och de får 

ett egenvärde som den ena läraren beskrev. Elevens trygghet kan stärkas genom att eleverna 

blir väl mottagna i gruppen. Fritidspedagogen beskriver att elever med utländsk bakgrund 

lättare kan förstå saker när man använder olika dramaövningar och detta i sig gör dem 

tryggare. Genom att arbeta upp självförtroendet hos eleverna kan man göra dem tryggare i sig 

själva och i gruppen. Elevernas trygghet kan också stärkas om man använder sig av drama vid 

olika redovisningar, då kan rädslan försvinna. Elevernas trygghet kan stärkas genom att man 

använder olika dramaövningar i klassen och genom att använda drama som ett nöje. 

Tryggheten hos eleverna kan stärkas då pedagogen medvetet använder övningar för att bygga 

upp elevens självförtroende.  
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Vi ställde oss också frågan hur man kan använda drama som ett redskap för att skapa trygghet 

i klassen? Genom våra intervjuer och observationer har vi mest fått fram de olika 

dramaövningarnas betydelse för att skapa trygghet. Som pedagog kan man sedan anpassa 

övningarna efter gruppen och de enskilda individerna. Förskolläraren tycker att man kan 

använda lekar, handdockor och att man kunde dramatisera sånger för att öka tryggheten i 

gruppen. Genom att använda drama i klassen kan tryggheten öka, som pedagog finns det flera 

metodböcker som man kan ta hjälp av om man vill jobba med gruppsammanhållningen.  

 

Vår sista fråga gällde på vilket sätt tryggheten har betydelse för lärandet. Alla lärare var 

överens om att tryggheten hade en stor betydelse för lärandet. En lärare ansåg att tryggheten 

är grunden för lärandet och att det är svårt att lära ett barn som inte vågar och inte tror på sig 

själv. Självförtroendet och tryggheten hänger ihop och som pedagog måste man jobba med 

dessa saker. Fritidspedagogen tycker att trygghet kommer på första plats vid lärandet. Känner 

man sig inte trygg, är det svårt att ta till sig kunskap och det är det första som vi pedagoger 

behöver arbeta med i en grupp.  
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4. Diskussion  
 
Som blivande lärare har vi enligt Lpo 94 ett uppdrag att få med drama som ett inslag i skolans 

verksamhet. Vi har också den viktiga uppgiften att sträva efter att skapa en levande social 

gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. I vår läroplan står det att varje elev har rätt 

att utvecklas i skolan, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter. I våra empiriska studier har vi sett detta och med 

drama som en resurs eller som ett redskap kan detta göras möjligt. Det är viktigt att man som 

pedagog inser att det är en process som tar tid. Nu i efterhand kan vi se att valet av våra 

kvalitativa empiriska studier varit passande för vårt arbete. I och med att vi inte skickade ut 

frågorna innan, kände vi att vi fick sanningsenliga svar på våra intervjuer. Vi tror även att det 

var bra att vi var passiva, okända och icke deltagande vid våra observationer. Vi själva är 

nöjda med våra resultat.  

 
 
4.1 Drama för att skapa trygghet 
 

Vårt övergripande syfte med arbetet är att ta reda på om drama har en positiv inverkan på 

tryggheten hos elever. Genom våra teoretiska och våra empiriska studier har vi fått stöd för 

uppfattningen att drama kan ha en mycket positiv inverkan på tryggheten. I vår teoretiska del 

berättar Chaib (1996) genom sina erfarenheter att drama kan ha en positiv inverkan på 

trygghet hos elever. Erberth och Rasmusson (2001) skriver om ledarens roll i pedagogiskt 

drama. De berättar att det är viktigt att alla elever får en trygghet genom drama och att de 

vågar uttrycka sig. Vidare beskrivs att elever i en nybörjargrupp kan känna rädsla och 

osäkerhet och då kan det sociala samspelet blockeras. Som pedagog kan man välja övningar 

som underlättar kontakten mellan deltagarna och här läggs grunden till en tillåtande atmosfär 

där de kan känna sig trygga. De skriver också om dramaövningarnas betydelse. Genom dessa 

övningar lär eleverna känna varandra. För att eleverna ska känna trygghet är 

grundförutsättningen att de får kontakt med varandra både fysiskt och psykiskt. Janke (1993) 

skriver också att drama kan ha en positiv inverkan på tryggheten hos elever. Genom att man 

som pedagog arbetar ihop gruppen och ser alla individer, kan elevernas självförtroende öka 

och därigenom kan också deras trygghet i gruppen öka. 
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Genom vår litteraturstudie och vår empiriska studie har vi har sett att användandet av drama 

ofta kan ha dubbla syften, dels kan det vara att eleverna ska ta till sig kunskap dels kan det 

vara att man ska öka tryggheten i gruppen. I våra empiriska studier har vi fått kunskaper om 

att drama kan vara ett bra hjälpmedel för elever som inte har det svenska språket som 

modersmål. Här är ofta konkretiseringen mycket viktig. Förskolepedagogen som vi 

intervjuade berättade att hon med hjälp av drama kunde förtydliga ord för eleverna, de fick 

uppleva ordets innebörd (till exempel ordet långsamt) med hela kroppen. Med vår erfarenhet 

från detta arbete och våra tidigare erfarenheter av drama anser vi att det krävs mycket tid och 

engagemang från pedagogens sida för att nå ett lyckat resultat. Därför drar sig nog många 

pedagoger till att använda detta sätt till inlärning. Många lärare har dessutom bristande 

kunskaper om drama och vågar därför inte använda det. Andra hinder kan vara att få god tid 

till dramaarbetet då skolämnena ofta är uppluckrade i schemat. Ett annat hinder kan vara brist 

på en passande lokal. Förskolepedagogen vi intervjuade stärker Olenius (Erberth & 

Rasmusson, 2001) uppfattning om att drama ger eleverna många nya ord och att detta i sin tur 

ökar elevernas kommunikationsförmåga. Genom att drama används i undervisningen har vi 

genom pedagogerna sett att barnen lättare kan ta till sig olika kunskaper. Vi har erfarenheter 

av att pedagoger har använt sig av drama i olika ämnen, som till exempel i svenskan då de 

spelar upp berättelser eller i religionen där de spelar upp olika händelser ur bibeln. Olenius 

såg dramaarbetet som ett hjälpmedel i undervisningen och att det skulle vara integrerat i andra 

ämnen. Hennes syfte var att göra litteraturen levande, levandegöra skolämnen, utveckla hela 

människan, öka förståelsen för det som rör livet, lära barnen att lyssna, ge barnen 

självförtroende, öka koncentrationen och ge barn ord och därigenom öka deras förmåga att 

kommunicera (Lindvåg, 1988). 

 

Vår första frågeställning är hur elevers trygghet kan stärkas genom drama? Elevers trygghet 

kan stärkas genom drama då eleverna får lära känna sig själva, vågar öva på det sociala 

samspelet och relationer, träna på att våga stå i centrum och ha fokus på sig själv. Vår andra 

frågeställning är hur man kan använda drama som ett redskap för att skapa trygghet i klassen? 

Genom våra teoretiska och våra empiriska studier har vi mest fått fram dramaövningarnas 

betydelse för att öka tryggheten i en grupp. Vi tror det är viktigt att man som ledare har ett 

syfte med det man gör och att man sedan för en diskussion efter varje övning/pass 

tillsammans med gruppen. Även Erberth och Rasmusson (2001) trycker på betydelsen av 

samtalen, dessa behövs för att eleverna ska kunna förstå syftet och sammanhanget med 

övningen.  
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Om man ska börja använda drama i en grupp är det bra att man har praktiska kunskaper kring 

drama, det är också viktigt att läsa litteratur och reflektera kring den. Vi själva har haft drama 

i vår utbildning och kunnat uppleva drama både psykiskt och fysiskt, vilket är en fördel när 

man själv ska börja använda drama i en grupp. I många lärarutbildningar ingår inte drama 

som en naturlig del vilket vi tycker känns oroande i och med att det står i läroplanen att drama 

är en av skolans uppgifter och skall vara ett inslag i skolans vardag. Det finns många bra 

dramaböcker att ta hjälp av och i bilaga åtta ger vi förslag på olika metodböcker som vi själva 

har kommit i kontakt med. Wahlströms bok Gruppen som grogrund (1993) vill vi lyfta fram. 

Boken är en metodbok för hur man kan arbeta med personutvecklande med barn i grupp och 

är en manual för hur man enkelt kan gå tillväga.  

 

Vår tredje frågeställning är på vilket sätt tryggheten har betydelse för lärandet. Genom våra 

teoretiska och våra empiriska studier har vi sett att tryggheten har en stor betydelse för 

lärandet. De intervjuade pedagogerna säger att man inte kan ta till sig kunskaper om man inte 

är trygg. Maslow (Evenshaug & Hallen, 2001) trycker på tryggheten som ett av människans 

grundläggande behov för en sund personlighetsutveckling. Vi håller med Janzon och Sjöberg 

(1977) om att trygghet innebär att man känner sig respekterad som person. Som individ ska 

man kunna göra bort sig utan att det spelar någon roll, man ska kunna visa känslor och kunna 

bli arg. Det är synd att många pedagoger tror att man inte kan öka tryggheten hos elever på 

grund av att eleverna inte kan så mycket. Wahlström (1993) skriver att om barnet har fått en 

tydlig bild av sig själv och kan tycka om den, om barnet tror på sin egen förmåga och 

upplever sin situation i skolan som trygg, kan barnet använda hela sin kapacitet till inlärning. 

Och sedan ställer sig Wahlström frågan och det var väl meningen? Inlärning beskrivs som ett 

socialt fenomen och bör inte vara helt lärarstyrt. Wahlström menar att man som pedagog 

måste vara uppmärksam på elevernas sociala utveckling och inte bara deras skolprestationer. 

Om man kan få ett positivt klimat i gruppen kan inlärningen och samarbetet gynnas. Även 

Brottsförebyggande rådet (2004) skriver att ur ett inlärnings och utvecklingsperspektiv är 

varje elev helt beroende av att få känna sig trygg, sedd och välkommen i miljön.  

 

Som lärare har vi ett uppdrag, då skolan skall sträva efter att vara en social gemenskap som 

ger trygghet, vilja och lust att lära. Tidigare har vi skrivit att drama skall vara ett inslag i 

skolans verksamhet. Det betyder att drama borde vara en självklarhet inom skolan och dess 

undervisning. Något som vi finner intressant är att drama har en självklar plats i våra 

styrdokument, men dock inte i vår skolvardag.  
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Flera av de pedagoger vi mött under utbildningens gång säger sig inte använda drama i 

undervisningen, vi menar att de inte följer läroplanen. Vi anser att de skapande ämnena som 

drama ofta har en plats i skolans vardag. Men ofta får dessa ämnen stå tillbaka för andra 

ämnen som anses vara viktigare. Men den stora frågan är då vilka ämnen som är värda att gå 

före. Är det matematik och svenska? Är pedagogiskt drama lika viktigt som geografi? Vi 

tycker själva att drama ska vara ett hjälpmedel i undervisningen och ett ämne som man kan 

integrera i olika ämnen. Pedagogen Dewey (Erberth & Rasmusson, 2001) menar att de 

praktiska och estetiska ämnena inte skall ses som enskilda ämnen. De ska istället ses som 

viktiga arbetssätt i undervisningen, men att vi pedagoger behöver granska det vi håller på med 

kritiskt. Vi håller med Jancke (1993) om att det är viktigt att utgå ifrån barnen i arbetet med 

drama och se vilka upplevelser de får, att inte fokusera på hur genomförandet blir. Tyvärr har 

vi dock sett att många pedagoger ute i skolan mer uppmuntrar resultatet än hur övningen gick. 

Vi tror själva att en diskussion med eleverna efter dramaarbetet är av betydelse för deras 

utveckling. Vi har också sett att många lärare fortfarande är låsta med att exempelvis hinna 

med alla uppgifter i matematikboken. Istället anser vi att de borde lägga av en tid för att 

arbeta med gruppen och individerna.  

 

Resultatet av vårt arbete har gjort att vi själva har fått ovärderliga kunskaper om drama 

kopplat till elevers trygghet som vi kan använda oss av i vår blivande yrkesroll. Vi hoppas 

även att vårt arbete och våra förslag på övningar och metodböcker ska göra att fler pedagoger 

vågar använda drama i undervisningen. Barn borde ha rätten att uppleva en miljö där de 

känner att de kan vara helt trygga, både i skolan, i förskolan, på fritids och hemma.  

 

4.1 Fortsatt forskning 
 

Efter detta arbete anser vi att det finns ett behov av att forska vidare kring om drama stärker 

tryggheten hos elever, men då under längre tid. Det hade varit intressant att dokumentera 

elevernas utveckling under längre tid, samt intervjua dem kring deras egna synpunkter, men 

även intressant att se pedagogernas utveckling i arbetet med drama.  
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Bilaga 1     Dramaövningar för att stärka tryggheten i en grupp/klass 
 
Trygghetsövningar 
 
Spegeln 
Eleverna ska arbeta i par om två och två. En elev ska vara personen som speglar sig i spegeln 
och en ska vara spegeln. De ska stå med ungefär en meters avstånd mellan varandra. Den elev 
som speglar sig i spegeln börjar med att göra långsamma och tydliga rörelser. Den elev som är 
spegel hänger med och härmar och utför exakt samma rörelser. Den som speglar sig kan göra 
allt möjligt framför spegeln till exempel fula miner, låtsas klä på sig och så vidare. Eleverna 
byter efter ett tag roller och fortsätter (Janzon & Sjöberg, 1977). 
 
Att falla - trygghetscirkel 
I den här övningen behövs åtta till tio elever i varje grupp och flera grupper kan göra 
övningen samtidigt. Eleverna ska stå i en mycket tätt slutande ring. En elev ska ställa sig i 
ringens mitt. Denne ska sedan blundandes falla med rak kropp åt vilket håll som helst och tas 
emot av de övriga i ringen. När eleven i mitten känner sig tryggare med sin grupp, låter de 
andra han/hon falla lite längre innan de tar emot. Blundar den fallande upplevs det för 
honom/henne som att fallet är mycket långt (Janzon & Sjöberg, 1977). 
 
Kontaktövningar 
 
Tusenfotingen 
Genom att eleverna i gruppen står eller sitter tätt efter varandra och håller varandra om midjan 
bildar de tillsammans en tusenfoting. De skall nu röra sig framåt (Erberth & Rasmusson, 
2001). 
 
Bygga skulpturer 
Gruppen delas in om tre elever i varje grupp. En elev är skulptör, en är lerklump och en är 
modell. Efter vad modellen visar ska skulptören skapa en skulptur av lerklumpen. Denna 
övning kan även utföras med blundande skulptör och lerklump. Övningen kan varieras på 
detta sätt: En grupp om tre elever bildar tillsammans en skulptur. En annan grupp försöker 
känna hur skulpturen ser ut under tiden som de blundar, de ska sedan bygga en likadan 
skulptur. I denna övning tränar eleverna inte bara sin kroppskontakt utan också sin känsel, sitt 
samarbete och sin träning i att uppfatta former (Erberth & Rasmusson, 2001). 
 
Kommunikationsövningar 
 
Den tomma stolen 
Eleverna sitter i en ring på stolar och stolen till vänster om ledaren är tom. Ledaren säger ett 
namn på en av eleverna i gruppen. Denna flyttar sig till den tomma stolen. Den elev som nu 
får en tom stol till vänster om sig säger nu ett nytt namn. Eleven som har detta namn går nu 
och sätter sig på den tomma stolen och så fortsätter övningen (Erberth & Rasmusson, 2001). 
 
Bollen 
Deltagarna i gruppen sitter i en ring. Eleverna ska rulla en boll mellan varandra. Samtidigt 
som eleven rullar iväg bollen ska han/hon säga: Jag heter… och jag tycker om…, sedan Jag 
heter och jag tycker inte om…, sedan Jag heter… och jag skulle önska…  (Erberth & 
Rasmusson, 2001). 
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Samarbetsövningar 
 
Flytta stolar 
Längs ena väggen i rummet ställs stolar upp. Antalet stolar skall vara mindre än antalet elever 
i gruppen. De ska ställa sig på stolarna och några elever får då samsas om samma stol. Nu 
gäller det för eleverna att förflytta sig till motsatta väggen, stående på stolarna utan att röra 
vid golvet. Väl framme skall de placeras spegelvänt. Frågor att diskutera: Hur fungerade 
arbetet? Tänkte man på hela gruppen eller försökte man hoppa iväg själv på sin stol? 
Hjälptes man åt och såg till att alla kom med? (Erberth & Rasmusson, 2001). 
 
Gruppmålning 
Eleverna i gruppen får tillsammans lyssna på musik, gärna dramatisk musik som till exempel 
Bo Hanssons Trollkarlens hatt eller musiken till sagan om ringen. Sedan ska eleverna tyst 
tillsammans göra en gruppmålning och måla på samma papper. Efteråt förs en diskussion i 
gruppen om vad som skedde under målningen. Frågor att diskutera: Mutade man som elev in 
sig på var sin del av papperet, eller målades en gemensam bild? Blev någon elev arg på den 
andre för att de förstörde vad man själv hade gjort eller valde fel färg och så vidare? Varför 
blev man arg? (Erberth & Rasmusson, 2001). 
 
Tillitsövningar 
 
Föra-följa övningar 
I dessa övningar är det en elev som blundar och en elev som leder och dessa kan man utföra 
på många olika sätt. Exempelvis kan ledaren hålla den elev som blundar i handen, eller kan 
ledaren hålla båda sina händer på den elevens axlar som blundar eller kan ledaren tillsammans 
med blundaren röra sig fritt i rummet med sina fingertoppar mitt emot varandra (Erberth & 
Rasmusson, 2001). 
 
Gå efter viskningar 
Eleverna i gruppen står i en ring. En av eleverna står blundandes i ringens mitt. Genom att 
eleverna som står i ringen viskar dennes namn leds han/hon runt. Han/hon skall hela tiden gå 
åt det håll varifrån han/hon hör sitt namn viskas (Erberth & Rasmusson, 2001). 
 
Presentationsövningar 
 
Namnlek med rörelse 
Alla elever står i en ring och i tur och ordning säger de sina namn och gör samtidigt en 
rörelse. Alla upprepar tillsammans namnet och gör samma rörelse (Erberth & Rasmusson, 
2001). 
 
Namn-situps 
Eleverna i gruppen ligger på golvet i en ring med fötterna in i ringen naven i ett cykelhjul. En 
av eleverna sätter sig upp och säger: Hej! Jag heter… Alla sätter sig upp och säger i kör: 
Hej!… och dennes namn. Sedan lägger de sig ner igen och övningen fortsätter på samma vis 
tills alla eleverna har presenterat sig (Erberth & Rasmusson, 2001). 
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Bilaga 2 Övningar ur boken Livets spelregler 
 
 
Värdera och reflektera 
 
Heta stolen-övning 
 
Eleverna sitter på stolar i en halvcirkel. De ska sedan ta ställning för eller emot till de olika 
påståendena genom att resa sig. Reser man sig håller man med och sitter man kvar håller man 
inte med. Sedan ställer pedagogen följdfrågor utifrån hur de har svarat, så att eleverna får 
utveckla sina ställningstaganden.   
 
Alla har rätt att säga vad de tycker och tänker. 
 
Det är alltid lätt att säga vad man tycker och att stå för sin åsikt. 
 
Det är modigt att säga vad man tycker.  
 
Alla har rätt att sätta på sig vilka kläder de vill. 
 
Du tänker aldrig på vad andra kan tänka eller säga när du väljer vilka kläder du ska ha på 
dig. 
 
Om någon retas bör man säga till den som retas att sluta.  
 
Du säger alltid till om någon retas.  
 
Lärarna säger alltid till om någon retas. 
 
Om fler lärare var ute på rasterna skulle skolan vara tryggare. 
 
Det finns platser i skolan som känns otrygga.  
 
Ibland blir jag rädd för äldre elever. 
 
Ibland märker jag att yngre elever är rädda för oss som är något äldre. 
 
Det är de vuxnas ansvar att se till att barn alltid är trygga.  
 
Alla som går eller arbetar i skolan kan bidra till att det blir en trygg plats.  
 
 
Fyra hörnövning 
 
Man ställer en fråga till eleverna och anger samtidigt de tre givna svarsalternativen och ett 
öppet svarsalternativ. Varje hörn i rummet är ett svarsalternativ. När frågan är ställd svarar 
eleverna på den genom att ställa sig i det hörn av rummet som enligt deras åsikt, presenterar 
det rätta svarsalternativet. Sedan går pedagogen runt och ställer följdfrågor till eleverna i de 
olika hörnen.  
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Ex. På frågor som man kan ställa vid en fyra hörns övning. 
 
 

• Vad är det enligt dig, som visar att en person är trygg? 
1. Han eller hon är jämt glad. 
2. Han eller hon är alltid snäll. 
3. Han eller hon säger alltid vad han eller hon tycker.  
4. Öppet hörn (eget förslag) 

 
 

• Vem eller vilka är det som kan påverka en person att bli trygg? 
1. Personens föräldrar. 
2. Personen själv 
3. Personens kompisar.  
4. Öppet hörn (eget förslag) 

 
 

• Vad är det enligt dig, som visar att en klass är trygg? 
1. Man retas inte i klassen. 
2. Alla vågar vara sig själva. 
3. Alla i klassen är kompisar och kan leka med varandra. 
4. Öppet hörn (eget förslag) 

 
 

• Vem eller vilka är det som kan påverka att klassen blir trygg? 
1.   Klassens lärare 

 2.   Eleverna i klassen 
 3.   Elevernas föräldrar. 

4.   Öppet hörn (eget förslag) 
 
 

• Vad är det enligt dig, som visar att en skola är trygg? 
1. Man retas inte i skolan. 
2. Alla, även de yngsta eleverna, vågar säga vad de tycker och tänker.  
3. Alla, elever och vuxna, blir behandlade på samma sätt. 
4. Öppet hörn (eget förslag) 

 
 

• Vilka kan mest påverka att skolan blir en trygg plats för alla som vistas 
där? 

1. Eleverna i skolan. 
2. Rektor och lärarna. 
3. Föräldrarna. 
4. Öppet hörn (eget förslag) 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till pedagogerna 
 
 
 

Drama som en resurs (ett redskap) i klassen 
 

– för att skapa trygghet 
 
 
 
 
Intervjufrågor till pedagoger 
 
 
▪ Hur länge har du arbetat med drama i undervisningen?  
 
▪ Hur är din syn på drama i undervisningen? 
 
▪ Hur skulle du beskriva ditt arbete med drama? 
 
▪ Hur har du fått kunskaper om drama? 
 
▪ Vilken inverkan tycker du drama har på elevernas individuella 
trygghet? 
 
▪ Vilken inverkan tycker du drama har på gruppens/klassens trygghet? 
 
▪ Hur kan man använda drama som ett redskap för att öka tryggheten i   
 klassen/gruppen? 
 
▪ På vilket sätt tycker du att tryggheten har betydelse för lärandet? 
 
▪ Har du något mer du skulle vilja tillägga som betydelsefullt? Kopplat 
till drama/trygghet. 
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Bilaga 4    Intervju med lärare i årskurs fem på Waldorfskolan 

 
Denna klasslärare är lärare för årskurs fem på Waldorfskolan. Hon använder mycket drama i 
sin undervisning. Men utöver detta har hennes klass dramatjänster på Teatersmedjan i 
Karlshamn. Hela pedagogiken bygger på att drama är med som en viktig del i elevernas och 
klassens utveckling. Denna lärare var med i uppstartandet av skolan och känner sig trygg av 
att använda drama tillsammans med sina elever.  
 
 
▪ Hur länge har du arbetat med drama i undervisningen?  
 
– Det beror på vad man menar med drama… som enskilt ämne har vi inte haft det på schemat 
så länge. Waldorfskolan bygger ju mycket på drama överhuvudtaget. Allt som vi jobbar med 
här ska gestaltas i drama. Detta görs en gång i månaden på våra månadsfester och det väver 
man in hela tiden. Tanken är att eleverna ska lära sig med hjälp av alla sina sinnen och hela 
kroppen varje dag. Det är ju inte alltid bara drama då men… men det är viktigt. Drama ingår 
ju i en stor del i skolan. Jag har jobbat på en vanlig skola uppe i Norrland innan, sedan 
flyttade jag ner hit. Jag har alltid tyckt att det är viktigt med drama men inte kunnat använda 
det så mycket som här. Det här med att få ihop det sociala samspelet i en grupp, det är det 
svåraste… och det som alla lärare jobbar med tror jag i alla fall…då använder väl de flesta 
drama någon gång i alla fall.   
 
 
▪ Hur är din syn på drama i undervisningen? 
 
– Jag tycker ju drama är jätteviktigt och man kan nå mycket. Jag tror ju mycket mer på drama 
som en form att förstå det sociala samspelet och relationer, än att sitta och ha sådana samtal 
med små barn. Det har jag själv väldigt svårt för, fast man har oändliga samtal ändå. Att prata 
om vad som hände på rasten, ja då när Kalle fick bollen i huvudet så slog han Pelle och man 
sedan resonerar med dem. Jag tror det är jättesvårt för dem att tänka sig in i sina kompisars 
situationer i händelseförlopp genom ord. Särskilt på lågstadiet hos de små barnen. Men om 
man då gestaltar det med drama. Om man har olika problem i en klass, med att till exempel 
inte få vara med, passar det bra att göra olika dramövningar. Det är viktigt att spela upp, spela 
med alla de olika rollerna. Det är då ett bättre sätt att få in det, att verkligen känna sig in i det. 
 
 
▪ Hur skulle du beskriva ditt arbete med drama? 
 
Drama är ju ett sätt jag tror mycket mer på. Inom Waldorfskolan har man ju den synen att 
man på lågstadiet och mellanstadiet, mellan sju- till fjortonårsåldern, ska man försöka att göra 
all undervisning på ett konstnärligt sätt. Man ska tilltala känslan hos barnen och det kan man 
göra på olika sätt och drama är ju ett, istället för att ha det här abstrakta berättandet. Samtala 
och möten och sånt, men det ska man ju också ha. Det är samma som att berätta en berättelse 
som handlar om samma problemområde, är ju också på ett konstnärligt sätt. Där de mer kan 
leva sig in i det. Det man behöver arbeta med om man tänker på de sociala relationerna så är 
det olika i olika klasser. Men om det handlar om att få ihop klassen eller om det handlar om 
olika grupperingar i klassen så att alla inte kan vara med alla, då jobbar man med sådana 
övningar i drama.  Samarbetsövningar när man ska byta kompisar och kunna ta i alla. 
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Ibland så har man ju barn som knappt kan hålla varandra i händerna. Det finns massor av 
sådana övningar… men sedan så jobbar vi ju med det varje månad för att kunna gestalta det vi 
berättar om och läser om på månadsfesterna… och det gör man ju i form av teaterspel, dans, 
olika former av talgestaltning och med kroppen och musiken.  
 
 
▪ Hur har du fått kunskaper om drama? 
 
– Dels har det ju ingått i mina lärarutbildningar och sedan ingår det ju som en del i 
Waldorflärarutbildningen, inte just bara i drama utan sättet att gestalta det man jobbar med. 
Sedan läser man ju massor av sådan litteratur. Det finns ju massor av bra dramaböcker.  
 
 
▪ Vilken inverkan tycker du drama har på elevernas individuella trygghet? 
 
– Det betyder jättemycket. Det är ju mycket lättare att nå dem genom drama. För att skapa 
trygghet är det ju ett jättebra redskap.  
 
 
▪ Vilken inverkan tycker du drama har på gruppens/klassens trygghet? 
 
– Det är ju främst där man jobbar med drama. Det man ofta jobbar med är ju att få ihop 
gruppen och problemen som finns i gruppen.  
 
 
▪ Hur kan man använda drama som ett redskap för att öka tryggheten i   
 klassen/gruppen? 
 
– Det är genom alla sådana dramaövningar. Sen kan man ju också ha det som ett nöje, jag 
tänker med charader och massor med dramalekar som de upplever som nöje. Som samtidigt 
ger de en trygghet att man samtidigt vågar agera inför kompisarna utan att man tänker att man 
gör det. Man märker det hela tiden, främst på månadsfesterna då de blir säkrare och säkrare. 
De är inte särkilt rädda för att tala inför klassen eller göra något inför klassen. Det finns ju 
stunder då alla inte vill, det finns barn som vill sitta bredvid och titta på länge innan de vill 
vara med. Men just i de olika spelen till månadsfesterna brukar man alltid lyckas hitta någon 
roll som passar till alla barn. Det finns många barn som inte vill ha framträdande roller som 
inte vill synas mycket och sådant. Det går alltid att hitta en roll åt dem också. Barn som har 
svårt för det här att… alltså barn har ju massor av olika svårigheter… och vi har ju ganska 
många barn här med särskilda behov… barn som har svårt för att stå still och lyssna på de 
andra… kan få vara trummare och trumma rytmen under skådespelet. Det finns olika sätt att 
hitta någonting som alla kan göra… och är med.  När vi har månadsfester så försöker vi att 
alla ska vara med på något sätt. 
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▪  På vilket sätt tycker du att tryggheten har betydelse för lärandet? 
 
– Det är ju själva grunden. Det går ju inte i princip att lära ett barn som inte vågar och tror på 
sig själv. Självförtroendet och tryggheten hänger ju ihop på så sätt… och det är ju det man 
först måste jobba med. Vi lägger lika stor vikt eller betydelse… och barnen ska känna att det 
ska vara lika viktigt med alla dessa olika ämnen. Så hantverk har lika stor betydelse som 
svenska, matte och målning. Det finns ju alltid några saker som man kan vara bra på. Jag har 
flera barn som… eller man träffar ju ofta barn som kommer och är helt… känner sig jätte 
dåliga… det första dom säger är att jag kan inte räkna och jag kan inte läsa. Då har man bara 
fokuserat på det och att de inte kan. Och när de inte kan försöker man trycka ännu mer på det. 
Då får man börja med att jobba upp deras självförtroende. Så att de vågar försöka skriva och 
sådant. Kan man då vara duktigast på att måla och få de andras beröm eller beundran, eller 
vara den som kan lägga upp maskor åt fröken så… man kan stå i kö till den istället för att få 
sina maskor upplagda på sin sticka… få lite beundran så ökar självförtroendet. Och det är ett 
stort värde och då följer de andra med. Självförtroendet är ju det viktigaste av allt.  
 
 
▪  Har du något mer du skulle vilja tillägga som betydelsefullt? Kopplat kring 
drama/trygghet.  
 
– Jag tror vi har det enklare att skapa trygghet med våra små klasser… och jag tror att vi har 
det… just att vi har den synen att allt är viktigt. Och så har vi de hela dagarna… inte 
uppluckrat med olika ämnen hela tiden, utan periodundervisning. Det finns ju så många rika 
tillfällen för att väva in olika sätt att undervisa på. Vårt samarbete med Teatersmedjan tycker 
jag är fantastiskt, för att man får en annan vinkel på hur man kan göra. Bara vår teater nu som 
vi gjorde om S: t Martin… man är så van på något vis att göra... så som vi har gjort...men det 
är ändå olika varje gång. Men det är ändå mitt sätt att tänka. Man ska ha musik till, ramsor, 
verser och sånger som passar ihop och ett skådespel där alla har en varsin roll. Och så är det 
så häftigt att komma dit och göra på deras sätt. Ur en helt annan vinkel än jag, alla kan spela 
soldater först. Vi har främst önskat oss från dem arbete till månadsfesterna, den sociala 
kontakten och sådana övningar. Att lyssna på varandra har jag önskat också, just att kunna 
respektera och vara tyst andra när andra framträder och pratar eller vad som helst. Så det har 
jag bett dem att hjälpa oss med också. För det tycker jag är en av de stora svårigheterna. Vi 
har ju satsat på detta. Vi vill ju profilera oss dels på detta med drama och konst och sedan 
miljö och natur.  
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Bilaga 5      Intervju med lärare i årskurs fyra på Waldorfskolan. 

 
Denna klasslärare är lärare för årskurs fyra på Waldorfskolan. På Waldorfskolan har man 
drama integrerat i undervisningen. Men utöver detta har man anlitat dramatjänster på 
Teatersmedjan i Karlshamn. Hela pedagogiken bygger på att drama är med som en viktig del i 
elevernas och klassens utveckling. Läraren har dock inte jobbat på Waldorfskolan så länge.  
 
 
▪ Hur länge har du arbetat med drama i undervisningen?  
 
– Egentligen bara den här terminen… Jag har jobbat här i ett år innan. Men vi använder ju 
inte… det gör vi ju hela tiden… drama genom att vi spelar pjäser och deras skådespel och 
så… men inte pedagogiskt drama på samma sätt som jag känner det som pedagogiskt drama. 
Men visst arbetar vi med drama.   
 
 
▪ Hur är din syn på drama i undervisningen? 
 
– Det är jätteviktigt med drama. Att de vågar stå framför och vågar prata högt, vågar synas 
och ha fokus på sig själv, så det är jätteviktigt. 
 
 
▪ Hur skulle du beskriva ditt arbete med drama? 
 
– Nu har det mest varit att vi övar till våra månadsfester som är cirka tre gånger per termin. 
De heter månadsfester för att vi ska visa vad vi har gjort månaden som har varit. Då ingår 
alltid drama, eleverna sjunger och spelar. I våras har vi läst om Alice Tegnér, då sjöng vi 
hennes sång ”I Asarumsdalen”. Då var de ju personerna i den sången under tiden som de 
andra sjöng versen. Det jobbar vi ju med hela tiden... men veckan innan en månadsfest är det 
ju mer intensivt. Nu denna termin har vi ju varit på Lokstallarna och haft pedagogiskt drama 
en gång i veckan med personalen där.  
 
 
▪ Hur har du fått kunskaper om drama? 
 
– Jag hade ju en sådan kurs på lärarutbildningen med drama, musik och bild första våren. Sen 
hade vi en uppföljningskurs terminen efter eller året efter… minns inte riktigt. Jag har ju läst 
boken ”Att undervisa i pedagogiskt drama” och lärarna körde nästan rakt av de övningarna 
just från den boken. Sedan har jag fått en stor hjälp av kollegor här på Waldorfskolan.  
 
  
▪ Vilken inverkan tycker du drama har på elevernas individuella trygghet? 
 
– De blir ju säkrare på sig själva och får ett egenvärde på något sätt, tycker jag. Det blev 
särskilt tydligt när en pojke i klassen hade en av huvudrollerna i vårt S: t Martins spel som vi 
hade innan. Han hade utvecklats mycket och vågade stå upp och prata inför andra. Han växte 
otroligt.  
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Ett annat barn som aldrig vill redovisa och inte bli firad när han fyller år, han vill inte ha 
något fokus på sig själv alls. Han var så enormt duktig under spelet och stod rakryggad med 
ett sådant självförtroende. Han kände att han gjorde något ”vettigt” och det var inte bara fokus 
på honom. Så eleverna växer verkligen och vill ofta vara med till slut. Visst kan det finnas 
elever som inte vill och då tvingar vi dem inte. Det brukar ofta vara så att vi får lotta ut 
rollerna för att så många vill. Samma pojke har inte har så mycket kompisar... men nu har han 
fått en annan kompis som verkligen är pigg på det här och drar med honom...så det har varit 
en dubbel verkan… men han har mognat själv och har kommit fram till att han själv vill och 
det är helt underbart och se. Jag tittade lite extra på honom under spelets gång. Jag tror att 
drama har varit en stor del i hans utveckling. Men sedan kan han inte riktigt koppla det till 
vardagen i skolan när han ska redovisa.  
 
 
▪ Vilken inverkan tycker du drama har på gruppens/klassens trygghet? 
 
– De blir ju sammansvetsade. Det är ju inte alltid alla som är med i spelet, men alla är med på 
något sätt och till exempel sjunger. En mamma kom och pratade idag om att hennes son och 
några kompisar hade suttit och tränat tillsammans hela eftermiddagen… de blir ett 
sammansvetsat gäng. Jag tror ju drama har en stor inverkan på gruppens trygghet… men jag 
kan inte säga något specifikt och ta på något exakt… men det tror jag. Och jag kommer ju 
ihåg från mina egna dramakuser vad mycket det hände med oss… så det är jag fullständigt 
övertygad om. Men sedan kan man säkert få trygghet på annat sätt också… och det är inte 
alltid att de är jättetrygga, utan det finns slitningar emellan de också ju. Sedan vet inte jag om 
det beror på att det är en liten klass. Vi har ju många barn i särskilda behov. Men det är aldrig 
någon som tycker något utan de bara accepterar att hon vill inte prata, det bara är så. Vad det 
beror på vet jag inte, men jag tror att det här att man vågar göra bort sig och att det inte är hela 
världen om man säger fel utan att skratta… det tror jag.  
 
 
▪ Hur kan man använda drama som ett redskap för att öka tryggheten i   
 klassen/gruppen? 
 
– Genom att använda drama och olika dramaövningar. Så att eleverna tränar sig på att våga 
stå framför klassen och att de vågar prata högt, vågar synas och ha fokus på sig själv. 
 
 
▪  På vilket sätt tycker du att tryggheten har betydelse för lärandet? 
 
Det är det viktigaste. Är man inte trygg kan man inte lära sig något. Man ser ju på vissa barn 
som man vet har det jobbigt hemma. Eller om barn har fått reda på att föräldrarna ska skiljas, 
alltså de är ju inte här, de är ju hemma och undrar vad som händer hemma. De är ju otrygga 
för att de inte vet vad som ska hända, ska jag flytta, ska jag byta skola eller få nya kompisar… 
De sitter ju här med kroppen men de är ju långt borta. De är inte trygga och då kan de inte 
vara i skolan. Ett typexempel som jag har sett flera gånger… är du inte trygg… de här många 
barnen är ju…jag kan inte, det kan du visst det, prova så får du se. Nej jag kan inte, prova så 
får du se, ja men det blir fult, det gör ingenting, prova och se hur det blir. Och så provar de 
och så blir det…titta du kunde ju… Sedan infinner sig glädjen av att jag kunde. Då blir det ett 
trappsteg på vägen.  
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Nu kunde jag denna gång och nästa gång är det inte fullt lika mycket motstånd till att… jag 
inte kan … jo det kan du, du kunde ju förra gången, prova en gång till. Då provar de igen... 
och till slut vågar de…Vi har ett sådant barn…han är där nu att han inte kan men provar efter 
att jag säger: det vet du att du kan. Han har blivit tryggare hos sig själv, i sin egen uppfattning 
hos sig själv. Han har varit mobbad och har väldigt låg självkänsla och har fortfarande kvar 
det… men ändå har han kommit en stor bit på vägen. Innan frågade han hela tiden, vad ska 
jag göra där? Jag kan inte. Nu räcker det med att säga: Du kan… och sedan börjar han… men 
kan ändå fråga igen.  Han är trygg igen och kan mer än vad han kunde innan och då kan han 
också lära sig. Det är ju det viktigaste… sedan kommer allt annat därefter.   
 
 
▪  Har du något mer du skulle vilja tillägga som betydelsefullt? Kopplat kring 
drama/trygghet.  
 
Ja, många av våra elever behöver sociala berättelser när det har hänt någonting… för att förstå 
sin roll i en konflikt. Jag har aldrig provat det i denna klass, men är väldigt sugen på att prova. 
(Läraren tar fram ett papper och förklarar vad en social berättelse är genom att rita upp en 
situation). Här har vi Emma och här har vi Pelle. Vad hände? Pelle han blev ledsen och 
sparkade på en sten. Läraren sitter emellan och förklarar och ritar upp händelsen. Då ser 
eleverna till slut sig själva… det blev så här för att jag gjorde så här. Ofta barn med Asberges 
syndrom har svårt att se att de själva har gjort fel för att de inte riktigt förstår de sociala 
koderna… så då sitter man med det barnet… för det är ofta de som hamnar i konflikter… eller 
oftare ska jag säga. Men genom den sociala berättelsen får de upp sina ögon. Man ritar då en 
serie och i slutet kommer lösningen. Då har barnet själv kommit på varför/hur det blev fel och 
hur man själv kunde ha gjort istället. Nästan alltid kommer man fram till en lösning. Eleverna 
är väldigt medvetna och när de får det så här konkret så ser de det direkt. Men ute på rasten 
går det inte att reflektera för då tänker de inte på det, men om man sitter så här och frågar: 
Men vad gjorde du och vad gjorde Pelle? Vad hände sedan? Och så ritar man det. Våra 
konflikter löser vi när det händer. Men vi har även en resurs för våra fyror och femmor och 
det är ofta de som tar det. Jag har aldrig använt det här i klassen, utan det har min assistent 
gjort när det varit nödvändigt. På mitt förra jobb så hade vi en flicka som inte hade diagnos, 
men hon hade tydlig ADHD och hade svårigheter. Hon kunde lätt klippa till någon utan att 
förstå att det gjorde ont eller att det var dumt. Då gick fritidspedagogen in i klassen och 
hjälpte mig med henne. Min förra klass på den kommunala skolan var väldigt bökig. Vi var 
två lärare och två lärarkandidater och spelade ett spel kring hur eleverna i klassen betedde sig 
utan att säga någonting. Vi förde sedan en diskussion med eleverna vad som hade hänt och att 
de kände igen sig i spelet. Gjorde vi något fel? Och då svarade eleverna att man inte fick göra 
så. Då spelade vi upp spelet en gång till men tog bort just den händelsen. Då kom det upp mer 
saker som man inte fick göra och spelet fortsatte. Tyvärr fick jag inte se vilken effekt det hade 
för jag slutade där sedan. Jag har tänkt att jag ska prova det men det har inte behövts och jag 
har inte kommit dithän. Men det tror jag på. Och jag kommer ihåg att vi frågade på högskolan 
om man skulle ta ut just de barnen i konflikten. Och vi kom fram till att det skulle man inte, 
detta för att de inte skulle känna sig utpekade. Utan man ska ta andra elever. Då ser eleverna 
som har varit med i konflikten det tydligare. Det är viktigt att de själva kommer på lösningen 
och gärna de två som har varit med i konflikten. Och det känner jag att jag jättegärna skulle 
vilja använda. Vi arbetar ju väldigt mycket ihop med fyrorna och då blir det ju en större klass 
och då blir det svårare. Många ser drama som att det ska leda till ett skådespel, men det 
behöver det ju inte alls vara. Visst leder det ju ofta dit men vägen dit är lika viktig. Man kan 
ju ha bara den. Trygghetsövningarna är ju jätteviktiga i sig. Givetvis är det inte enbart drama 
som har gett eleverna trygghet. Men drama har varit en stor bit på vägen till tryggheten. 
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Bilaga 6     Intervju med förskollärare i förskoleklass till årskurs två 
 
Personen jag har intervjuat har arbetat som förskollärare i femton år på många olika skolor. 
För tre år sedan gick hon en extra kurs i pedagogiskt drama för att hon kände att hon behövde 
mer kunskap kring drama. När hon hade gått kursen kände hon att hon hade arbetat mycket 
med drama utan att ha vetat om det. Förskolläraren arbetar i en integrerad klass, förskolebarn 
till elever i årskurs två. Här använder de drama integrerat i undervisningen.  
 
 
▪ Hur länge har du arbetat med drama i undervisningen? 

 
– Egentligen ända sedan jag började… men mer medvetet nu i tre år. 

 
 

▪ Hur är din syn på drama i undervisningen? 
 

– Ett självklart redskap som är så enkelt att ta till för att få barnen att inspireras, att känna sig 
trygga som du säger, att man kan gömma sig bakom en handdocka. Man kan gömma sig 
bakom en roll och våga och sen kan man gå tillbaka till barnet och säga: ”Vad duktig du var, 
det var faktiskt du som höll i dockan!” och att stärka dem i det. Och även när man gör lekar så 
kan man ju använda det på ett mycket bra sätt att våga stå i centrum när man inte vågar det. 
Det blir mycket sådant. 
 
 
▪ Hur skulle du beskriva ditt arbete med drama? 
 
– Att det är så naturligt… att jobba hela dagen med drama i olika stunder att jag ibland inte 
kan urskilja… vad som är drama och inte. Det smälter in och det har blivit så naturligt för mig 
nu. Det kan vara allt ifrån att förtydliga för barnen eftersom de inte har svenska som 
modersmål, att använda kroppen, att spela upp en konflikt, att spela upp saker som jag vill att 
barnen ska ta med sig till dagen efter… till att medvetet gå in och försöka berätta något som 
jag vill att dem ska veta. Förtydligande av allt… Förtydligande i socialkompetens använder 
jag väldigt mycket drama, för det är här det uppstår problem hos elever många gånger. Det 
blir kulturkrockar, vad får vi göra hemma, vad vi får göra i skolan och vad får vi göra på 
fritids när ingen hör och kollar oss. 

 
 

▪ Hur har du fått kunskaper om drama? 
 

Dels har jag läst många böcker själv innan jag läste på Högskolan och en 20 poängs extra kurs 
i pedagogiskt drama. Visst har det varit små kurser jag har gått på och inspirerat mig, men det 
har också bara varit lite grann, några praktiska övningar. När jag läste pedagogiskt drama så 
förstår man hela innebörden i hur man kan lägga upp en hel lektion och använda det i 
pedagogiken. Kursen har gett mig jättemycket, både som människa och i min yrkesroll. 
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▪ Vilken inverkan tycker du drama har på elevens individuella trygghet? 
 

– Jag har ju märkt att det har stor inverkan på tryggheten… just att man till exempel börjar på 
en ny grupp. Att man lägger jätte mycket tid på att forma gruppen så att varje individ kan 
känna sig trygg. Och där måste man vänta ut vissa barn som det tar längre tid för att känna sig 
trygg. Och där kan man använda drama på ett mycket positivt sätt. Det kan vara en sådan 
enkel lek som till exempel fruktsallad. Eftersom vissa barn inte förstår svenska är lek reglerna 
lätta och följa. 

 
 

▪ Vilken inverkan tycker du drama har på gruppen/klassens trygghet? 
 

– Ja, det tycker jag mycket… Jag tycker att det påverkar dem, jag och två andra pedagoger har 
ju dramapass i veckan under social kompetens. Och där tar vi deras händelser och försöker klä 
det både i ord och med vårt kroppsspråk så förstår de ju på ett annat sätt. Det kan vara till 
exempel att, ja… med konflikter är det ju mest. Eller som vi hade när du (Eva) hälsade på oss 
så hade vi om läxor, hur viktigt det är att läsa läxor och att göra dem. Att man då har och det 
ligger hos eleverna ett val, eftersom de oftast har föräldrar som inte tar det ansvaret. 

 
 

▪ Hur kan man använda drama som ett redskap för att öka tryggheten i 
klassen/gruppen? 

 
– Det kan vara genom lekar. Det kan vara genom att man delar in barnen i grupper och dem 
får hitta på sagor tillsammans. Sedan använder man handdockor till exempel, det kan vara att 
man dramatiserar sånger. Och då öka tryggheten handlar till exempel om en sång… den 
sjunger man några gånger, sen kan man den om man dras med det i glädje. Och rätt vad det är 
så vågar man stå där och sjunga. Och det på något sätt öppnar upp. … Det är ibland svårt att 
förklara… 

 
 

▪ På vilket sätt tycker du att tryggheten har betydelse för lärandet? 
 

– Alltså om inte barnen är trygga så tar de inte in någonting. När jag började jobba här på 
skolan för fyra år sedan så märktes det ju jätte tydligt. För att man har liksom blockeringar i 
det sociala eller emotionella… och man måste komma in under det, innan man kan ta in, de 
kan inte koncentrera sig annars. Koncentration övar man jättemycket med hjälp av drama. Till 
exempel… ibland tar det flera veckor… ibland för att ett barn ska respektera en och att ett 
barn ska ta till en, våga fråga saker. Det handlar om trygghet, och man vågar inte släppa in 
någon innanför sitt revir. Och har man då det lite trasigt i sitt bagage så måste man skydda sig 
själv genom att inte vara tillmötesgående mot andra. Där övar man jättemycket tryggheten, 
annars kan man inte lära. 
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▪ Har du något mer du skulle vilja tillägga som betydelsefullt? 
 

– Barnen förstår ju ibland inte det här med drama, att det är ett begrepp utan det är bara något 
som finns i deras vardag, i till exempel leken och så. Där kan man ju gå in och dramatisera 
hemska saker, till exempel om det är någon som har dött eller om det är någon vars pappa 
sitter i fängelse, så kan man ju genom det våga närma sig de svåra ämnena i leken. Och det är 
ett sätt att använda drama. Vi har haft sådana annorlunda för mig då, ämnen där jag har 
kunnat använda det och haft stor nytta av drama. Man själv kan ju fastna … i hur ska jag 
hantera detta och ibland bara ta på sig en roll, är viktigt. Nu gör jag så här och det är min 
pedagogiska roll och tar på mig den rocken idag. Jag tror mycket på det här som du (Eva) är 
inne på, trygghet är viktigt. Jag tror mycket på att tryggheten har betydelse, att bli sedd kan 
man öva mycket i med drama. Drama är mitt verktyg! 
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Bilaga 7       Intervju med fritidspedagog i årskurs förskoleklass till årskurs två 

 
Personen som intervjuades arbetar som fritidspedagog i skolan och hjälper till i en integrerad 
klass, förskola till årskurs två. På denna skola har eleverna drama endast en gång i veckan och 
då tillsammans med en dramapedagog och en specialpedagog som har kunskaper kring drama.  

 
 

▪ Hur länge har du arbetat med drama i undervisningen? 
 
– Just nu gör vi inte det. Eftersom det är andra lärare som går in och använder drama i 
klassen. Och detta har pågått en liten bit in på höst terminen. Vi ville ha någon annan som 
gick in i klassen om samarbetsproblem i större gruppen. Annars har jag använt mig av drama i 
samarbetssyfte, kan man säga och lära känna syfte. 

 
 

▪ Hur är din syn på drama i undervisningen? 
 

– Jag tycker det är väldigt bra… för att man tränar dels på att tro på sig själv, våga, man lär 
känna sig själv och de andra och att man fungerar i gruppen, kan man säga.  
 
 
▪ Hur skulle du beskriva ditt arbete med drama? 

 
– Exempelvis göra som förra året hade vi en grupp på sex åringar och årskurs två. Då gjorde 
vi så att vi hade fyra kort med händelser och eleverna blev indelade i grupper. Och så skulle 
man (eleven) dramatisera händelserna på korten, sedan utvecklade vi det. Så i början kanske 
eleverna bara gjorde, sedan vidare skulle man säga någonting sen till slut skulle alla säga 
någonting. Sedan skulle de andra se om de förstod vad de gjorde. Detta var då under 
svenskan. 
 
 
▪ Hur har du fått kunskaper om drama? 
 
– Ja, jag läste ju drama på Högskolan. Sedan gör man ju, eller jag pratar mycket med kroppen, 
dels nu så är här barn som inte kan svenska språket. Att förmedla med drama är ett bra sätt. 

 
 

▪ Vilken inverkan tycker du drama har på elevernas individuella trygghet? 
 
– Jag tror självförtroendet stärks. Man ser när man kommer som sex åring och när man slutar 
som en andra årskurs elev, vilken skillnad det är. När man ideligen tränar på det här med att 
våga säga och prata i grupp, att våga agera i grupp. Och vi tränar mycket på det här med att 
redovisa och sådant, också enskilt och i grupparbeten. Hela livet går ut på det… att plocka 
bort rädslan. Och detta är en ypperlig ålder att göra det på… med dramaövningar, för då 
stärker det… Det blir då inget konstigt att redovisa.  
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▪ Vilken inverkan tycker du drama har på gruppen/klassens trygghet? 
 

– Jag tycker nog att… samarbetet blir bättre kan man säga… mer harmonisk grupp för att 
samarbetet är bättre. Nu när vi jobbar med drama är det för att samarbetet ska bli bättre, det 
blir det också. Vissa stunder kommer vi på känsliga områden, men då är drama också bra att 
använda och bearbeta. 
 
 
▪ Hur kan man använda drama som ett redskap för att öka tryggheten i 
klassen/gruppen? 
 
– Vi har ju jobbat med drama utifrån ett… arbetsmaterial som heter Lions-quest. Och det är ju 
att stärka självförtroendet med olika roliga och trevliga övningar. Men samtidigt övningar där 
man även lär sig få säga vad man tycker. Och detta arbetsmaterial är ju för förskolebarn och 
barn ända upp till årskurs tre. Sedan finns det för äldre barn också. Syftet till slut är ju att man 
ska våga säga nej… men det är många övningar innan dess. Men det blir ju att stärka sig själv, 
fungerar det bättre. 

 
 

▪ På vilket sätt tycker du att tryggheten har betydelse för lärandet? 
 

– Detta tycker jag nästan är punkt ett. För känner man sig inte trygg, då tar man inte in 
kunskap. Så det är ju der första vi jobbar med när man kommer in som ny i klassen, att känna 
sig trygg i gruppen i alla fall med någon i gruppen. …Jag tror inte man lär sig om man inte 
trivs… 
 
 
▪ Har du något mer du skulle vilja tillägga som betydelsefullt? 
 
– Man får inte glömma bort drama ämnet. … Samarbetsövningar, våga säga vad man tycker. 
Så drama är ju så brett på något sätt och man kan få in det i många ämnen. Och man som 
lärare ska inte skippa drama… Ibland har man drama som ett eget ämne men att man inte 
glömmer ta in drama i de andra ämnena också, för olika syften. Just de här korta övningar, för 
de orkar inte mera. Här har vi sett förändringar då eleverna vågar säga mer vad de tycker och 
tänker och vi ser att vi kan diskutera mer.  
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Bilaga 8 Lästips - Metodböcker med drama för att stärka tryggheten i en klass 
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Vi vill slutligen ge tips på läromedlet Lions–Quest ”Tillsammans”. Det vänder sig till barn 
och ungdom från förskoleklass till och med årskurs nio. Materialet vänder sig också till 
föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till den senaste läroplanen för 
grundskolan, Lpo 94. 
 


