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Sammanfattning 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur lärare i fritidshem använder drama i 

fritidsverksamheten. Studien söker även svar på vilka motiv lärare i fritidshem beskriver att 

drama har i verksamheten samt vad som påverkar lärares möjligheter att arrangera drama i 

fritidshem. Studien bygger på intervjuer med fem lärare i fritidshem med olika erfarenhet av 

dramaaktiviteter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Det transkriberade materialet 

lade sedan grunden för analys och tolkning. Resultatet visar att drama används på olika sätt i 

fritidshemmet, både som rollspel och inspiration till lek. De intervjuade lärarna menar att det 

går att integrera många olika ämnen och arbetsätt när de jobbar med drama. Arbete med 

drama kan påverkas av faktorer som tid, elevers närvaro, utrymme, och material. Detta arbete 

riktar sig till de som arbetar inom fritidshem, och andra som är intresserade av hur drama 

används i fritidshemmet.  
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Inledning 
När jag gick i högstadiet mellan år 2007 till 2009 var det tradition för niorna att spela upp en 

pjäs. Jag såg fram emot att få spela upp en klasspjäs för att visa mina klasskamrater att jag 

minsann inte var så blyg och tystlåten som jag kanske verkade. Höstterminen i nian började 

och vår mentor meddelade sakligt att det hädanefter inte skulle bli någon pjäs för niorna, då 

det tog för mycket uppmärksamhet från andra ämnen. Besviken fick jag acceptera situationen 

− jag förlorade min chans att vara med i ett drama och kunde inte visa upp en mer självsäker 

bild av mig själv. För mig spelade det roll att få spela en roll.  

När jag tänker tillbaka på pjäsen som aldrig blev av väcks det tankar inom mig. Var drama 

inte tillräckligt viktigt för att få ta tid? Jag anser att det hade varit nyttigt för mig som elev att 

ha haft möjlighet att kunna tala och spela en roll framför publik, speciellt när jag inte vågade 

gå med i någon förening. Kan det finnas elever idag som är i behov av att få pröva på olika 

aktiviteter inom drama liksom jag önskade under min skolgång? Detta var tankar som fick 

mig att vilja forska vidare kring dramaaktiviteter i fritidshem. 

Under min utbildning till lärare i fritidshem har jag inte varit i kontakt med arbete kring 

dramapedagogik. Inom skolverksamheten uppfattar jag att det finns gott om forskning kring 

användandet av drama (Heathcote, 1990; Sternudd, 2000; Bolton, 2008; Fredriksson, 2013). 

Forskning kring drama i fritidshemmet är dock begränsad (von Schantz, 2013). Jag anser 

därför att en studie kring drama på fritidshem öppnar upp för ytterligare forskning och 

användningsområden av drama. Studien motiveras även av hur drama framställs i Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), Allmänna råd 

för fritidshem (2014) och Kvalitet i fritidshem (Skolinspektionen, 2010), vilka redogörs för 

under rubrikerna Drama i läroplanen, och Drama i fritidshem. Under rubriken Definition av 

drama presenterar olika förklaringar av begreppet ”drama”, samt en redogörelse av hur 

begreppet kommer att presenteras i studien.  

Drama i läroplanen 

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

existerar drama som en del av andra ämnen samt som en del av de kunskaper elever ska ha 

uppnåt efter genomgången grundskola. Det beskrivs att elever efter genomgången grundskola 

ska kunna ”använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” (ibid., s. 14). 
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Elever ska alltså enligt Skolverket (2011) ha erfarit drama under sin skolgång, både genom att 

se på drama och genom att spela upp drama. Drama finns med som inslag i andra ämnen, 

huvudsakligen språkämnena svenska och engelska (ibid.). I svenskämnet finns drama med 

under rubriken Berättande texter och sakprosatexter, där elever ska erfara ”berättande texter 

och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, 

ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och 

poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter” (ibid., s. 224). Drama är 

här ett inslag i svenskämnet som en del av de texter eleverna ska läsa under sin skolgång. I 

engelskämnet finns drama huvudsakligen med som inslag under rubriken Lyssna och läsa − 

reception, där elever ska erfara dramatiseringar av olika slag mellan årskurs 1 till 9. I årskurs 

1 till 3 finns drama även med under Tala, skriva och samtala − produktion och interaktion i 

form av ”sånger, ramsor och dramatiseringar” (ibid., s. 27). Citatet beskriver hur det i 

engelskämnet förekommer dramatiseringar som en del av interaktioner och samtal. Drama i 

form av framträdanden tolkar jag därför existerar ganska begränsat i Skolverket (2011), då det 

endast finns med i engelskämnet. Jag menar att drama kan glömmas bort i skolan då den inte 

skrivs fram särskilt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(ibid.), utan endast som en del av andra ämnen.  

Drama i fritidshem  

Enligt Skolverket (2014) har fritidshemmet en uppgift att erbjuda elever en varierad och 

givande verksamhet. Denna verksamhet bör även stimulera elever till bland annat kreativitet 

och självförtroende samt uppmuntra elever till att testa egna idéer (ibid.). Skolinspektionen 

(2010) redogör hur drama är ett av de grundläggande skapande inslagen, tillsammans med 

musik, dans, bild och rörelse. Skolinspektionen har granskat arbetet i 77 fritidshem i 17 

kommuner. I granskningen framgår det att fritidshem över lag måste bli bättre på att erbjuda 

mer estetiska aktiviteter inom drama, dans och musik.  

Drama har sammanfattningsvis ett begränsat utrymme i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), och Skolinspektionens (2010) 

granskning presenterar hur fritidshem behöver erbjuda mer estetiska aktiviteter. Denna studie 

kan bli betydelsefull för att visa hur lärare i fritidshem arbetar med drama.  

Definition av drama  

Bolton (2008) beskriver hur begreppet ”drama” benämndes av den grekiske filosofen och 

vetenskapsmannen Aristoteles som mimesis. Bolton beskriver hur detta begrepp kan tolkas på 

flera sätt. Antingen kan det ses som ”imitation” − det som sker på scenen är en imitation av 
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det som sker i världen − eller som en ”representation” eller ”metafor” − det som sker på 

scenen är en representation eller metafor över vad som händer i världen (ibid.). Bolton menar 

att drama är ett ”framförande” som går att upprepa. Fihn (2013) definierar till skillnad från 

Bolton (2008) hur ordet drama kommer ur ”det grekiska ordet ”drao”, ”dramein” som betyder 

ungefär att åskådliggöra genom handling” (s. 177). Drama grundas i olika rituella lekar, och 

är nära både teater och lek (Fihn, 2013). Backéus (2009) menar i likhet med Fihn (2013) att 

drama är en blandning mellan teater och lek, och utvecklar att drama handlar om process, inte 

resultat. 

Studien kommer att behandla begreppet ”drama” som praktisk-estetiska kommunikativa 

gruppaktiviteter med pedagogiskt syfte. Inom dessa ingår bland annat pjäser, teater och andra 

framträdanden. Utöver framträdanden behandlas även dramatiska rollspel och andra 

aktiviteter där den dramatiska processen är i fokus. I studien benämns dessa aktiviteter som 

”dramaaktiviteter”. 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur lärare i fritidshem använder drama i 

fritidsverksamheten. Syftet preciseras i följande frågor: 

 Vilka motiv beskriver lärare i fritidshem att drama har i verksamheten? 

 Vad påverkar lärares möjligheter att arrangera drama i fritidshem? 

Studiens disposition  
Den första delen av arbetet kommer att presentera det teoretiska perspektiv som studien följer, 

nämligen det sociokulturella perspektivet. I delen efter redogörs det för tidigare forskning, där 

fokus sammanfattningsvis läggs på dramapedagogik, kritik mot drama, samt drama i skola 

och fritidshem. Avsnittet som följer handlar om arbetets metod, där insamlings- och 

analysmetod, etiska överväganden samt en metoddiskussion presenteras. Studiens resultat 

presenteras sedan. Resultatet delas in i två huvudrubriker: motiv för att använda drama i 

fritidshem, samt olika faktorer som påverkar möjligheter att arrangera drama i fritidshem. 

Arbetet avslutas med en diskussionsdel, där studiens resultat diskuteras.  
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Teoretiskt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv  
Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) presenterade sina tankar kring psykologiska 

processer, det så kallade sociokulturella perspektivet, strax efter den ryska revolutionen 

(Strandberg, 2006). Perspektivet har sedan dess bearbetas och utvecklats av forskare som 

bland annat Säljö (2014). Vygotskij (1978) menar att kognitiv utveckling sker när tal och 

praktiska aktiviteter används samtidigt. Lärande sker i sociala samspel, där fokus läggs på det 

som sker i interaktioner mellan människor istället för individens inre processer (Strandberg, 

2006). Utan de yttre aktiviteterna finns det inget råmaterial för de inre processerna, förklarar 

Strandberg. Studien kommer använda det sociokulturella perspektivet i resultatet som verktyg 

för att analysera fritidslärares utsagor gällande dramaaktiviteter. I denna del kommer det först 

en redogörelse för hur Vygotskij (1995) resonerar om skolålderns teatrala uttryck och 

skapande inom det sociokulturella perspektivet, därefter presenteras relevanta sociokulturella 

begrepp som kommer att användas i studien: fantasi och kreativitet, den proximala 

utvecklingszonen (ZPD) och scaffolding, pivå, kontext, och språkliga redskap.  

Skolålderns dramatiska uttryckssätt och skapande 

Vygotskij (1995) beskriver hur teaterliknande produktioner är en av de vanligaste formerna av 

kreativt skapande bland barn. Detta beskrivs bland annat bero på hur pass personligt drama är, 

då det är barn själva som utför handlingen. Det kreativa skapandet binds därmed samman med 

en personlig upplevelse. Barn använder sin fantasi som ett verktyg för att antingen härma eller 

tolka sådant de upplevt. Vygotskij beskriver det som att ”varje fantasi och intryck vill barnet 

förverkliga i levande bilder och handlingar” (s. 81).  

Vygotskij (1995) menar att barn under det teatrala skapandet är de som i huvudsak står för 

produktionen. De kan improvisera fram roller och pjäser, eller arbeta med material som redan 

finns. Drama beskrivs som en viktig del i det språkliga skapandet eftersom drama är lätt för 

barn att förstå. Detta eftersom drama kan liknas vid en mer formell version av barns rollekar. 

Barn blir även delaktiga i pjäser på en hög nivå, då de skapar kostymer, rekvisita, kulisser, 

med mera. Vygotskij menar att det teatrala skapandet ger mening åt andra former av 

skapande, då det går att se ett tydligt mål med att fullborda dessa skapelser.  

Det är inte särskilt lämpligt att eftersträva ”vuxenteater” när det arbetas med barn (Vygotskij, 

1995). Detta beror bland annat på att barn måste lära sig en vuxen persons litterära ord som 

kanske är för svåra att förstå eller motsvarar en känsla som barn inte har erfarit än. Det 
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beskrivs att barn då kan bli likt talande dockor som endast citerar de ord som står på pappret, 

men inte når någon större känslomässig anknytning. Att skapa pjäser för barn, eller att låta 

dem skapa egna pjäser genom improvisation, är därmed enklare för barn att förstå och tillägna 

sig. De pjäser som är mer inriktade till barn kanske inte innehåller samma litterära 

komplexitet eller substans som ”vuxenteater”, men vikten ska inte läggas på själva resultatet 

utan på den skapande processen. Vygotskij menar att ”i en riktig barnens teateruppsättning 

bör allt − från ridån till dramats upplösning − vara gjort av barnens egna händer och med 

barnens egen fantasi. Bara då får det dramatiska skapandet hela sin betydelse och styrka för 

barnet” (ibid., s. 84).  

Relevanta begrepp 

Fantasi och kreativitet 

Vygotskij (1995) förklarar hur kreativitet kan förklaras som en ”aktivitet som skapar 

någonting nytt” (s. 11). Denna aktivitet kan både ske till det yttre, ett skapat ting som går att 

se, eller till det inre, där tankegångar och känslor påverkas. Denna information kan 

reproduceras genom så kallad reproduktion: att härma det som skapats eller erfarits. I fantasin 

kan människor även leva sig in i sådant de inte har erfarit med hjälp av att kombinera tidigare 

erfarenheter med varandra och skapa sin egen föreställning kring ämnet. Detta kallar 

Vygotskij för kombinatoriska eller kreativa verksamheter (ibid.). Inom drama återfinns 

kreativitet och fantasi bland annat i rollspel, där deltagarna lever sig in i olika roller och 

miljöer, och i skapandet av rekvisita. 

Den proximala utvecklingszonen (ZPD) och scaffolding 

Vygotskij (1978) förklarar hur den proximala utvecklingszonen, även kallad ZPD (Zone of 

Proximal Development) kan förstås. Den proximala utvecklingszonen är zonen mellan den 

faktiska utvecklingsnivå som bestäms av individens självständiga problemlösning och den 

potentiella utveckling som kan ske med en vuxens vägledning eller i samarbete med mer 

kapabla kamrater. Denna assistans kallas med ett annat ord för scaffolding: nybörjare kan med 

hjälp av en mer kunnig individ lösa problem som de inte hade klarat på egen hand (Wood, 

Bruner & Ross, 1976). Wood et. al. (1976) förklarar hur den mer kunnige assisterar med 

sådant som är över nybörjarens kompetens, medan nybörjaren koncentrerar sig på sådant som 

den kan lösa själv. Exempel på scaffolding inom drama är när lärare, pedagoger eller mer 

kunniga medverkande hjälper och uppmuntrar deltagare i behov av stöd. 
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Pivå 

Barn i de yngre åldrarna kan ibland behöva använda sig av hjälpmedel för att träda in i den 

imaginära världen (Strandberg, 2006). Hjälpmedlen kan vara särskilda objekt som Vygotskij 

valt att kalla pivåer (ibid.). En pivå är ett objekt som representerar något annat, till exempel 

kan en käpp representera en häst. För att pivån enklare ska representera originalobjektet bör 

det ha liknande utseende och storlek. Pedagoger och lärare kan använda sig av pivåer för att 

hjälpa barn leva sig in en imaginär värld genom att exempelvis ta på sig en hatt som passar 

temat i en saga de läser. Strandberg (2006) refererar till en upplevelse där en professionell 

ensemble förklarar att det är nödvändigt för aktörer att använda sig av pivåer, även om det 

bara är en pinne, för att kunna leva sig in i den fiktiva världen. Exempel på pivåer inom 

dramaaktiviteter är bland annat rekvisita och kostymer.  

Kontext 

Alla människor existerar i en eller flera kontexter (Säljö, 2014). Det finns olika typer av 

kontext, exempelvis: social, fysisk, kognitiv, kommunikativ och historisk. Kontext är en 

identifierbar helhet som väver samman antingen en social praktik eller en verksamhet. 

Kontext kan vara en läkarmottagning, där det bland annat inte ses udda att ta av sig kläderna 

inför en främmande person (ibid.). I dramaaktiviteter återfinns social och kommunikativ 

kontext, där deltagarna samspelar och talar med varandra. När elever samspelar och tillägnar 

sig kunskap inom den dramatiska verksamheten är det en kognitiv kontext. Beroende på ämne 

kan det även vara en historisk kontext då drama kan behandla historiska teman. Exempel på 

en fysisk kontext är den plats eller miljö där dramaaktiviteter sker.  

Språkliga redskap 

Språklig interaktion blandat med praktiska aktiviteter är en nyckel till att kunna tillägna sig 

kunskap (Vygotskij, 1978). Wyndham, Riesbeck och Schoultz (2000) redogör för hur 

språkliga redskap kan användas för att förmedla tankar och händelser genom både tal och 

skrift. Även olika samhälleliga och gruppbaserade kulturer som människor ingår i kan 

förmedlas med hjälp av språkliga redskap (ibid.). Språkliga redskap används inom 

dramaaktiviteter genom att förmedla bland annat känslor och historier med hjälp av tal. Även 

skrift, i form av bland annat sagor och pjäser, kan tolkas och förmedlas genom exempelvis 

teatraliska framföranden.   
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt behandlas forskning gällande drama på nationell och internationell nivå. 

Avsnittet inleds med dramapedagogik och dess olika syften, då detta lägger grunden för 

arbete med drama inom grundskoleverksamheten. Därefter redogörs det för grundskolans 

arbete med drama på nationell nivå och vilka ramar lärare arbetar inom. Som avslutning 

presenteras drama som en del av fritidshemmets verksamhet.  

Dramapedagogik 

Lepp (1998) fastställer hur dramapedagogik kan definieras som ”ett pedagogiskt ledarskap, en 

grupp i samspel, en fiktiv skapande handling och pedagogiska mål [...] med en helhetssyn på 

individen och med fokus på en integrering av känsla – tanke − handling i en utvecklande 

process” (s. 76). Sternudd (2000) menar att det ”handlar om en undersökning av livet utifrån 

vissa specifika förhållanden, som innehåller både estetiska och pedagogiska kvaliteter” (s. 

109). Dramapedagogik kan därmed beskrivas som dramaaktiviteter med pedagogiskt syfte. 

Heathcote (1990) förklarar att drama är ett verktyg för att göra världen mer lättförståelig och 

lättillgänglig för elever. Händelser kan diskuteras, jämföras och upplevas subjektivt, även om 

det som sker i dramat inte är på riktigt. Den känslomässiga anknytning som sker i drama ger 

elever en chans att tillägna sig kunskap på ett nära och praktiskt sätt, bortom den objektivitet 

som kan infinna sig i teoretiska ämnen. I en teater- eller rollspelskontext kan exempelvis 

komplexa teman som död behandlas, menar Bolton (2008). Dessutom kan den sociala 

kontexten öka elevers laganda och samarbete (ibid.). Det kan även ske individuell utveckling 

genom dramapedagogik, då elever med hjälp av att vara i en social kontext bygger upp en 

säkerhet i sig själva (Wagner, 1993).  

Dramapedagogiska mål 

Wagner (1993) har studerat dramapedagogen Dorothy Heathcotes (1926-2011) arbete kring 

dramapedagogik i skolverksamhet. Det framgår att det är svårt att garantera att elever når en 

bestämd nivå eller särskilda mål i dramaundervisning, då det inte går att kontrollera elevers 

motivation eller gensvar. Vissa mål kan visa sig vara för svåra och behöva överges, andra kan 

behöva få en mer framträdande roll. Ibland kan även positivt gensvar från elever skapa nya 

mål som inte fanns innan. Istället för mål kan pedagoger och lärare snarare se till de framsteg 

elever gör. Dessa dramatiska framsteg kan omfatta exempelvis projekt i helklass till mer 

individanpassat; från spontana till omsorgsfulla framträdanden, eller från att förlita sig på 

läraren till självständigt agerande där läraren blir överflödig. I början kan elevers 

framträdanden handla om mindre pjäser som spelas upp för andra klasser eller 



8 

 

vårdnadshavare. När elever har nått den högre graden av dramatiska framsteg kan de sedan ha 

föreställningar för större publik (Wagner, 1993).  

Under dramaaktiviteter bör pedagoger och lärare undvika att tvinga elever att delta (Warren, 

1992). Istället kan elever observera det som sker och sedan delta när denne känner sig mer 

säker. Warren liknar detta med det frivilliga deltagandet som sker under barns lek. 

Olika dramapedagogiska perspektiv  

Sternudd (2000) presenterar fyra olika perspektiv inom dramapedagogiken, där arbete med 

demokratisk fostran ses som det övergripande syftet. Dessa olika perspektiv är teoretiska 

konstruktioner, vilket innebär att individer kan följa en eller flera olika perspektivs 

tankegångar och metoder (ibid.).  

Konstpedagogiskt perspektiv  

Inom det konstpedagogiska perspektivet finns det i huvudsak två mål (Sternudd, 2000). Det 

första målet är att genom sociala samspel utveckla individers personlighet, samarbetsförmåga 

och estetiska uttryckssätt. Det andra målet är att deltagarna tillsammans skapar en 

föreställning som spelas upp för publik. Det huvudsakliga arbetssättet är teater, där deltagarna 

får tolka det, ofta, litterära innehållet. Inom perspektivet finns det även olika hjälptekniker, 

exempelvis improvisation och rollspel. Genom dessa övningar övar individen på att gestalta 

olika sinnesstämningar och karaktärer, samt röstläge, kroppsspråk, kommunikation med mera. 

Att arbeta mot ett tydligt mål, exempelvis en teaterföreställning, gör att deltagarna får öva på 

samarbete genom att arbeta tillsammans som ett team (ibid.).  

Personlighetsutvecklande perspektiv 

Det personlighetsutvecklande perspektivet har som mål att med hjälp av diskussion, analys, 

reflektion och undersökning av vardagssituationer få individer att utvecklas som medlemmar i 

samhället (Sternudd, 2000). Målet är att fostra individer till demokratiska medmänniskor. I 

huvudsak används rollspelsaktiviteter för att nå detta mål. Genom att använda sig av 

deltagarnas egna erfarenheter och vardagssituationer som många kan känna igen sig i övas det 

demokratiska tankesättet. Detta görs genom att arbeta med realistiska rollspel som grundas i 

egna erfarenheter eller samhälleliga texter. När deltagarna upplever dessa situationer genom 

att antingen agera eller åskåda blir ämnet mer subjektivt. Detta kan vara användbart för att 

förstå konfliktsituationer i samhället eller mellan människor, samt för att ”utveckla en djupare 

förståelse för aktuella eller historiska händelser” (Sternudd, 2000, s. 81).  
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Kritiskt frigörande perspektiv 

Sternudd (2000) beskriver hur verklighetstrogna, men fiktiva, situationer bearbetas inom 

perspektivet. Situationerna förankras i deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser, vilket 

gör arbetet mer meningsfullt för dem. Rollspel arbetas fram inom gruppen för att sedan spelas 

upp i ett så kallat forumspel eller forumteater. Forumspel är framföranden som publiken är 

deltagande i genom att kunna påverka det som händer i framförandet. Genom att påverka blir 

konsekvenser av det egna agerandet mer tydliga, eftersom deltagarna direkt ser hur 

framförandets aktörer påverkas. Efteråt bearbetas forumspelet, och deltagarna görs medvetna 

om egna värderingar och ges redskap för hur exempelvis konflikter kan lösas (Sternudd, 

2000).  

Holistiskt lärandeperspektiv 

Individen skapar meningsfull kunskap då denne får uppleva ett ämne på en känslomässig och 

subjektiv nivå (Sternudd, 2000). Komplexa situationer bearbetas, ofta med ett underliggande 

problem som ska lösas. Dessa problem kan vara allt från samhälleliga till naturhistoriska och 

matematiska. De olika deltagarna tillför olika synvinklar, vilket öppnar upp till diskussion och 

tränar kommunikation. Huvudsakligen används så kallade klassrumsspel för att bearbeta 

teoretiska ämnen, där även läraren eller pedagogen kan vara med och spela en roll. Läraren 

gör en aktiv insats i klassrumspelet för att stimulera elevers lärande, genom att exempelvis 

bidra med stöd eller spela en fiktiv roll (ibid.).  

Kritik mot dramaaktiviteter 
Lepp (1998) förklarar att om den person som leder den dramatiska verksamheten är 

omedveten och oerfaren kan det väckas nervositet hos deltagarna. Denna osäkerhet kan sedan 

sprida sig genom gruppen och eventuellt göra det omöjligt för verksamheten att fortsätta. 

Detta gäller särskilt för grupper som är ovana med drama som arbetsform. Dessutom kan 

individer som deltar visa kritik mot dramaaktiviteter i allmänhet, då de har bildat egna 

uppfattningar kring drama efter individuella upplevelser eller inte känner sig bekväma i 

situationen. Lepp poängterar därför hur viktigt det är att den som leder dramaaktiviteter har 

fått en adekvat utbildning inom ämnet.  

Dramaundervisning i grundskolan  
Fredriksson (2013) presenterar genom en intervjustudie de inre och yttre ramar som finns när 

lärare i förskola, grundskola, och fritidshem arbetar med drama.  
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I Fredrikssons (2013) intervjustudie talar lärarna om att tid är en styrande faktor. Fredriksson 

menar att lärarna har en positiv inställning till drama, men att lärarna ofta väljer bort drama då 

de inte finner tid att planera och arbeta med det. Några av lärarna väljer att arbeta med drama 

på livskunskapen, då drama inte finns som lektion på schema. Gruppstorlek och lokaler är 

även sådana faktorer som påverkar dramaundervisningen. Lokaler kan bland annat vara 

klassrum, där bänkar måste flyttas undan, och utomhusmiljöer. Fredriksson menar att de 

många faktorer som påverkar drama leder till att lärarna prioriterar teoretiska ämnen framför 

drama. Detta eftersom teoretiska ämnen inte kräver samma integrering och tematiska arbete 

som drama kan behöva. Fredriksson menar även att skolan är tidspressad, där estetiska 

aktiviteter som drama marginaliseras för att göra plats för teoretiska ämnen där kunskap 

enklare kan mätas. En av lärarna poängterar dock att det sociala samspelet som sker inom 

dramatiska aktiviteter inte är att förglömma, då detta övar samarbete som kan vara en hjälp 

för att tillägna sig kunskap. Lärarna menar att det är mycket viktigt att samarbeta i arbetslaget 

för att göra det möjligt för framgångsrika dramatiska aktiviteter (ibid.).  

Fredriksson (2013) redogör för hur en av lärarna uttrycker att drama främst används i 

lågstadiet och menar att drama ses skiljt från de teoretiska ämnena. Fredriksson (2013) tolkar 

att drama som arbetssätt inte prioriteras i skolan, och menar även att det kan bero på att 

Skolverket (2011) inte fastställt särskilda mål för dramatisk undervisning.  

Lärare har olika mycket kompetens och erfarenhet kring ämnet drama (Fredriksson, 2013). I 

allmänhet menar lärarna i Fredrikssons studie att de har för lite kompetens i ämnet och inte 

vet hur drama ska användas som ett pedagogiskt verktyg. En av de intervjuade lärarna anser 

att lärare inte riktigt törs gå utanför ramarna och bjuda på sig själva, och håller sig därför 

istället till traditionell bänkundervisning. En annan lärare menar att det krävs utbildning inom 

drama för att kunna använda drama som ett riktigt verktyg i teoretisk undervisning. Andra 

intervjuade pekar på att ämnen kan bli lidande om det spenderas mycket tid med drama. När 

det väl sker dramatisk undervisning poängteras det att det är viktigt att ha en personlig 

relation med eleverna för att kunna ge råd och uppmuntra. Vid samarbete mellan 

dramapedagog och klasslärare upplever majoriteten det som positivt. Det upplevs dock som 

problematiskt om dramapedagogen inte är med klassen tillräckligt ofta för att upprätta en 

personlig relation Fredriksson summerar hur lärare inte uppmärksammar den teatrala formen 

av drama lika mycket som den instrumentella formen, alltså olika dramaövningar och 

improvisationer (ibid.) 
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Drama i en fritidshemskontext 
Von Schantz (2013) menar att det inte finns en skarp gräns mellan drama och verksamheter, 

exempelvis fritidshem. Drama ger elever möjlighet att undersöka, diskutera och bearbeta, och 

på så sätt lära sig om ämnen. Scenarier blir rumsliga, fysiska och sinnliga då deltagare får 

prova på olika roller eller positioner. Det finns inga direkta direktiv för drama på fritidshem, 

förutom att det ska vara stimulerande och upplevas positivt. Till skillnad från skolverksamhet 

beskrivs elever på fritidshem även medverka i dramaaktiviteter efter egen vilja. Von Schantz 

förklarar hur hon själv häpnade när hennes döttrar framförde en teater på fritidshemmet, 

eftersom döttrarna visade en sida av deras personlighet som von Schantz inte sett förut (ibid.).  

Von Schantz (2013) använde sig av drama som ett verktyg för undervisning. Det var ett 

multimodalt tema gällande vikingatiden, där drama, bild och hemkunskap vävdes samman 

med historia, geografi och svenska, genom olika aktiviteter. Det var ett krävande arbetssätt, då 

det var mycket som skulle stämma för att det skulle fungera. Dock pekar von Schantz på att 

den lustspridning, så kallad spin-off-effekt, som skedde mellan eleverna under temat, gjorde 

att det i slutändan var värt det hårda arbetet.  

Sammanfattning 
Drama framställs som ett verktyg som kan göra komplexa ämnen subjektiva för elever. 

Subjektiviteten beskrivs öka elevers tillägnade av kunskap. Elever kan uppmuntra och 

inspirera varandra under dramaaktiviteter, vilket kan öka engagemang kring ämnet som 

behandlas. Lärare uppger att även om de känner till fördelar med arbete kring drama så har de 

inte tillräckligt med erfarenhet för att arbeta med det på ett sätt som ökar elevers förståelse. 

Drama kräver dessutom mycket tid och saknar särskilda mål, vilket gör det svårt för lärare att 

mäta kunskap. Lärare behöver dock inte alltid se avsaknaden av bestämda mål som ett 

problem, då de snarare kan se till elevers framsteg.   
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens genomförande. Jag redogör för urval, tillträde, 

insamlingsmetod, etiska principer, analysmetod samt metoddiskussion. 

Kvalitativ forskningsmetod 
Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ forskningsmetod. Bryman (2011) redogör för 

hur kvalitativa studier fokuserar på ord och kvalitén hos dessa när data samlas in och 

analyseras. Detta är i motsats till kvantitativa studier där fokus snarare ligger på mängd av 

data. Kvalitativ forskningsmetod lägger mycket vikt på individers egna upplevelser och 

tolkningar av deras omgivande sociala verklighet. Dessutom ses den sociala verkligheten som 

något i ständig förändring som individer ständigt påverkar och omkonstruerar. Kvalitativ 

forskningsmetod kan ses som induktiv (ibid.). Detta innebär att insamlad data, exempelvis 

gällande individers erfarenheter kring ett ämne, ligger som grund för analys, diskussion, och 

slutsats (Fejes & Thornberg, 2015). Studien har använt semistrukturerade intervjuer för att 

samla in data. Genom semistrukturerade intervjuer kan informanterna uttrycka sina egna 

känslor och tankar kring ämnet drama, vilket ger en aktuell bild kring användande av drama i 

verksamheten. 

Genomförande av fältstudien 

Urval 

Studien har använt målstyrt urval. Ett målstyrt urval definieras av att forskaren tar hänsyn till 

studiens forskningsfrågor när urvalet av informanter sker (Bryman, 2011). Informanterna kan 

vara exempelvis personer, organisationer, och dokument (ibid.). Studiens urval är lärare i 

fritidshem.  

Informanterna i studien är lärare i fritidshem med olika bakgrund inom både förskola och 

fritidshem. Studien har ägt rum i fyra olika avdelningar i tre skolor. Två av skolorna är 

belägna i en mindre stad medan den tredje ligger i en mindre ort. Alla tre skolor ligger i 

samma kommun. Majoriteten av eleverna på de deltagande skolorna talar svenska som första 

språk. Nedan följer en kort presentation av de tre skolorna och de lärare i fritidshem som 

arbetar där. Beskrivningarna av fritidshemmens syftar till att visa skillnader i lokalers 

utformning, och elevmängd.  

 



13 

 

Fritidshemmet Humlan 

Den första skolan är belägen i utkanten av en mindre stad. Skolan är omringad av radhus och 

det finns närliggande natur och skog, samt en mindre bilväg strax bredvid. Det finns två 

fritidsavdelningarna med sammanlagt 110 inskrivna elever. Verksamhetens lokaler består av 

två klassrum, ett mindre rum samt ett större grupprum med soffa. De två avdelningarna kallas 

i studien för ett gemensamt namn, Humlan. De lärare på fritidshemmet som är med i studien 

kallas för Lena och Birgitta. Lena jobbar med årskurs F till 1, och Birgitta jobbar med årskurs 

2 till 6.  

Fritidshemmet Grodan 

Fritidshemmet Grodan ligger närmare stadens centrum än Humlan. På gångavstånd finns det 

flera olika skogsområden som går att besöka. Verksamhetens lokaler består av två större rum 

för olika aktiviteter samt en stor lekhall. Det finns även ett mindre rum med en soffa och en 

klädställning. Studiens intervjuperson från fritidshemmet, Anneli, är utbildad fritidspedagog 

och arbetar på avdelningen för årskurs F till 1. Avdelningen har 42 inskrivna elever.  

Fritidshemmet Tallen 

Den tredje skolan är belägen i en liten ort med närhet till både skog och natur. Fritidshemmet 

Tallen är placerat i en egen byggnad på skolgården. I fritidshemmet finns det två rum. I det 

första rummet finns det kök och bord och stolar, i det andra är det en mer öppen planlösning 

med en stor matta i mitten av rummet. På Tallen är det runt 60 inskrivna elever från årskurs F 

och uppåt. De lärare från fritidshemmet som medverkar i studien är Josefin och Malin.  

Tillträde 

Jag kontaktade fritidshemmen för att höra mig för om det fanns intresse av att delta i studien. 

De fem informanterna kom jag i kontakt med via mail och telefon samt rekommendationer 

från deras kollegor. I början var vissa osäkra på om de skulle kunna tillföra något till studien 

då de inte arbetat så mycket med drama. Jag förklarade att studien inte krävde information 

från dramaexperter, vilket verkade göra dem mer bekväma att delta i studien.  

Insamlingsmetod  

För att samla in mitt material använde jag mig av semistrukturerade intervjuer med lärare på 

fritidshem. En semistrukturerad intervjumetod innebär att forskaren utgår från en 

intervjuguide och utifrån denna ställer forskaren följdfrågor till den intervjuade (Bryman, 

2011). Intervjuguiden följer ofta specifika teman, som syftar till att exempelvis försöka 

besvara undersökningens frågeställningar. Informanten har stor frihet gällande hur dessa 

frågor ska besvaras. Detta är för att tonvikten ligger i hur informanterna tolkar frågorna. 
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Följdfrågorna anknyter till sådant informanten har sagt, ofta med syftet att få mer utvecklade 

svar (Bryman, 2011). I studien passade semistrukturerad intervjumetod väl. Detta var då 

fritidshemmen använder drama på olika sätt och i olika stor utsträckning, vilket gjorde att 

intervjuerna kunde anpassas efter de teman som framkom under intervjuerna. Jag intervjuade 

sammanlagt fem lärare i fritidshem, varav intervjun med Tallens informanter skedde i grupp. 

Varje intervju varade mellan 15 till 40 minuter. Jag avsatte mer tid till gruppintervjun för att 

försäkra mig om att de båda medverkande fick gott om tid att svara. Bryman (2011) menar att 

kvalitativa studier är bra att spela in, då det ska vara tydligt vad informantens säger och hur de 

säger det. Intervjuerna spelades därmed in med hjälp av en diktafon och transkriberades 

därefter för att underlätta analys.  

Etiska principer 
Jag arbetade enligt de fyra etiska principerna: informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera studiens 

deltagare om vad undersökningen handlar om, hur den ska gå till, vilken roll deltagarna 

kommer ha, och att deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet 

beskriver att det även är viktigt att informera de berörda om var de kan se resultatet efter 

genomförd studie. Jag som forskare har förklarat informanternas roll i studien och informerat 

om var de kan läsa arbetet. Samtyckeskravet innebär att deltagare själva bestämmer över sin 

medverkan (ibid.). Innan jag genomförde intervjuerna fick varje deltagare skriva på ett 

medgivandebrev (se Bilaga 1), där de godkände deltagande i studien. Informanterna fick 

därefter behålla en egen kopia av brevet. Konfidentialitetskravet innebär att ”personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (ibid., s. 12). I studien fabriceras deltagande informanters 

och verksamheters namn, samt kommun och stad hålls hemliga. Nyttjandekravet innebär att 

de uppgifter som samlas in endast får användas i forskningsändamål (ibid.). I studien medför 

detta att den information som framkommer endast kommer användas i detta arbete.  

Analysmetod  
Jag använde mig av kvalitativ analys för att analysera det insamlade materialet. Kvalitativ 

analys innebär att forskaren arbetar aktivt och systematiskt med sin data genom att bland 

annat kategorisera och koda (Fejes & Thornberg, 2015) Det finns olika metoder inom 

kvalitativ analys. I min analys tog jag inspiration från analysprocessen inom grundad teori. 

Grundad teori är en forskningsansats som inriktar sig på sociala händelser och interaktioner 

med fokus på empiri. Data används för att utarbeta egna teoretiska modeller (Thornberg & 
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Forslund Frykedal, 2015). Min användning av grundad teori skiljer sig då jag anser att jag 

skulle behöva mer data för att kunna generera en utvecklad teoretisk modell. 

Analysprocessen  

Steg 1: Intervjuerna transkriberades och intervjupersonernas main concern identifierades. 

Main concern innebär den huvudsakliga frågan hos intervjupersonerna (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015). Jag använde mig av main concern för att försöka identifiera om 

informanterna hade ett övergripande tema i sin intervju. Temat använde jag sedan för att 

enklare minnas intervjun.  

Steg 2: Efter identifiering av main concern använde jag selektiv kodning för att identifiera och 

kategorisera teman. Kodning kan göra det enklare att se exempelvis mönster och skillnader 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015.) Selektiv kodning innebär att jag som forskare 

identifierar teman som jag finner vara mest frekventa eller anser vara viktiga för studien 

(ibid.). Jag valde selektiv kodning då jag var intresserad av informanternas beskrivningar av 

drama, och sådant som frångick ämnet drama kodades inte. De teman som framkom fick 

kortfattade koder som beskrev vad utsagan handlade om. Koderna kunde vara allt från ett ord 

till en kortare fras.  

Steg 3: De teman som hittades genom kodning blev till kategorier (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015). Kategorierna skapades genom att jag grupperade de teman som identifierats i 

intervjuerna för att exempelvis se vilka som var återkommande. Dessa kategorier 

analyserades och tolkades med hjälp av bland annat sociokulturell teori och tidigare 

forskning.  

Metoddiskussion 
Miljön kan ha påverkat intervjuerna. I en av intervjuerna satt jag och informanten i ett 

personalrum där vi vid ett par tillfällen blev störda. I en annan intervju blev vi tvungna att 

sitta i en matsal. Matsalspersonalen plockade fram matbyttor och bestick vilket skramlade och 

distraherade när jag skulle lyssna på informanternas svar. När det senare närmade sig lunchtid 

blev jag stressad att hinna klart intervjun. Intervjun hann bli klar innan lunch, men det var 

ändå onödig stress som kunde förhindrats om intervjun skett i en lugnare miljö.  

Det var relativt svårt att hitta villiga informanter till studien. Med fler informanter skulle jag 

ha kunnat se en mer generell bild över fritidshems arbete med drama, och enklare se likheter 

och skillnader mellan olika fritidshem. Detta skulle ha gett en mer utvecklad bild över 
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dramaaktiviteter i fritidshem. Med tanke på den korta tid studien genomfördes på, anser jag 

dock att jag utförde så många intervjuer som jag kunde.  

Mängden citat från informanterna varierar i studien. Detta beror bland annat på att jag som 

intervjuare var lite ovan under de första intervjuerna och inte ställde lika utförliga följdfrågor 

som jag gjorde i de senare intervjuerna. Jag upplevde därmed att det inte blev lika detaljerade 

svar i dessa intervjuer. Utöver detta har jag i studien valt att använda de citat som jag anser 

beskriver ämnet mest omfattande.    
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Resultat  
I denna del kommer mitt resultat och tillhörande analys presenteras. Resultatet är indelat i två 

huvudteman. Det första huvudtemat Motiv för att använda drama i fritidshem är kategoriserat 

i underrubrikerna; inspiration, gemenskap och samarbete, att lära, samt en sammanfattande 

text kring temat. Det andra huvudtemat Olika faktorer som påverkar möjligheter att 

arrangera drama i fritidsverksamheten är kategoriserat i underrubrikerna; närvaro och tid, 

trygghet, personal, utrymme, material, samt en sammanfattande text kring temat. När fler 

informanter har gett liknande beskrivningar om ett ämne, presenteras de innan citaten. I 

resultatet benämns de som arbetar i fritidshem för antingen ”lärare i fritidshem” eller ”lärare”.  

Motiv för att använda drama i fritidshem  

Inspiration  

Exempel 1: Teaterföreställning på Humlan  

Lena beskriver hur två elever spelar upp ett framförande om en skoaffär som inspirerar 

kamraterna på fritidshemmet till både skratt och ytterligare framföranden. 

Och barnen igår, det var två tjejer […] i förskoleklass som hade skrivit ett litet manus och sen så 

spelar de teater och då efter det så... Var det två olika grupper som, då vart de liksom inspirerade 

och då blev det två teaterföreställningar till [---] Men det var riktigt busigt och de skrattade så 

dant de andra kompisarna. De hade glasögon som rekvisita och telefon, skor och, så de hade, det 

var inte bara nåt som de hittade på (Lena) 

I exemplet beskrivs det hur två flickor själva planerat och spelat upp ett framträdande för alla 

på fritidshemmet. Vygotskij (1995) betonar hur viktigt det är att barn själva skapar sin 

teateruppsättning, eftersom drama endast då ger ”hela sin betydelse och styrka för barnet” (s. 

84). Detta framgår då flickorna bland annat använde sig av rekvisita och pivåer som de valt 

själva, samt skrev eget manus som fick åskådarna att skratta. Den rekvisita som används anser 

jag kan förtydliga den kontext dramat utspelar sig i. Användandet av skor pekar på att dramat 

sker i en skoaffär. Efter det att de två eleverna spelat upp sin teater var det senare fler elever 

som ville spela upp egna pjäser. Därefter följde två till teaterföreställningar som spelades upp 

av två grupper elever på fritidshemmet. Lena beskriver hur ”de skrattade så dant de andra 

kompisarna” under framträdandet, vilket jag tolkar som att åskådarna kände glädje av att titta 

på pjäsen. Jag tolkar även att åskådarnas skratt fungerar som en belöning för de som agerar, 

då skratt bekräftar att framträdandet varit underhållande. Min tolkning är att kontexten som 

framträdandet skedde i inspirerade elever till att göra egna framföranden för att de själva ville 

erfara den positiva känslorespons i form av skratt som de två flickorna fick. Von Schantz 
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(2013) pekar på att drama kan ge en spin-off-effekt där lust sprids mellan elever. Flickornas 

pjäs har skapat en lustspridning i elevgruppen kring ämnet teater eller framträdanden, då 

framträdandet ledde till att åskådarna skrattade, samt fler framföranden från elevgruppen.  

Exempel 2: Drottningen kommer till Grodan  

Anneli skildrar hur lärare i fritidshemmet klär ut sig och rollspelar drottning med följe som 

kommer för att namnge fritidshemmet. Efteråt blir eleverna inspirerade att leka lekar och ha 

andra aktiviteter kring temat kungligheter.  

Vi hade ett drama där vi […] namngav våra fritidshemsavdelningar […], det kom en drottning 

och det var […] hennes kortege där bakom. Och då såg man ju att vi kom ner sen till frita då 

spelade de (eleverna) ju det här, då ville ju de vara drottning och kung och började spela massa 

såna där, eller leka massa såna lekar. De blir ju så inspirerade av teater och drama alltså, det blir 

de ju, så att de vill prova själva. (Anneli) 

Anneli beskriver hur det efter drottningens besök spreds en våg av rollekar kring temat 

drottning och kung, eller kungligheter. Anneli menar att elever blir inspirerade av drama och 

gärna vill prova på teater själva. Jag tolkar att elevernas aktiviteter inspireras av det skådespel 

de sett med drottningen samt egna erfarenheter av hur kungligheter brukar agera. Till skillnad 

från Fredriksson (2013) som redogör hur lärare inte törs bjuda på sig själva, framgår det i 

Annelis citat hur lärarna i fritidshemmet själva vågar rollspela. Jag tolkar att den kontext 

lärarna skapar genom att rollspela drottning med följe inspirerar eleverna då Anneli beskriver 

”då spelade de ju det här, då ville ju de vara drottning och kung”. I citatet är det tydligt att en 

följd av lärarnas kungliga rollspel inspirerade elevernas aktiviteter gällande kungar och 

drottningar. Anneli fortsätter: ”de blir ju så inspirerade av teater och drama alltså […] så att de 

vill prova själva”, vilket styrker hur elever kan bli inspirerade av drama. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv stöttar lärarna genom sitt framträdande eleverna att själva våga agera, så kallad 

scaffolding. Dessutom använder de sig av pivåer och rekvisita, vilket Strandberg (2006) 

menar hjälper barn att leva sig in i en kontext. Jag anser att pivåer och rekvisita, exempelvis 

de kläder lärarna valde att rollspela i, spelade en stor roll i elevernas inspiration av 

kunglighetstemat. 

Exempel 3: När eleverna tappar tråden 

På Tallens fritidshem brukar de använda sig av drama ute i skogen för att inspirera till lek. 

Ibland kan eleverna börja leka något som inte har med dramatemat att göra, vilket gör att 

lärarna då använder sig av språkliga redskap för att inspirera till lek. 

Så kan man ju se ibland att det kanske stannar av, att man känner ”men gud de börjar leka 

en massa annat” eller att det tappar tråden, och då kan det räcka att nästa gången man går 
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ut till skogen eller det här stället så bara säger man [viskar] ”Sch! Jag tror att det är någon 

där borta, såg ni? Tror att det var några stora fjädrar där borta” [slut viskning] och så 

TJONG så kan vi ju starta på igen. (Malin) 

I exemplet ovan beskriver Malin hur det ibland kan räcka att inspirera eleverna genom att 

exempelvis viska ”’Sch! Jag tror att det är någon där borta, såg ni? Tror att det var några stora 

fjädrar där borta’”. Heathcote (1990) menar att elever genom drama kan känna en mer 

känslomässig anknytning till det som händer, och därmed tillägna sig kunskap. Genom att 

använda sig av språkliga redskap som att exempelvis viska fram budskapet som i Malins citat, 

tolkar jag att det skapas en spänning som får fantasin att flöda hos eleverna. ”’Sch!’” är ett 

ljud som uppmanar till att vara tysta och att lyssna. Att viska kan även tolkas som ett försök 

att inte höras av den som kryper i buskarna. Eleverna blir därmed återinförda in i en imaginär 

kontext genom att använda både syn, för att se om de ser några fjädrar, och hörsel, för att höra 

om någon rör sig i buskarna. Genom att använda sig av språkliga redskap inspirerar lärarna 

eleverna till att använda sina sinnen och fantasi för att återigen börja leka lekar inspirerade av 

dramakontexten.  

Gemenskap och samarbete 

Exempel 4: Vi måste hålla ihop 

Drama kan fungera som ett verktyg för att skapa gemenskap och en vi-känsla.  

[…] i början när man gör det här, kanske en ny förskoleklass kommer […], det är ju smart 

att använda sig av ett yttre hot eller vad man ska säga som gör att ”nu, vi som är nya, vi 

måste hålla ihop” eller ”vi måste lösa det här” eller ”vi måste hjälpa den här personen”, 

hur kan vi tillsammans växa med den här utmaningen? [---] Alltså det har ju med ”vi”-

känslan, för att få ihop en grupp är det (drama) underbart bra (Malin) 

För att skapa en vi-känsla i en förskoleklass som inte känner varandra så väl, anser Malin att 

det är smart att använda sig av ett yttre hot eller en utmaning för att få dem närmare varandra. 

Elevgruppen försätts i en situation där det finns ett problem. Problemet i sin tur syftar till att 

få elevgruppen att tänka ”’vi måste lösa det här’” vilket jag menar uppmanar till samarbete. 

Detta är i likhet med Sternudd (2000) som beskriver hur ett specifikt mål kan uppmuntra 

samarbete. Gemenskap och laganda kan skapas då alla i elevgruppen på Tallen är med om 

samma händelse och har samma mål, exempelvis ”’vi måste hjälpa den här personen’”, vilket 

uppmuntrar dem att jobba tillsammans för att få ett framgångsrikt resultat. Vidare beskriver 

Malin: ”för att få ihop en grupp är det (drama) underbart bra”, vilket jag tolkar som att Malin 

har upplevt drama som ett framgångsrikt verktyg för att skapa en vi-känsla.  
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Exempel 5: Bortom åldersgränserna 

Ibland syftar drama till att skapa ett samspel och en gemenskap över åldersgränserna. Detta 

sker på både Grodan och Humlan. På fritidshemmet Humlan beskriver Birgitta hur lärarna 

använde sig av en teatergrupp som eleverna frivilligt kunde anmäla sig till.  

[…] vi skulle blanda åldrarna, […] De delade upp sig klassvis, och inte så mycket över 

[…] åldersgränserna. Så att vi ville blanda lite och då sa vi att vi kunde använda oss lite 

av drama för att få igång lek över gränserna lite. (Birgitta) 

Birgitta beskriver hur de på fritidshemmet ville använda sig ”av drama för att få igång lek 

över gränserna” då eleverna ”delade upp sig klassvis”. Jag tolkar att Birgitta uppfattar 

klassuppdelning vid lek som något negativt och istället vill att det blir mer blandat mellan 

klasserna. Jag menar att skolans uppdelning mellan olika klasser kan påverka hur de leker på 

fritidshemmet, även om fritidshemmet blir en gemensam kontext för alla elever. Drama kan 

skapa laganda genom att uppmuntra samarbete (Bolton, 2008), vilket talar för användandet av 

drama för att stärka gemenskapen på fritidshemmet. På Grodan får de äldre eleverna, 3:an och 

uppåt, hjälpa de yngre med att bland annat skapa rekvisita i form av små stentroll. De äldre 

eleverna som besitter mer kunskap och erfarenhet stöttar de yngre att skapa rekvisita. Genom 

denna stöttning kan de yngre eleverna befinna sig i den proximala utvecklingszonen, där de 

kan tillägna sig kunskap för att i framtiden kunna göra egen rekvisita. Jag tolkar att Grodan, 

likt Humlan, använder sig av dramaaktiviteter för att skapa en gemenskap mellan olika åldrar.  

Att lära 

Exempel 6: Fritidshemmets lärare vägleder  

När elever gör framföranden kan det ibland vara svårt att hänga med i handlingen. Anneli, och 

även Birgitta och Lena, använder sig av vägledning och stöttning för att utveckla elevers 

framträdanden. Anneli beskriver hur det kan gå till när hon är med i publiken till ett 

framträdande: 

Kommer man in och ska titta och då får man liksom sitta där och inte vara kritisk men 

kanske ändå hjälpa dem en bit på vägen och säga ”nu förstod inte jag riktigt det här-”, 

alltså när de har spelat klart anser de och så klappar man såhär [klappar i händerna], ”det 

var lite svårt att förstå den där figuren som du var, vad gjorde den där och vad skulle den 

göra?” alltså man får hjälpa dem lite tror jag och på nåt sätt, utveckla sig sådär med 

drama då. (Anneli)  

Anneli menar att vuxna inte ska vara kritiska, men ändå ställa frågor till de som framträder 

om det är svårt att förstå handlingen. Jag tolkar att frågorna som ställs snarare handlar om att 

få de som agerar att tänka till över sitt framförande, exempelvis genom att förklara ”’det var 
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lite svårt att förstå den där figuren som du var, vad gjorde den där och vad skulle den göra?’”. 

Detta gör det tydligt för de som framför att deras budskap kanske inte riktigt gick helt fram. 

Genom scaffolding hjälper lärarna eleverna att bli uppmärksammade på sådant de kanske inte 

skulle ha lagt märke till själva. Syftet med frågorna blir på så vis att få eleverna att utveckla 

sin förståelse kring framträdanden samt hur de kan förbättra dem i framtiden. 

Exempel 7: Videoinspelning som grund till utvärdering 

För att göra det extra tydligt för eleverna som har haft ett framträdande använder sig Grodan 

av bland annat videoinspelning för att kunna visa eleverna hur pjäsen såg ut när de spelade 

upp den. Anneli förklarar: 

När vi har gjort teatrar […] då har vi ju alltid filmat och sen har man suttit med den 

gruppen som har spelat upp teatern och tittat på den filmen och då får ju de själva säga 

vad tyckte ni var bra vad tyckte ni var mindre bra vad ska vi tänka på till nästa gång, man 

har som en utvärdering med dem […] (Anneli)  

När teatern har filmats sätter sig en lärare med elevgruppen och tittar på framträdandet. 

Anneli beskriver att eleverna själva får svara på ”vad tyckte ni var bra vad tyckte ni var 

mindre bra vad ska vi tänka på till nästa gång” för att kunna utvärdera arbetet. Inom 

sociokulturellt perspektiv sker lärande i samspel med andra, vilket visar sig i användandet av 

utvärdering i grupp. Jag anser att det blir enklare för eleverna att utvärdera framförandet om 

de själva kan se det, till skillnad från om de endast skulle ha uppträtt och sedan utvärderat. 

Heathcote (1990) menar att drama skapar en subjektivitet för temat som behandlas. Jag tolkar 

utifrån detta att subjektiviteten kan göra att eleverna kanske endast tänker på det individuella 

arbete de har gjort. Objektivitet kan skapas genom att titta på det inspelade framförandet 

eftersom eleverna får se framträdandet i sin helhet. Vidare kan det bli mer det tydligt om 

exempelvis röstläget är tillräckligt högt för att alla ska kunna höra eller om rollspelet är 

övertygande.  

Exempel 8: Rollspel för reflektion  

Anneli, Birgitta och Lena beskriver hur rollspel kan användas för att förtydliga aktuella 

situationer som händer på fritidshemmet. Dessa situationer handlar i stora drag om hur olika 

slags konflikter kan eller ska hanteras. Anneli berättar: 

Det man kan se är väl att man kan påminna dem lite så i vardagen då att kommer du ihåg 

när vi spelade det här, för då har de ju nånting som de kan gå tillbaka till lite i tanken, 

kanske att men just det, det var ju när Anneli var så där dum mot Emil och inte gjorde 

som hon skulle, det är ju precis så som ni tänker göra här lite mot Julia här, ni tänker ju gå 

ifrån henne och så sitter hon här med alla pennor eller klossar eller lego eller vad det är, 
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så att man kan ju påminna dem lite och ta vara på det där då som man spelat upp. Det är 

ju ett förtydligande tror jag så, när man använder sig av drama, det blir tydligt för dem. 

(Anneli)  

De rollspel som spelas upp kan som i Annelis beskrivning handla om att de har spelat upp ett 

rollspel kring vad som händer om eleverna inte plockar undan efter sig. Detta rollspel används 

sedan för att påminna eleverna: ”kommer du ihåg när vi spelade det här”, och för att få dem 

att ”gå tillbaka till lite i tanken”. Likt i exemplet innan tillägnar sig eleverna kunskap genom 

sociala samspel. Jag tolkar att rollspelets syfte är att förtydliga de beteenden som sker på 

fritidshemmet och de konsekvenser det kan bli, samt att få eleverna att reflektera över det 

egna handlandet. Anneli beskriver att ”det blir tydligt för dem”, vilket jag menar syftar på att 

eleverna får se en situation som spelas upp som de själva kan känna igen sig i. Rollspelet 

liknar det personlighetsutvecklande perspektivet som beskrivs av Sternudd (2000), då 

rollspelet handlar om sådant som eleverna själva har upplevt. Om eleverna har erfarenhet av 

situationerna som behandlas menar Sternudd (2000) att ämnet blir mer meningsfullt. Jag anser 

att dessa rollspel förtydligar situationer genom att behandla sådant som elever har erfarit samt 

att de direkt får se de konsekvenser som sker om rollkaraktärerna handlar på ett visst sätt. 

Dessutom kan öppnas upp en diskussion över hur handlingar kan påverka en situation och 

göra det tydligt vilka av handlingarna som är att föredra.  

Exempel 9: Skolämnen integrerade i dramaaktiviteter 

Samtliga informanter i studien beskriver hur skolämnen kan integreras i dramaaktiviteter − 

allt från svenska till idrott. Exemplet nedan beskriver hur Tallen bland annat inkluderar 

motorisk färdighet. 

Motorik! För att inte tala om det! Klättra och skutta och greja. Vi har ju till och med lagt 

det så att F och 1, ettorna framför allt, har ju ett utav deras gympapass här ute, […] att 

göra det vi gör i skogen det är ju många gånger bättre än vilket gympapass som helst här 

inne i gympasalen. (Malin) 

Motorik i form av att bland annat klättra i träd är en del av de dramatiska aktiviteter som sker 

ute i skogen. Jag tolkar utifrån Malins citat att Tallen inte låter drama ta tid från andra ämnen, 

utan istället integrerar de ämnen i dramaaktiviteter. Malin menar att den motoriska 

verksamhet som sker ute i skogen är ”många gånger bättre än vilket gympapass som helst”. 

Jag tolkar citatet som att Malin värderar gympapasset som sker ute i skogen högre än de som 

sker inne i gymnastiksalen. Jag menar att det i en gymnastiksal kan bli sådan vikt på just 

ämnet idrott, medan vikten läggs på annat om idrotten sker i en annan kontext. Ämnen som 

sker i en dramakontext gör enligt min mening att eleverna inte tänker att ”nu lär jag mig” på 
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samma sätt om ämnen kan integreras sömlöst. Detta är då lärandet enligt von Schantz (2013) 

sker genom att scenarier blir bland annat rumsliga och fysiska. Klättring i exempel 9 övar till 

exempel elevernas motorik, medan eleverna kanske ser klättringen som en del av rollek. Till 

skillnad från Fredriksson (2013), som redogör för att lärare oroar sig för att drama tar för 

mycket tid från andra ämnen, beskriver informanterna i min studie snarare hur det inte finns 

någon gräns för hur många ämnen som kan integreras i dramaaktiviteter, och pekar på att 

denna integrering ofta sker naturligt. Allt från matlagning till att lösa matematikproblem blir 

en del av dramaaktiviteter, ibland utan att lärarna själva planerat det från början. Jag tolkar att 

ämnesintegrering både kan vara ett medvetet val, och något som växer fram av sig självt 

under aktivitetens gång.  

Sammanfattning 

Drama kan inspirera till framföranden och lek. Det är även ett verktyg som främjar 

gemenskap och laganda. Lärare är ofta de som vägleder och inspirerar. Lärare kan även 

använda sig av drama i syftet att påminna elever om konsekvenser av handlingar. Olika 

skolämnen kan med fördel integreras i dramaaktiviteter på ett naturligt sätt.  

Olika faktorer som påverkar möjligheter att arrangera drama i fritidshem 

Närvaro och tid 

Exempel 10: Fritidshemmet är frivilligt 

Anneli, Birgitta och Lena menar att närvaro och tid är sådant som kan påverka arbetet med 

drama på fritidshemmet.  

På fritids blir det ju så att jag kan ju bestämma att på tisdagar ska vi ha vår teatergrupp, 

vilket gör att på tisdagar ska man […] kanske ska leka med en kompis, […]. Vi kan ju 

inte säga att vi har alla barn till klockan fyra en eftermiddag. Det funkar ju inte så riktigt. 

Även om vi går ut med att ”vi har teatergrupp på tisdagar till klockan fyra, jag skulle vara 

jättetacksam om barnen är här då”, så blir det inte så ändå. För att det är ju inte tvingande 

så att säga, fritidshemmet är ju frivilligt […] dina föräldrar bestämmer ju om du ska vara 

där eller inte och du själv bestämmer ju mycket också […], ”nej då vill inte jag gå på 

frita, jag ska leka med en kompis” och då får de ju leka med sin kompis, vi kan ju inte 

säga ”nej du får inte leka med en kompis idag, för vi har teatergrupp”. (Anneli)  

Anneli beskriver hur de kan planera in särskilda tider för att ha en teatergrupp med elever, 

men att det ibland inte blir som planerat. Elever ”kanske ska leka med en kompis” vilket gör 

att de inte deltar vissa dagar. Anneli beskriver att ”vi kan ju inte säga att vi har alla barn till 

klockan fyra en eftermiddag” då ”fritidshemmet är […] frivilligt”. Exemplet ovan presenterar 

hur elevers närvaro på fritidshemmet är frivillig, vilket gör att Anneli inte känner att hon kan 
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tvinga någon att närvara vid teatergrupp. Fredriksson (2013) redogör att lärare ofta väljer bort 

drama då de upplever brist på planeringstid. Den splittrade närvaron anser jag vara en faktor 

som kan påverka dramaaktiviteter, och blir till skillnad från Fredriksson, en tidsbrist att utföra 

dramaaktiviteter. Jag tolkar att den frivilliga närvaron på fritidshemmet kan begränsa arbetet 

med dramatiska framföranden som kräver mycket förberedande arbete, då det inte är säkert att 

alla deltagare alltid är närvarande.  

Exempel 11: Att skriva till föräldrarna om teatergrupp 

Birgitta beskriver att det skickades ut ett brev till elevers föräldrar som informerade kring 

arbete med teatergrupp. Brevet uppmanade till att de inblandade eleverna skulle vara 

närvarande den veckodag som teatergruppen var.  

Den här gången skrev vi, bad vi alla föräldrar att de här barnen skulle komma en viss dag 

i veckan så att vi kunde jobba med det här. (Birgitta) 

Till skillnad från exempel 10, känner Birgitta att hon kan be föräldrarna och eleverna att 

samarbeta när det gäller närvaro. Birgitta beskriver hur de bad föräldrarna att de inblandade 

eleverna skulle närvara på fritidshemmet när det var teatergrupp. När Birgitta beskriver att 

brevet skickades ut ”så att vi kunde jobba med det här” tolkar jag att närvaro var en 

grundläggande faktor för att arbetet skulle kunna fortskrida. Vygotskij (1995) menar att om 

barn är med och gör teateruppsättningar så bör majoriteten av arbetet göras av dem själva. 

Vidare beskriver Sternudd (2000) att arbetet mot ett särskilt mål, exempelvis ett framförande, 

kan öka lagandan och främja samarbete i gruppen. Min tolkning är att om närvaron är 

splittrad, exempelvis genom att en elev sällan är med, kan elevens tillägnande av kunskap bli 

påverkad. Följden av att endast närvara ibland kan göra att elever inte får samma chans att 

tillägna sig kunskap genom drama då eleven inte är med och samarbetar inom gruppen lika 

mycket.  

Exempel 12: Lovverksamhet 

Under lov är elevers närvaro inte lika splittrad. Den mer förutsägbara närvaron möjliggör för 

dramaaktiviteter.  

[…] då vet man ju att man har barnen där på en lovdag liksom, då har man ju schemat 

klart, liksom mellan nio och elva finns ju de här barnen här och då kan jag ju göra lite 

större grejer av det då. (Anneli) 

Anneli beskriver att under lovet så är det enklare att veta vilka elever som kommer närvara. 

Jag tolkar att då det är mer absolut på lov gällande vilka som kommer närvara, medför att det 

går att ”[…] göra lite större grejer av det”. ”[…] Lite större grejer” kan syfta på aktiviteter 
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som kräver mer tid och planering, som exempelvis dramaaktiviteter. ”Mellan nio och elva 

finns ju de här barnen här”, menar Anneli, vilket jag tolkar gör det enklare att planera 

aktiviteter då lärare i fritidshemmet vet vilka som kommer närvara. Under lov blir därmed 

dramaaktiviteter på fritidshemmet inte lika beroende av att be elever att vara på 

fritidshemmet. Enligt Fredriksson (2013) marginaliseras drama i skolan bland annat på grund 

av tidspress. Vidare menar von Schantz (2013) att drama kan vara ett krävande arbetssätt. 

Fritidshemmets lovverksamhet kan därmed vara en arena för dramaaktiviteter, då Anneli 

förklarar att närvaron mellan nio till elva möjliggör för dramaaktiviteter. Detta kan bero på att 

tidspress inte är en faktor som påverkar lika mycket under lovverksamhet.  

Trygghet 

Exempel 13: När det blir otäckt 

När Tallen har rollspel utomhus har det några få gånger hänt att elever blivit rädda. Det gäller 

då att arbeta tillsammans med föräldrarna och anpassa verksamheten så att eleven känner sig 

trygg igen. I ett samtal mellan Malin och Josefin förklarar Josefin: 

En del blir lite rädda […], att man tro att det är lite på sanning, och då får man viska lite i 

örat och berätta lite snälla saker för sina barn hemma, så att de ska kunna sova på nätterna 

och våga följa med nästa gång, så att man känner sig trygg med oss vuxna. […] (Josefin) 

Malin fortsätter: 

[…] och sen hitta en uppgift till alla, som till exempel när vi ska springa bort till de här 

Kråkfötterna då törs inte alla följa med på det kanske, då kan det vara kvar någon som 

vaktar elden hemma. (Malin) 

Josefin och Malin förklarar att eleverna ibland kan tro att det som sker under rollspelet ”är lite 

på sanning” vilket kan göra dem rädda. Föräldrarna blir då ombedda att ”berätta lite snälla 

saker” om det som händer för sina barn, med syfte att göra eleverna mer trygga. Lepp (1998) 

förklarar att elevers egna åsikter och upplevelser av dramaaktiviteter kan göra dem kritiska till 

drama som verktyg. Jag menar att rädsla skulle kunna få elever att förknippa exempelvis 

rollspel med något negativt. Warren (1992) menar att lärare aldrig bör tvinga elever att delta i 

dramaaktiviteter. I likhet med Warren tvingar Tallen ingen att vara med, och motverkar 

dessutom eventuell rädsla genom att anpassa elevernas uppgifter. De hittar ”en uppgift till 

alla”, så de som inte törs istället kan stanna kvar med en vuxen och ta hand om elden. Genom 

att erbjuda andra aktiviteter för de elever som inte törs, anser jag att det skapas en känsla av 

trygghet. Eleverna blir inte heller helt avskärmade från den dramatiska upplevelsen då de 
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fortfarande har en roll, exempelvis som eldvaktare. Eleverna kan på så sätt fortfarande ta del 

av dramaaktiviteterna, men efter sin egen förmåga. 

Personal  

Exempel 14: Fler vuxna underlättar 

Fler vuxna på en mindre elevgrupp underlättar när det gäller att hjälpa och stödja både 

varandra som lärare och eleverna. 

Men då hade man inte lika mycket barn heller, man hade större möjligheter, man kanske 

var fyra vuxna på 25 barn […] Vi var fler vuxna på en mindre barngrupp, då kunde man 

ju hjälpas åt på ett annat sätt. (Lena) 

Förr var det ”inte lika mycket barn” i verksamheten, menar Lena, ”man hade större 

möjligheter”. Jag tolkar att ”större möjligheter” både kan ha att göra med möjlighet att planera 

dramaaktiviteter samt möjligheten att stötta alla elever. Genom att vara fyra vuxna på en 

grupp bestående av 25 elever beskriver Lena att lärarna kunde ”hjälpas åt på ett annat sätt”. 

Min tolkning är att ju fler vuxna det är, desto lättare blir det för de vuxna att se alla barn och 

uppmärksamma dem. Lepp (1998) menar bland annat att en lärares nervositet kan sprida sig 

genom elevgruppen och göra det svårare att genomföra dramaaktiviteter. Negativa känslor 

kan nämligen spegla sig på elevgruppen Jag tolkar utifrån Lepp (1998) att stress och 

nervositet hos lärare kan framkomma av olika anledningar. En av anledningarna tolkar jag 

utifrån Lenas citat vara stressen att hinna att stötta varje elev. Detta talar för att ha fler vuxna 

med när det är dramaaktiviteter för att försäkra sig om att alla elever får det stöd de behöver.  

Utrymme  

Exempel 15: Inspirerad av miljön 

Miljöns utseende kan användas som inspiration för dramaaktiviteter.  

[…] det är ju egentligen miljön som har inspirerat till att dra igång det här. […] jag 

kommer ihåg första gångerna vi gick ut i skogen här och upptäckte skogen när vi precis 

startade fritidshemmet och kom upp på den här klippan, då var det ju liksom mer att det 

var det som triggade igång, att man såg också att det möjligheter, här kan vi göra 

någonting. (Malin) 

Tallens fritidshem använder sig mest av drama utomhus. Många av dessa dramatiska 

aktiviteter inspireras av den omgivande miljön som fanns i skogen, ”här kan vi göra 

någonting”. Miljön har på Tallen spelat en stor roll i hur de har utformat dramaaktiviteter, 

”klippan, […] det var det som triggade igång”. Jag tolkar att kontexten inspirerade då det var 
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klippans utformning som ledde till att Tallen började med dramatiska rollspel utomhus. 

Miljöns utseende spelade därmed stor roll för att se möjlighet till dramaaktiviteter. 

Exempel 16: Att anpassa utrymmet 

Ibland kan det vara svårt att hitta passande miljöer till dramaaktiviteter. Det går då att anpassa 

klassrum till en dramakontext. 

[…] och så just att man kan göra om lokaler till något annat, att man inte stirrar sig blind 

på att det är just ett klassrum. […] För med drama då måste man ju göra om i rummet, 

helt klart. (Anneli) 

Likt lärare i Fredrikssons (2013) studie, behöver dramaaktiviteter i fritidshem ibland ske i 

klassrum. Till skillnad från lärare i Fredrikssons studie, menar Anneli att klassrum har 

potential om de förändras. ”Man kan göra om lokaler till något annat” menar Anneli, vilket 

jag tolkar som att miljön drama sker i kan anpassas efter situation. Anneli beskriver att om 

lärare arbetar med drama, ”då måste man ju göra om i rummet”. Jag anser att ordet ”måste” 

pekar på att miljöns anpassning till dramaaktiviteter är mycket viktig. Till skillnad från 

exempel 15, där miljön redan var inspirerande, bedömer jag att klassrum kan behöva anpassas 

mer till syftet. Om en lärare ”stirrar sig blind på att det är ett klassrum” tolkar jag att även 

eleverna kan göra det samma, och bara se klassrummet som ett klassrum. Genom att förändra 

klassrummets utseende från en klassrumskontext till en dramatisk kontext, menar jag att det 

kan bli lättare att leva sig in i dramats tema.  

Exempel 17: Utomhus för hela gruppen 

Birgitta och Lena från Humlans fritidshem menar att det ibland kan vara svårt att ha 

dramaaktiviteter med hela elevgruppen då de är så många. När dramaaktiviteter sker utomhus 

kan dock hela gruppen vara med, beskriver både Anneli och Birgitta. 

[…] vi har haft ett trolltema när vi har varit i skogen […] klär ut sig kanske till nåt troll 

och sitter och läser och går ut i skogen. Och då får man ju med sig […] hela gruppen när 

man gör nånting sånt. (Birgitta) 

Genom att ha ett trolltema ute i skogen fick lärarna på Humlans fritidshem ”med sig […] hela 

gruppen”. Jag tolkar att genom att vara i utomhuskontext så behöver inte fritidshemmets 

gruppstorlek begränsas av lokalers omfattning. Fredriksson (2013) menar att gruppstorlek 

bland annat är sådant som få lärare att använda andra arbetsformer än drama. Att gå ”ut i 

skogen” gör att hela elevgruppen kan följa med och delta i aktiviteten genom att erbjuda 

tillräckligt med utrymme för alla att samsas på.  
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Material 

Exempel 18: Pivåer för att underlätta fantasin  

Josefin beskriver hur lärare i fritidshem är med och startar upp dramaaktiviteter eller 

dramatisk tema som inspiration till rollek. Ibland kan elever behöva hjälp för att få igång 

fantasin. 

Och sen kanske vi är med lite på ett hörn i skogen och ”titta här är en stor bit bark, här är 

en tallrik och de finns där borta ser ni dem?”. Att man hjälper dem att starta fantasin om 

man märker att de har lite svårt kanske. (Josefin) 

Lärarna i fritidshemmet är de som initierar dramaaktiviteten. Efteråt vägleder, stöttar och 

inspirerar de eleverna genom att exempelvis säga ”titta här är en stor bit bark, här är en 

tallrik”, vilket visar på hur objekt kan uppfattas annorlunda om de fantiserar att det är något 

annat. Barkbiten får en ny roll som en pivå som representerar en tallrik. En pivå kan enligt 

Sandberg (2006) hjälpa barn att komma in i den imaginära världen. Jag anser att med hjälp av 

pivåer kan lärarna i fritidshemmet inspirera till lek, och kanske även utveckla lek, genom att 

få elever att använda sin fantasi och kreativitet för att bygga upp deras imaginära värld.  

Exempel 19: Pivåer för att inspirera 

På Tallens fritidshem brukar lärarna Josefin och Malin klä ut sig för att likna någon annan. 

Eleverna uppmärksammar då lärarna på ett annat sätt. Malin förklarar nedan varför de klär ut 

sig: 

Vi gjorde ju det även första gången för att inspirera, när de gör sig redo för att gå till 

skogen så kommer vi och inte ser ut som vi brukar […] när man är utklädd så får man en 

helt annan attention (Malin) 

Strandberg (2006) beskriver att lärare kan använda sig av pivåer och rekvisita för att 

underlätta elevers inträdande i den imaginära världen. När Malin och Josefin klär ut sig så får 

de ”en helt annan attention” från eleverna. Jag tolkar detta som att eleverna finner det 

annorlunda utseendet spännande. Den nyfikenhet som skapas hos eleverna underlättar fantasi 

och inträdande i den fiktiva världen. Jag tolkar även ”en helt annan attention” som att 

eleverna inte skulle få samma reaktion om Malin och Josefin inte hade annorlunda kläder på 

sig. Detta pekar på att kostymer och andra hjälpmedel, som exempelvis pivåer, underlättar 

elevernas fantasi.  
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Exempel 20: Elever behöver rekvisita och pivåer 

Till skillnad från vuxna behöver elever hjälpmedel som pivåer och rekvisita för att leva sig in.  

När man säger såhär, […] ”nu åt de mat” då kan ju jag äta mat ur en skål som inte syns 

överhuvudtaget och äta mat, men för dem är det ju ”jag vill ha en tallrik” eller man vill ha 

en sked man vill ha nån liten låtsasmat, de är väldigt mycket för att plocka fram det här 

för att det ska synas mer så, och det kanske har, det kanske blir för abstrakt för dem med 

den här ”skålen” som man sitter och slevar i […]. (Anneli) 

Enligt Strandberg (2006) bör pivåer vara lika de objekt som de ska representera. Anneli 

förklarar att hon som vuxen kan äta ur ”en skål som inte syns” medan eleverna gärna ”vill ha 

en tallrik”. Anneli menar att ”det kanske blir för abstrakt för dem” när hon bara låtsas äta ur 

en skål och att eleverna tar fram rekvisita för att ”det ska synas mer”. Jag tolkar att eleverna 

har lite svårare att leva sig in om det inte finns pivåer eller rekvisita. Eleverna kan även vilja 

reproducera rekvisita som de har sett i andra pjäser, och kopplar rekvisita till en 

dramakontext. Pivåer och rekvisita kan bland annat förtydliga vad det är för kontext, bland 

annat fysisk och historisk kontext. Jag tolkar att pivåer och rekvisita är hjälpmedel som 

förtydligar för eleverna.  

Sammanfattning 

Fritidshemmets icke-obligatoriska närvaro kan påverka arbetet och planeringen av 

dramaaktiviteter. Ibland kan elever bli rädda eller otrygga, men då kan lärare skapa trygghet 

genom att anpassa aktiviteten. Utomhusmiljön kan både agera som inspiration för 

dramaaktiviteter samt en plats där hela fritidsgruppen får plats under dramaaktiviteter. 

Klassrum kan behöva anpassas för att bättre lämpa sig för dramabaserade aktiviteter. Genom 

att använda sig av olika slags pivåer främjas elevers fantasi och de får lättare att leva sig in i 

fiktiva världar.   
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras fem olika teman som framkommit i studien. Dessa teman har jag valt 

ut då jag fann dessa mest intressanta. Det första temat handlar om vuxna i rollspel. Det andra 

handlar om gemenskap och trygghet genom drama. Det tredje skildrar ämnesintegrering i 

drama. Det fjärde skildrar hur drama utomhus kan vara till för hela gruppen. Det femte och 

sista temat handlar om hur pivåer och rekvisita förtydligar bland annat kontexten.  

Drama i form av rollspel 

Fritidshemmen i studien beskriver ganska skilda sätt som drama används på i fritidshemmet. 

Det fritidshemmen dock har gemensamt är att dramaaktiviteter syftar till att få eleverna att 

leva sig in i exempelvis imaginära världar. Genom inspiration lever sig eleverna in i 

dramatiska roller och genom att titta på rollspel lever eleverna sig in i andras sätt att tänka. 

Faktum är att samtliga fritidshem i studien på något sätt använder sig av vuxna i rollspel för 

att få eleverna att tillägna sig kunskap. I studien har jag funnit att rollspel används enligt två 

av de konstruerade dramapedagogiska perspektiv som Sternudd (2000) beskriver, nämligen en 

blandning av det personlighetsutvecklande och det kritiskt frigörande perspektivet. Det 

konstpedagogiska perspektivet som beskrivs av Sternudd (2000) existerar i ganska liten 

utsträckning. De lärare i fritidshem som spelar upp rollspel där aktuella situationer i 

fritidshemmet presenteras, exempelvis konflikter, beskriver liknande mål som dessa 

perspektiv. Jag menar att det dessa rollspel kan ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då 

eleverna tillägnar sig kunskap genom olika typer av interaktion samt praktiskt i en kontext. 

Rollspel används även av Tallens fritidshem som beskriver att lärarna i fritidshem klär ut sig 

och går in i en roll för att inspirera eleverna till lek. Jag finner det intressant att samtliga 

fritidshem på något sätt använder sig av vuxna i roller. Hur kommer det sig att det är just de 

vuxna som rollspelar och inte eleverna? Detta menar jag kan grunda sig i de inre och yttre 

ramar som beskrivs av Fredriksson (2013). I exempel 10 menar Anneli att ”fritidshemmet är 

ju frivilligt” vilket kan påverka elevernas närvaro. I exempel 14 beskriver Lena att förr ”hade 

man inte lika mycket barn” i verksamheten. Jag tolkar att det är enklare att planera rollspel 

som spelas upp av lärare, då det är en fråga om att elevers närvaro är splittrad samt att 

elevmängden i dagens fritidshem är stor. Det kan även bero på att majoriteten av de lärare i 

fritidshem som jag intervjuat jobbar med elever i de yngre åldrarna. Dessa unga elever kan 

behöva mer stöttning i dramaaktiviteter av de som är mer kunniga, vilket jag menar kräver 

mer tid och resurser. Vygotskij (1995) förklarar att barn lär sig som mest av drama då de 

själva är med i allt arbete kring drama. När eleverna är med som åskådare, menar jag att de 
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inte tar del av all kunskap som drama kan ge. Jag anser att elever skulle kunna delta mer i 

rollspel genom att kanske spela upp egna rollspel. Detta skulle kunna ge eleverna mer 

kunskaper än strategier för att lösa konflikter. 

Drama för gemenskap och trygghet 
På fritidshemmen används drama som ett verktyg för att skapa gemenskap och trygghet i 

elevgruppen. Elevgruppen kan exempelvis vara från en särskild årskurs. På Tallens fritidshem 

beskrivs det i exempel 4 hur drama används för att skapa gemenskap i grupper där eleverna 

inte känner varandra än. Elevgruppen kan även vara hela fritidshemmet. I exempel 5 redogör 

Birgitta och Anneli att drama kan användas för att skapa gemenskap mellan de olika 

årskurserna på fritidshemmet. Detta görs bland annat genom att de äldre eleverna stöttar de 

yngre genom att hjälpa till med att göra rekvisita. Även trygghet kan sprida sig i gruppen 

genom att använda sig av drama. Detta styrker Boltons (2008) beskrivning av hur drama kan 

främja laganda, samt Sternudds (2000) beskrivning av hur drama kan främja samarbete. Jag 

menar utifrån ett sociokulturellt perspektiv att drama främjar samarbete och laganda genom 

att ske i en social och interaktiv kontext. Dessutom kan drama användas i syfte att främja 

gemenskap då det är ett sätt att få med hela gruppen. I exempel 5 anpassar fritidshemmet 

Grodan dramauppgifterna efter ålder och förmåga och alla hjälps åt. I exempel 13 anpassas 

dramat, så att alla är med efter egen vilja och förmåga. Jag menar att det inom drama inte 

finns några gränser, varken ålder eller motivation, för att delta, då det går att anpassa 

aktiviteterna. Dock menar jag att motivation kan begränsa hur mycket kunskap eleverna kan 

tillägna sig. Är eleven aldrig med på de frivilliga dramaövningarna kan eleven inte ta del av 

de kunskaper drama har att ge. Å andra sidan beskriver Warren (1992) att elever aldrig ska 

tvingas att delta i dramatiska aktiviteter. Jag tolkar att dessa elever kan tillägna sig både 

ämneskunskap och sociala kunskaper på andra sätt än genom drama. Enligt min mening är 

drama ett verktyg för att skapa gemenskap och trygghet, men det finns andra sätt att arbeta 

med att få ihop gruppen.  

Möjligheter för att integrera många ämnen 
Samtliga fritidshem räknar upp många olika ämnen som kan behandlas genom drama. I 

exempel 9 beskriver Malin hur de införlivar motorik i sina rollspel genom att eleverna 

springer, skuttar och klättrar i skogen. Utöver motorik beskrivs även matlagning, matematik, 

med mera som integrerbart i dramaaktiviteter. Till skillnad från Fredriksson (2013) som 

beskriver hur drama kan ta tid från andra ämnen menar jag att det på fritidshemmet ofta inte 

sker särskild ämnesutbildning likt skolors lektionsundervisning, utan snarare att denna 
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ämnesutbildning just integreras i olika aktiviteter. Exempelvis, i exempel 17 klär, vad jag 

tolkar vara lärarna, ut sig till troll och läser böcker för eleverna utomhus i skogen. Läsning 

blir på så sätt inkorporerat i dramaaktiviteter. Min tolkning efter de genomförda intervjuerna 

är att ämnesintegreringen i vissa fall inte sker helt medvetet, att de integrerade ämnena 

kommer som en slags eftertanke. Huvudsyftet kan gälla gemenskap, som i exempel 4 och 5, 

eller reflektion, exempel 8. Att det sedan tillkommer matlagning, matematik och svenska 

tolkar jag ibland kan ske som en bonus utöver huvudsyftet. Hur kan det komma sig att 

ämneskunskap inte är huvudsyftet i dramatiska aktiviteter? Jag tolkar att det kan grunda sig i 

vad Fredriksson (2013) beskriver, nämligen att det är svårt att mäta kunskap genom drama. 

Jag tolkar att ”gemenskap” och ”reflektion” kan utvärderas enklare, då dessa går att ’se’ och 

’höra’ på ett annat sätt än individens kunskap kring ett ämne. Detta betyder dock inte att 

drama inte bör arbeta med ämneskunskap. Von Schantz (2013) beskriver att det enda som mål 

drama i fritidshemmet kan sträva mot är att vara en positiv och stimulerande upplevelse för 

alla elever. Jag anser att ordet stimulerande är viktigt när det talas om drama i fritidshem. 

Mätning av kunskap är inte lika viktigt som att kunna stimulera och inspirera elever till att 

söka mer kunskap i fritidshemmet. Jag menar att användandet av ämneskunskap i dramatiska 

aktiviteter i fritidshem kan bli en källa till att inspirera elever genom att ske i en kontext som 

kan stimulera lärande.  

Dramaaktiviteter utomhus − för hela gruppen 

I exempel 17 beskriver Birgitta att när de är utomhus ”får man ju med sig […] hela gruppen”. 

I mina transkriptioner ser jag även hur Anneli, Josefin och Malin beskriver samma sak: när vi 

är många i gruppen är vi utomhus. Fredriksson (2013) menar att lokal och gruppstorlek kan 

påverka när det arrangeras dramaaktiviteter. Jag tolkar efter exempel 17 att dramaaktiviteter 

utomhus gör det mer möjligt att få med sig hela elevgruppen i en aktivitet. Jag menar att 

själva utomhuskontexten gör det möjligt att få med sig hela gruppen. Utomhus finns det gott 

om utrymme, något som kanske inte alltid finns inomhus. Om fritidshemmet har få lokaler så 

anser jag att det kan kännas trångt att utöva dramaaktiviteter som exempelvis teater. Om det 

är trångt kan dramaaktiviteter distrahera, respektive distraheras av, andra aktiviteter. Warren 

(1992) menar att drama bör vara frivilligt för elever och att de först ska få observera 

aktiviteten och se om de vill delta. Jag anser att drama i en utomhuskontext kan göra det 

enklare att observera aktiviteten. Eleverna är inte fast i en dramakontext i en lokal, utan kan ta 

ett steg tillbaka både bokstavligt och bildligt om de inte känner sig trygga i dramasituationen. 

Jag tolkar även att utomhusmiljöer kräver mindre förarbete för att skapa en inspirerande 
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miljö. Klassrum kan behöva anpassas för olika teman, vilket beskrivs i exempel 15, medan 

utomhusmiljöer i exempel 16 framställs som att de kan vara inspirerande i sig själva.  

Pivåer och rekvisita förtydligar 
Både elever och lärare använder sig av pivåer och rekvisita. I exempel 1 använder sig 

flickorna bland annat av skor för att visa att kontexten dramat utspelar sig i är en skoaffär. 

Drottningen i exempel 2 använder sig av kläder som passar in i en kunglig kontext för att 

förtydliga vad rollen är. I exempel 20 menar Anneli att om pivåer eller rekvisita inte används 

kan ”det kanske blir för abstrakt för dem”. Vidare pekar Anneli på att elever gärna tar fram 

egen rekvisita. I exempel 18 och 19 använder sig Josefin och Malin från Tallens fritidshem 

sig av pivåer och rekvisita för att inspirera eleverna och för att få dem att börja fantisera. I 

intervjun med Tallens fritidshem beskriver lärarna bland annat att om de hittar en gren som 

liknar en häst, kan de göra den ännu mer lik en häst genom att exempelvis göra tyglar till den. 

Jag menar att pivåer och rekvisita används för att få uppmärksamhet, men att det främst 

inspirerar eleverna, vilket syns i de ovan nämnda exemplen. Detta understryker Strandbergs 

(2006) beskrivning av hur pivåer hjälper elever att träda in i en fiktiv värld. Pivåerna, menar 

jag, spelar en mycket stor roll i att förtydliga kontexten dramat sker i. Jag anser därmed att 

pivåer och rekvisita är mycket viktiga att använda i dramaaktiviteter på fritidshemmet, både 

för att förtydliga att ”nu kliver vi in i en roll” och ”nu är vi i den här kontexten” för att få 

eleverna att leva sig in.  

Avslutning 
Avslutningsvis har studien visat att det finns många olika motiv för att använda drama i 

fritidshemmen, som för att främja gemenskap och lärande. Drama har visat sig i många olika 

former, från elevers teater till vuxna i rollspel. Drama används sällan i form av endast estetiskt 

skapande som teater, utan istället slås jag av hur drama används som ett verktyg för socialt 

och kunskapsmässigt lärande. Drama är mer än teater, det är ett verktyg för att inspirera och 

stimulera elevers lärande.  

Fortsatt forskning 
Det saknas forskning kring dramaaktiviteter i fritidshem. Mer forskning om drama i 

fritidshemskontext skulle behövas, då forskning kring drama i skolkontext inte alltid kan 

appliceras på fritidshemmet. Genom att få fler informanter att beskriva sina egna tankar och 

erfarenheter av drama i fritidshem skapas en mer generell bild vilket skulle leda till en mer 

utvecklad teori kring dramaaktiviteter på fritidshemmet. Annorlunda insamlingsmetoder, som 

observationer, skulle kunna ge en annorlunda och/eller utökad bild av drama i fritidshem.  
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Bilaga 1 

Medgivandebrev 

 

Hej!  

Jag heter Lina och går sista terminen Grundlärare fritidshem på Linköpings universitet. Jag 

håller just nu på med ett examensarbete kring användning av drama i fritidshemsverksamhet. 

Mitt examensarbete kommer grunda sig i fritidslärares beskrivningar av egna erfarenheter och 

tankar kring drama på fritids. Alla intervjuer spelas in för att sedan sammanställas. De lägger 

sedan grund för analys och diskussion. Du som blir intervjuad behöver inte vara expert inom 

drama, men bör ha åsikter och tankar kring ämnet. Den information som kommer fram i 

intervjustudien kommer endast användas i detta arbete.  

Intervjuerna kommer följa fyra forskningsetiska principer: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, och nyttjandekravet. Detta innebär att du som blir intervjuad ska få ta del av 

information kring sin roll i arbetet och vilka villkor som gäller. Alla namn, som 

verksamhetens eller intervjupersonens, kommer fabriceras enligt konfidentialitetskravet. Du 

som intervjuperson har rätt att avbryta medverkan i studien när som helst, även efter gjord 

intervju. Du som intervjuperson har även rätt att be mig som intervjuare att bortse från viss 

information som framkommit i studien om den exempelvis innehåller känslig information.  

Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig: 

Namn: Lina Holmberg 

Telefonnummer: xxx 

Mail: xxx alt. xxx 

 

Jag har tagit del av information och ger mitt medgivande till att vara med i studien: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Hur länge har du arbetat inom fritidshemmet? 

Har du någon utbildning inom drama? 

Beskriv hur verksamheten ser ut, ex. barnmängd, lokaler 

Vad finns det för motiv att använda sig av drama i verksamheten? 

Hur använder ditt fritidshem sig av drama?  

Hur ofta sker dramabaserade aktiviteter?  

Vilka är elevernas respektive pedagogernas roller i dramaaktiviteten? 

Vad är det huvudsakliga syftet för dramaaktiviteten? 

Hur ser ni att syftet och målen har uppnåtts? 

Vad finns det för ramar att arbeta inom när det gäller drama på fritidshemmet? 

I vilken utsträckning dokumenteras arbetet med drama? 

Hur tar föräldrarna del av dramaaktiviteterna? 

Vad har du för särskild händelse gällande drama som du minns? 

Hur kommer det sig att du minns just den? 

Som avslutande fråga, hur tänker du själv kring användandet av drama på fritidshemmet? 

 

 


