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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om och hur drama används i 

fritidsverksamheten med fokus på utveckling i barngruppen. I arbetet tas forskning om 

drama och olika dramapedagogiska perspektiv upp samt teorier om interaktion och 

grupprocesser. För att besvara frågeställningarna genomfördes intervjuer med 

fritidspersonal med erfarenhet av arbete med drama i fritidshem. I resultatet redogörs att 

drama är ett arbetssätt som bidrar till att få en bra sammanhållning, trygghet och tillit i 

gruppen. I resultatet visas det att användning av till exempel rollspel skapar en trygg 

gruppsammanhållning i gruppen. Ett hinder för att kunna arbeta ytterligare med drama 

är brist på personal. Det finns möjligheter med drama som metod för att utveckla 

självkänsla samt sammanhållning i barngruppen.  

 

Nyckelord: Barngrupper, drama, dramapedagogik, fritidshem, grupprocesser, 

sammanhållning, trygghet. 
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1.Inledning 
 

Det här examensarbetet undersöker hur fritidspersonalen1 arbetar med drama i 

fritidsverksamheten. Skolverket (2016) slår i Lgr11 fast att genom undervisning i 

fritidshemmet ska barnen få lära sig att skapa med olika estetiska sätt som till exempel 

genom drama, dans, lek, bild och musik. Samt att barnen på fritidshem ska få utveckla 

sin fantasi och att de ska lära sig att samarbeta med andra barn. Barnen ska även få 

möjlighet att känna tillhörighet och trygghet i gruppen samt lära sig att skapa bra 

relationer till andra barn. Fritidsverksamheten ska enligt de allmänna råden använda sig 

av olika aktiviteter. Det kan vara allt från drama, musik, dans och lek (Skolverket, 

2007).  

 

Drama anses generellt kunna användas för att öka självförtroendet hos barn, utveckla 

deras estetiska sinne samt bidra till att gruppen utvecklar trygghet, tillit och 

sammanhållning (Rasmusson & Erberth, 2016). Drama används för att utveckla olika 

kunskaper och färdigheter som Rasmusson och Erberth (2016) beskriver: “I arbetet med 

dramaövningar, improvisationer, rollspel och teater utvecklar eleverna dels sin fantasi 

och förmåga att uttrycka sig, dels sin förmåga att kommunicera, ta ställning och 

samarbeta eftersom allt arbete försiggår i grupp.” (s.13). Att arbeta med drama på olika 

sätt kan stärka gruppen samt stärka individerna i den. Enligt Lindström och Pennlert 

(2006) är det läraren som visar eleverna vägen till att utveckla sina kunskaper i 

undervisningen. Lärare i fritidshemmen har också denna uppgift.  

 

Intresset för att fördjupa oss i området som rör drama inom fritidshemmets verksamhet 

har väckts i samband med vår utbildning. Inslaget av drama har varit givande och visat 

på vikten av dess användning inom bland annat gruppstärkande övningar och 

konflikthantering. I den avgränsade sökning vi har gjort i samband med detta 

examensarbete har vi funnit få studier som behandlar drama i fritidsverksamheten 

Det finns väldigt få studier om drama i fritidsverksamheten jämfört med antalet studier 

om drama i skolans verksamhet. Därför kan det här examensarbetet bidra med mer 

                                                 
1 Titeln för fritidspedagoger har ändrats över tid och benämns numera grundlärare i fritidshem. Vi 

använder oss av definitionen fritidspedagoger och fritidspersonal eftersom att i det här arbetet 

intervjuades inga grundlärare i fritidshem.   
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kunskap om drama i fritidsverksamheten och bidra till en större inblick i hur drama 

används.  

 

2.Syfte och frågeställning 
 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur personal arbetar med drama i fritidshem 

och vilka syften de har med sitt arbete.   

För att besvara syftet har dessa frågeställningar valts 

●  Hur används drama inom fritidshemsverksamheten? 

● Vad säger fritidspersonalen hur dramaarbetet påverkar barngruppen?   

 

3. Bakgrund 
 

I det här kapitlet presenteras dramapedagogiska perspektiv och centrala begrepp som är 

betydelsefulla för examensarbetet. Därutöver behandlas forskning om hur pedagoger 

kan arbeta utifrån de olika perspektiven. Slutligen tar kapitlet upp grupprocesser och 

gruppsammanhållnin inom skolan och fritidsverksamheten.  

3.1 Databassökning  
 Sökningen efter tidigare forskning gjordes i databaserna Discovery, Eric, Libris, DIVA 

och Google Scholar. De sökord som användes var: Drama in education, drama, school, 

process drama, kids or children, group process, social educator, social development, 

drama in school*, recreational educator, group dynamics, self confidence, belonging, 

belonging in a group, group process, group cohesion, ”group process” samt ”group 

cohesion”. Orden har kombinerats på olika sätt för att hitta artiklar. 

När sökningar gjordes i de olika databaserna hittades främst artiklar om arbetet med 

drama i skolan. På grund av att fritidsverksamheten ingår i skolverksamheten söktes och 

användes artiklar som innefattade drama i skolan.  

 

3.2 Fritidspedagogers roll 
Hippinen (2011) påpekar att fritidspedagogerna ansvarar för fritidsverksamheten och 

har som verksamhetsmål att barn i barngruppen ska skapa trygghet för varandra och 

varje barn ska få utveckla sin sociala kompetens. Genom att låta barnen genomföra 

olika praktiska aktiviteter, som till exempel arbeta med drama, menar Hippinen att 

barnen kan utveckla sin sociala kompetens och får större trygghet i gruppen.   
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Hippinen påtalar vidare att fritidspedagoger har bred kompetens eftersom de arbetar i 

skol- och fritidsverksamheten. Både i skolan och på fritidshemmet fokuserar 

pedagogerna på att stimulera barns utveckling i sociala samspel genom att utgå från hur 

individerna och gruppen fungerar vid planering av olika aktiviteter i verksamheten. 

Hippinen betonar att det sociala samspelet mellan pedagoger och barngruppen 

uppnås när fritidspedagoger använder sig själva och deltar aktivt i verksamheten istället 

för att observera barnen från sidan. 

Hippinen (2011) poängterar att fritidspedagogernas förhållningssätt, metoder och 

ansvarsområden skiljer sig från lärarnas. Fritidspedagoger kan även ha andra friheter än 

lärarna. Eftersom de har ett särskilt förhållningssätt där leken betonas kan enligt 

Hippinen fritidspedagogerna i en livlig och okontrollerad grupp se pedagogiska 

möjligheter när lärarna kanske endast ser kaos. Genom att ha praktiska aktiviteter kan 

fritidspedagoger få mer frihet än lärare som har lektioner i olika ämnen till exempel att 

göra mattelekar med eleverna än att sitta och arbeta med matteboken.  

 

3.3 Dramapedagogiska perspektiv 
Drama är ett väldigt brett område och begreppet har olika betydelser. Sternudd (2000) 

nämner fyra perspektiv vilka är det konstpedagogiska perspektivet, det 

personlighetsutvecklande perspektivet, det kritiskt frigörande perspektivet och det 

holistiskt lärande perspektivet. Dessa perspektiv har tagits fram utifrån de didaktiska 

frågorna hur, var, vad och varför. 

 

I det konstpedagogiska perspektivet nämner Sternudd att grupper arbetar med att 

skapa en teater.  I arbetet med att sätta upp en teater utvecklar personerna som är med 

sin kreativitet, att arbeta i grupp samt att de utvecklas som person. 

 

I det personlighetsutvecklande perspektivet ligger fokus på att få gruppen att känna 

sig delaktiga, bekväma samt känna nyfikenhet i gruppen. För att gruppen ska utvecklas 

behöver personen som arbetar med detta vara stark i sig själv och ha en förståelse för 

vad man klarar av som person. Rollspel är något som grupper arbetar med mest, men 

även med improvisation. Det personen utvecklar är till exempel att arbeta i grupp, 

trygghet i en grupp och sitt självförtroende. 
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I det kritiskt frigörande perspektivet nämner Sternudd vardagliga situationer som 

gruppen bearbetar fiktivt till ett rollspel eller ett forumspel. I forumspel spelar gruppen 

en scen för en publik, när det blir som värst i spelet slutar karaktärerna och publiken får 

antingen ge förslag hur situationen kan lösas, eller gå in i spelet och försöka ändra 

situationen. Rollspel går till så att gruppen arbetar med en situation fast de spelar inte 

upp det för någon publik. I rollspelet är det meningen att få uppleva hur en karaktär 

känner sig i den situation de spelar upp. 

 

I det holistiskt lärande perspektivet betonar Sternudd klassrumsspelets roll i 

undervisningen. Genom att uppleva ett ämne på en känslomässig nivå kan eleverna lära 

sig mer om ämnet. Lärarens roll när de arbetar med klassrumsspel är att läraren är med 

själv i spelet, för att till exempel kunna påverka vad som händer under spelets gång.  

När eleverna arbetar med ett klassrumsspel i ett ämne kan läraren bryta för att diskutera 

eller prata med eleverna om de behöver bestämma vad som ska hända härnäst i spelet. 

 

Enligt Sternudd har de olika perspektiven flera gemensamma faktorer. Gemensamt har 

de olika perspektiven att lära individerna att bli ansvariga, självständiga och sociala i 

samhället. Genom drama arbetar pedagogerna mycket med att utveckla tryggheten och 

självförtroendet i gruppen. Alla perspektiven är relevanta men det perspektivet som får 

särskild betydelse i detta examensarbete är det personlighetsutvecklande perspektivet. 

Detta innebär att gruppen kan känna en delaktighet och bekvämlighet, vilket i sin tur 

gör att personerna blir starka i sig själva.  

 

Till skillnad från Sternudd beskriver Hägglund och Fredin (2011) tre olika definitioner 

av drama. Den första är teater och det innebär att gruppen arbetar fram en teaterpjäs 

eller teateruppsättning. Den andra definitionen syftar på det som händer i vardagslivet, 

en dramatisk händelse i vardagen, till exempel ett dödsfall inom familjen. Den tredje är 

det pedagogiska vilket innebär att pedagoger använder drama i olika lärandesyften, som 

i klassrummet i undervisningen. I det här arbetet kommer vi att använda Sternudds 

perspektiv då de kopplar till gruppens och individens utveckling, samt till syften med 

verksamheten.  
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3.4 Learning by doing 
John Deweys teorier kring “learning by doing” 2 innebär att lära sig genom handling.   

Säljö (2014) menar att genom Deweys teori ”learning by doing” att variera praktik och 

teori ökar kunskapen än att bara ha det teoretiska.  Enligt den här teorin kan barnen lära 

sig nya kunskaper genom att prova sig fram under praktiska moment. Heggstad (2014) 

skriver att Deweys teori kan sättas i relation till allt arbete inom drama. “Drama är ett 

sätt att lära. Genom att aktivt identifiera sig med fiktiva figurer och situationer lär man 

sig att utforska och undersöka teman, händelser och relationer mellan människor.” 

(s.19). När personen går in i en roll som är påhittad samt en händelse eller situation som 

är påhittad kan den lära sig saker ur ett nytt perspektiv som till exempel hur olika 

relationer ser ut.   

 

3.5 Drama i barngrupp 
Öfverströms (2006) studie har som fokus på hur drama kan användas i undervisningen.  

Resultatet visade att genom att lägga in drama i lektionen åstadkoms en tryggare 

sammanhållning i gruppen. Fredriksson (2013) beskriver i sin avhandling svårigheter 

med att använda drama i skolan, vilket kan vara att lärarna har brist på planeringstid 

eller tid att genomföra dramaövningar. Ett annat skäl menar Fredriksson kan vara att 

vissa lärare inte har tillräcklig kompetens kring ämnet drama. Fredrikssons studie visar 

också att drama oftast används i skolan för att utveckla det sociala samspelet, och i syfte 

att eleverna ska utvecklas som personer, till exempel att barnen får chans att utveckla 

sitt självförtroende. Lärarna använder också drama för att skapa trygghet i barngruppen. 

“Det handlar mest om att arbeta med övningar för att eleverna ska må bra och ha roligt.” 

(Fredriksson, s.131).  När barnen har roligt och de mår bra i en grupp kan det skapa en 

trygghet i gruppen. Något som Mavroudis och Bournelli (2016) nämner är att 

användning av drama i skolan kan ge möjlighet att bättra på klimatet i skolan, som till 

exempel att det kan minska mobbning. 

3.6 Grupprocesser 
Nilsson (2016) beskriver att under livets gång befinner sig människor i olika slags 

grupper. Det kan till exempel vara på förskolan, i arbetet, i skolan och i privatlivet. Om 

gruppen trivs blir deltagarna mer engagerad i att göra sitt bästa. För att få en trygg grupp 

krävs det att medlemmarna känner tillhörighet, förståelse, givande och känner ett lugn.  

Alla grupper utvecklas på olika sätt. Nilsson hävdar vidare att vissa grupper utvecklas 

                                                 
2 http://learning-by-doing.se/vad-innebar-learning-by-doing/  

http://learning-by-doing.se/vad-innebar-learning-by-doing/
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mer än andra men till faktorer som får en ny grupp att fungera hör en stabil och 

välordnad start, vilket stämmer väl överens med det som bland annat Sternudd (2000) 

och Rasmusson och Erberth (2016) lyfter fram nedan. 

 

Första gången pedagogen ska arbeta med drama i en grupp är det viktigt att skapa en 

trygghet i gruppen. Rasmusson och Erberth (2016) skriver att första mötet med en grupp 

som ska jobba med drama är viktig. Pedagogen behöver skapa en slags säkerhet och 

lugn hos eleverna. Att berätta och sedan visa hur en lek eller övning ska gå till är ett bra 

sätt att börja en dramalektion och även skapa en bra grupprocess. Hamre och Pianta 

(2001) betonar att för få en bra sammanhållning och stabilitet i en grupp är det bra att 

börja i tidig ålder. De anser även att det är lättare för barn att börja arbete med 

sammanhållningen och stabiliteten i gruppen när de går i till exempel lågstadiet än att 

börja med det när de är äldre. Lärarens roll har stor betydelse för gruppen. Har läraren 

en bra relation till gruppen blir barnen i gruppen mer motiverad och framgångsrik. Att 

en grupp har tydliga regler och får tydliga instruktioner påpekar Sternudd (2000) är 

viktigt för att det ska bli en bra grupputveckling. Genom att ha tydliga instruktioner och 

regler när till exempel en lek eller övning ska framföras vet gruppen vad det är som 

gäller, vilket kan minska konflikter och oro i gruppen.   

 

Grünbaum (2009) nämner att som ledare är det bra att veta vilka faser en grupp går 

igenom för att kunna hjälpa gruppen på bästa sätt. I en ny grupp kan medlemmarna vara 

osäkra och då är det bra att ledaren är trygg och tydlig. Gruppen kan komma till en 

förälskelsefas, “Då ser deltagarna bara möjligheter och blundar för svårigheter.” (s.31). 

Efter den fasen kan det börja komma upp konflikter och då är det viktigt som ledare att 

prata om det som har inträffat. Efter det som har inträffat kan personerna i gruppen lära 

sig om sig själva och de andra i gruppen, de i gruppen kan också få kunskaper om 

konflikthantering och kunskaper om gruppdynamik (Grünbaum, 2009). Detta 

överensstämmer med det Thompson och White (2010) och Thornberg (2013) 

respektives forskning. Thornberg (2013) nämner Tuckamans modell med de olika faser 

som en grupp kan gå igenom, och i Tuckmans modell heter faserna ”forming, storming, 

norming och performing.” (s.48). Thornberg (2013) förklarar de olika faserna som att 

under forming lär gruppmedlemmarna känna varandra samt att gruppen bildas. Under 

fasen storming är det lätt att det uppstår konflikter mellan medlemmarna i gruppen, 

medlemmarna försöker hitta sina platser i gruppen. Norming innebär att 
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gruppmedlemmarna har en acceptans och är rädda om varandra, och under performing 

fungerar gruppen tillsammans för att de vet var de har varandra (Thornberg, 2013). 

 

3.7 Dramaarbete och gruppsammanhållning 
Öfverström (2006) nämner i sin licentiatuppsats att genom drama kan barnen träna på 

att lyssna på varandra och förbättra sin uppfattning om sig själva. När barnen arbetar 

med drama kan de träna samt utveckla att lyssna på andra personer. Genom olika typer 

av drama kan barnen utveckla kännedom om sig själva samt att de lär sig att visa 

respekt för andra.  Barn som har dåligt självförtroende eller självkänsla kan känna sig 

mer sedda och hörda genom drama, de vågar ta mer plats än vad de kanske gör på en 

vanlig lektion eller rast. Även Bates (2007) berättar att genom drama kan barn lära sig 

att samarbeta med andra, stärka sitt självförtroende samt att de kan förbättra sin tillit till 

andra. Jindal-Snape, Vettraino och Lowaon (2011) nämner i sin artikel att barnen som 

har varit med i olika dramasituationer blivit mer självsäkra och att barnen lärde sig att 

samarbeta med varandra i grupp. I artikeln skriver författarna också att drama används 

för att få en bättre övergång mellan lågstadiet och mellanstadiet, genom att barnen 

stärkte sin självkänsla och självförtroende under dramaarbete. Joronen, Åstedt-Kurki 

och Häkämies (2011) nämner också att eleverna som deltog i dramalektioner utvecklade 

och förbättrade olika kunskaper som till exempel sin inlevelseförmåga, sin förståelse för 

olika känslor, sin empatiförmåga, att se situationer på olika sätt samt att de utvecklade 

sin kreativitet. Eleverna lärde sig också uppskatta sina kompisar genom 

dramalektionerna. Även Mavroudis och Bournelli (2016) menar att genom olika 

dramaaktiviteter får barnen öva på att lyssna på varandra. Något som också Rasmusson 

och Erberth (2016) nämner är att genom drama kan individen utveckla olika färdigheter 

som till exempel sin kreativitet och att arbeta i grupp. 

 

Mavroudis och Bournelli (2016) lyfter även i sin artikel fram hur användning av drama i 

skolan kan motverka mobbning, till exempel genom rollspel. Genom att låta barnen gå 

in i olika roller och att det är en påhittad situation så får barnen uppleva hur det kan vara 

att vara den som blir utsatt för mobbning och kan få en förståelse vad de gör mot den 

som blir mobbad. Malm och Löfgren (2007) skriver att genom att låta barnen arbeta 

med drama så kan de få en förståelse för hur man kan lösa konflikter, “drama can be an 

effective way to learn conflict handling.” (s.3). 
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4. Metod 
 

Det här avsnittet handlar om intervjumetod, urval och tillvägagångssätt samt hur 

intervjuerna analyserats.  

4.1 Metodövervägande 
I det här arbetet har kvalitativ metod använts. Enligt Bryman (2011) används ofta 

kvalitativ metod för att få en ökad förståelse för det man vill undersöka och för att få 

innehållsrikt resultat. Vi ville få möjlighet att utforska ett fenomen djupare genom att 

till exempel ställa följdfrågor, vilket inte hade varit möjligt om vi valt enkäter. Vi hade 

kunnat använda observationer eller intervjuer men eftersom vi ville studera 

fritidspersonalens erfarenheter bedömdes intervjuer vara en bättre metod. Bryman 

(2011) samt Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att kvalitativa intervjuer kan 

användas för att undersöka informanternas synsätt. Bryman (2011) förklarar att i en 

semistrukturerad intervju kan den som intervjuar ha ett frågeschema att gå efter. I 

avsnittet om semistrukturerade intervjuer nämner Bryman (2011) att personer som blir 

intervjuade ges möjlighet att svara på intervjufrågorna med större frihet. Det ger den 

som intervjuar möjlighet ställa följdfrågor utifrån svaren vilket Bryman betonar bidrar 

till en djupare förståelse av informantens svar. Semistrukturerade intervjuer skulle ge 

oss en möjlighet att ha en dialog med informanterna vilket sågs som en fördel för 

möjligheten att ställa följdfrågor om något i samtalet var oklart eller om vi behövde få 

ett förtydligande i någon fråga. 

4.2 Urval 
Bekvämlighetsurval användes när intervjupersoner söktes. Bryman (2011) nämner att 

bekvämlighetsurval innebär att personerna som intervjuas finns i ens närhet. 

Denscombe (2016) menar att bekvämlighetsurval är lättillgängligt och ”det första som 

finns till hands.” (s.77). Det innebär att det ska bli enklare för intervjuaren att få tag på 

intervjupersoner. För att få rik information om drama söktes personal som arbetade eller 

hade arbetat med drama i fritidshem. Antalet informanter i den här undersökningen är 

sju och alla arbetar på olika fritidshem i två olika kommuner, då de skulle bli mer lätt 

tillgängligt för oss. Namnen som anges i arbetet är fingerade för att beakta deras 

anonymitet (jfr Vetenskapsrådet, 2017).  
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Tabell 1: Intervjupersonernas alias, utbildning och antal år i yrket. 

Namn Utbildning År i yrket 

Mia Fritidspedagog 30-35 

Klara Förskolelärare Oklart 

Sara Fritidspedagog 20-25 

Johan Dramapedagog 5-10 

Lisa Fritidspedagog 20-25 

Anna Fritidspedagog 20-25 

Vera Fritidspedagog 20-25 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Intervjuguiden skrevs gemensamt (bilaga 1) med frågor som sedan ställdes under 

intervjun. Utöver bakgrundsfrågor syftade de formulerade frågorna till att få fram rika 

svar angående hur informanterna arbetar eller har arbetat med drama, vad de gör och 

varför de gör det. För att hitta intervjupersoner kontaktades personal på olika fritidshem 

genom mail och telefon. Mail skickades även till rektorer för att få hjälp med att få 

kontakt med personal på fritidshemmen och i samband med det skickades 

informationsbrevet ut (bilaga 2). Intervjufrågorna skickades inte ut innan intervjun för 

att få så naturliga svar som möjligt, på grund av att informanten inte skulle kunna öva in 

svar eller att svaren inte skulle vara planerade i förväg. I informationsbrevet (bilaga 2) 

angavs vad undersökningen skulle handla om. Den som blev intervjuad fick välja plats 

för intervjun. Innan intervjun påbörjades nämndes det att arbetet inte kommer att nämna 

dennes namn eller namn på skolan som de arbetar på och att intervjun kommer att 

anonymiseras. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska de medverkande i intervjun skyddas 

på det sättet att andra inte kan veta vilka som har deltagit i intervjuerna. I 
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informationsbrevet nämndes det också att medverkan i intervjustudien är frivillig och 

anonym och att medverkande i intervjun får avbryta när som helst (Vetenskapsrådet, 

2017). I undersökningen var det ingen som valde att avbryta sin medverkan.  

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer där fem intervjuer spelades in med 

ljudupptagning genom en mobiltelefon medan två endast genomfördes med 

anteckningar. En anledning till att intervjun inte spelades in var att informanten inte 

ville bli inspelad. De flesta intervjuer gjordes var och en för sig, men en intervju 

utfördes av oss båda. Där en intervjuade och en förde anteckningar. Valet att göra 

intervjun tillsammans var för att se om det gick att få mer resultat av intervjun då svaren 

tolkas på olika sätt. Vilket visade att det hade en fördel då båda fick informationen 

samtidigt, så att ingen viktig detalj utelämnades. Med utgångspunkt i frågeschemat 

ställdes frågorna, men beroende på svaren kunde olika följdfrågor ställas som till 

exempel be informanterna förklara mer eller varför, hur, vad eller vad de såg.   

När intervjuerna antecknades användes stödord och hela meningar, och efter genomförd 

intervju skrevs intervjuerna ut. Detta gjordes direkt efteråt för att få en så god 

återgivning av intervjun som möjligt. När utskrifter genomfördes från inspelade 

intervjuer skrevs utsagorna i ett Worddokument men irrelevant information som till 

exempel privat information om informanterna redigerades bort.  

4.4 Analys av data 
Med inspiration av Denscombes (2016) fem steg analyserades intervjuernas data. De 

fem stegen är ”iordningställande av data, inledande utforskning av data, analys av data, 

framställning och presentation av data och validering av data.” (s.348).  Den insamlade 

datan sammanställdes och analyserades gemensamt. I ett första steg gjordes 

genomläsningar av utskrifterna, och i ett nästa steg gjordes en första kodning med fokus 

på frågeställningarna. Här användes markeringspennor i olika färger för att identifiera 

koder i utskrifterna. Dessa var idéer till drama, självkänslan, negativa erfarenheter och 

rollspel. I steget efter sorterades koderna in under teman, och dem framträdande temana 

valdes ut för presentation. I framskrivandet av resultatet lyftes belysande exempel fram. 

I det sista steget gjordes en kontroll mot frågeställningarna för att se till att resultatet 

besvarade dem.     
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5. Resultat 
 

I det här kapitlet redovisas undersökningens resultat som redovisas tre olika teman: Hur 

drama används, varför drama används och barns delaktighet.  

5.1 Hur drama används 
 

Rollspel och gestaltning 

Vissa informanter nämner att med rollspel och gestaltning får barnen sätta sig in i en 

annans roll och får uppleva hur en annan människa kan känna sig. Det kan vara ett bra 

sätt att lära barnen empati genom att gestalta någon annan. 

Anna menar att vid användning av rollspel inom fritidsverksamheten kan barnen få en 

förståelse för hur andra känner sig och uppfattar vissa situationer.  Lisa nämner även att 

genom att gestalta någon annan kan barnen få insikt om hur de kan känna sig i en jobbig 

situation. Hon nämner även att genom användning av rollgestaltning kan barnen släppa 

vissa konflikter som uppstår. Att använda rollspel och gestaltning när det uppstår 

konflikt eller oro i gruppen är något annat som tas upp. Barnen får prova att gå in i olika 

roller för att få en bättre förståelse och insikt hur de kan känna sig när det uppstår en 

konflikt.  

Lisa berättade även att hon använder drama när det uppstår konflikter genom att leka 

och avleda barnen genom leken och diskussion. Lisa menade att barnen får hantera 

konflikten och därefter släppa den. Det framkom under intervjuerna att fritidspersonalen 

upplever att arbete med drama i barngrupperna kan göra att barnen lär sig hantera 

konflikter. Informanterna är överens om att genom användning av rollspel och 

gestaltning kan konflikter lösas på olika sätt. 

 

 

5.2 Varför drama används 
 

Med drama utvecklar barnen sin självkänsla 

Resultatet visar att när barnen arbetade med drama kan de utveckla olika färdigheter 

som till exempel våga ta plats, få bättre självkänsla och bli modigare. 
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Under analysen av informanternas utsagor visar att fritidspersonalen tycker att barnen 

blir modigare, öppnare och får ökat självförtroende i samband med drama. Vera 

berättade ”Jag ser ju på eleverna att de blir tuffare och mer öppna samt trygga i och med 

drama.” Det vill säga, barnen vågar mer än tidigare och blir mer säkra på gruppen och 

sig själva. Mia nämnde att hon märkte skillnad på gruppen efter användning av drama. 

Barnen vågade lita på sig själva och upptäckte nya färdigheter hos sig själva och att det 

var okej att vara känslig. Anna såg att barnen fick ett bättre självförtroende efter 

användning av drama i gruppen. Även Johan såg att självförtroendet ökat och att barnen 

vågade ta mer plats i gruppen. Något som Lisa har sett när de har använt drama i 

barngruppen är att det har gett effekt med dramaövningar och barnen har lärt sig tänka 

på nya sätt och i helt andra banor.  

Genom drama utvecklas trygghet, tillit och sammanhållning i gruppen 

Anna och Johan erfarenheter visar att när gruppen använder drama med syfte att lära 

känna varandra och ha roligt tillsammans skapas trygghet inom gruppen. Johan sa att 

”gruppen kan ha roligt ihop och skratta tillsammans så är det lättare att samarbeta sen.” 

Han menade att om barnen har roligt tillsammans kan gruppen stärkas och tillit och 

trygghet utvecklas. Det framkom av resultatet att fritidspersonalens erfarenhet visade att 

barnen blev modigare och självsäkrare i gruppen efter dramaarbetet. Sara berättade 

också att det krävs mod för att delta. Sara pratade om att barnen vågar stå för vad de 

tycker och känner när de använder olika dramaövningar.  

Vera gav ett exempel på hur tryggheten och tilliten visade sig i klassrummet  

Tryggheten tycker jag att de visar när det sitter 20 elever i klassrummet och man 

kan räcka upp handen och säga: jag är jätteledsen för idag fick jag åka från min 

pappa och nu ska jag vara hos mamma en vecka och jag längtar efter pappa 

jättemycket. (Vera) 

Vera återger en händelse där ett barn berättar om sina känslor. Det tolkar Vera vara ett 

kännetecken på att barnen är trygga och litar på varandra för att de vågar berätta vad 

som händer i deras liv. Hon har sett en tydlig koppling mellan att barnen vågar öppna 

sig inför gruppen och att hon har använt samarbetsövningar för att bygga upp tillit, 

trygghet och sammanhållningen i barngruppen. 

När pedagoger arbetar med drama kan barnen utveckla olika styrkor. Det framkom i de 

flesta intervjuerna att barnen utvecklades när de arbetade med drama. Barnen vågade 
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säga ifrån om de känner att något inte känns bra. Några informanter berättade att drama 

gör så att barnen vågade lita mer på människor runt omkring sig och de kände att vuxna 

lyssnade på deras åsikter och känslor. 

Jag tror på drama alltså jag tror på det här, att det är jättebra för barnen. Stärker och ger 

tillit och trygghet, till sin egen självkänsla och kunna se sig själv och kunna se att jag 

ibland kan vara lika andra eller att jag vågar stå för att jag inte tycker som andra heller, 

olikheter är också viktigt. (Sara) 

Sammanfattningsvis upplevs drama som ett bra hjälpmedel för att få bra 

sammanhållning, trygghet och tillit. 

 

5.3 Barns delaktighet  
 

Hur fritidspersonal får material och idéer till dramaarbete 

Samtliga informanter använder drama spontant och kommer med egna idéer och 

erfarenheter till dramaarbetet. Ungefär hälften av de intervjuade berättade att idéer till 

drama kom från deras utbildning och att de därifrån har fått olika erfarenheter. Mia 

berättade ”När jag jobbat med drama och dramalek så har jag kört improvisation, 

otroligt mycket byggt på 99,9% vad jag får för signaler och input av eleverna.” Det Mia 

menade är att hon kan få inspiration från eleverna. Johan för ett liknande resonemang 

om hur han får idéer till dramaarbetet. Där barnen kommer med idéer och även 

experimentera och prova sig fram.  Det Johan menade är att barnen har många bra idéer 

och massvis med lekar, det gäller att ta tillvara på allt som rör dramaarbete. 

Informanterna framhåller även att färdigt material som till exempel dramaböcker, 

sociala medier och inspiration från barnen kan ge inspiration till dramaarbete. De 

använder sig av allt ifrån sin egen fantasi till det som står i böckerna.  

Behov av mer tid 

Tiden kan avgöra hur mycket drama pedagogerna kan använda i fritidshemmet. Det kan 

bero på allt ifrån att det är personalbrist till att det är för lite tid. Stora barngrupper och 

för lite personal är en orsak till varför drama inte används så mycket i verksamheten 

som fritidspersonalen önskar. Anna berättade att enligt henne saknas resurser och tid till 

drama. Hon skulle vilja göra en teater eller show men det finns inte möjlighet till det.  

Något som även Lisa berättade under intervjun är att hon skulle vilja använda drama, 

men att bristen på personal kan påverka arbetet. Detta bidrar till att det blir lite arbete 
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med drama på fritids. Trots att det är inplanerat kan de inte fullfölja det på grund av 

olika aspekter som till exempel att det är för stora barngrupper och för lite personal. 

Detta är något som samtliga informanter berättar om.  

Tyvärr är det väl så idag när det är så stora barngrupper att man har för lite 

personal och för att kunna göra mera eller så mycket drama man önskar.  (Vera)  

Detta kan bidra till att drama inte används lika mycket som personalen egentligen vill.  

Lyhördhet för barns behov 

Lisa berättade att hon har varit med om att barn har förstört saker som har använts i 

dramaarbetet. ”Det har hänt att ett barn har förstört rekvisita för att barnet var på dåligt 

humör och det var närmast att ha sönder.” (Lisa). Hon menade på att barnet var på dåligt 

humör och det gick ut över hela gruppen.  

Vera pratade om att det finns barn som är väldigt blyga och kanske inte klarar av 

dramaarbetet. Det framkom även från intervjuerna att det finns barn som tycker det är 

otäckt och obekvämt med drama och vill därför inte vara med när olika dramaövningar 

görs. Lisa berättade ”Det händer att någon inte vill vara med eller tycker det är läskigt 

då får man se till att det finns något annat för det barnet att göra.” Att låta barnen göra 

något annat än att stå på scenen är viktigt när de inte vill vara med. De ska ändå få 

känna sig delaktiga i det de andra barnen gör.  

Ja det är kanske det där att det finns ju alltid någon som är väldigt blyg och som absolut 

inte kommer att fixa det här med drama kanske på 2-3 år. Då är det viktigt att den får då 

en roll som gör att den inte känner sig utanför. (Vera) 

Enligt en informant kan det vara svårt att arbeta när något barn inte vill vara med och 

därför är det viktigt att kunna lösa det om det uppstår. Att alltid ha extra material eller 

tänka om, tänka nytt i en sådan situation är något som pedagogerna måste vara 

införstådda med när de arbetar med barn och drama.  

Anna påpekade att ingen kan tvinga någon som inte vill vara delaktig. Att tvinga någon 

kan leda till konflikter, men konflikter kan uppstå i vilken situation som helst och 

behöver inte vara relaterat till drama. Tvång kan leda till att barnet blir oroligt och 

förstör för gruppen.  
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5.1 Sammanfattning 
Det som har framkom i resultatet är att drama används i fritidshemmet men inte i sådan 

stor grad som personalen egentligen önskade, som till exempel att arbeta med drama 

kontinuerligt på fritids. Drama är något som informanterna vill använda i verksamheten 

men på grund av de stora barngrupperna och för lite personal räcker inte tiden och 

resurserna till. Drama används mycket för att lära barnen att hantera konflikter i 

barngruppen vilket kan stärka gruppens sammanhållning. I resultatet framkom det 

många olika slags erfarenheter och kunskaper om drama hos informanterna. Samtliga 

informanter använder sig av rollspel för att lära barnen att lösa konflikter samt hantera 

situationer som kan uppstå. Resultatet visade även att fritidspersonalen såg skillnad på 

barngruppen och enskilda individer när de använde sig av drama. De fick bättre 

självkänsla och gruppen blev starkare tillsammans efter övningar och lekar. 

6. Diskussion 
 

Det här avsnittet innehåller både en metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras genomförandet av metod för det här arbetet. I resultatdiskussionen diskuteras 

resultatet i relation till den forskning som tas upp i bakgrunden samt vad dramaarbetet 

innebär inom fritidsverksamhet. Därefter diskuteras det varför drama används och 

kapitlet avslutas sedan med hur inspiration hämtas samt vilka hinder informanterna stött 

på. Arbetet har bidragit till att påvisa hur dramaarbete används i fritidshem. Avsnittet 

avslutas med förslag till vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

I det här arbetet användes kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Valet av 

semistrukturerade intervjuer gjordes utifrån att informanterna skulle ha möjlighet att 

svara på frågorna mer fritt och detta skulle kunna ge utförligare svar. Valet av 

intervjupersoner var personal som arbetar i fritidshemsverksamheten samt att de arbetar 

eller har arbetat med drama i fritidshemmet. Urvalet fördjupades till både 

fritidspedagoger och outbildad personal som jobbar på fritids. Detta gjordes på grund av 

personalbristen och den outbildade personal som arbetar inom fritidshemmet vilket 

förekommer i hela landet.  För oss var inte utbildningen det viktigaste utan hur och om 

de arbetar med drama i verksamheten. Att använda intervjuguide (bilaga 1) var för att 

säkerställa att samma frågor ställs till samtliga informanter, men olika följdfrågor 
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ställdes när det behövdes för att förtydliga eller få ett tydligare svar från informanten. 

Detta underlättade för oss som utförde intervjuerna på olika platser och tillfällen. 

Intervjuerna utfördes på olika sätt vilket tidigare nämnts. I några intervjuer behövdes 

inga följdfrågor för att informanterna var tydliga och berättade svaren själva då vi 

förstod vad informanterna menade. Av sju intervjuer så gjordes en gemensam intervju 

där en intervjuade och den andra förde anteckningar. Det finns både för- och nackdelar 

med att sex stycken intervjuer gjordes individuellt. Det som är en fördel är att vi hann 

med fler intervjuer inom den avsatta tiden än om intervjuerna gjordes tillsammans. En 

nackdel som framkom med intervjuerna som genomfördes individuellt var att det var 

lite svårare för den som inte hade genomfört intervjun att förstå vissa delar av intervjun 

på grund av olika tolkningar av svaren. Det blev en fördel för oss att göra en intervju 

tillsammans. Efter intervjun insåg vi att det skulle ha gjorts fler intervjuer tillsammans 

för att få en bättre förståelse för de andra intervjuerna då intervjun skulle slippas 

återberättas för den andra och någon viktig detalj skulle missas.  

Vi har stött på många svårigheter när det gäller att hitta intervjupersoner. Det kan 

handla om att vårt undersökningsområde är drama i fritidshem. Något som kunde ha 

gjorts för att lättare hitta personer att intervjua var att lägga ut ett inlägg på Facebook på 

ett forum för fritidshem och fråga efter personer som vill medverka i en intervju via 

mejl och telefon. Det skulle bli svårare för oss att bevara informanternas identitet om de 

hade svarat på ett inlägg på Facebook då det är offentligt.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Hur drama används 
Undersökningen har visat på hur drama används inom olika fritidshemsverksamheter. 

Dramaarbete kan vara rollspel, sammarbetsövningar, teater och dramalekar. Något som 

de flesta informanterna pratade om var rollspel och hur de kan använda rollspel och 

gestaltning för att lära barnen att hantera och lösa konflikter. När de använder rollspel 

eller gestaltning får barnen prova att gå in i olika roller och de kan få en förståelse hur 

individen kan känna sig när det uppstår en konflikt. När de arbetar med rollspel kan 

barnen se andra barns situationer från olika perspektiv samt att de kan få känna hur det 

är att vara i det andra barnets situation. Genom dramaarbete kan barnen lära sig att 

förstå hur de kan lösa och förebygga konflikter vilket även visats av Malm och Löfgren 

(2007) samt Mavroudis och Bournelli (2016). Genom att gestalta någon annan eller gå 

in i en roll får barnen lättare förståelse hur det kan kännas att vara utsatt för till exempel 
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mobbning, menar Mavroudis och Bournelli. Undersökningen visade på hur drama i 

många fall användes för att lösa konflikter i gruppen. Det skedde främst genom rollspel 

och gestaltningar, men även genom samarbetsövningar, genom att spela teater och 

genom dramalekar.  

6.2.2 Varför drama används 
Undersökningen visade även på varför drama används inom olika 

fritidshemsverksamheter. Resultatet visade på olika anledningar till att arbeta med 

drama såsom att barnen ska få utveckla sin självkänsla, öka sin trygghet och tillit, och 

öka sammanhållning i barngruppen. Informanterna berättade att barnen blev modigare, 

vågade ta mer plats i gruppen samt att barnens självförtroende blev bättre när de hade 

arbetat med drama. Det är något som även Jindal-Snape, Vettraino och Lowaon (2011), 

Åstedt-Kurki och Häkämies (2011), Mavroudis och Bournelli (2016) och Öfverström 

(2006) kommer fram till i sina studier, där drama tycks bidra till att barnen utvecklar sin 

kännedom om sig själva, stärka sitt självförtroende samt stärka sin självkänsla. Ovan 

nämnda forskare har även visat att drama hjälper barnen att utveckla sin 

inlevelseförmåga, empati samt förbättra sin förståelse för känslor. Informanterna i denna 

studie berättade också att barngruppen utvecklades när de arbetade med drama. Inom 

grupperna utvecklades och ökade tryggheten, barnen blev modigare och vågade ta mer 

plats samt att de litade mer på varandra inom gruppen. Det är något som Öfverström 

(2006) och Bates (2007) har visat, att barn genom drama kan lära sig att samarbeta med 

andra och bättre lyssna på varandra. De olika dramapedagogiska perspektiven är de 

konstpedagogiska och de personlighetsutvecklande perspektiven som sammanfattar vad 

barnen kan lära sig genom dramaarbete. Sternudd (2000) nämner i det 

personlighetsutvecklande perspektivet att gruppen utvecklar trygghet samt att 

gruppsammanhållningen kan bli bättre med dramaarbete som till exempel rollspel. När 

drama används utvecklar barnen sin självkänsla, självförtroende samt ökar sin tillit till 

andra och sig själva. Det här visar på att resultatet överensstämmer med det som 

forskningen har visat. Trots att forskningen som tas upp i bakgrunden handlar mycket 

om skolans perspektiv, har denna undersökning visat att samma metodik kan användas 

inom fritidsverksamheten där kunskapen kan användas mer fritt. Däremot, vilket 

Hippinen (2011) påpekar, har fritidspedagoger ett delvis annat förhållningsätt. Som 

Skolverket (2016) nämner i Lgr11, i undervisningen i fritidsverksamheten har barnen 

rätt till att få lära sig att skapa med olika estetiska former som till exempel drama, samt 

att barnen ska få möjlighet att utveckla sin fantasi och lära sig att samarbeta med andra.  
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6.2.3 Barns delaktighet 
Slutligen framkom även olika möjligheter och hinder under intervjuerna. Informanterna 

berättade om hur de får fram material och idéer till dramaarbete. Som största 

inspirationskälla nämndes barnen som de fångar upp signaler från och får idéer av, samt 

att informanterna får idéer från dramaböcker och sociala medier. Här finns en möjlighet 

att utöka användningen av sociala medier för att få inspiration och inspirera andra till 

olika sätt att arbeta med drama på fritids.  

Behov som framkom i intervjuerna är att det saknas tid samt att det är för lite resurser i 

de stora barngrupperna för att kunna arbeta med drama på det sätt man vill. Det är något 

som Fredriksson (2013) också nämner i sin avhandling, att det är för lite tid, men även 

att personalen upplever att det är personalbrist och vissa saknar kompetens. Om 

kompetens saknas kan det bli att drama inte används lika mycket som personalen på 

fritidshem vill, här spelar också tiden in. Om det inte finns tillräckligt med tid för att 

arbeta med drama så innebär det att drama kommer i skymundan.  

Under arbetets gång kom det också fram att det fanns negativa erfarenheter när 

informanterna har arbetat med drama i barngruppen. En negativ erfarenhet var att några 

barn inte ville vara med eller inte vågade vara med. Informanterna poängterade vikten 

av att anpassa undervisningen till de berörda barnen eller låta de barn som inte är med 

göra något annat, men att det är viktigt att de barnen inte känner sig utanför eller 

tvingade att vara med. Det är som Rasmusson och Erberth (2016) menar att för personal 

som jobbar med drama är det viktigt att visa och berätta hur en lek eller övning ska gå 

till för att skapa trygghet så barnen vågar delta. Oavsett vilket ämne man undervisar i är 

det alltid viktigt att vara tydlig och skapa en trygghet i gruppen.     

6.2.4 Sammanfattning     
I sin helhet har undersökningen visat att det finns många positiva och viktiga effekter av 

att arbeta med drama inom fritidsverksamhet, som till exempel bättre sammanhållning i 

barngruppen. Undersökningen har även visat på en stor potential att öka dramaarbetet 

inom fritidsverksamheter. För detta krävs att personal inom fritidshemmets verksamhet 

ges möjlighet till vidareutbildning samt att tid och resurser finns för att arbeta med 

drama.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

För att få mer kunskap och information om drama i fritidshemsverksamheten går det att 

göra enkätundersökningar för att se hur stor del av personalen på fritidshem som 
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använder drama. Det går även att göra observationer och fokusera på hur personalen gör 

när de använder drama, samt att göra en längre observations och intervjustudie där 

observatören följer en barngrupp en längre tid och ser förändringar som uppkommer 

efter dramaarbete. Ett förslag är att söka endast efter dramapedagoger som jobbar på 

fritidshem för att få djupare och bredare resultat, och att se hur de arbetar med drama 

inom fritidshemmet. Fler förslag till vidare forskning är att undersöka hur och om 

fritidspersonalen arbetar med läroplanen där de estetiska ämnena behandlas och se om 

fritidspersonalen arbetar mot läroplanens mål.   
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat inom fritidsverksamheten? 

Vad är drama för dig? (Be dem förklara) 

Vart får du idéer till ditt dramaarbete? 

Hur uppfattar du drama i fritidsverksamheten? (Be dem förklara) 

På vilket sätt arbetar du med drama i barngruppen? (Be dem ge exempel) 

 Be dem förklara varför de gör det de gör. Hur kommer det sig att… 

  

Hur ofta använder du drama? Är det spontat eller schemalagt? ihop med andra eller 

jobbar du själv med drama? 

Hur gör du för att stärka barngruppen för att få en bra sammanhållning, trygghet och 

tillit? (Be dem ge exempel) 

 Hur märker du om sammanhållningen blir bättre i gruppen? 

 Hur visar sig trygghet? 

 Hur visar sig tillit? 

  

Märker ni någon skillnad på gruppen efter att ni har använt drama i barngruppen kan du 

förklara? 

Har du några negativa erfarenheter när du har arbetat med drama i relation till bra 

sammanhållning? 

 Vad i så fall? 

 Vad hände? 

 Varför tror du det hände? 

  

Är det något du vill tillägga?   
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Bilaga 2 
2018-04-11 

Hej! 

Vi heter Linnea och Annsofi och går sista terminen på grundlärareprogrammet med 

inriktning lärare i fritidshem på Högskolan i Gävle. Vi har precis påbörjat vårt 

examensarbete och vårt syfte är att öka kunskapen om hur personal i fritidshem arbetar 

med drama för att stärka barngruppen.  Vi vill att våra intervjupersoner använder drama 

och med det menar vi till exempel lekar, övningar, rollspel, teater, shower, musik, dans, 

samarbetsövningar, dramalekar. Vi önskar också att intervjupersonerna har åsikter och 

tankar kring drama men du behöver inte vara utbildad inom området. Nu hoppas vi att 

du vill ställa upp och hjälpa oss genom att bli intervjuad i ungefär 30 min. 

Vi kommer spela in intervjuerna för att inte missa någon viktig information. Endast 

nödvändiga uppgifter kommer att samlas in och vi nämner inte namn eller namn på din 

arbetsplats. Deltagandet är frivilligt. Intervjun kommer att ske på en plats som passar 

dig bäst och du kan när som helst avbryta din medverkan även när intervjun är 

genomförd. 

Hoppas du vill delta i vår intervjustudie. Om du har några frågor är det bara att höra av 

dig till någon utav oss. Vi ber om ditt svar senast den 19/4. 

Vänliga hälsningar 

Linnea och Annsofi 

Kontaktuppgifter till oss 

Linnea Brändholm                                                          Annsofi Haanpää 

Tel xxx-xxxxxxx                                                               Tel xxx-xxxxxxx 

xxx15xxx@student.hig.se                                              xxx15xxx@student.hig.se 

Handledare 

Anneli Frelin       

xxxxxx.xxxxxx@hig.se 

 


