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Syftet med detta utvecklingsarbete är att se om drama kan användas som verktyg i 
skolan för att stärka grupp och individ. Vi har tagit hjälp av en årskurs ett och 
tillsammans med eleverna har
Övningarna fokuserar på eleverna som individer, på stora och små grupper, samt på 
trygghet. Vi har utgått från några påståenden som eleverna svarat på för att se vad de 
själva tycker om det egna jaget och 
centrala begrepp som speglar det vi gjort i detta arbete. Avslutningsvis kunde vi se att 
klassen fick en starkare samarbetsförmåga, samt att eleverna faktiskt kunde njuta av 
att stå i centrum även om de ti
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Inledning 
Vi har valt att arbeta med dramaövningar på ett lekfullt sätt för att stärka både 
individen och gruppen. I dagens samhälle är det väldigt viktigt att kunna framhäva 
sig själv och stå för sina åsikter. Av egna erfarenheter vet vi hur jobbigt det kan vara 
att stå framför en grupp människor och förmedla någonting. Vi vet även hur viktigt 
det är att kunna samarbeta och ha en gemenskapskänsla med klasskamraterna i 
skolan. Lågstadiet är väldigt avgörande för hur resterande skoltid ska bli. Känner jag 
mig utanför och åsidosatt finns risken för att detta ska följa mig genom hela 
skoltiden, vilket gör att skolan kan vara kämpig och en otrygg plats att vara på. 
Genom att ha en bra gruppdynamik i klassrummet och elever med starkt 
självförtroende kan skoltiden däremot bli en lustfylld plats där eleven får med sig 
goda erfarenheter och lärdomar. Genom trygghet i guppen får eleverna tillfälle till 
ökad personlighetsutveckling. Alltså betyder gruppen väldigt mycket för den 
individuella utvecklingen. Genom att tidigt stärka självkänslan och 
samarbetsförmågan kan detta komma naturligt för eleverna. Vi har valt att fokusera 
på dramaövningar som kan hjälpa eleverna bygga upp ett samarbete, en trygghet 
samt den egna självkänslan. Att de känner att jag klarar av det här och andra tycker 
att det jag gör har betydelse. Vi är dock medvetna om att för att få ett önskat resultat 
bör detta göras under en längre tid, förslagsvis under en hel termin.  
 

Syfte 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att se om drama kan användas som verktyg i 
skolan för att stärka grupp och individ. 

Litteratur 
 

Drama 

Enligt Sternudd (2000)  sker dramapedagogik genom att en grupp utför något 
tillsammans via fiktiva situationer. Olika tidsepoker, miljöer och roller används för 
att skapa något som inte behöver betyda att det är verkligt. Genom någon som leder 
deltagarna inom området kan andra människor tillsammans skapa en sådan 
situation. Genom både ord och gester kan eleverna reflektera över känslor och 
uttryck. Dramapedagogiken medför även att eleverna får ta del av och ta hänsyn till 
andra människors synsätt då de synliggörs genom illustrationer.  
 
Rasmusson och Erberth (2008) skriver att eleverna genom drama får en förståelse 
för andra människor och kan leva sig in i andras roller genom att framträda och 
agera, vilket i sin tur även leder till att eleverna själva vågar mer. Författarna berättar 
även vad eleverna själva säger att de lär sig av drama, och detta är bland annat att 
självförtroendet och identiteten stärks. De skriver även om hur drama år 1977 blev 
definierat av en grupp pedagoger. De kom fram till följande definition som gäller än 
idag: 
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DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 
DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, Improvisationer och andra 
teaterformer  
DRAMA är ett skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet  
DRAMA är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor  
DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande  
DRAMA tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen 
och sociala verklighet  
DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap  
DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället (s.28). 

 

Rasmusson och Erberth (2008)  skriver vidare om att just värderingsövningar och 
forumspel har visat sig vara lämpliga metoder för att låta eleverna ta ställning till de 
olika värderingar och intryck de möter i vardagen.  
 
Rasmusson och Erberth (2008) skriver att elever som arbetar med olika 
dramaövningar, så som improvisation och rollspel, utvecklar sin fantasi och 
uttrycksförmåga. Då detta sker i grupp utvecklas även deras samarbets- och 
kommunikationsförmåga samt deras egen förmåga att ta ställning. Drama ingår i de 
estetiska uttrycksformerna som bild, musik dans och poesi, och författarna menar att 
dessa uttrycksformer är ett sätt för dagens elever att bearbeta alla högteknologiska 
och massmediala intryck som finns i dagens samhälle.  I läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (utbildningsdepartementet 2011, s 10) står 
det: ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 
dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet.” Rasmusson och Erberth (2008) skriver att eleverna i dramagrupper till 
en början kan känna sig väldigt osäkra, vilket medför att läraren måste arbeta för att 
skapa en trygghet i gruppen där var och en känner sig bekväm och accepterad. 
Rädslan för att misslyckas och göra bort sig måste ganska snart arbetas bort, vilket 
kan göras med hjälp av kommunikationsövningar. Dessa övningar går ut på att 
eleverna lär sig att lyssna och samspela tillsammans i gruppen, samt att de stöttas till 
att våga uttrycka sig.  
 
Gruppen 

I Lgr 11 står det: ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som 
ger trygghet och vilja och lust att lära” (s.10). Goldinger och Magnusson (1988) 
skriver att då ett barn är sex till sju år gammal är det dags att börja skolan, vilket 
innebär att han/hon måste bli självständig och finna en plats i den nya 
kamratgruppen. Vid tio – elva års ålder uppnås en viktig del i gruppmognaden hos 
barnet då han/hon kan vara med och fatta gruppbeslut genom att ta ett steg tillbaka 
från egocentriciteten och inte låta sin egen vilja styra helt och hållet. Goldinger och 
Magnusson skriver vidare att i åldern sju till nio år utvecklas förmågan till ömsesidigt 
tänkande hos barnen, vilket innebär att de införlivar förmågan att känna empati och 
kunna leva sig in i andra människors tankar och känslor. Denna utveckling är en av 
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de viktigaste redskapen för att kunna samarbeta tillsammans i en grupp. Andra 
viktiga redskap för gott samarbete är självklart respekt och förståelse för regler. 
Klimatet i gruppen spelar sedan en stor roll för hur samarbetet fungerar. Spänningen 
som ofta finns då personer befinner sig bland andra människor, avtar om de känner 
sig accepterade. I en grupp med ett gott stödjandeklimat arbetar deltagarna 
tillsammans med eventuella problem som skall lösas och en ”vi” känsla uppstår.  
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) beskriver barns samlärande 
utifrån Piagets samt Vygotskijs synsätt. Piaget menar att barnen lär sig av varandra 
på grund av att de har lättare att ta till sig informationen dem emellan för att de inte 
använder några svåra ord eller beskrivningar när de vill ha något sagt. Piaget 
beskriver decentrering, vilket innebär att ett barn tillägnar sig ett annat barns 
perspektiv. Om barnen inte har samma synsätt kan det leda till en kognitiv konflikt. 
Den kognitiva konflikten i sin tur ger barnet insikt i att alla inte tycker lika. Detta 
medför att barnet vill pröva sitt argument mot andra människors syn för att se vilket 
värde argumentet har. Vygotskij menar att barnen både lär mer samt bättre om de lär 
tillsammans med andra som har mer kunskap om ett specifikt område. Imitation av 
andra människor är något som Vygotskij anser leder till ny kunskap som barnen tar 
till sig.  
 
Åberg (1994) skriver att skolklasser och andra grupper kan se väldigt olika ut vad 
gäller tillexempel gruppdynamik och klimat och detta kan vara avgörande för 
elevernas skolarbete och trivsel. Denna miljö skapar eleverna tillsammans genom 
bland annat känslan och de förväntningar de har för och på varandra.  En grupp ger 
möjlighet till närhet och gemenskap, men det finns även risker för att utstötning och 
mobbning kan förekomma. Alla som tillhör en grupp har en egen roll, den kan vara 
tilldelad medvetet eller omedvetet, med tillhörande förväntningar. Denna roll formar 
elevernas beteende och följer dem under skoltiden. Det är idag väldigt vanligt att 
skolklasser görs om vid årskursbyten, för att ge eleverna en chans att inta en annan 
roll i en ny grupp. Åberg menar även att grupptrycket kan påverkas av bland annat 
samhörigheten i gruppen och självkänslan hos eleverna.  
 
Goldinger och Magnusson (1988) skriver att skolklassen är en så kallad formell 
grupp, vilket innebär att det är en grupp som bildas av någon utomstående utan att 
gruppmedlemmarna själva behöver ha någonting gemensamt. Denna grupp har dock 
ett särskilt syfte, till exempel att lära sig läsa och skriva, och det är ett krav för 
deltagarna att vara med. Antalet medlemmar i en formell grupp spelar inte så stor 
roll, men det finns ofta normer och regler i dessa grupper som talar om hur 
medlemmarna skall vara. Idag fungerar inte skolklasserna som en formell grupp till 
fullo, utan barnen har gjort det till en så kallad samlevnadsgrupp, eftersom de lever 
en stor del av sitt liv i denna grupp.  
 
Williams m.fl. (2000) beskriver en dold sida av klassrummet som är svår att se både 
för utomstående men även för medlemmarna, nämligen de normer och värden som 
styr inom rummet; den kultur som bestämmer både hur eleverna ska tänka och 
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känna. För att upprätthålla en social miljö i klassrummet är det viktigt att bygga en 
grogrund för lärandet och varje elevs personliga utveckling. Goldinger och 
Magnusson (1988) skriver att vuxna i klassrummen ofta talar om stökiga elever, och 
inte riktigt vet hur de skall lösa situationen mer än att det är för stora klasser. Felet 
kan dock, enligt Goldinger och Magnusson, vara att klasserna är en blandning av 
formell- och informell grupp. Någon utomstående har föst ihop en klass, för att 
eleverna sedan själva ska välja varandra när smågrupper ska bildas i grupparbeten, 
på idrottstimmar och så vidare. Just sådana situationer är väldigt otrygga för eleverna 
eftersom en del blir valda först och andra kanske inte alls blir valda, vilket gör att 
tryggheten ständigt står på spel.  
 
Wahlström (1993) beskriver vad trygghet innebär för ett barn i skolan, att han/hon 
vågar stå för sin åsikt och dela med sig av den till andra oberoende av vad den andre 
personen tycker om den. Barnet skall våga ta egna beslut och prova nya saker som 
kan kännas skrämmande, se sina bra och mindre bra sidor samt acceptera dem. 
Vidare beskrivs även hur barnet skall våga synliggöra sina önskningar och våga 
lyckas, att se andra människor men även sig själv och lyssna till andras åsikter utan 
att inta en försvarsställning. Wahlström beskriver hur eleverna kan arbeta med att 
stärka tryggheten i gruppen men det gynnar även elevernas självförtroende, 
ansvarstagande samt klimatet där inlärningen kan ske i en positiv miljö. Det är viktigt 
att diskutera med barnen om hur de lyssnar på varandra och beter sig mot varandra 
under olika övningar. Det handlar inte bara om att vara tyst när någon vill förmedla 
något utan att visa ett aktivt lyssnande där det som personen vill framföra faktiskt 
betyder något för dig. Malten (1998) beskriver varför det är så viktigt för oss 
människor att kommunicera, grunden ligger i att vi måste få utlopp för våra känslor 
och även våra tankar. Genom kommunikation skapas gemenskap och ett samband 
med vår omgivning. Författaren beskriver att kommunikation tycks vara ett 
nödvändigt verktyg för den mänskliga överlevnaden. Kommunikationen sker 
intellektuellt, emotionellt samt socialt. Den sociala delen leder till att vi kan känna 
oss tillfreds med oss själva och bygga nära relationer till varandra 
 
Åberg (1994) skriver om vad som kännetecknar en väl fungerande klass, vilket bland 
annat är att eleverna känner sig accepterade och att de duger som de är. Även känslan 
av att bli lyssnad på, känna att mina upplevelser och åsikter är viktiga för de andra 
medlemmarna samt att pröva på egna idéer har en stor betydelse för 
klassrumsklimatet. Wahlström (1993) skriver även att det är viktigt att arbeta med 
känslor och samtala om dem, låta eleverna själva sätta ord på det som de känner. 
Genom att samtala om uppförandet då övningarna genomförs får eleverna ta till sig 
och inta andra människor perspektiv, det betyder att alla är medvetna om att inga 
tråkiga miner eller gester skall uttryckas. Vidare beskrivs även rätten att avstå som 
något mycket viktigt där eleven själv måste få känna trygghet och veta att det är de 
själva som bestämmer. Åberg (1994)skriver att stämningen i en fungerande grupp är 
avslappnad där medlemmarna känner sig accepterade av varandra och kan 
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samarbeta med vem som helst trots eventuella olikheter. Lek kan locka fram 
spontanitet, fantasi och gemenskapskänslor hos människor långt upp till vuxen ålder.  
 
Individen 

Goldinger och Magnusson (1988) skriver att ett barn som är i åldern sju till tolv år 
befinner sig, som författarna kallar det, ” i de sociala åren”. Under den här tiden får 
barnet öva på att bli en ansvarstagande samhällsmedborgare, och bör samla på sig 
kunskaper och erfarenheter inför det kommande vuxenlivet. De menar att det är 
under just den här tiden som människan skaffat sig en bekräftelse på vem just ”jag” 
är samt att detta ”jag” duger. De som inte får känna av att de duger riskerar att 
drabbas av mindervärdeskänslor och just känslan av att inte duga kan följa personen 
långt upp i vuxen ålder. Auno och Brandelius- Johansson (2002) skriver att 
självförtroendet och den självbild eleverna har ligger till grunden för allt arbete med 
andra ämnen i skolan. Genom att arbeta med elevernas självförtroende och självbild 
kan de lära sig att de kan påverka sin situation själv, de får en positiv självbild och lär 
sig hantera sina mindre bra sidor. Självförtroende beskriver författarna handlar inte 
bara om att synas och höras, det handlar om att framhäva de saker i livet som 
människan är bra på eller klarar av. Alla elever är olika och måste mötas där de 
befinner sig, ett mål för en elev är inte desamma som för en annan. Uppmuntran 
beskrivs som en viktig del i utveckling hos eleven, är det en elev med dålig självbild 
måste vi hjälpa denne att få upp ögonen för allt som han/hon gör bra. Det finns 
många möjligheter inom en skoldag att ge denna uppmuntran och berömma elever. 
Arbetet med självförtroende samt självbild är något som skall genomsyra 
undervisningen.  
 
Wahlström (1993) skriver om självförtroendet hos barnet där levnadssituationen inte 
spelar någon roll utan vilket relation han/hon har till sin omgivning. Det är kvalitén i 
relationen som utgör den största biten av hur han/hon ser och känner på/om sig 
själv. Det finns även andra ord som är liknande där en indelning av dessa beskrivs 
som följande: självkänsla är när jag anser att det är någon som ser mig och jag känner 
att jag är någon. Detta stärks genom att jag blir sedd och hörd samt blir bekräftad för 
den jag är. Men genom att andra tar avstånd från mig eller jag blir bestraffad minskar 
min självkänsla. Självtillit betyder att jag tycker att jag är okej och att jag är 
tillräckligt bra precis som jag är, min självtillit ökar genom uppskattning av mina 
egenskaper. Men självtilliten kan även försvagas genom att jag får uppgifter som jag 
anser vara enklare än det jag klarar av. Även vid förekomst av mobbning eller 
kränkande behandling minskar självkänslan. Självförtroende beskrivs som något jag 
tycker att jag kan eller något som jag klarar av att göra. Det ökar genom ansvar och 
utmaningar som jag tar mig an men minskar genom kritik. Ahlgren (1991) skriver 
däremot att det är svårt att skilja på begreppen självvärdering, självkänsla, 
självrespekt och självförtroende. Dock handlar alla begreppen om hur en individ ser 
på och känner för sig själv. Wahlström (1993) ställer frågan om skolan arbetar med 
att höja självförtroendet hos de barn som ännu inte har något, eller om de fokuserar 
på att stärka det hos dem som redan byggt upp ett.  
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Även Goldinger och Magnusson (1988) skriver att andras uppfattning om oss 
påverkar vår egen självuppfattning, allra helst hur vi väljer att värdera oss själva. 
Tillsammans med andra människor bygger vi upp vår egen självrespekt – eller 
raserar den. Ett barn tillbringar mycket tid i skolan, nästan varje dag under nio års 
tid, där han/hon söker svar på frågan; vem är jag och vad har jag lärt mig. I Lgr 11 
står det: 
 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. 
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. (s. 10). 

 
Goldinger och Magnusson (1988) skriver att vägen till en människas snällhet ligger i 
att denne kan se sitt eget och andras värde, samt kan leva sig in i andras situationer.   
Självständighet är viktigt för alla och sökandet efter detta följer oss genom hela livet. 
Det handlar om att växa och förändras, vilket innebär att våga ta risker och släppa det 
som är tryggt sedan tidigare. Lamer (1991) beskriver hur samspelat mellan barnen i 
gruppen har betydelse för det enskilda barnets utveckling. Genom ett gott klimat i 
gruppen kan barnet utveckla en god självbild. Det är viktigt att arbeta med hur barn 
ger bekräftelse till varandra, vilket påvisas betyda lika mycket för individen som en 
direkt uppmuntran. Personlighetsutvecklingen beskrivs ske i samråd med 
kommunikationen i barngruppen. 

 

Metod 
 

Vi har under detta utvecklingsarbete arbetat med olika dramaövningar. Under åtta 
tillfällen har vi genomfört flera planerade aktiviteter som bygger på att stärka 
gruppen och individen. Vi har arbetat tillsammans med klassen två gånger i veckan, 
där ena passet är 60 minuter och det andra 50 minuter. Övningarna är varierande för 
att fokus både ska ligga på eleven och gruppen, samt att det ska finnas någon övning 
som passar alla. För att dokumentera våra övningar har vi använt oss av 
observationer samt loggbok. Observationerna har utförts genom att en av oss har 
utfört aktiviteten och den andra har då observerat men även stöttat den som utfört 
aktiviteten. Stukát (2005) beskriver att observationer är bra för att de är konkreta och 
direkt tagna ur den situation som observerats, det kan dock vara negativt att det är de 
yttre förhållandena som observeras och antecknas, alltså det som utförs och inte den 
bakomliggande tanken eller känslan. Vi valde därför att samtala och diskutera mycket 
med barnen efter varje avslutat tillfälle. För att komplettera våra observationer 
använder vi oss även av en loggbok. Bjørndal (2005) menar att loggboken används 
som ett medel för att reflektera och analysera det som skett under arbetspasset. 
Genom loggboken ges en djupare förståelse av olika handlingar. Vi använde 
loggboken som ett verktyg för våra planeringar och reflektioner. Innan övningarna 
har vi tillsammans utformat ett mål med övningarna och vilket syfte de har. Sedan 
har vi skrivit ner våra reflektioner efter avslutad aktivitet för att se hur det gick. Vi 
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valde att skriva loggboken var och en för sig för att kunna jämföra våra upplevelser 
och tankar. Vid arbetets början hade vi även i åtanke att använda oss av kamera eller 
videokamera. Detta valde vi att avstå ifrån eftersom vi ansåg att eleverna kunde bli 
oroliga av detta. Vi ansåg även att dokumentationerna gav oss tillräckligt med 
material. 

 

Etiska principer 

Vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 
genom att vi noggrant poängterat att deltagandet i detta projekt är helt frivilligt och 
ingen behöver känna press på att vara med samt att de får avbryta övningarna när de 
vill. Vi har använt oss av fiktiva namn i texten för att inte utlämna någon personlig 
information. Vi har även lämnat ut ett missivbrev till barnens föräldrar där de gett 
samtycke för våra övningar genom underskrift där information om att detta arbeta 
endast kommer att användas av oss som genomför aktiviteterna står beskrivet. 
  

Urval 

Vi har valt att utföra aktiviteterna tillsammans med en årskurs ett som består av 22 
elever. Skolan vi arbetar med är en liten grundskola med årskurserna F-5. Vi har valt 
att arbeta i en etta för att eleverna skall dra så stor nytta som möjligt av våra övningar 
eftersom de förhoppningsvis kommer att gå i samma klass under lång tid framöver. 
Denna specifika etta valdes även för att vi sedan tidigare känner barnen från VFU-
perioder. 

Planering, genomförande och analys 
 
Genom att vi kombinerar rubrikerna ”planering”, ”genomförande” och ”analys” anser 
vi att övningarna framställs mer tydligt. Vid övningen presenteras reflektionen och 
analysen i anslutning till genomförandet, vilket vi tycker ger beskrivningen ett 
djupare innehåll än om utförande och analys hade separerats till skilda kapitel. 

Aktiviteterna kommer att utföras i deltagarnas klassrum, som är traditionellt 
möblerat. Detta kommer att begränsa svängrummet en aning, men vi anpassar ytan 
efter bästa förmåga från gång till gång. Vi anser att det är viktigt att fånga in 
elevernas tankar och känslor efter varje tillfälle för att de skall känna trygghet. Under 
första mötet med eleverna kommer de få ta ställning till olika påståenden (se bilaga) 
för att ge oss en inblick i hur den enskilda eleven upplever gruppdynamiken och sin 
självkänsla. De kommer att få rita en cirkel vid instämmande och triangel vid icke 
instämmande. Vi kommer att läsa påståendena högt i helklass för att försäkra oss om 
att alla elever förstår påståendena och sedan låta eleverna rita den figur som de anser 
stämmer bäst in. Vi tycker att vi lättare kan planera aktiviteterna utefter de behov 
som finns i klassen genom dessa åsikter. Vi har valt att arbeta med övningar som 
fokuserar på stora och små grupper, samt individen själv. Dramaövningarna har vi 
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hittat i Gunilla O. Wahlströms bok Gruppen som grogrund (1993), samt på lektion.se 
och genom egna erfarenheter. Vi har dock valt att modifiera vissa av övningarna för 
att anpassa dem till vår grupp. 

Tillfälle 1 

Vi kommer att starta dagen med att presentera oss och berätta om att vi skall utföra 
olika dramaövningar tillsammans med klassen. Vi kommer att fråga eleverna om 
deras tidigare erfarenheter samt deras förväntningar på aktiviteterna. 
 
Från äpple till groda 

Övningen börjar med att ledaren håller i ett äpple, men i samma stund som det skall 
skickas till personen bredvid förvandlas det till en groda. Eleven som tar emot grodan 
ska förhålla sig till denna och får forma sin händer så att den inte kan smita. 
Övningen fortsätter med att eleven som fått grodan skickar något nytt vidare till 
nästa person och så vidare. Övningen vi valt att utföra är en lustfylld övning med 
mycket fokus på fantasin hos barnen. Vi anser att denna övning visar att drama kan 
användas på ett lekfullt vis och att det är en övning som kan introducera drama för 
eleverna.  
 
När eleverna sätter sig i ringen delas klassen direkt upp i två olika delar, tjejerna 
sätter sig på ena sidan och killarna på den andra. Vi börjar med att ledaren håller ett 
stort rött fantasiäpple i sina händer. Eleverna hänger med och säger att de ser det. De 
hjälper till att beskriva det och säger att det smakar gott och att det är ett speciellt 
äpple. Sedan visar ledaren en fantasipenna som eleverna hjälper till att beskriva. De 
säger att den är av guld och att det går att skriva hemliga meddelanden med den. 
Denna penna får eleverna ta hjälp av ifall de har svårt att komma med egna idéer.  
När leken börjar försöker eleverna att hitta på saker som fångar kamraternas 
uppmärksamhet, tyngre och tyngre bowlingklot, otäcka djur eller äckliga saker. En 
pojke får en jättestor hårig spindel, han kastar sig bakåt och skriker rakt ut så högt 
han kan. Gruppen skrattar tillsammans och hälften ligger dubbelvikta på golvet. En 
annan pojke skickar “en pingvin med kniv som kommer att hugga dig” till en annan, 
han i sin tur fångar upp den i näst intill samma stund och utbrister ”och jag skickar 
den vidare” med ängslig röst. Barnen visar hänsyn till varandra men glider ibland in 
på sitt eget spår, vad de ska visa eller vad de precis visat.  
 
Vi kan se att barnen njuter av varandras sällskap och får använda sin fantasi så 
mycket som de själva vill. Vi anser att barnen i klassen var pigga på att vara med och 
det var ingen som avstod eller valde att skicka en penna. Att ingen skickade en penna 
vara något som vi reagerade på för det brukar alltid vara någon som vill använda den. 
Detta ser vi som något positivt och påvisar att barnen i den här klassen vill vara med. 
Vi hade även bestämt oss för att låta barnen själva styra leken utan några 
begränsningar. Genom att ge dem ansvar tror vi att de klarar av att hålla leken i styr. 
Åberg (1994) beskriver att leken kan stimulera fantasin och påhittigheten och att det 
är viktigt att få prova på saker och känna att det som jag gör har betydelse och att 
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andra bryr sig om det. Äpple till groda tycker vi är en lek som stimulerar barnens 
fantasi och samtidigt ger dem känslan av att stå i centrum då de andra lyssnar på vad 
de har att säga.  
 
Pantomim 

Övningen går ut på att ledaren viskar en känsla till grupp ett som tillsammans 
diskuterar och kommer överens om hur en sådan känsla kan avspeglas. Sedan ska de 
gemensamt vända sig om och gestalta denna känsla för den andra gruppen, som i sin 
tur ska gissa vad de illustrerar. Tanken med denna övning är att eleverna ska känna 
på hur det är att samarbeta eftersom alla i gruppen måste vara överens och göra 
samma illustrationer, samt att de får känn grupptillhörighet.   
 
Klassen delas in i två grupper genom att vi räknar ett – två – ett – två, alla ettor är en 
grupp och alla tvåor är en grupp. Vi delar in grupperna på detta sätt för att se hur de 
arbetar med andra personer än sin bästa kompis. Vi vill även undvika all form av 
utanförskap och känslan av att bli bortvald, vilket kan uppstå om eleverna själva får 
dela in sig i grupper. Precis som Goldinger och Magnusson (1988) skriver är risken 
stor att någon elev känner sig bortvald då gruppindelningar görs av eleverna själva 
och någon blir vald sist eller i värsta fall inte alls. Vissa blir missnöjda med 
indelningen till en början, medan andra inte fäster så stor vikt vid det. Grupperna har 
väldigt bra samarbete. Den grupp som tillsammans skall diskutera den tilldelade 
känslan vänder sig med ryggen mot de andra och håller armarna kring varandra 
vilket gör att en gemenskapskänsla uppstår. När de är klara frågar vi om alla i 
gruppen är överens och vet vad som skall förmedlas. De radar upp sig framför den 
andra gruppen och illustrerar en gemensam tolkning av begreppet ledsen. De vill inte 
göra det för enkelt för den andra gruppen, utan plutar lite med underläppen. Det 
kommer flera olika gissningar, tillexempel sur och arg. Då ingen kan gissa den rätta 
känslan får gruppen visa det på ett annat sätt, vilket gör det hela lite tydligare och 
gruppen gissar rätt. Även i den andra gruppen fungerar samarbetet bra. Övningen 
flyter på och flera olika känslor spelas upp.  
 
Efter en stund byter vi genre och de ska nu illustrera ett djur. I första gruppen är 
många elever väldigt uppspelta, medan några är smått förvirrade. Vi frågar om alla är 
med på vad gruppen skall göra, vilket de är. Det visar sig sedan att några är mer 
insatta i ämnet än andra då detta utförs och stora svårigheter uppstår i att gissa 
djuret. Alla står på rad och gör en rörelse som ser ut som någon som svingar en lasso 
över huvudet samtidigt som de vickar på höfterna. Några av de som utför 
illustrationen sneglade osäkert på de lite mer säkra eleverna. Olika gissningar haglar 
in, kossor, cowboys, ormar och apor var några av dem. Ingen kan komma på vad de 
föreställer. Ledarna ber gruppen om ledtrådar som kan underlätta, och får då höra att 
det har päls och svans. Efter fortsatt upprepning och ingen som anar vad de 
föreställer får en i gruppen viska djuret till ledaren som hjälper dem med ledtrådar. 
Ledaren säger att detta är en tecknad figur och har nyss gått på bio. Stor besvikelse 
uppstår då den andra gruppen genast gissar på ”mästerkatten i stövlarna”. Vi frågar 
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klassen om alla har sett filmen, vilket de inte har. Diskussion uppstår kring huruvida 
det är rimligt att välja ett djur som kanske inte alla vet existerar, att de istället skall 
hålla sig till riktiga djur som finns ute i naturen.  
 
Denna övning flöt på bra och eleverna satte sig fort in i den. Det var roligt att se hur 
måna de var om att alla i grupperna skulle höra vad som sades, samt få vara med och 
bestämma. Sammanhållningen syntes tydligt då de la armarna om varandra och 
uppmanade varandra att komma närmare. Några tog större plats än andra i gruppen, 
men det verkade inte vara någonting som störde övriga gruppmedlemmar. Det syntes 
tydligt vilka som hade bestämt djuret ”mästerkatten” då vissa elever inte alls var med 
på noterna. Vi ville dock inte lägga så stor vikt vid det eftersom dessa elever själva 
valde att inte säga något då tillfälle gavs. Goldinger och Magnusson (1988) beskriver 
formella grupper och samlevnadsgrupper där skolklassen ses som en formell grupp. 
Denna grupp har inte valt att vara en grupp själva utan blivit sammansatta av någon 
annan. De flesta klasser nu för tiden anses bli en samlevnadsgrupp då eleverna själva 
anser att de spenderar mycket tid tillsammans. Vi vill hjälpa gruppen med att skapa 
en samlevnadsgrupp, då individerna känner tillhörighet till varandra. Genom att 
använda sig av gruppövningar tycker vi att banden mellan eleverna kan stärkas på ett 
lustfyllt sätt. 
 

Sortera gruppen 

Denna övning går ut på att eleverna skall sortera alla medlemmar. Syftet är 
samarbete, nu även på en högre nivå eftersom de helt måste lita på sina kompisar då 
det är omöjligt för dem själva att se var i ledet de har sin plats. Vi kommer även göra 
denna uppgift med att de får sorteras efter hårfärg, från ljusas till mörkast. Vi 
kommer ej lägga någon fokus på hur eleverna väljer att sortera, utan det är helt upp 
till dem själva om de är nöjda. 
 
Vi arbetar med samma grupper som i uppgiften innan. Vi börjar med att låta eleverna 
gruppvis ställa upp sig på två led. Sedan förklarar vi att i denna övning måste de klara 
av att samarbeta. Eftersom de skall lösa uppgiften tillsammans utan att prata med 
varandra måste de våga lita på kompisarna. De skall nu ställa sig i storleksordning 
med kortast framme vid tavlan och längst i andra änden. I lag 1 fungerar samarbetet 
bättre, där eleverna ställer sig på de platser gruppen visar är rätt, medan lag 2 stöter 
på större svårigheter. Flickorna i gruppen står alla på rad framme vid tavlan, medan 
de flesta killarna vill stå så långt bak som möjligt. En pojke vill inte alls flytta sig då en 
annan säger att han är kortare än den framför. Vi går då in och låter en av flickorna 
komma fram och placera dem som de skall stå. Vi påminner om att det kan vara svårt 
att mäta sin egen längd. Efter lite pust och stön och missnöjda miner ställer sig 
pojkarna så som flickan ville. Grupperna får sedan titta på varandra och säga om de 
tycker att den andra gruppen lyckats bra. Några finjusteringar görs och båda 
grupperna är sedan nöjda. Vi säger att detta är en tolkningsfråga och eftersom många 
i klassen ser ut att vara lika långa får de placera sig där det känns bäst. Några av 
eleverna verkade ta det nedvärderande om de inte var längst. Vi funderar på om det 
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kan ha att göra med att den längsta personen i klassen även är den med mest makt, 
vilket avspeglade sig på att alla ville vara som han är.  
 
När det är dags att sortera efter hårfärg stöter grupp 2 åter igen på vissa svårigheter. 
Denna grupp består nämligen av fem elever med samma blonda hårfärg, vilket gör 
det svårt att avgöra vem som är ljusast respektive mörkast. Även här får vi ledare gå 
in och talade om att de skall lyssna på kompisarna och inta den plats som känns bäst.  
 
Vi upplevde det som att denna övning fungerade bra, men att valet av sortering noga 
måste tänkas igenom så att ingen blir kränkt då det är yttre karaktärsdrag som 
jämförs. Goldinger och Magnusson (1988) skriver att gruppen blir mer avslappnad 
om medlemmarna stöttar varandra och känner sig accepterade, samt att en 
”vikänsla” uppstår vid gemensam problemlösning. Detta var lite av vår tanke med 
denna uppgift, att de tillsammans skulle komma fram till en gemensam lösning i 
gruppen och nå detta genom samarbete. Vi reflekterade även över att tjejerna i denna 
övning inte tog så mycket plats, utan mest bara följde med. Detta tror vi kan bero på 
att tjejerna i klassen är mer tillbakadragna och avvaktande men också att killarna tog 
så pass stor plats under denna övning att det blev svårt för tjejerna att göra sig hörda.  
 

Tillfälle 2 

 

Jag önskar… 

Jag- önskar- leken går ut på att alla börjar med att alla säger samma mening ”jag 
önskar…” och fyller sedan i det de önskar. Eleverna fylla i det ord som de önskar. Vi 
kommer i denna övning att fokusera på önskningar som inte har med materiella ting 
att göra, detta för att vi inte vill att eleverna ska fokusera eller jämföra sig med sina 
kamrater i förhållande till materiella ting. Det är inte det som vi anser vara viktigt. 
Därför får eleverna önska andra saker. Syftet är att varje individ i klassen ska få 
känna känslan av att bli lyssnad på och att de andra i klassen ser just denna elev i ett 
speciellt ögonblick.  
 
Leken börjar med att vi sitter i en ring tillsammans, alla får en stund att fundera över 
vad de vill önska sig. När vi startar är det som alltid i dessa övningar ledaren som 
börjar. Dels för att visa hur det går till men även för att skapa trygghet. Många av 
barnen önskar sig djur, allt från kaniner till hundar eller katter. Det är främst tjejerna 
som önskar sig djur. Det är även många som önskar sig bröder och systrar, någon 
önskar att deras bror/syster var det andra könet än det befintliga. Vissa önskar att det 
skulle vara sommar och någon annan uppgav en önskan om att hennes bror skulle bli 
frisk. Vid detta tillfälle uppstår ett fnissande från några i gruppen. Vi låter leken 
fortgå. Efter att alla berättat om sin önskan diskuterar vi händelsen. Vi pratar om hur 
vi i gruppen ska vara mot varandra och hur det kan kännas när andra fnissar eller 
skrattar åt något som sägs. Barnen förstår och kommer med egna exempel som kan 
upplevas på liknande vis.  
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Under lekens gång var det ett barn som önskade sig något materiellt fast vi 
uppmanade att bortse från sådant. Pojken önskade sig ett spel och de andra utbrast 
att han redan hade det spelet. Pojken flinade bara och svarade att han ville ha den 
nya versionen. Det var många som önskade sig samma saker som andra i gruppen, 
kanske för att det var svårt för dem att veta vad de skulle önska sig eftersom 
materiella ting inte skulle önskas. En annan tanke är att det var ett stöd och en 
trygghet att välja något som någon annan redan valt eller så fann de inspiration hos 
varandra. Vi tycker att det är viktigt att eleverna får arbeta med att lyssna och ta till 
sig av varandras tankar och önskningar. Som Wahlström (1993) beskriver är det inte 
lyssnandet i sig som betyder mest utan att människorna runt om dig faktiskt bryr sig 
om vad du har att säga. Vi anser att denna uppgift kan vara svår för många då det inte 
alltid är lätt att våga öppna sig och berätta något som bara “jag” önskar. Därför var 
det viktigt att vi tillsammans hade den diskussionen om hur jag som medmänniska 
och gruppmedlem skall bemöta andra. 
 

Tre musketörer 

Nästa övning för dagen handlar om att klassen i grupper om tre får i uppdrag att lära 
känna varandra lite bättre. De ska diskutera och samtala om tre olika punkter, en sak 
som gruppen gemensamt tycker om, en sak som gruppen gemensamt ogillar samt en 
sak som gör eleven unik i gruppen. När eleverna har samtalat om dessa punkter får 
de välja en av dem som de ska illustrera för klassen, klassen får sedan gissa vad det är 
för något gruppen visar. Vi har valt denna övning för att låta eleverna arbeta med att 
samarbeta, lära känna varandra bättre samt känna tillhörighet till olika elever i 
klassen. Genom att illustrera gruppens val påvisas även egenskaperna som den 
mindre gruppen har gemensamt för resten av klassen. Vi har valt att bryta upp den 
naturliga grupperingen. Därför gör vi nya grupper för att påvisa att det finns 
samhörighet med de flesta elever om de bara samtalar och lyssnar på varandra. 
 
Eleverna grupperar sig och sätter sig på olika platser. En diskussion om svampar och 
antalet tänder sätter igång i en grupp, en annan försöker finna maträtter de alla har 
samma åsikt om. Eleverna visar gott samarbete och diskuterar tillsammans. Gruppen 
som direkt började samtala om svampar och tänder hittar ingenting gemensamt och 
ber om förslag. Vid uppvisningen av sina illustrationer sätter sig barnen i de grupper 
de arbetat i, vilket vi ser som en utveckling från de tidigare gånger eleverna själv fått 
välja plast att sitta på. Några grupper väljer att spela upp någonting de alla 
gemensamt tycker om. Vi får här se illustrationer av skridskoåkning, kakätning och 
innebandy. De grupper som valt att visa det som de gemensamt ogillar spelade upp 
allt från slagsmål till hur illa det smakar att äta chili con carne. En grupp väljer även 
att spela upp det som gör varje person unik i gruppen. En av eleverna lägger sig ner 
och låtsas sova, en annan rider på en häst och den tredje äter sill och potatis. Alla i 
publiken är engagerade och vill gärna komma med synpunkter och medhåll ifall de 
tycker lika eller olika. Efter varje avslutad illustration får publiken komma med 
gissningar om vad de sett. Det är mycket viktigt för eleverna vem som ska få svara och 
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huruvida svaret är rätt eller inte. En grupp visar bra att de turas om att välja person 
från publiken som skall svara, pojken ger ordet till en flicka i gruppen.  
 
Vi upplever att denna övning har uppfyllt sitt syfte och att eleverna känner 
samhörighet och gemenskap med fler i klassen. Genom att vi gav eleverna tillfälle att 
samverka med barn de naturligt inte samverkar med kunde vi se att de fick utvidga 
sin umgängeskrets.  I Lgr 11 står det att ”Alla som arbetar i skolan ska medverka till 
att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 
också utanför den närmaste gruppen.” (s.10.) Eftersom klassen ofta är indelad i 
mindre grupper anser vi att det är väldigt viktigt att arbeta med övningar som denna. 
Eleverna fick upp ögonen för att de har gemensamma intressen med klasskamrater 
de tidigare trott att de inte har något gemensamt med. De behöver känna sig båda 
accepterade och trygga i den klass de skall gå i. Som vuxen är det lätt att tänka att 
barn har lättare att lära känna andra barn för att de är så öppna. Men vi kunde se att 
det även fanns barn i klassen som är blyga och därmed inte interagerar med barn de 
inte känner. Exempelvis hur de naturligt sätter sig i ringen vid våra samlingar. Dessa 
behöver få stöd och vi tycker att det är viktigt att vi ger dem möjlighet till interaktion 
med fler barn.  
 

Tillfälle 3 

Vi börjar dagen med att tala om känslor, vad det finns för olika känslor samt om det 
syns hur en människa känner. Eleverna får komma med olika förslag och vi samtalar 
kring dem i helklass. 
 

Sagan 

Vi har skrivit en saga där olika känslor beskrivs. Varje elev får en känsla som kommer 
att behandlas i sagan. Eleverna har delats in i två grupper för att låta varje elev få mer 
plats. Eleverna får under sagans gång ställa sig upp i cirkeln då dennes känsla läses 
upp och illustrera den. De andra eleverna får gissa vilken känsla det är som eleven 
visar och sagan fortsätter tills alla elever visat sin känsla. Då känslan ingår i ett 
stycke, där flera känslor beskrivs gäller det för eleverna att vara uppmärksamma för 
att kunna skilja dem åt. Detta innebär även att elevens illustration är mycket viktig. 
Genom sagan anser vi att eleverna får chansen att reflektera över känslor på ett 
lustfyllt vis. De får även känna tillhörighet till gruppen då allas känslor är lika viktiga 
och behövs för att sagan ska fortgå.  
 
När vi börjar efter indelningen av grupperna får varje barn en känsla. Känslorna är 
olika främmande för eleverna, vilket medför svårigheter för några barn. Känslor som 
kärleksfull och olycklig upplevs svårare än rädd eller arg. Barnen får komma till oss 
för tips om de tycker att de behöver hjälp. När sagan läses upp är barnen spända och 
förväntansfulla på när deras känsla skall bli uppläst. Samtidigt visas intresse för 
kamraternas illustrationer. I en av grupperna påvisas nervositet och förväntan, vilket 
resulteras i att en flicka har svårt att avgöra när hon skall ställa sig upp och illustrera. 
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Flera gånger reser hon sig upp och vet inte riktigt vad hon skall göra. Ledaren får då 
hjälpa henne lite med att nicka då det är hennes tur att iscensätta känslan.  
 
Genom att vi delade upp klassen i två grupper blev väntetiden inte så lång för barnen 
och vi tror att intresset för sagan växte. När sagan var slut ville barnen gärna göra den 
en gång till, men tiden hade tagit slut och de skulle fortsätta med ordinarie lektioner. 
Vi tror att eftersom en del känslor kändes mer främmande än andra att eleverna 
oftare kommer i kontakt med de enklare som glad, ledsen, rädd eller arg. Dessa 
känslor beskrivs ofta vid olika tillfällen. Det kan därför vara så att eleverna upplever 
dem enklare då de känner igen dem sedan tidigare och har erfarit dem visuellt. Det 
kan även vara svårt att visa en känsla eftersom den finns inom oss. Alla människor 
upplever känslor på sitt sätt och de illustreras därför på olika vis beroende på hur de 
känns för just denna. Sternudd (2000) skriver att det är viktigt att eleverna får 
diskutera och leva ut sina känslor och åsikter för att bygga en förståelse för olikheter 
och inte bara se saken på sitt vis.  
 

Tillfälle 4 

Nu vill vi försöka lyfta den enskilda elevens självkänsla ytterligare genom att låta dem 
utföra aktiviteter på egen hand, utan gruppens trygghet. Eftersom detta kan vara 
ganska känsligt för vissa elever kommer vi starta med att diskutera hur det känns att 
stå i centrum, hur en bra publik skall vara, samt att det är viktigt att spela med i 
uppgiften och inte förlöjliga någon. 
 

Improvisation 

Denna uppgift går ut på att elev 1 står på ”scenen” och inväntar elev 2 som kommer 
att äntra scenen genom ett scenario som elev 1 skall spela med i. För att begränsa 
våra elever lite, vilket vi tror kommer underlätta uppgiften för dem, har vi valt att 
göra detta i temat yrken. Innan vi påbörjar dramatiseringen skall vi samtala kring 
olika yrken som vi skriver upp på tavlan för att de enkelt ska finna förslag och på så 
sätt bli tryggare. Syftet med denna övning är att lägga fokus på den enskilda individen 
och låta eleven känna på hur det är att stå framför en grupp. Det går inte att göra rätt 
eller fel i denna övning, så fokus ligger på att lyfta elevernas prestationer och ge dem 
en känsla av att lyckas. Eftersom denna övning är en samarbetsövning mellan två 
elever är det vi som bestämmer hur paren ser ut samt hur de spelar tillsammans med 
olika kamrater.  
 
Då denna övning handlar om att stå på scen försöker vi anpassa miljön efter detta. Vi 
ställer elevernas stolar i en halvcirkel framme vid tavlan och låter tavlan symbolisera 
scenen. När eleverna kommer in i klassrummet får de sätta sig på valfri plats, vilket 
resulterar i att det blir en jämn och bra spridning. Det blir ingen uppdelning mellan 
pojkar och flickor, utan det syns en tydlig samhörighet mellan klasskamraterna. En 
fotbollsincident har skett under rasten som eleverna har svårt att släppa.  
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Vi lyfter detta samtalsämne och försöker knyta an det till vårt ämne eftersom 
eleverna är så uppslukade i det och antagligen har svårt att koncentrera sig på annat. 
Vi ställer frågor som; Är det vinsten som är det viktiga? Kan jag ha roligt fast mitt lag 
inte vinner? Hur är en bra lagkamrat? Samtliga elever svarar att vinsten inte är det 
viktiga i en fotbollsmatch, utan att alla har roligt under tiden. De säger även att en bra 
lagkamrat klarar av både vinst och förlust och stöttar varandra. Vi vänder ämnet och 
blickar tillbaka till gårdagens statyövning. Hur var det att stå staty framför klassen? 
Många elever tycker det var pirrigt och läskigt, men samtidigt roligt. Vi frågar klassen 
hur en bra publik ska vara och hur det känns att stå på scenen med en oengagerad 
publik. Alla är överens om att vi ska lyssna på varandra och klappa händerna, annars 
är det inte roligt att vara på scenen.  
 
Vi frågar eleverna om de vet vad ett yrke är för någonting. En pojke svarar 
fotbollsspelare och sedan rullar olika idrotter in. Vi ger exempel på vanliga yrken som 
tandläkare och bilmekaniker. Då några förslag kommit in skriver vi upp dessa på 
tavlan som en tankekarta och säger till eleverna att under denna övning ska vi 
illustrera olika yrken och att de kan snegla på tavlan om de vill ha hjälp med idéer. 
Ledarna intar scenen och visar hur övningen skall gå till och vi introducerar en 
ostaffär. Nu är det dags för en av eleverna att komma fram och hitta på en egen scen. 
En flicka kommer fram och spinner vidare på temat affär, hon har dock bytt ut 
ostaffären mot en godisaffär. Hon är nervös och pirrig, men har ändå inga problem 
att agera. När scenen är klar går ledaren och sätter sig, men flickan står kvar och det 
är nu en annan elev som får komma upp och inleda en ny yrkesscen. En pojke kliver 
in och spinner vidare på affär, nu en leksaksaffär. Innan han spelat färdig blir han 
osäker och går tillbaka och sätter sig på sin plats. Han småflinar lite och det syns 
tydligt att han känner sig obekväm och inte riktigt har koll över situationen. Scenen 
spelas klart från hans plats och han går sedan tillbaka och inväntar nästa aktör. Såhär 
flyter det på ett tag. Alla verkar tycka om övningen, de skrattar tillsammans och 
applåderar efter varje akt.  
 
Temat affär genomsyrar i stort sätt alla improvisationer, fram tills det är en pojkes tur 
att agera. Han stormar fram och utbrister ”har jag missat mitt plan?!” Nu inleds en 
akt som utspelar sig på flygplatsen. Pojken gör succé och publiken kiknar av skratt. Vi 
tycker detta är extra roligt eftersom just denna pojke svarade väldigt negativt om sig 
själv då eleverna tog ställning till påståendena under första dagen (se bilaga 1 
påstående 13). Efter denna improvisation bryts affärstrenden och eleverna börjar 
spela upp olika resmål och flygplansincidenter. En pojke i klassen som syns och hörs 
ganska mycket får en flicka att ta ordentligt med plats då de tillsammans spelar upp 
en scen från djuraffären. Vi tror att han får henne att känna sig säker i sig själv 
eftersom hon annars inte tar så stor plats. Då de tillsammans spelar upp sin scen får 
de många positiva kommentarer från publiken. Många elever vill fram och spela en 
gång till. Eftersom vi vill att alla ska hinna medverka i alla fall en gång frågar vi vilka 
som inte har gjort. Dessa räcker upp handen, varav en elev är Stina som tidigare sagt 
att hon inte vill vara med. Vi omformulerar frågan till:  vilka vill göra som ännu inte 
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har gjort? Stina håller kvar handen så vi tar tillfället i akt att skicka upp henne på 
scenen. Lite smått nervös går hon upp och inleder en reseakt. Vi kan ana att 
nervositeten hos henne försvinner när hon tillsammans med den andra eleven leende 
rusar runt och jagar en taxi. Övningen fortsätter i samma glada anda och alla elever 
vågar sig upp åtminstone en gång var, vissa till och med två, och Stina är en av dem. 
 
I slutet av lektionen knöt vi ihop säcken genom att samtala om det vi gjort. Vi frågade 
om de tyckte att det var läskigt att improvisera framför hela klassen. Många svarade 
högt nej, men några flickor svarade ja. Stina var en av dem. Vi frågade Stina om hon 
tyckte det var så otäckt som hon trott att det skulle vara när hon väl improviserade. 
Hon var ju faktiskt uppe två gånger. Småleende svarade hon nej. Vi tycker att det är 
väldigt roligt att se att barnen kan övervinna sina rädslor och provar på saker fast de 
kan känna viss nervositet över situationen. Rasmusson och Erberth (2008) beskriver 
att det till en början kan vara svårt att få eleverna att känna att de klarar av 
situationen när de själva skall visa sig. Att det är viktigt att arbeta med 
kommunikationen i gruppen som skapar trygghet. När individen känner att gruppen 
är trygg för honom eller henne kan det leda till att eleven vågar synas som individ. Vi 
tycker att detta tillfälle påvisar att det arbete vi tillsammans utfört under tidigare 
tillfällen kan ha påverkat flickans val att vara med och därför är det extra roligt att 
flickan faktiskt valde att medverka.  
 

Tillfälle 5 

Tillsammans med barnen diskuterar vi hur det känns att lita på någon annan och om 
eleverna anser att de kan lite på varandra i klassen. Vi pratar om ansvar och hur det 
känns att låta någon annan bestämma samt om hur en ryttare skall vara mot sin häst.  
 

Hästarna 

Vi startar med en trygghetsövning tillsammans med barnen. Övningen går ut på att 
hälften av barnen är hästar och står i ett stall medan den andra hälften är ryttare och 
står i en cirkel runt om. Hästarna i stallet får blunda och invänta att en ryttare lägger 
sina händer på deras axlar för att sedan föra dem runt i rummet. På vår signal skall 
sedan hästarna återföras till stallet. Eleverna byter roller och får känna på hur det är 
att låta någon annan styra över dem. Syftet är att eleverna skall få känna trygghet i 
gruppen och känna tillit till sina klasskamrater. Vi poängterade att det inte spelar 
någon roll vilken häst ryttarna styr utan att det är viktigt att eleven kan ta hand om 
alla i klassen.  
 
Vi delar in klassen i två grupper. Eftersom vi vill undvika att ryttarna skall välja ut 
sina hästar får alla elever blunda. Hästarna får sedan blanda sig genom att gå 
omkring lite. När vi ledare säger stopp står alla stilla och ryttarna tar varsin häst 
genom att lägga händerna på den som står närmast. På detta sätt blir det slumpen 
som avgör hur de blir ihop parade och vänskapsrelationer spelar ingen som helst roll. 
Nu får ryttarna öppna ögonen igen och det är dags för dem att leda runt sina hästar i 
klassrummet. Några elever tar ansvaret på större allvar än andra. De går varsamt 
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runt med händerna på hästens axlar samtidigt som de varnar för tänkbara hinder. De 
håller lugnt och fint tempo och undviker att krocka med andra ryttare. Hos andra 
elever är ansvarstagandet inte lika starkt. De ger uttryck för att det roliga ligger i att 
försöka göra det lite svårare för hästarna att ta sig fram och de varnar inte heller för 
tänkbara hinder. Efter några minuter är det dags att leda tillbaka hästarna till stallet 
och byta roller med varandra. Det syns att de elever som tidigare varit hästar med en 
lugn och ansvarstagande ryttare ger samma bemötande tillbaka och vice versa.  
 
När vi gjort klart denna övning återgår vi till diskussion på mattan. Hur var det att 
lita på någon när du själv inte kunde se? Hur var det att få ta ansvar för någon annan? 
Alla var överens om att det var lite obehagligt att inte veta vad som var framför, men 
de tyckte att ryttarna hade gjort ett bra jobb. De tyckte heller inte att det spelade 
någon roll vem som ledde dem, utan kände att de kunde lita på alla i klassen. Vår 
uppfattning skiljer sig dock en del mot elevernas då vissa av dem påvisade bättre 
ansvarstagande än andra.  
 
Wahlström (1993) skriver att trygghet i gruppen även gynnar elevernas eget 
självförtroende och ansvarstagande. Vi menar att genom denna övning får eleverna 
känna på hur det är att lita på en kamrat, samtidigt som de får känslan av att bli 
anförtrodd ett ansvar. Vi vill att denna trygghet skall finnas i gruppen så att eleverna 
känner att de alla kan lita på varandra. Wahlström skriver vidare att det är viktigt att 
samtala med eleverna angående deras bemötande gentemot varandra. Vi vill att 
eleverna själva skall bli medvetna om sina handlingar, såväl de bra som de mindre 
bra. På detta sätt kan vi få eleverna själva att reflektera kring hur de vill att 
kompisarna skall vara mot dem, men även hur de själva vill bemöta resten av klassen.  
 
Stolen/pallen 

Vi fortsätter med en improvisationsövning för vi anser att klassen behöver arbeta mer 
med att få stå i centrum som individ. Denna övning utspelar sig genom att alla elever 
får använda en stol som rekvisita till att visa något för de andra. Klassen får sedan 
gissa vad det är som eleven spelar upp. Genom denna övning vill vi att eleverna skall 
få ytterligare ökad självkänsla och stärka sitt självförtroende. Genom att få stå i 
centrum under sin improvisation anser vi att de får möjlighet till detta. Till skillnad 
från exempelvis “äpple till groda” får eleverna under denna övning mer tid och större 
plats än i den intima ringen där alla är väldigt nära varandra.  
 
Denna dag får eleverna sitta kvar på sina platser. Vi låter den runda mattan framme 
vid tavlan föreställa scenen och där har vi nu placerat ut en stol. Vi talar om för 
eleverna att detta är en magisk stol som kan förvandlas till vad som helst, endast 
fantasin sätter gränser. För att de lättare skall förstå övningen drar vi paralleller till 
”från äpple till groda” och talar om att vi inte behöver se allt visuellt för att veta vad 
som spelas upp utan om vi använder vår fantasi kan vi se vad som helst.  
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En av ledarna sätter sig på stolen och ”kör bil” för att demonstrera hur leken kan gå 
till. Alla är genast med på noterna. En pojke inleder övningen genom att sitta på 
stolen och styra, precis som ledaren innan gjort. Alla barnen utbrister: ”Du kör bil!” 
Men pojken svarar att det är fel. Flera olika förslag på fordon kommer upp och det 
rätta svaret blir slutligen flygplan. Efter honom sitter tre flickor, men ingen av dem 
vill vara med, utan avvaktar och kan tänka sig att eventuellt prova på lite senare. 
Näste person blir en pojke som älskar att synas och höras. Han sätter sig på stolen, 
placerar båda händerna framför sig, och börjar sedan röra på fingrarna. Spela piano 
och skriva på datorn är några av förslagen som kommer upp, men ingen utav dessa är 
rätt. Vi ber pojken ge några ledtrådar om vad det kan vara. Han svarar att det är 
nästan som att skriva på dator, men det är någonting annat han skriver på, någonting 
som fanns för länge sen. Flera barn säger att de vet vad det är, men att de inte kan 
namnet på maskinen. Rätt svar var skrivmaskin.  
 
Leken flyter på, eleverna illustrerar allt från att spela dator, sitta i fängelse och läsa 
dagstidningen. Ett mönster kan dock anas bland flickorna; ingen vill inta scenen utan 
alla avböjer och säger att de kanske kan prova på senare. När nästan alla flickor blivit 
tillfrågade är det Lisa tur. Hon reser sig genast upp och går fram till stolen där hon 
sätter sig och ”guppar” upp och ner. Pojkarna ser frågande på, medan de flesta flickor 
räcker upp handen och gissar på ridning, vilket är rätt svar. Nu har Lisa lyckats bryta 
den negativa trenden bland flickorna och de som finns kvar vill alla upp och rida, en 
väljer att måla. När vi gått laget runt återgår vi till flickorna som tidigare valt att avstå 
från leken. Alla är nu ivriga på att få komma fram. Vår gissning är att de nu fått se 
flera olika förslag som går att genomföra, samt att de genom Lisa fått förslag som 
ligger närmare deras intressen än vad pojkarna tidigare visat. Vi kan tydligt se att 
vissa av barnen njuter av att stå i centrum och drar gärna ut på stunden så länge som 
möjligt genom att välja svårare illustrationer, medan andra nöjer sig med att endast 
stå där framme en kortare stund. När dagen är slut har alla elever kommit fram en 
gång var, utom en pojke. Denna övning flyter på bra och eleverna verkar tycka att det 
är roligt. Publiken sköter sig bra och ger uppmärksamheten till den som står på 
scenen, och applåderar i vanlig ordning efteråt.  
 
Auno och Brandelius-Johansson (2002) skriver om hur viktig elevernas självbild och 
självförtroende är för att bland annat lyckas i skolan. De skriver att vi inte bara bör 
stärka självförtroendet hos dem som redan har ett, utan framför allt bygga upp det 
hos dem som ännu inte skapat något. Detta gör eleverna genom att få synas och höras 
och då främst inom områden som de känner att de är bra på, men också genom att 
behärska sidor som de själva anser sig vara mindre bra på. De skriver även att just 
uppmuntran är en viktig del för att stärka självförtroendet och vuxna i elevernas 
omgivning måste göra sitt bästa för att få upp deras ögon för att de ska se de bra 
sidorna hos sig själv. Vi hoppas på att kunna bygga upp ett starkare självförtroende 
hos eleverna genom denna övning på så vis att eleverna får synas och bli lyssnade till. 
De får även själva avgöra hur stor plats de vill ta på scenen, och förhoppningen är att 
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de som tycker det är jobbigt får känna på känslan av att övervinna svårigheter och på 
så vis växa. 
 

Tillfälle 6 

Liftaren  

Vi organiserar klassrummet genom att dra tillbaka alla bänkar, och ställa elevernas 
stolar i en halvmåne. I mitten placerar vi fyra stolar som skall symbolisera en bil i 
denna aktivitet. Alla i bilen kommer ha olika roller – pappa som är chaufför, mamma 
som sitter bredvid och ett litet barn i baksätet. Det dyker upp en liftare efter vägen 
som bilen stannar och plockar upp. Denna liftare kommer sedan att smitta alla 
medpassagerare med sitt humör.  Målet med den här övningen är att eleverna ska få 
känna på hur det är att vara den som styr leken, men också hur det är att bli styrd och 
låta någon annan bestämma.  
 
När vi sitter i ringen frågar vi barnen om de vill att vi skriver olika förslag på hur 
liftare kan bete sig. Barnen säger nej och vill hellre att vi viskar till dem om de 
behöver hjälp. Med hjälp av en lärare på skolan börjar vi med att demonstrera hur 
leken går till. Vi visar en liftare som skrattar otroligt mycket. De andra smittas av 
skrattet och alla i bilen sitter till slut och skrattar. Barnen säger att de förstår hur det 
ska gå till och vi låter dem ta plats i bilen. En flicka säger att hon vill börja vara liftare, 
hon kommer direkt fram till ledaren och ber om tips. Hon väljer sedan att vara en 
väldigt frågvis liftare. Eleverna som sitter i bilen har svårt att förstå vad de skall göra 
och de skrattar mest tillsammans. Vi får hjälpa till och ber dem i bilen fundera över 
vad det är flickan gör hela tiden. ”Hon bara frågar massa saker” säger de. ”Ja och vad 
skall ni göra då?” De förstår att de också ska fråga. Och sen sätter de igång. Så här 
fortsätter det och barnen vill gärna vara väldigt skrattiga eller frågvisa liftare. Ett 
barn kommer in och mår väldigt illa, börjar spy överallt, alla hänger på och det var 
såklart väldigt roligt tycker alla. En annan liftare är full, även detta uppskattas och 
bilens passagerare är inte sena med att hänga på.  
 
Vi funderar kring vad vi kunde gjort annorlunda och om vi kanske hade behövt skriva 
olika förslag på tavlan ändå. Denna lek hade kanske barnen behövt få göra en gång 
till för att få den att fungera som den skulle för att nå sitt syfte. Det var inte alltid 
liftaren som styrde och det var minst lika viktigt att få bestämma vart bilen skulle åka 
när liftaren frågade. En ledare hoppade in i leken och försökte påvisa hur 
passagerarna skulle smittas av beteendet men det gjorde ingen skillnad. Alla elever 
var med under leken och alla uppskattade det som utfördes. Det är förstås viktigt att 
barnen känner att det vi gör är lustfyllt, men det hade varit bra om varje elev hade fått 
känna på hur det är att styra en lek. I Lgr 11 står det: 
 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 
pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.(s.9). 
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  Vi anser att denna lek har gett möjlighet till både ansvarstagande, initiativstagande 
samt samarbete med de andra barnen. Syftet vi hade med övningen var att varje 
individ både skulle få styra och bli styrd, men eftersom den inte fungerade som vi 
planerat nåddes inte syftet till fullo. Vi tycker att det är en viktig del att alla elever får 
känna på olika roller i en grupp och tyngdpunkten ligger på att varje person får vara 
den som leder de andra. 
 
Tillfälle 7 och 8 

Eftersom detta är vår sista vecka kommer vi låta eleverna bestämma vilka övningar 
som skall göras vid dessa tillfällen genom att de fått rösta gången innan. Vi har valt 
att göra på det sättet för att eleverna skall ha medinflytande, samt för att se om de 
känner sig mer bekväma då de vet hur leken kommer att gå till. Vi vill även se ifall de 
elever som tidigare valt att avstå nu har ändrat uppfattning och ge dem en ny chans 
att medverka. Vid tillfälle 7 valde eleverna att göra ”från äpple till groda” samt 
”pantomim”, och vid tillfälle 8 utförde vi ”stolen”. 
 
Vid “från äpple till groda” fortlöper leken som tidigare gång. Eleverna har bättre koll 
på vad det är som får reaktioner från kamraterna och skickar fler stora saker, 
exempelvis Eiffeltornet, jorden och höghus. Eleverna skrattar tillsamman även denna 
gång, men vi upplever en sämre lyhördhet för varandra. Vi diskuterar detta i gruppen 
för att återigen lyfta hur viktigt det är att se och lyssna på alla i klassen på samma vis. 
Vid pantomimövningen fungerar grupperna bra, men det är något sämre 
sammanhållning i den ena. Vi funderar över varför gruppen fungerar sämre denna 
gång. Är det för att leken redan har utförts tidigare och de enbart vill komma till 
situationen där de skall visa något respektive gissa? Det kan även bero på att fler 
elever denna gång vill vara med och bestämma, till skillnad från den första gången. Vi 
kanske inte såg att det egentligen var några få elever som bestämde när de stod och 
höll om varandra. Williams m.fl. (2000) beskriver att det finns vissa normer och 
regler som gäller i klassrummet och dessa kan vara mer problematiska att se för 
utomstående. Vidare beskriver författaren att det är viktigt att arbeta med 
utvecklingen av individen vilket leder till en positivare gruppsammanhållning. Vi 
tänker oss att det kan finnas just sådana normer i denna klass som påvisar vem eller 
vilka i gruppen som är ledare och besitter makten att bestämma över de andra. 
Eftersom vi inte såg någon problematik i grupperna vid det första tillfället av 
pantomim påvisar det att det är svårt för utomstående att se vilka normer som styr. 
 
Dagen därpå är det dags att göra stolen för andra gången. Denna gång är det en tjej 
som vill börja visa och det är många som har svårt att se vad hon gör. Tjejen står på 
scenen en lång stund innan något barn tillslut gissar att hon målar taket vilket var 
rätt. Fast eleverna vet att vi går runt i klassen och låter alla få möjlighet att visa är det 
ändå många som tjoar och viftar efter varje person. Det är många tjejer som vill upp 
på scenen denna gång. Det är något som vi anser vara väldigt positivt och roligt. Nu 
blir det även mer avancerade saker eleverna visar. Vi kan även märka en större 
tendens till mer specifika saker: Det är namnet på spelet de söker och inte bara att de 
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spelar. En pojke visar att har sitter på stolen och vad vi kan se verkar det som om han 
spelar ett spel på en dator. Barnen gissar på alla möjliga spel, men han säger att det 
är ganska nära men inte riktigt rätt. När pojken tillslut suttit väldigt länge och vi ber 
om ledtrådar byter han snabbt riktning och det rätta svaret blir tillslut pianospelande.  
 
Vi förstår att elever som önskar mer uppmärksamhet och tycker att det känns bra att 
få stå i centrum gärna gör det väldigt svårt för att just få den extra stunden där uppe. 
Det är roligt att se att fler elever nu även vill ha den uppmärksamheten. De förmedlar 
en känsla av att de tror på sig själva mer och att de faktiskt njuter av att synas i 
klassen. Goldinger och Magnusson (1988) skriver att självständigheten är mycket 
viktig hos oss människor och vi strävar ständigt efter detta. Vi växer genom att våga 
pröva på nya saker och övervinna svårigheter som kan kännas skrämmande. Tyvärr 
var det en pojke som valde att inte visa något denna gång och vid tidigare tillfälle 
gjorde han samma val. Pojken har varit med under alla övningar tidigare, men detta 
är även den enda övningen då barnen måste stå ensamma på scenen. Pojken är ny i 
klassen och kanske kan detta vara en bidragande faktor till att han avböjer. Det även 
vara så att vissa människor faktiskt inte tycker att det är roligt eller känns bra, att de 
bara känner sig väldigt utsatta. Ingen behöver vara med om han eller hon inte vill och 
det är väldigt bra att alla kan få göra det valet själva. De som väljer att avstå får alltid 
en andra chans då fler visat upp något.  
 

Avslutande diskussion 
 

Efter dessa tillfällen känner vi att detta arbete har varit väldigt lustfyllt. Det har varit 
intressant att följa elevernas utveckling fast de redan från start visade stort intresse. 
Vi kan se att många av flickorna var mer öppna och förväntansfulla vid de senare 
tillfällena vilket är enormt positivt. Pojkarna tog mer plats än flickorna till en början. 
Vi tycker det är viktigt att flickor och pojkar får samma utrymme i skolan. Genom de 
övningar vi utfört tillsammans vill vi stärka både gruppen och individen. Att stärka 
gruppen betyder även jämlikhet mellan könen, vi kunde se att våra övningar 
utvecklade denna jämlikhet då flickorna stärktes och tog det utrymme som de skulle 
ha. Utvecklingsarbetet har även gett oss en inblick i hur grupper fungerar och hur vi 
kommer att kunna arbeta med detta i framtiden. Vi anser även att vi gett barnen en 
bild av vad drama är och att teater bara kan vara en del av ämnet. 
 
Vi fick uppfattningen att eleverna tyckte att detta inte var ett skolämne som svenska 
eller matte och därför såg det som lek. Vi tycker att det är viktigt att eleverna får vara 
barn och får möjlighet till samspel där kunskap i form av teori inte är viktigast. Vi 
upplever en stor skillnad mellan förskoleklassen och årskurs ett där all fri lek endast 
skall ske på rasterna. Barn behöver lek för att utvecklas och eftersom det ligger dem 
varmt om hjärtat lär de sig även bättre genom just leken. Drama anser vi därför vara 
ett bra verktyg för att fånga upp eleverna där de befinner sig samt göra skoltiden mer 
lustfylld för dem. Att eleverna får samtala och diskutera och lära sig av varandra är 
saker som för oss är av stor betydelse. När vi samtalade med barnen och de berättade 
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för oss hur de upplevt lektionerna var responsen väldigt positiv. Utlåtanden som ”det 
här är ju roligare än att gå på busborgen och äta pizza” samt att det var ”stjärnstopp” 
(vilket de fick förklara) betydde att det var roligare än allt annat. Det glädjer oss att 
eleverna tycker så och att de upplever vårt arbete värdefullt och roligt.  Vi hoppas och 
tror att vi gett både eleven som individ samt gruppen tillsammans en stärkt 
självkänsla och trygghet. Fler elever vill nu mer än gärna stå framför sina kamrater 
och visa upp något än när vi startade arbetet. Det var fyra elever som i början av 
arbetet svarade nej på påståendet (se punkt 13, bilaga 1) ”Jag tycker om mig själv som 
jag är”. Vi tycker att det är otroligt tragiskt att barn som bara är sju år inte tycker om 
sig själva. Vi har arbetat och anpassat övningarna för att försöka stärka dessa barn till 
att tycka om sig själva och förstå hur bra de är. Det värmer även våra hjärtan att se att 
just dessa fyra barn stod framför de andra under ”stolen/pallen” övningen och log, 
tog tid på sig och fick ta emot publikens jubel.  
 
Det vi önskat var att vi hade haft mer tid eftersom detta arbetssätt behöver utföras 
under en längre period för att det skall falla sig naturlig för eleverna. Vi tycker att 
arbetet med drama ska börja tidigt i åldrarna för att stärka barnen i sig själva och få 
dem att våga ta plats och utveckla sitt självförtroende. Genom egna erfarenheter vet 
vi att skolklassen har en stor betydelse för elevens välbefinnande och det är därför 
viktigt att jobba med sammanhållningen och gruppdynamiken så tidigt som möjligt.  

Slutsatser 

Efter genomfört utvecklingsarbete kan vi se en utveckling av både grupper och 
individerna i klassen. Vid de gruppövningar vi utförde i slutet av arbetet kunde vi se 
att flickorna tog mer plats och ville göra sina röster hörda mer än innan. De fyllde nu 
platsen i gruppen som från en början var tom. Dock skapade detta en del konflikter 
då det blev fler som ville bestämma men det var ett tecken på att de växt. Genom att 
vi påvisat att alla elever i klassen ska behandlas lika och ges lika stort utrymme 
synliggör de den utveckling vi hoppats på. 

Vi anser att vi kan se en utveckling gällande individernas vilja att synas och känna 
glädje av att stå i centrum. Vid första tillfället där stolen/pallen utfördes var eleverna 
mer försiktiga med sina illustrationer. De valde att visa enklare saker som 
kamraterna snabbt kunde gissa rätt på. Vid det andra tillfället präglades aktiviteten 
av att eleverna tog sin tid och försökte göra det så svårt som möjligt för kompisarna. 
Det var även fler som ville komma fram till scen och visa något samt göra det fler 
gånger. Genom att vi utförde aktiviteten två gånger kunde vi tydligt se vad som skett 
med individerna, från att vara tillbakadragna och smått blyga till att njuta av att ta 
plats. 

Det var väldigt roligt att se vilken förändring som skett i gruppen gällande spontan 
placering vid samlingar och uppspel. Vid det första tillfället när vi träffade eleverna 
satt flickorna på den ena sidan av ringen och pojkarna på den andra. Det var även 
kompisgrupperat. Successivt mixades gruppen samman och det var inte lika stor 
uppdelning. Till en början placerade en flicka sig mitt bland pojkarna och vise versa 
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men efter de åtta tillfällena såg vi att det inte längre fanns någon tanke på vem eleven 
satt bredvid. Vårt syfte med detta arbete var att stärka grupp och individ och vi tycker 
att det är något som uppnåtts efter avslutat arbete.    
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Bilaga 1 
 
Vi har modifierat några av påståendena för att de skall passa vårt utvecklingsarbete, 
samt lagt till egna. 
 

1. I vår klass är alla vänner 
2. I vår klass måste man vara på ett speciellt sätt för att få vara med 
3. I vår klass talar vi ofta illa om varandra 
4. I vår klass skrattar man åt den som svarar fel 
5. I vår klass får några inte vara med 
6. Jag känner mig ofta glad i skolan 
7. Jag känner mig ofta arg i skolan 
8. Jag gillar att småretas med en del av mina kompisar 
9. Jag har en eller flera bra kompisar i klassen 
10. Jag kan samarbeta med vem som helst av mina klasskamrater 
11. Jag får vara med och leka på rasten 
12. Jag blir ofta retad av klasskamraterna 
13. Jag tycker om mig själv som jag är 

 
Åberg (1994) ”Bland stjärnor och syndabockar” s. 65 



  

Bilaga 2 
 

Missivbrev 

Hej! 
Vi är två stycken studenter från Mälardalens högskola som läser sista terminen på 
lärarprogrammet. Vi ska nu påbörja vårt examensarbete och vi har valt att göra ett 
utvecklingsarbete. Detta innebär att vi tillsammans med elev utför aktiviteter som vi sedan 
skriver vårt arbete utifrån.  
     Målet med detta utvecklingsarbete är att se om drama kan användas som hjälpmedel för 
att stärka grupp och individ. Vi tycker att det är väldigt viktigt att tillsammans med eleverna 
arbeta med dynamiken i gruppen. Vi tycker även att det är viktigt att eleverna får stärkt 
självkänsla tidigt i livet. Genom att använda sig av drama på ett lekfullt sätt tror vi att det kan 
öppna upp för denna utveckling.  
    För att på bästa sätt dokumentera detta önskar vi att kunna använda oss av egna 
observationer samt videokamera och digitalkamera för att dokumentera speciellt intressanta 
övningar. Dessa dokumentationer kommer endast användas av oss och ingen annan person 
kommer ha tillgång till dessa. Alla inblandade kommer att vara anonyma och deltagandet är 
självklart frivilligt. Vi har valt att arbeta med just denna klass eftersom vi vill göra 
aktiviteterna i en årskurs etta, då vi anser att de drar mest nytta av dessa aktiviteter på grund 
av att de antagligen kommer vara en klass i många år framöver. 
 
Vi undrar nu om ni som målsman tillåter oss att utföra den dokumentation som vi beskrivit 
ovan. Vid eventuella frågor var vänlig och kontakta oss 

Lina Antus-Lindgren Emelie Edström 

Tel; 070- *** ** **  Tel; 073-*** ** ** 

Våra handledare på Mälardalens högskola: 

Gunilla Granath 

e-post; gunilla.granath@mdh.se 

 

Inlämnas senast Fredag 17/2 
 
Elevens namn: ___________________________ 

Jag tillåter att mitt barn deltar i dokumentationen  
 
Jag tillåter inte att mitt barn deltar i dokumentationen      

 
______________________________________________ 
Underskrift 


