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FÖRORD 
Kan man få ungdomar att förstå sig själva bättre och må 
bättre? Kan man få dem att genomskåda grupptryck och 
massmedias påverkan? Kan man få dem att samarbeta 
med varandra och börja förstå hur demokrati fungerar?

Två entusiastiska dramapedagoger, Michaela Neumann och 

Anna Olofsson, båda med bred kulturell erfarenhet har under tre 

år arbetat med ungdomar i Biskopsgården i Göteborg. Projektet 

”Vår framtid” har varit så lyckat att de har fått energi att 

skriva en handbok för att inspirera ledare av alla kategorier att 

gå i deras fotspår och pröva deras dramametoder. 

Dramapedagogik i modern betydelse kan spåras ca 100 år 

tillbaka i tiden. John Deweys och andras kritik av barnfientlig 

undervisning banade väg för ”learning–by–doing”  – en peda- 

gogik byggd på barns intressen och skapande förmåga. När 



frigörande barnteater kombinerades med reformpedagogiken såg 

pionjärerna att lustfyllt estetiskt lärande på ett genomgripande 

sätt gynnade barns utveckling och lärande. 

I Sverige var Elsa Olenius med Vår Teater i Stockholm en av 

banbrytarna som dynamisk igångsättare och ledare 1942–1961. 

I Göteborg är den intensiva verksamhet som Inger Johnsson 

ledde på fritidsgårdar och inom förskola på 1960-, 1970- och 

1980-talen värd att lyftas fram, liksom Björn Magnérs utveck-

ling av socioanalytiska rollspel för tonåringar på 1970-talet. 

Om pedagogiska insikter kunde spridas lika snabbt som 

tekniska innovationer, skulle skolan idag se helt annorlunda ut. 

I nuläget når drama slumpmässigt en bråkdel av svenska ung-

domar i skolan och på fritiden. Projekt som Vår framtid får där-

för en alldeles speciell betydelse mot bakgrund av de problem 

som skolan brottas med. Ett stort europeiskt forskningsprojekt, 

DICE 2010, visar att arbete med drama och teater positivt 

påverkar elevers intresse för skolarbete och samhällsfrågor sam-

tidigt som det ger andra vinster som ökad inlevelseförmåga och 

solidaritet med utsatta grupper.

Vilka hinder finns det då för att sätta dramapedagogik i 

rullning? Ja, bl.a. kunskapsbrist. Trots en positiv grundinställ-

ning till drama råder ofta osäkerhet bland vuxna som arbetar 

med unga i skolan och på fritiden. Det finns också många som 

söker inspiration för att komma igång. Michaela och Anna delar 

i Jag är modigare nu frikostigt med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter. De ger många kloka råd och ännu fler konkreta 
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uppslag att tas i bruk omedelbart. De skriver med ett direkt och 

uppmuntrande tilltal och en uppmaning till dig att använda 

boken fritt efter egna förutsättningar och elevernas behov och 

intressen. Här ges många chanser att starta processer som kan 

bidra till att ungdomar och ledare kan svara ja på inledningens 

frågor. Sätt dig själv på spåret!

– Anita Grünbaum
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INLEDNING
Jag är modigare nu är en bok som bygger på erfarenheter från 

”Vår framtid” – ett projekt som vände sig till ungdomar på de-

ras fritid och i skolan. Det utgick från ungas vilja till förändring 

och vi använde drama som en metod för att skapa utrymme till 

reflektion. Projektet tog upp ämnen som är viktiga i ungdomars 

liv. Det vände sig också till pedagoger som under fortbildnings-

dagar inspirerades av vårt arbetssätt. 

”Vår framtid” bottnar i att vi såg ett behov hos ungdomar 

att arbeta kring frågor som rör dem. Många unga upplever ett 

hårdnande samhällsklimat med ökande samhällsklyftor; osäkra 

framtidsutsikter, höga prestationskrav och stress är en del av 

deras vardag. Vi ser drama som ett självklart verktyg när man 

arbetar med angelägna frågor och har under projektets gång fått 

det bekräftat om och om igen. Vi har mött många pedagoger som 

vill arbeta med dessa frågor i sin verksamhet men som känner att 

de saknar verktygen. Det vill vi ändra på. Genom att dela med 

oss av våra kunskaper vill vi att metoderna som vi använt ska 

komma fler ungdomar till gagn.
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Den här boken handlar om drama och vänder sig framför 

allt till dig som arbetar med ungdomar och som vill hitta nya 

kreativa former och metoder i ditt arbete. Oavsett om du är 

fritidsledare, lärare eller socialarbetare hoppas vi att denna bok 

ska bidra med nya infallsvinklar och ge dig inspiration.

Vi vill att du som arbetar på en fritidsgård eller i skolan ska 

kunna ta del av en mängd praktiska övningar som vi samlat i 

en övningsbank och dra nytta av de tips, tankar och planerings-

förslag som presenteras under ”Ledarskap, grupp och planering”. 

Som samhällslärare kan du levandegöra diskussionerna genom 

värderingsövningar och statyer. Om ni ska starta en ny tjejgrupp 

på fritidsgården kan ”lära känna varandra”-övningarna vara 

en bra start. Du som är projektledare får också gärna låta dig 

inspireras av vårt arbete och tillvägagångssätt för att utveckla 

egna idéer och se alternativa ingångar. Oavsett var du arbetar 

tror vi att denna bok kommer att kunna berika den pedagogiska 

verksamheten. 

Vi vill att boken ska fungera som en handbok som kan ge dig 

inspiration och stöd i det praktiska arbetet.
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B O K E N  Ä R  I N D E L A D  PÅ  F Ö L JA N D E  S ÄT T:

• ”Projektet Vår framtid” berättar om vår verksamhet och våra 

erfarenheter. Här får du en bakgrundsbeskrivning och värde- 

fulla förkunskaper kring de metoder som vi använder. 

• ”Metod” beskriver dramapedagogik, forumteater, forumspel 

och osynlig teater. Här finns också ögonblicksbilder i form 

av berättelser från verksamheten.

• ”Ledarskap, grupp och planering” har en praktisk inriktning 

och tar upp frågor kring ledarskap, gruppdynamik och hur 

du kan tänka när du planerar. Här finns en konkret modell 

för hur du lägger upp ett dramapass och exempel på färdiga 

planeringar.

• ”Övningsbank” ger dig uppslag till en mängd övningar in- 

delade i olika kategorier. Här kan du hitta övningar att ut-

forma dramapass av eller ha som inslag i din verksamhet.

Du kan välja att läsa boken från pärm till pärm men du kan 

också välja att bara läsa valda delar. Känn dig fri att hoppa 

fram och tillbaka i boken och ta till dig det som passar och 

intresserar dig för tillfället. Se boken som något du kan åter-

komma till och göra anteckningar i. Var inte rädd för att slita 

ut den – den är till för att användas! Vi vet att det inte alltid 

finns förutsättningar att plocka in nya metoder och arbetssätt i 

sin verksamhet. Vår förhoppning är emellertid att du ska känna 

stöd att använda denna bok och pröva något nytt. Det kan ge 

mycket tillbaka i form av ett kreativt och roligt arbetssätt, en 

tryggare grupp och ett utvecklande lärande.
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”Jag har blivit bättre på att sätta ord på mina tankar, vilket 

kommer vara till stor hjälp” skrev en av ungdomarna vi arbetat 

med i en utvärdering. Att sätta ord på sina tankar om sig själv 

och samhället var en viktig del i Vår framtid. Det är häftigt att 

som pedagog få se deltagarna växa och utvecklas. Att få vara 

med och bidra till en positiv förändring i unga människors liv 

ger oss energi och tro på det vi gör. Genom denna bok hoppas vi 

kunna dela med oss av vår lärorika resa och våra erfarenheter. 

Vi vill inspirera dig så att arbetet som vi har påbörjat kan växa 

och skapa ringar på vattnet så att fler ungdomar får möjlighet 

att ta del av det. 

Vi önskar dig en trevlig läsning och lycka till!
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Författarna:
Michaela Neumann är ut- 

bildad dramapedagog (RAD). 

Hon har stor erfarenhet av att 

arbeta med drama och ung-

domar i Sverige men även i 

Bolivia och Palestina. Hon har 

studerat sociologi, genusveten-

skap, pedagogik och har dessut-

om en utbildning i fysisk teater 

och performance art.

Anna Olofsson är utbildad 

dramapedagog (RAD). Hon har 

fördjupat sina kunskaper kring 

forumteater genom att göra 

en dokumentärfilm om meto-

den i Brasilien och Argentina. 

Dessutom har hon dramapeda-

gogisk erfarenhet från Chile, 

Etiopien och Indien. Hon har  

tidigare arbetat i kulturskola 

och med fria dramagrup-

per samt medverkat i olika 

forumteatrar.

Porträtten är gjorda av elever under 
övningen “Porträttmålning” på sidan 65.





PROJEKTET 
VÅR 
FRAMTIDE
Ett gäng ungdomar i Biskops-
gården träffas varje vecka på en 
fritidsgård och har drama tillsam-
mans. Vad är det de gör och vad är 
det som driver dem? 
Pedagoger från olika delar av 
Göteborg med olika bakgrunder vill 
alla lära sig mer om nya kreativa 
arbetsmetoder. Vad är det de lär sig 
och vad får de ut av träffarna?

Här kan du läsa om Vår framtid och 
hur verksamhetens olika delar har 
sett ut. 



16

HUR ALLT STARTADEE
Denna historia tog sin början våren 2009 då vi började formul- 

era våra gemensamma idéer. Vi var båda utbildade drama-

pedagoger med ett stort samhällsengagemang och en brinnande 

lust att förändra. I detta möttes vi. Vår framtid var då bara 

en idé och våra tankar kretsade kring ungdomar, demokrati, 

delaktighet, vikten av att få uttrycka sig och som ungdom bli 

lyssnad till. Efter långa diskussioner, många överväganden och 

mycket planering hade vi i samförstånd med Studiefrämjandet i 

Göteborg och fritidsgården Vårvinden i området Biskopsgården 

skapat en gemensam plattform som vi kallade Vår framtid. Här 

fanns en vilja och en drivkraft att skapa en demokratisk och 

kreativ mötesplats genom drama för ungdomar i Biskopsgården.

Vår framtid drivs av Studiefrämjandet i samarbete med 

Göteborgs stad och finansieras av Allmänna arvsfonden. 
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UTRYMME FÖR 
REFLEKTION
Vår framtid är ett projekt som riktar sig till ungdomar från 13 

år i området Biskopsgården i Göteborg. Projektet vänder sig 

framför allt till unga på deras fritid men också i skolan. Vår 

framtid har ett demokratiskt förhållningssätt och använder 

dramapedagogik för att skapa utrymme för reflektion. Vidare 

har projektet som mål att inspirera pedagoger och andra ung-

domsarbetare att använda drama för att på ett engagerande sätt 

ta upp viktiga ämnen och samhällsfrågor. Vi ser att ungdomars 

engagemang skapar en vilja till förändring som vi tror kan 

förändra inte bara enskilda personers liv utan samhället i stort. 

Vår framtid har alltså arbetat med ungdomar på Vårvindens 

fritidsgård, i skolan och med att fortbilda pedagoger.
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Dramagruppen på Vårvindens fritidsgård
Vårvinden är den största och mest etablerade fritidsgården i 

Biskopsgården. Där har vi arbetat med en grupp ungdomar varje 

vecka under ca två år. Med drama som metod fick gruppen en 

chans att reflektera över sig själva och samhället och hur man 

som ungdom faktiskt kan förändra. Med varierande övningar och 

upplägg på dramapass arbetade vi utifrån olika teman som vad 

man som ung har för rättigheter och möjligheter, vilket gav ung-

domarna framtidstro. Utgångspunkten har hela tiden varit att 

låta ungdomarna vara delaktiga i processen och styra innehållet 

i dramapassen. Vi gav gruppen en ram som de sedan fick fylla 

med det som kändes angeläget för dem just då. Ungdomarna har 

genom skapande och gestaltning lärt sig vikten av att sam- 

arbeta, utveckla sin självkänsla och fick öva sig på att ta plats.

Jag 
tycker att det 

har varit bra med att 
arbeta om saker runt 
omkring oss, det som 

angår oss. 
– Marco, 13 år

Det 
har varit roligt 
här, något som 

man sett fram emot 
hela veckan. Det 

har främst berott på 
gemenskapen.

– Isabelle, 15 år
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N Å G R A Ä M N E N
S O M V I

A R B E T A D E

M E D

Jag har fått bättre 
självförtroende under denna tid 

och det har varit bra. Vi har diskuterat 
mycket kring viktiga frågor, det har gjort 

oss mer allmänbildade.
– Maria, 14 år

Det är en 
trygg plats där man kan 
glömma sina problem. 

– William, 16 år
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VEM BESTÄMMER ÖVER MIG? 

– ETT FÖRESTÄLLNINGSARBETE

Efter en termin bestämde sig ungdomsgruppen för att fördjupa 

sig i frågor som rörde skönhetsideal och mobbning. De fick utgå 

från sin egen verklighet i repetitionsarbetet som mynnade ut i 

forumteatern (s. 38) Vem bestämmer över mig? som vi spelade på 

olika fritidsgårdar runt om i Göteborg. Publik och skåde- 

spelare kunde här mötas i en kreativ process med olika synsätt 

och åsikter kring ämnet. Vi försökte tillsammans hitta lösning-

ar på de orättvisor som föreställningen berörde.

Grym teater! 
Något jag kommer ta 

med mig är att inte behöva 
anpassa mig efter andra utan 

vara och klä mig som jag vill och 
säga ifrån när jag blir kränkt!

– Koshi, publik
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Efter en lyckad turné ville ungdomarna fortsätta med 

förändringsarbetet som vi hade påbörjat. Under en dag där 

demokrati belystes av olika organisationer och individer kom 

också ungdomarna med ett bidrag. De illustrerade på en mängd 

interaktiva sätt vikten av att även som ung vara delaktig och 

göra sin röst hörd. Sedan valde ungdomarna att undersöka lite 

vad osynlig teater (s. 44) hade att erbjuda. Eftersom julen 

nalkades utforskade och problematiserade vi julens olika 

aspekter i ett köpcenter i centrala Göteborg.
Jag tar 

med mig hur svårt 
det är som förtryckt att 
ändra sin situation utan 

stöd från andra.
– Kajsa, publik



Det funkar
att säga emot.
– Emil, publik

Man ska reagera om
man tycker något är fel.

– Moa, publik

Jag har faktiskt
huvudrollen i mitt eget liv och att

jag, precis som andra kan förändra saker
genom att tro på mig själv.

– Cherin, publik
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Sammanhållningen och 
öppenheten mellan eleverna har blivit 

bättre allteftersom terminen gått. Vi har 
mycket roligare på SO-lektionerna nu. 

– Bosse, lärare

Jag strävar efter
”det goda samtalet” i min

undervisning och dramalektionerna
har bidragit till att få igång det i en

högre grad. Genom att vi har fått leka,
samtala och skratta tillsammans har vi lärt

känna varandra bakom de traditionella
rollerna som bara elever och lärare har.

– Annika, lärare

I skolan
Under projektets gång fick vi möjlighet att använda drama i 

Biskopsgårdens skolor. Det var en spännande utmaning att möta 

ungdomar i deras egen skolmiljö och att på så sätt även nå dem som 

aldrig annars skulle söka sig till oss. Vi började med att besöka alla 

elever i år 6–9 i Biskopsgården och höll ett dramapass med temat 

”Ung i biskopsgården”. För många blev detta deras första möte 

med drama. Under tre terminer arbetade vi sedan med olika grup-

per som regelbundet hade drama med oss. Fokus låg på att lära 

känna varandra och förankra ett demokratiskt klimat.  

Vi fick lära 
känna varandra 

bättre och vi kommer 
bättre överens. Jag tror att 

vi kommer finnas där för 
varandra nu. 

– Mesuth, 14 år
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Fortbildning för ungdomsarbetare
Under ett år har pedagoger och ungdomsarbetare från olika 

verksamheter i Göteborg fått kontinuerlig fortbildning. Där 

delade vi med oss av våra kunskaper och erfarenheterna från 

Vår framtid för att fler ungdomar skulle få möjlighet att ta del 

av metoderna vi arbetar med. 

I N S P I R AT I O N ST R Ä F FA R N A  H A R 
H A F T  T R E  O L I K A  U P P L ÄG G :

• Regelbundna träffar under en termin, där pedagogerna 

fick möjlighet att komma tillbaka med frågor och fun-

deringar som dykt upp i deras verksamhet

• En helg full av inspiration

• En intensiv heldag med matnyttiga tips, för dem som 

hade mindre tid.

Det har varit 
en avslappnad miljö 

där allas kunskaper har varit 
nyttiga. Med väldigt mycket 

skratt och nya idéer.
– Gunilla, socionom 

Foto: författarna



25

Under träffarna utgick vi från verksamheten i Vår framtid och 

metoderna som vi hade använt oss av. Deltagarna fick lära genom 

att uppleva praktisk kunskap i samarbete, kommunikation och 

reflektion. Vi gjorde många olika övningar som blandades med 

teori kring drama, forumteater och forumspel. Dessutom behand-

lade vi frågor om grupp och ledarskap. Målet var att pedagogerna 

skulle känna sig stärkta och inspirerade att arbeta med våra 

metoder i sin verksamhet. De uttryckte att inspirationsträffarna 

hade gett dem praktiska tips, fler övningar och ett nytt förhåll-

ningssätt som varit utvecklande i deras arbete med ungdomar. 

Jag får en massa 
energi av att arbeta med 

drama och jag har lärt mig att se 
olika aspekter av övningar och hur de 
kan påverka en grupp och samhället.

– Johan, killgruppsledare 

Det har varit 
väldigt givande och gett 

inspiration, kunskap och en 
upplevelse av gemenskap.

 – Aida, fritidsledare

Foto: författarna
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Jag hoppas 
att jag kommer att bli 

en mer trygghetskapande 
och demokratisk ledare genom 

dessa kunskaper.
– Karin, fritidsledare

Jag tänker 
i olika aspekter. Dels 

att drama är tillåtande och 
allmänmänskligt, men jag 

har också lärt mig konkreta 
arbetsmetoder. 
– Marita, lärare

Foto: författarna

Foto: författarna
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METOD
Vad är dramapedagogik? 
Är drama och teater samma sak?  
Vad är det för skillnad mellan forum-
teater och forumspel? 
Vad är osynlig teater? 
Och hur används dessa metoder?

I denna del kan du berika dina kun-
skaper i dramapedagogik, forum-
teater, forumspel och osynlig teater. 
Du får också ta del av hur metoderna 
används i praktiken genom berättelser 
från vår verksamhet. 
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VAD ÄR 
DRAMAPEDAGOGIK?
Kort beskrivet är dramapedagogik en pedagogisk och konst-

närlig metod där bland annat lekar, gruppövningar, olika for-

mer av rolltagande, gestaltning och reflektion ingår. Den har 

alltså en dubbel funktion: den estetiska syftar till att använda 

ett konstnärligt uttryck och den pedagogiska till att få nya 

kunskaper och utvecklas. Dessa två funktioner kompletterar 

och påverkar varandra.

Dramapedagogik kan förklaras utifrån en mängd olika in-

riktningar och teorier. Men gemensamt är att dramapedagogiken 

har en helhetssyn på människan. Det innebär ett förhållnings-

sätt som tar hänsyn till människans alla resurser i form av tanke, 

känsla och handling. Drama är en processinriktad arbetsform där 

det man gör tillsammans är viktigare än själva resultatet.

Drama är 
tillåtande och oförutsägbart. 
Det finns inga rätt eller fel.

– Filip, fritidsledare
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Dramapedagogik är en upplevelsebaserad pedagogik där man lär 

genom erfarenhet. När man upplever, reflekterar och uttrycker sig 

i skapande processer kan man forma sin egen kunskap. Med hjälp 

av fantasi, känsla och intellekt sorteras och värderas intryck som 

blir emotionellt och intellektuellt förankrade. På så sätt kan ny 

kunskap uppstå utan att reproducera färdig kunskap. 

 

Anita Grünbaum, dramapedagog och författare beskriver i sin 

bok Lika och unika att dramapedagogiken förmedlar en mängd 

olika tysta kunskaper. Hon beskriver att drama- 

kunskap utgörs av koncentrationsförmågan, det symboliska 

tänkandet och själva gestaltningen. Den människokunskap 

som drama kan ge beskriver hon bl.a. som förståelse av andra 

människors likheter och olikheter.  Relationskunskap kan i sin 

tur handla om samarbetsförmåga, social kompetens och konflikt- 

hantering medan samhällskunskap kretsar kring insikter om 

makt, olika kulturer och konflikthantering.

Tyst kunskap är den kunskap 

som består av sinnesintryck, 

uppfattningar, sociala regler och 

värderingar. Det är en kunskap som 

kräver praktisk erfarenhet och är 

därför svår att sätta ord på.

Med symboliskt tänkande 

menar man förmågan att kunna 

tänka i bilder och att föreställa 

sig något. Det gör vi bland annat 

genom språk, matematik, bildspråk 

och gestaltning. Att använda sin 

fantasi utvecklar vårt symboliska 

tänkande.

Upplevelser ger en annan kunskap än 
att bara läsa sig till något. Att få känna och agera 

handlar om upplevelsebaserat lärande vilket utvecklar 
individen och gruppen på många olika plan.

 – Samira, lärare
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Drama är roligt och jag tänker 
att det kan påverka dynamiken i en grupp på ett 

positivt sätt. Det skapar många ingångar till ett ämne eller 
tema. Det är ett bra alternativ till att bara prata.

 – José, projektledare

Inom dramapedagogiken finns en medvetenhet kring grupp- 

dynamikens betydelse för inlärning och kunskapsinhämtning. 

Därför flyttas fokus från individens beteende till det som hän-

der mellan gruppmedlemmarna. Man utgår ifrån deltagarnas 

och gruppens egna förutsättningar och sociala verklighet.

Förmågan att reflektera och analysera är också viktig för att 

kunna ta till sig ny kunskap. Enligt Mia Marie F Sternudd, lektor 

i pedagogiskt drama och forskare, är reflektionen central inom 

dramapedagogik. Genom att få reflektera ökar medvetenheten 

kring sig själv, sitt tänkande och sina egna ställningstaganden. 

Gruppdynamik är de medvetna 

och omedvetna processer som 

finns mellan människor i en grupp 

som ömsesidigt påverkar det som 

sker i gruppen.

Jag är 
modigare nu.
– Lisa, 16 år
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På så sätt upptäcker man nya saker om sig själv och andra. Att 

kunna tolka, värdera och sätta ord på sin verklighet är ett sätt 

att bli delaktig. Utifrån ett samhällsperspektiv är det ett sätt 

att praktisera demokrati på. I sin avhandling Dramapedagogik 

som demokratisk fostran skriver hon att ”… reflektion grundar 

sig i handling och förväntas påverka det framtida handlandet. 

Oavsett om reflektionen är riktad på framtiden eller det för- 

flutna förväntas reflektionen skapa ett medvetet handlande.”

Dramapedagogiken i Sverige har en historia som sträcker 

sig knappt 100 år tillbaka. Inom teatern föddes ett pedagogiskt 

engagemang som med tiden utvecklades till vad dramapedagogik 

är idag. Nu finns ett stort intresse för forskning inom drama- 

pedagogik och det är ett ständigt växande kunskapsfält.

Det var bra 
med drama. Samarbete 

var lätt fast svårt samtidigt. 
Man lärde sig mycket, också om 

sina klasskamrater.
– Nesrin, 14 år

Drama är en metod 
som kan användas med olika 

syften, bland annat för gemensamt 
lärande, förståelse, ifrågasättande, 

utforskande, gruppuppbyggande, stärkande 
av självkänsla.
– Ulf, lärare
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DRAMA OCH TEATER
Ibland blandas drama och teater ihop men det finns tydliga 

skillnader. Dessa vill vi klargöra.

Teater är en scenkonst där en historia ska framföras inför en 

publik som betraktar det som sker. Teater har i sig inget peda-

gogiskt syfte, men kan självklart ha en utvecklande inverkan på 

de medverkande.

När man arbetar med drama så arbetar man med en grupp, 

man kan alltså inte ha drama själv. I drama finns ett tydligt 

pedagogiskt mål. Grupprocessen och individens utveckling står 

i fokus. Syftet är att gruppen ska lära sig något genom att upp-

leva. I drama deltar alla och därför finns det ingen publik eller 

åskådare. Det är vägen, inte resultatet, som är målet. Däremot 

kan det ses som ett verktyg inom drama att spela teater, men då 

är arbetet processinriktat.
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T E M A  S A M A R B E T E

Vi är ute i en åttondeklass. Dagens dramapass har tema sam-

arbete men det vet inte klassen än. Det är tredje gången vi träffar 

dem och vi startar som vanligt med en runda. Vi får påminna om 

att det bara är den som håller i talarpinnen ”elefanten” som har 

ordet. Vi går vidare med en tafatt och stämningen blir mer energi-

fylld. Därefter är det dags för en av våra favoritövningar: Molnet. 

Det är en samarbetsövning som går ut på att hela gruppen till-

sammans ska vara på stolar som blir färre och färre. Övningen 

påminner till en början om ”Hela havet stormar” där en och en 

åker ut.

När stolarna placerats ut och musiken går på märker man att 

det finns en tävlingsanda i rummet. Musiken stannar och del-

tagarna kastar sig ner på stolarna. En person blir utan stol och ser 

uppgiven ut. Vi frågar då hur de ska lösa uppgiften att alla ska 

vara på stolarna? De tänker efter och någon säger ”Kom och sätt 

dig i mitt knä” till den som blivit utan stol. 

Musiken går på igen och nästa gång den stannar märker man 

att de förstår bättre vad övningen går ut på. 

Det finns fortfarande en viss tävlingsanda i rummet men det 

har även skapats en samarbetsanda och genast är det två som 

sitter i någras knän. Allt eftersom fler stolar försvinner minskar 

också tävlingsandan. 

Vi snackar taktik och de börjar ställa sig upp på stolarna. Nu 
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håller de i varandra för att få plats och samarbetsandan blir star-

kare. Till sist står hela gruppen upp på bara tre stolar och glädjen 

är stor när övningen avslutas. Något de inte trodde var möjligt 

blev verklighet genom att de snackade ihop sig, höll i varandra och 

hjälptes åt. De känner sig stolta över sig själva som grupp vilket 

är en mycket större och mer näringsrik känsla än när en person 

vunnit över alla andra. 

Det ser nästan ut som att de svävar på moln, är det kanske 

därför övningen heter Molnet?

Vi fortsätter med ytterligare en samarbetsövning innan de får 

lägga sig ner och slappna av. Efteråt får de skriva lappar med 

meningar till oss för att utvärdera passet. Vi märker att sam-

arbetsövningarna har satt spår och att de vuxit som grupp. De är 

stolta och glada men också förvånade över att deras klass faktiskt 

lyckades, trots att de får höra så ofta att de inte klarar av att vara 

tysta, samarbeta och koncentrera sig. 

På en av lapparna står det: ”Jag känner mig bra när jag är 

med er”. Och vi tror att det beror på just detta, att vi uppmuntrar 

gruppen och låter dem lyckas tillsammans.
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DEE FÖRTRYCKTAS 
TEATER
De förtrycktas teater är ett samlingsnamn för ett antal olika 

metoder och tekniker som alla syftar till att bryta män- 

niskors inre och yttre förtryck, stoppa orättvisor samt analy-

sera och förändra samhället. De förtrycktas teater grundades 

i Latinamerika under 1960- och 1970-talen som ett försök att 

få stopp på det förtryck människor utsattes för av militär 

och regeringar. Forumteater är den mest kända av metoderna 

men här finns också bland annat tidningsteater, osynlig teater 

samt bild- och statyteater. De förtrycktas teater som startade 

i Latinamerika utövas nu runt om i hela världen av fria teater-

grupper, gräsrotsorganisationer och i socialt arbete för att han-

tera olika sorters problem. 
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FORUMTEATER
Forumteater är en av dessa metoder där man skapar en scen 

som innehåller ett samhälleligt förtryck. Det är en scen som 

representerar en social verklighet utan att reproducera den. 

I scenen visas det upp ett förtryck eller en orättvisa som den 

utsatta inte kan hantera utan misslyckas med. Publiken får 

möjlighet att ta rollen som den utsatta i scenen och försöka 

bryta förtrycket. På så sätt får var och en i publiken en chans 

att påverka situationen med sina förslag till en annan lösning. 

Olika förslag testas och det öppnas en möjlighet att hitta nya 

vägar för att hantera problem och orättvisor i livet och samhäl-

let. Deltagarna får på så sätt träna sig inför det verkliga livet 

och metoden ger en insikt om att man har makt att påverka sin 

och andras situation.

Man kan 
förändra samhället 

och säga ifrån när det 
inte står rätt till.
– Nicole, 13 år
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De förtrycktas teater och forumteater är metoder grundade 

av Augusto Boal (1931–2009). Han har varit verksam som 

regissör, dramaturg, dramatiker, författare, politiker och 

pedagog. Boal föddes i Brasilien och var konstnärlig ledare för 

Arenateatern, en teatergrupp som utgick från det latin- 

amerikanska folkets kamp och kultur. De utarbetade bland 

annat ett antal forumteatrar som de sedan spelade runt om i 

Brasilien. Boal levde i exil i Europa under flera år men återvän-

de sedan till Brasilien. Där fortsatte han sitt teaterarbete och 

använde sig bland annat av teatermetoder i sitt politiska arbete 

som borgmästare. 

VADÅ ATT JAG SER UT SOM EN TVÄTTBJÖRN?!
Vi är på en fritidsgård på andra sidan stan och ska spela forum- 

teaterföreställningen Vem bestämmer över mig? Det är en 

nervös stämning i rummet medan vi förbereder dagens föreställ-

ning. Efter ett par timmar anländer ungdomarna som ska vara 

publik. Ingen har ännu någon aning hur det kommer att bli. 

Vi börjar med att värma upp tillsammans, skådespelare och 

publik, och redan här är ingenting som det brukar vara när man är 

på teater. Ungdomarna har aldrig träffats förut men delar prob- 

lemen som de ställs inför. Skönhetsideal, mobbning och vuxna 

som kränker är teman i den här föreställningen. 

    Publiken får följa två tjejer i deras vardag hemma, på 

fritiden och i skolan: föräldrar som ber dottern dra in på maten, 

Läs gärna mer om Augusto Boal 

och metoderna han utveck-

lade. Han har skrivit flera läsvärda 

böcker i ämnet. För en frigörande 

teater innehåller många övningar 

medan De förtrycktas teater är mer 

beskrivande.
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lärare som väljer att inte se hur de mobbas i skolan, och 

en bästa kompis som sviker när den behövs som mest. Ett 

genomgående tema är att inte bli accepterad för sin stil. 

Publiken får se dessa tjejer mötas och ett litet hopp tänds, för 

att åter släckas när de inte ställer upp för varandra trots att 

de delar samma utsatthet.

Efter föreställningen blir det en stunds tystnad. Sakta 

börjar några händer klappa och plötsligt rungar applåderna. 

Publiken får sitta en stund två och två, prata om problemen 

och vad tjejerna hade kunnat göra för att ändra på situa-

tionen. Efter en stund är det dags igen. Spelet sätts igång 

och samma hemskheter spelas upp tills någon plötsligt ropar 

”Stopp!” Personen går upp på scenen och tar rollen som en av 

tjejerna och försöker förändra det som sker.

– Vadå att jag ser ut som en tvättbjörn, så får du inte 

säga till mig! Jag får se ut hur jag vill!

Det är i mötet något plötsligt händer, i mötet mellan 

skådespelare och publik, människor med ett gemensamt 

problem. Inhopp efter inhopp provas tills tiden plötsligt tar 

slut och det är dags att avsluta. Vi går alla därifrån rikare 

på erfarenheter och med allas styrka i ryggen kanske någon 

av oss säger ifrån om det skulle hända i våra egna liv.
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FORUMSPEL
I Sverige används också forumspel, en pedagogisk metod som är 

inspirerad av forumteater. Man kan säga att ett forumspel är en 

forumteater som med kort repetitionstid spelas både av och för 

en och samma grupp människor. Katrin Byréus, dramapedagog 

med lärarbakgrund, beskriver i sin bok Du har huvudrollen 

i ditt liv hur forumspel också är inspirerat av sociodrama och 

aktiva värderingar.

När man jobbar med forumspel blandas olika gestaltande 

övningar, lekar, värderingsövningar och organiserade diskus- 

sioner. Deltagarna delas in i grupper och får gestalta ett rele-

vant gemensamt problem i en kort scen. Liksom i forumteater 

slutar forumspel alltid illa, och sedan får de andra deltagarna gå 

in i spelet och prova olika lösningar på konflikten. Syftet med 

forumspel är att deltagarna ska inspirera varandra att hitta 

olika öppningar i konfliktsituationer samt att de ska få träning 

inför liknande situationer i det verkliga livet.

Våga stå upp för sig själv 
och andra. Säga ifrån.

– Sune, publik

I den här boken kan du läsa 

mer om forumspel och hitta flera 

övningar och tips.
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    E N  A N D R A  C H A N S?

Vi är ute i en sjundeklass och har drama. Diskussionerna 

är heta och pendlar mellan att som ung känna sig otrygg när 

man är ute på kvällar och nätter, att killar och tjejer behandlas 

olika av lärarna och att eleverna får mindre mat än de vuxna i 

matsalen.

Vi delar in klassen i grupper där de får utforma spel kring 

en av orättvisorna och i ett av spelen får vi följa med på ett ut-

vecklingssamtal. En elev och dennes förälder sitter med läraren 

i klassrummet – en bänk markerar avståndet mellan dem. Man 

förstår av konversationen att det finns en viss spänning mellan 

läraren och eleven. 

Eleven får under samtalets gång då och då tolka åt sin 

förälder och plötsligt berättar läraren att eleven riskerar att 

bli underkänd i dennes ämne. Det är helt nytt för eleven som 

protesterar men läraren är stenhård och vill inte diskutera sitt 

beslut. Föräldern reagerar negativt och säger till sitt barn på 

skarpen att det måste göra sina läxor, som då försvarar sig med 

att säga att det behöver få hjälp för att kunna det. 

Ordväxlingen forsätter på ett annat språk mellan de två och 

när det är dags att gå försäkrar föräldern läraren om att se till 

att eleven bättrar sig. Eleven ser sammanbiten och orolig ut. 

När spelet är slut testar vi olika inhopp och diskuterar prob-

lemen. En tjej berättar att det är precis så det är: föräldrarna 

tjatar på en att man ska vara duktig i skolan men hjälper inte 
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till med läxorna när man behöver det. En annan berättar att 

om man har strulat till det hos en lärare får man ingen andra 

chans. Flera håller med om att vissa lärare inte berättar att man 

måste förbättra sig i ett ämne förrän på utvecklingssamtalet och 

då får man skit hemma efteråt. Man får alltså inte en chans att 

förbättra sig innan föräldrarna får veta. Det är en uppsluppen 

stämning i rummet. Ungdomarna är rörande överens om prob- 

lemen och testar ömsom inhopp, ömsom pratar om dem. 

Kanske är det första gången flera av eleverna sätter ord på 

problemen och pratar med andra om dem. Och det är garanterat 

första gången de gör forumspel om dem.
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OSYNLIG TEATER
Osynlig teater är en annan av metoderna inom de förtryck-

tas teater. Med samma mål som i forumteater placeras teatern 

mitt i den verkliga miljön där handlingen sker, inte på en scen. 

Människor som rör sig på platsen blir åskådare och utan att veta 

om att det är teater så agerar de utifrån den givna situationen. 

Boal beskriver i sin bok Förtrollad, förvandlad, förstenad hur 

åskådaren, även om den bara beslutar sig för att stå och titta 

på eller gå därifrån, gör det utifrån att det är en verklig situa-

tion, som om den hade huvudrollen i det som sker. I och med 

att åskådaren spelar sig själv ges den en möjlighet att analysera 

sina handlingar och förändra sitt liv.

    J U L E F R I D

Mitt i ett köpcenter bakom bankomaterna, precis vid kön, sitter 

tre unga killar. Den ene sneglar i en tidning och samtalar med 

sina vänner. En bit bort sitter några andra människor och pus-

tar ut efter julhandlandet. 

Det är två veckor kvar till jul och det märks i köpcentrumet 

denna kväll. Killarna pratar om julen. Den ena vännen berät-

tar att han inte har råd med alla julklappar han borde köpa. 

Han berättar om sitt dilemma för de andra som kommer med 
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två helt olika råd. Den ene tycker att han borde ta det lugnt, 

berätta för sina nära att han inte har råd och att han inte borde 

behöva handla en massa dyra julklappar: det viktigaste är ju 

att visa att man bryr sig. Den andra vännens råd däremot är 

det motsatta: ”Visst, fina tankar” säger han ”men på jul är det 

faktiskt viktigt med julklappar och de som inte får några kom-

mer att bli besvikna. Kanske kan ett lån lösa situationen just 

nu, som kan betalas tillbaka när julen är över?” 

Diskussionen har en ganska hög ljudvolym och man kan se 

att personer i bankomatkön sneglar mot killarna. De tre vän-

nerna reser sig upp och går vidare i sin jakt på klappar, trots att 

de inte har några pengar. 

Det du precis har läst var en osynlig teaterscen som några 

intet ont anande blev publik till. Temat vi hade valt att 

arbeta med var alltså julen och under våra första samtal 

kom ett antal olika problem upp. I familjer som inte har råd 

med mat och julklappar hamnar barnen utanför i skolan. 

Det är en högtid som ökar de sociala klyftorna mellan män-

niskor. Samtidigt leder frosseriet under julen till att mäng-

der av mat slängs. Utifrån dessa tankar utarbetades scenen 

ovan som framfördes på plats i köpcentrumet. Deltagarna 

var nervösa och ovana men mycket modiga då de mötte en 

publik på det sättet och kanske väcktes en liten tanke hos 

människorna de mötte.





LEDARSKAP, 
GRUPP & 
PLANERING
Vad krävs det av mig som ledare? 
Vilka aspekter kan jag tänka på för 
att förstå hur gruppen samspelar? 
Hur kan jag främja ett tillåtande  
klimat och vad kan jag tänka på  
när jag planerar?

Detta kapitel ger dig möjlighet att  
stanna upp och reflektera kring ledar- 
skap och hur man som pedagog kan 
arbeta för ett positivt gruppklimat. 
Här får du också tips kring planering.
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LEDARSKAP OCH 
FöRHÅLLNINGSSÄTT
Ledaren har en viktig roll i all gruppverksamhet. Det är ledaren 

som ser till att det skapas en positiv gruppdynamik med en till-

litsfull atmosfär där alla kan känna sig trygga att delta fullt ut, 

dela idéer, erfarenheter och tankar. I Vår framtid har vi strävat 

efter att verksamheten ska vara lustfylld så att lärande kan bli 

möjligt. 

Några saker att tänka på:
• Det är bra att ha en positiv grundinställning till alla i grup-

pen och uppmärksamma alla deltagare. Sträva efter att väl-

komna och uppmuntra dem att lära känna och se varandras 

olika sidor. Det ger en känsla av gemenskap och förståelse.  

• I drama ska alla få möjlighet att ta plats, uttrycka sig och 

allas tankar är viktiga. 

• Känslan av delaktighet skapar ett engagemang hos deltagarna, 

och även ledaren behöver känna sig engagerad och tycka om det 

den gör. Tycker ledaren det är roligt gör deltagarna det också. 

• Drama är en skapande och kreativ aktivitet som inte går 

ut på att visa upp resultat som jämförs med andras. Man 

kan inte vara bra eller bäst i drama, det finns inga presta-

tionskrav. Istället handlar det om att samarbeta. Att sträva 

efter att få en grupp att samspela och lägga vikten vid 
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arbetsprocessen istället för resultatet skapar en bra grund 

till ett positivt gruppklimat. Drama kan ha flera positiva 

effekter på både individerna och gruppen men för det behövs 

en atmosfär utan kritik och konkurrens.

• När man diskuterar något i eller utanför en övning är det bra att 

undvika att värdera deltagarnas ståndpunkter och åsikter och 

ta deras tankar på allvar. I ett öppet klimat med högt i tak är 

det fortfarande lika viktigt att alla kan känna sig trygga. Stoppa 

därför kränkande kommentarer. Prata med deltagarna om hur ni 

vill ha det tillsammans och hjälp dem sedan att hålla det.

Att leda en grupp ställer krav på den som leder. Man behöver 

vara lyhörd och uppmärksam på alla deltagares behov, reak-

tioner och försök till utveckling. Tänk på att ledarskap bygger 

på övning, kunskap och erfarenhet. Lita på din pedagogiska 

förmåga. Försök att se både gruppens utveckling och ditt ledar-

skap som en process du själv kan lära dig av. Varje pass eller 

tillfälle kan inte vara fulländat. Ha därför inte för höga krav på 

dig själv utan se istället möjligheterna.

Kom ihåg att drama alltid är frivilligt men glöm framför allt 

inte bort att låta lusten och inspirationen styra och vägleda. 

Det behöver inte bli ”rätt” varje gång. 
Man testar sig fram till det som funkar för gruppen.

– Christine, Fritidsledare
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GRUPPEN OCH DESS 
UTVECKLING
Som ledare är det bra att vara medveten om gruppens process, ut-

veckling och vad det råder för klimat i gruppen. Det gör det lättare 

att förstå det som sker. Det önskvärda är att skapa en atmosfär där 

alla kan känna sig trygga och vågar uttrycka sina åsikter utan att 

riskera att bli sänkt. Det går att lära sig mycket om gruppen genom 

att se hur gruppmedlemmarna samspelar med varandra och under-

söka vilka faktorer som påverkar dem. Några frågor som man kan 

ställa sig för att få syn på det är: 

• Hur fungerar kommunikationen i gruppen? 

• Finns det signaler mellan deltagarna som säger något om 

gruppen men som är svåra att se? 

• Är det ett bejakande eller avvisande klimat i gruppen? 

• Är alla delaktiga? 

• Hur förhåller jag mig till det som händer i gruppen? 

• Har något hänt som kan ha påverkat gruppen? 

• Kan vilken tid på dagen ni ses ha en inverkan på gruppen? 

Hjälp gruppen att hantera de svårigheter som uppstår och för-

sök att hitta lösningar på de problem eller konflikter som dyker 

upp. Genom att se gruppens utveckling får ledaren goda förut-

sättningar att påverka den.
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F Ö R STA  GÅ N G E N  D U  T R Ä F FA R  E N  G R U P P

När man ska börja arbeta med en ny grupp kan det under-

lätta att ha vissa kunskaper om den. Tänk ut vilken informa-

tion du behöver innan du börjar arbeta med gruppen. Du kan 

till exempel ställa dig följande frågor:

• Varför ska verksamheten ha drama?

• Vad finns det för mål på kort och lång sikt?

• Hur länge har personerna i gruppen känt varandra?

• Hur är gruppens dagsform och finns det speciella  

omständigheter som påverkar dem?

• Finns det några särskilda behov? 

• Finns det några funktionsnedsättningar?

• Finns det några språkliga hinder?

Vi blev alla ett så 
skönt gäng så man ville fortsätta. 

Det var kul att vara med alla.
– Mika, 15 år
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PLANERING 
Varje tillfälle man ska ha med en grupp behöver planeras. 

Oavsett hur arbetet eller uppdraget ser ut finns det en poäng 

med att titta på tidsaspekter i förhållande till målsättning och 

syfte i planeringen.

Arbetar man med en grupp över en hel termin eller en längre 

period är det bra att börja med att få en överblick om hur arbe-

tet ska läggas upp och planeras. Därifrån blir det sedan lättare 

att utforma passen, vilket gör det tydligare när man ska se varje 

övnings specifika syfte. På det här sättet skapas en struktur i  

planeringsarbetet som gör det hela tydligt. Det ger också tillfälle 

att se ungdomarnas och gruppens utveckling över en längre tid. 

Hur du planerar ett dramapass
När du ska planera ett dramapass finns det vissa saker som kan 

vara bra att tänka på. 

Börja med att fråga dig själv:

• Vad är det för målgrupp?

• Vilket tema ska passet ha?

• Vad är målet med dramapasset?

När du har detta klart för dig kan du ställa dig följande frågor:

• Finns det några särskilda behov hos gruppdeltagarna?

• Vad har rummet för möjligheter och begränsningar? Är det 
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tillräckligt stort för att man ska kunna röra sig fritt? Går bänkar 

och stolar att flytta på? Går det att spela musik i rummet?

• Vad är tidsramen?

När du planerar ett dramapass kan du använda den här bågen 

som utgångspunkt.

Bågen är en modell som man kan använda sig av för att passet 

ska få en tydlig struktur med en början, mitten och ett slut. Alla  

moment i bågen skapar tillsammans en helhetskänsla. Med huvud- 

övning menar vi en eller flera övningar som är viktiga för passet 

och dess målsättning. Övningarna före och efter anpassas ofta 

till vilken huvudövning passet har.

Tänk igenom följande inför varje övning: 

• Vad är målet med övningen?

• Hur lång tid tar övningen?

• Vad kan övningen få för andra effekter än den tänkta?
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Tre planeringar
Här kommer tre olika förslag på dramapass du kan använda 

dig av. Använd dem som de är eller anpassa dem till gruppen 

du arbetar med för tillfället. ”Lära känna” är en planering som 

kan användas vid ett första tillfälle med en grupp. Det behöver 

inte betyda att gruppdeltagarna är helt okända för varandra 

utan det kanske är första gången de provar på drama ihop. 

”Tillsammans” är en planering för grupper som behöver träna 

samarbete. ”Ungas röst i samhället” utgår från ett tema och 

syftar till att ge gruppen möjlighet att fundera, diskutera och 

uttrycka sina åsikter kring ämnet. 

Planeringarna är ca 1 timma och 30 minuter långa och 

lämpar sig för ungdomar på högstadiet eller gymnasiet.

• ”Lära känna”

• ”Tillsammans”

• ”Ungas röst i samhället”
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• Runda (s. 64)

– Vad gillar du att göra?

• Isjage (s. 78)

• Start stopp, hopp klapp (s. 83)

• Gemensamt (s. 71)

• Porträttmålning (s. 69)

• Runda (s. 106)

– Säg ett ord om passet.

• Avstamp (s. 109)

E G N A  A N T E C K N I N GA R : 

”Lära känna”
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• Runda (s. 64)

– Vad gör dig glad?

• Ormjage (s. 75)

• Finn fem fel (s. 81)

– Ett fotografi på tema: ”gemenskap”

• Molnet (s. 79)

– Spridda tankar om molnet (s. 101)

• Brainstormning på ark – ”samarbete” 

(s. 98)

– Gestalta ord från arket (s. 99)

• Genomgång av passet (s. 103)

• Skriftlig utvärdering (s. 104)

• Knuten (s. 82)

E G N A  A N T E C K N I N GA R : 

”Tillsammans”
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• Runda (s. 64)

– Hur mår du? Vilken orättvisa önskar 

du att du kunde göra något åt just nu?

• Fruktsallad (s. 72)

• Här kommer vi! (s. 87)

• Fyra hörn (s. 94)

– Det sammanhang där det är värst när 

inte vuxna lyssnar på ungdomar är:

i skolan

i politiken

på fritiden

öppet hörn

• Statyer med tankebubbla (s. 91)

• Runda (s. 106)

– Vad har du lärt dig för nytt idag?

• Ögoncirkel (s. 108)

E G N A  A N T E C K N I N GA R : 

”U
ng

as
 rö

st
 i 

sa
m

hä
lle

t”
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ÖVNINGS-
BANK
Behöver du övningar till att göra 
ett dramapass? 
Eller vill du kanske ha en övning 
som inslag i din verksamhet? 

Denna övningsbank är till för att 
du ska komma igång med drama. 
Här hittar du en mängd olika spän-
nande övningar att använda i din 
verksamhet. Kanske hittar du något 
nytt eller en variant av något du 
gjort tidigare. 
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INNAN DU BÖRJAR
Här följer en övningsbank med övningar indelade i olika kate-

gorier. De kan givetvis användas utanför sin kategori och det är 

vanligt att en och samma övning används med olika syften. Se 

våra kategorier som förslag. Ta övningarna, använd dem som 

de är eller gör om dem så att de passar din verksamhet. Du kan 

givetvis använda dem i ett helt dramapass eller bara plocka ut 

enstaka övningar i din övriga verksamhet. Drama utgår från ett 

helhetstänk men även enstaka övningar kan fylla ett syfte. Det 

kan skapa ett bättre och öppnare gruppklimat oavsett verksam-

het eller vilken grupp du arbetar med. Vi har använt övning-

arna med ungdomar från 13 år och uppåt.

Tänk på att drama alltid är frivilligt så låt det genomsyra 

hela verksamheten. Deltagarna ska vara med för att de vill 



och känner lust. Är det ett tryggt och tillåtande klimat brukar 

alla vilja vara med efter ett tag. Väljer någon eller några ofta 

att avstå finns det en anledning till det. Något som kan tyckas 

självklart men som ändå är värt att nämna är att det också är 

viktigt att varje deltagare själv får bestämma hur mycket man 

vill delta i övningarna och hur mycket man vill dela med sig av 

sina tankar och känslor.

Fundera på om övningarna du har valt passar för den speci-

fika gruppen du ska leda. Det är viktigt att du vet varför du 

har valt att ha med övningarna du leder och vad du har för 

syfte med var och en av dem. Sätt dig därför på förhand in i 

alla övningar du ska leda. Naturligtvis är det bra om du själv 

har upplevt hur det är att vara med i olika övningar – då har du 

en egen erfarenhet att relatera till. Övningen kan uppfattas på 

olika sätt beroende på hur du leder den. 

Vi hoppas att denna övningsbank ska ge dig uppslag och 

inspiration i ditt arbete. Eftersom övningar tar olika lång tid 

beroende på gruppens sammansättning och den som leder öv-

ningen har vi inte givit några tidsangivelser.

63
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KOMMA IGÅNG
Det är bra att ett dramapass har en tydlig start och av-
slutning. För att skapa kontinuitet får det gärna gå till på 
samma sätt varje gång. Börja och avsluta gärna tillsam-
mans så att alla ser varandra. Det är ingredienser som 
skapar både trygghet och gemenskap.

Runda
En runda är ett sätt att starta ett pass så att alla i gruppen får 

komma till tals utan att bli avbrutna eller kommenterade. Den 

är också till för att komma över rädslan över att uttrycka sig 

och därför är det viktigt att det som sägs inte värderas. Att 

börja och avsluta ett pass eller en dag med en runda blir ett sätt 

att knyta ihop säcken.

I en runda sitter alla deltagarna i en ring på golvet eller på 

stolar så att alla ser varandra. Alla utgår från samma fråga som 

ledaren har bestämt. En person får ordet och när den har pratat 

färdigt lämnas ordet vidare till den som sitter intill.

Jag har lättare för att prata 
med folk och inför grupp. Jag uttrycker mina 

åsikter mer i till exempel klassråd och elevråd.
– Dina, 16 år
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SA K E R  AT T  TÄ N K A  PÅ  V I D  R U N D O R
• Det är inte tillåtet att avbryta eller kommentera varandra.

• Man bestämmer själv vad man vill och inte vill dela med sig av.

• Man kan alltid säga pass och låta bli att säga någonting.

• I rundan ska uppmärksamheten vara på den som pratar.

• Det spelar ingen roll om flera tycker och säger samma sak.

    

STA RT R U N DA

Här kommer några förslag på vad man kan utgå ifrån i en 

startrunda:

• Vad heter du?

• Hur mår du?

• Vad gillar du att göra?

• Berätta om något du gjort på lovet.

• Säg ditt namn och något som börjar på samma bokstav.

• Berätta om ditt namn. Har namnet någon historia? Vad 

betyder det? Varför heter du det?

• Vilken är din favoritkaraktär från en film, bok eller pjäs? 

Varför valde du den?

• Om du var en superhjälte, vilken superkraft skulle du då ha?

• Berätta om en orättvisa som du önskar att du kunde göra 

något åt.

• Vad gör dig glad?

• Vad gör dig arg?

Tips!
Frågorna är snarlika men man 

får olika svar beroende på hur 

de är formulerade. Det går att 

komma på massvis av fler frågor 

som passar. Testa dig fram.
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Talarpinne
För att veta vem det är som har ordet i en runda kan man an-

vända sig av en ”talarpinne”. I våra rundor har vi alltid använt 

oss av en elefant. Elefanten har för oss kommit att bli en symbol 

och ett återkommande moment. Den brukar ha med sig en his-

toria som vi berättar innan vi börjar rundan.

   H I STO R I E N  O M  K I M U M B O 

Den här historien handlar om en grupp elefanter som levde i 

Etiopien för länge sedan. De levde i ett elefantsamhälle helt 

i symbios med naturen. De hade skugga, vatten och tillräck-

ligt med föda i sin omgivning. Minst en gång om dagen stod 

de runt sitt vattenhål och drack vatten. Allting såg ut att vara 

frid och fröjd i elefantbyn. Men det fanns en ung elefant som 

ville något mer med sitt liv än att äta, dricka, sova och bara 

vara. Kimumbo hette den. Kimumbo ville resa långt bort för 

att upptäcka nya platser och träffa andra elefanter. En dag sa 

Kimumbo till den vise elefanten i byn: ”Kan vi inte vandra 

söderut och träffa fler elefanter?” ”Varför skulle vi göra det?” 

svarade den vise och Kimumbo berättade om sin önskan att resa 

och upptäcka världen. Den vise hånskrattade och ropade ut till 

de andra elefanterna i byn: ”Kimumbo vill göra en upptäckts-

resa!” Alla elefanterna skrattade. Kimumbo blev ledsen men 
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lät sig inte slås ner utan fortsatte att berätta om sin dröm utan 

att någonsin bli lyssnad till. Tiden gick och först var det ingen 

som märkte det men Kimumbo blev bara mindre och mindre. 

Eftersom ingen ville lyssna på Kimumbos tankar blev den till 

sist så liten att den inte gick att se.

Varför är det viktigt att bli lyssnad till? Kan ni se några lik-

heter mellan elefanternas och människans samhälle? Vilka? 

Blir unga lyssnade på i människans samhälle? Berätta.
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LÄRA KÄNNA VARANDRA
För att en grupp ska kunna utvecklas och bli trygga till-
sammans är det bra att lära känna varandra. Det skapar 
tillit, gemenskap och ger en känsla av tillhörighet. Genom 
att lära känna andra lär man också känna sig själv.

Hälsa på en minut!
Ledaren ger deltagarna i uppgift att hälsa på varandra under en 

minut. Det gör de genom att ta varandra i hand och säga sitt namn.

Det här är ett enkelt kul och avslappnat sätt att hälsa på varandra för 

första gången. Övningen ska innehålla mycket energi där alla måste 

skynda sig för att hinna hälsa på alla. Om en minut är för långt går 

detta att göra på kortare tid.
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Porträttmålning
Ge alla deltagarna en bunt papper. Två och två ska de sedan 

mötas och måla av varandra. Huvudregeln är att de inte får 

titta på pappret när de målar. För att komma ihåg vem por-

trättet föreställer skriver man dit namnet på personen. När alla 

har målat av varandra har varje deltagare ett porträtt av alla 

de övriga i gruppen.

Lägg sedan ut alla porträtt som föreställer samma person 

bredvid varandra, eller häng upp dem. Alla får en stund att gå 

runt och titta på allas porträtt och därefter går alla bort till 

sin porträttsamling. Deltagarna får betrakta sina porträtt och 

väljer sedan ut två – ett som föreställer eller symboliserar ”mitt 

jag” och ett om ”hur jag kände mig i morse”. Var och en får se-

dan berätta om porträtten för de andra deltagarna i till exempel 

en runda.

Styrkan med den här övningen är att alla får möta och lära känna 

varandra på ett lustfyllt sätt. Det ger ett tillfälle att utveckla sitt sym-

boliska tänkande och ger andra möjligheter att beskriva sig själv.

Tips! 
I valen av porträtt kan man 

till exempel utgå från: ”hur jag 

haft det i sommar”, ” jag på min 

fritid” eller ”bästa dagen i mitt 

liv”. Variationsmöjligheterna är 

oändliga.

Dela ut lika många papper som 

antalet deltagare minus ett så blir 

det rätt antal från början.
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Världskarta
Föreställ er att det finns en stor världskarta på golvet. Låt 

deltagarna gå och ställa sig där de kommer ifrån. Deltagarna 

får berätta för varandra i helgrupp eller i par var de har ställt 

sig. Be dem sedan ställa sig på ett ”smultronställe”, en plats som 

betyder någonting för dem. Ge deltagarna möjlighet att berätta 

om sitt smultronställe.

 

Genom att säga ”kommer ifrån” blir det upp till deltagarna att välja 

om de vill stå där de är födda eller där de är bosatta just nu. 

Tips! 
Ni kan tillsammans peka ut var 

ungefär de olika världsdelarna 

skulle kunna ligga i klassrum-

met så att alla kan se dem 

framför sig.

Det går också att välja andra 

platser: en plats jag skulle 

vilja åka till, en plats jag hört 

mycket om, en plats jag aldrig 

varit på, en plats jag läst en ny-

het om, en historisk plats osv.
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Gemensamt
Grupper med cirka fem deltagare försöker tillsammans hitta 

fem olika saker de har gemensamt. Det kan till exempel vara 

maträtter som de gillar, fritidsintressen de delar eller något helt 

annat. När grupperna är klara visar en grupp i taget upp sina 

gemensamma saker utan att prata under tiden. Deltagarna från 

de andra grupperna gissar vad det är som visas.

Mina fritidsintressen
Deltagarna går runt i rummet och på en given signal möts de 

två och två och ställer sig framför varandra. I varje par som 

möts får en gestalta ett intresse medan den andra gissar. Sedan 

gestaltar den andra. När båda har gissat rätt på varandras ge-

staltningar går de vidare och möter någon annan. 

När alla träffat alla ställer sig deltagarna i en ring. Var och 

en får visa ett av alla fritidsintressen man gestaltat medan res-

ten av gruppen gissar.

Det har varit bra 
för att man kände gemenskap 

mellan klasskamraterna.
 – Yaasmiin, 13 år
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UPPVÄRMNING
Att värma upp är bra för att få en mjuk start på passet 
och komma igång att röra på sig men det hjälper också till 
att kunna slappna av med varandra och inte minst ha kul 
tillsammans. Här kommer ett antal uppvärmningsövningar 
som vi själva har haft stor användning av.

Fruktsallad
Alla deltagarna sitter på varsin stol i en ring, utom en som står 

i mitten. Deltagarna delas in i ett antal kategorier med frukt-

namn såsom ”äpple”, ”banan” och ”apelsin”. När en frukt ropas 

upp av personen som står i mitten ska de som har fått den kate-

gorin byta plats. Den i mitten ska då försöka ta en stol i ringen. 

Den kan också ropa ”fruktsallad” och då måste alla byta plats.

Tips! 
Variera gärna övningen genom 

att välja andra kategorier 

såsom ”lärare”, ”elev”, ”rektor” 

och ”rast”. Eller varför inte 

”dans”, ”fotboll”, ”fotografering” 

och ”fritid”?

Använd ett annat språk i 

övningen så är den perfekt i 

språkundervisningen. Utgå till 

exempel från glosor.

Om det av någon anledning 

inte går att ha stolar så kan 

man i denna övning använda 

sig av markeringar på golvet 

för varje plats. Det kan till 

exempel vara cirklar som är 

fastklistrade i en ring.
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Blinkleken
Hälften av deltagarna sätter sig i en ring på stolar och andra 

hälften ställer sig bakom dem. En stol ska vara tom. Deltagaren 

som står bakom den tomma stolen ska blinka till en av dem på 

stolarna. När man får en blink gäller det att försöka ta sig till 

den tomma stolen. De som står bakom stolarna har hela tiden 

händerna bakom ryggen – till dess att den på stolen försöker 

smita. Då ska man försöka nudda personen som då måste sitta 

kvar. Efter en stund byter man plats så att de som stod bakom 

stolarna får sitta ner.

Skyfall!
Alla deltagarna sitter på stolar i en ring, utom en som står 

i mitten. Den personen börjar med att fråga någon i ringen 

”Har du ett paraply?” och får till svar ”Nej, fråga grannen”. 

Personen i mitten får då ställa frågan på nytt till personen 

bredvid. Samtidigt ska de andra i ringen att i hemlighet för- 

söka byta plats med varandra. Det sker genom att man först 

tar ögonkontakt med någon och sedan byter plats. Den som 

står i mitten ska försöka få en sittplats i ringen. Den i mitten 

kan också ropa ”Skyfall!” och då måste alla hitta en ny sitt-

plats i ringen. När den i mitten har hittat en plats blir det en 

ny person som står i mitten.

Tips!

Använd ett annat språk i 

övningen så passar den bra i 

språkundervisningen.

Det går lika bra att göra den 

här övningen stående.
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Sol och måne
Alla deltagarna ska under tystnad tänka på en person i rummet, 

denna person är din måne. Alla tänker nu på en annan person i 

rummet, denna är din sol. Ingen får säga vem de har valt. På en 

given signal ska alla se till att ha sin måne mellan sig och sin sol. 

När övningen är igång kommer det att bli ett virrvarr av rörelse i 

rummet tills övningen avbryts och man gör den en gång till.
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TAFATT

Kärt barn har många namn. Tafatt heter i Göteborg Jage, 
medan det i Skåne heter Pjätt och i Stockholm Kull. Runt 
om i landet finns det massvis av varianter på namn för 
denna lek. Men oavsett vad den heter så är det en klas-
siker som är bra att komma igång med, både i huvud 
och kropp och det spelar ju mindre roll vad den heter så 
länge alla är överens om hur den går till. Här följer några 
tips på olika varianter.

Ormjage
En deltagare börjar jaga och de andra försöker att inte bli 

tagna. Så fort någon blivit tagen kopplas den ihop med den som 

jagar genom att ta tag i dennes hand. Till sist skapas en lång 

orm där hela mittendelen är ”ofarlig” och bara händerna längst 

ut kan ta nya personer. Den som blir tagen sist får börja jaga 

nästa omgång om den vill.
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Spegeln
En deltagare börjar jaga och de andra försöker att inte bli 

tagna. När någon har blivit tagen stannar den upp i en rörelse 

som den måste upprepa ända tills någon av de andra deltagarna 

kommer och befriar personen genom att spegla dennes rörelse. 

Tänk på att då och då byta ut den som jagar.

Tv-programskull
En deltagare börjar jaga. Om man är på väg att bli tagen kan 

man ställa sig med armarna i form av en teve och snabbt säga 

namnet på ett tv-program. Då blir man för stunden fri. När nå-

gon har blivit tagen är det den personen som får fortsätta jaga.

Tips!
Det går att utöka övningen 

genom att lägga till en replik 

till rörelsen eller genom att 

bestämma att rörelsen och 

repliken ska vara på ett speci-

fikt tema.

Tips!

I ämnesundervisning kan man 

använda sig av andra kategorier 

än tv-program för att undvika 

att bli tagen: länder, arter, 

glosor osv

Simpsons!
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Slowmotion-jage
I den här varianten av jage måste alla röra sig i slowmotion. En 

deltagare börjar jaga. När någon har blivit tagen är det den som 

får fortsätta jaga.

Robotkull
I denna övning jobbar man i par där en är robot och en är robot-

förare. Varje par ska bestämma vem som börjar vara robot och 

vem som är robotförare. Robotförarna ställer sig utmed väg-

garna och robotarna sprider ut sig på golvet. En robot börjar 

jaga. De andra ska försöka att inte bli tagna. En robot får bara 

förflytta sig när den hör rösten från sin robotförare som säger 

hur den ska förflytta sig. När en robot tar en annan blir det den 

som fortsätter att jaga. Efter en stund byter man roller med 

varandra.

Stork och pingvin
En deltagare börjar jaga. Den är en stork som bara kan ta långa, 

långsamma steg framåt. Den har en stor näbb som formas av 

armarna och öppnar och stänger näbben genom att föra armarna 

upp och ner. De andra är pingviner som ska försöka undvika att bli 

tagna. De kan bara vagga sig fram i mycket små men många steg. 

När en pingvin blir tagen blir den ny stork.

Tips!
Denna typ av jage kan vara bra 

i trånga och små rum eller om 

man av någon annan anledning 

inte vill springa.

Tips!
Det går att göra övningen 

mer avancerad genom att låta 

paren bestämma ett ljud för 

framåt, ett för bakåt, vänster, 

höger och stanna.

Bygg upp hinder för robotarna 

genom att till exempel ställa ut 

bänkar i rummet.

Tips!
Ännu en kull som passar bra i 

små och trånga utrymmen. 

Byt gärna ut storken och ping-

vinerna mot något annat.
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Önskelistan
Välj en deltagare som börjar jaga. När man blir tagen fryser 

man till is och blir fri först när någon ställer sig framför en och 

lyssnar till en önskning man har. Önskningarna har inga be-

gränsningar och kan se ut hur som helst. Tänk på att byta ut 

den som jagar då och då.

Isjage
En deltagare jagar och de andra försöker att inte bli tagna. När 

man har blivit tagen fryser man till is och blir först fri när nå-

gon kommer och värmer upp en genom att gnugga lätt på sidan 

av armarna eller ryggen.  

I den här övningen får deltagarna 

kroppskontakt på ett snabbt och 

avdramatiserat sätt. Att i farten 

värma upp någon och sen springa 

vidare är ett bra sätt för en grupp att 

få fysisk kontakt. Dessutom är det 

svårt för deltagarna att hinna välja 

vem de ska värma upp eller inte.
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Drama 
är ett sätt att få 

fler att medverka som annars 
kanske känner sig utanför. Det 

lockar fram kreativiteten och nya sätt 
att uttrycka sig på.

– Marika, projektledareSAMARBETE

Ett gott samarbete i en grupp har många positiva effekter 
för gruppen som helhet och för de enskilda deltagarna. 
Men ett fungerande samarbete kommer oftast inte av sig 
självt så det är värt att lägga tid på att få det att fungera.

Molnet
I denna samarbetsövning börjar alla deltagare på var sin stol 

som alla står med ryggarna mot varandra i en rad. Musiken går 

på och alla rör sig runt stolarna. När musiken slutar får inga 

fötter vara i golvet. Varje gång musiken tystnar tas en stol bort 

och det blir svårare för gruppen att hålla sig kvar på stolarna 

tillsammans. Det gäller för gruppen att hitta en gemensam lös-

ning på hur de ska undvika att nudda golvet med fötterna.

Denna övning påminner till en början om ”hela havet stormar”, en 

övning som bygger på tävling och där deltagarna åker ut allt eftersom. 

Observera att detta är en samarbetsövning där gruppen bara kan vinna 

tillsammans.

Tips!
Välj gärna en energi- och 

fartfylld musik. Kan man av 

någon anledning inte använda 

stolar går det lika bra att ha till 

exempel ett stort tyg som man 

viker ihop och som blir mindre 

varje gång. Eller varför inte 

lägga ut tidningssidor här och 

var i rummet? En sida tas bort 

varje gång musiken tystnar.
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Ledet
Deltagarna får som uppgift att tyst ställa sig på ett led med 

näsan åt samma håll i en specifik ordning, till exempel

• längd

• hårlängd

• skostorlek

• nyans på kläderna

• tiden på året då man fyller år

• tidpunkten man gick upp ur sängen.

Exemplen ovan går från konkreta till mer abstrakta vilket höjer 

svårighetsgraden för varje led gruppen gör. Det kan vara svårt 

att komma ihåg att man inte får prata i den här övningen och 

därför kan det vara bra med en hjälpande hand. Så småningom 

kommer gruppen att komma på flera sätt att kommunicera utan 

att prata. Det viktiga i övningen är att gruppen tillsammans 

ställer sig i rätt ordning genom att samarbeta. Det spelar ingen 

roll om de verkligen står i rätt ordning så länge de själva är 

nöjda med hur de står.



81

Finn fem fel
I grupper om ca fem personer gestaltas ett fotografi på ett förut-

bestämt tema. Det kan till exempel vara ett familjefotografi, en 

bild från semestern eller ett klassfotografi. När deltagarna är 

uppställda och anser sig föreställa fotografiet får de andra grup-

perna titta på gestaltningen. Efter tio sekunder får de sedan 

vända ryggen till eller gå ut ur rummet. Då ska den gestaltande 

gruppen göra fem ändringar i fotografiet och när de andra åter-

vänder ska de försöka klura ut vilka.

 

Maskinen
En deltagare ställer sig mitt på golvet och börjar göra en rörelse 

med tillhörande ljud. Nästa deltagare kompletterar den genom 

att gå upp på golvet och göra en annan rörelse med ljud som på 

något sätt hör ihop med den första. Den tredje deltagaren kom-

pletterar sedan de första två och så vidare. När alla är i rörelse 

kan det se ut som att en maskin har bildats.

Deltagaren som började övningen går ur, tittar på ”maskinen” 

och tar sedan en ny position i maskinen. Nästa deltagare går ur, 

tittar på den och tar en ny position och så vidare. När alla har 

tagit två positioner avslutas övningen genom att alla kliver ur 

maskinen – en och en i sänder – till dess att bara en är kvar.

Maskinen är en övning som inbjuder till reflektion. Ta gärna en 

stund till att prata om övningen efteråt.
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Knuten
Alla deltagarna står i en ring, blundar och håller upp armarna 

framför sig. På en given signal rör sig alla långsamt mot mitten 

och tar tag i två händer, en med varje hand. Ledaren kan hjälpa 

till vid behov. När alla håller i två händer får alla öppna ögo-

nen igen. Det har nu skapats ett mänskligt trassel som gruppen 

tillsammans ska reda ut utan att släppa händerna.

Tips!
Detta är också en bra övning att 

avsluta dagen eller passet med.
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KONCENTRATION

För att en grupp ska kunna tillgodogöra sig information 
och kunskap är det viktigt att det finns en gemensam kon-
centration och fokus i gruppen. Men det handlar också 
om att träna på att vara närvarande och mötas för att 
som grupp kunna hitta ett gemensamt engagemang.

Start, stopp, hopp, klapp
Alla deltagarna går tyst runt i rummet för sig själva.

När ledaren säger ”stopp” så stannar alla upp.

När ledaren säger ”start” så börjar alla gå runt i rummet igen.

Efter några gånger byter ledaren ut betydelsen på orden start 

och stopp så att start betyder stopp och stopp betyder start.

Efter några gånger lägger man till att när ledaren säger 

”hopp” så ska alla hoppa en gång. När ledaren säger ”klapp” så 

ska alla klappa en gång.

Efter några gånger byter ledaren även plats på dessa så att 

hopp betyder klapp och klapp betyder hopp.

Nu kan man blanda start, stopp, hopp och klapp precis som 

man vill.

Denna övning sätter hjärnan på prov. Det är svårt att hålla isär de 

olika instruktionerna när orden byter betydelse med varandra, vilket 

blir väldigt roligt efter ett tag.

Tips!
Start, stopp, hopp och klapp 

kan givetvis ersättas med helt 

andra verb och varför inte 

säga orden på ett annat språk?
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Bollar i mönster
Alla deltagarna står i en ring. Ledaren kastar en boll till någon 

i gruppen som i sin tur kastar den vidare till någon annan. Alla 

ska ha bollen en gång innan den kastas tillbaka till ledaren. 

Bollen kastas i samma mönster om och om igen. Man kan också 

kasta in fler bollar.

Tänk på att denna övning är en samarbets- och koncentrationsövning. 

Det är viktigt att bollarna kastas på ett sätt så att de är lätta att fånga 

för mottagaren.

Zipp-zapp
Detta är en klappövning där en klapp med två variationer 

skickas runt i en ring. Det är alltid bara en klapp som cirkule-

rar i ringen. En person börjar med att skicka en klapp och säga 

”zipp”. En ”zipp” kan bara skickas åt höger eller vänster i ring-

en. Efter en stund kan man byta ut den mot en klapp och säga 

”zapp” istället. En ”zapp” kan skickas till alla i ringen utom till 

grannen. (Den skickas alltså över ringen.) Man kan variera sig 

och skicka ”zipp” och ”zapp” som man vill under övningen.

Det kan ta ett tag innan man kommer in i övningen och gruppen kan 

behöva hjälp med att behålla koncentrationen.

Tips!
Övningen kan användas som 

en namnövning genom att del-

tagarna får säga namnet på den 

som den kastar till. Även här 

går det att kasta in fler bollar.

Den kan utvecklas genom 

att alla rör sig runt i rummet 

medan de kastar bollarna.

Vi brukar använda oss av jong-

leringsbollar när vi gör den här 

övningen eftersom de är mjuka 

och lätta att fånga. En variant 

är att använda stora och mjuka 

bollar. Man kan också använda 

sig av gosedjur och andra saker 

för att undvika den association 

av tävling som bollar kan ge.
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Räkna till 20
I den här övningen ska deltagarna räkna till 20 tillsammans. 

Alla går runt i rummet. Någon börjar med att säga ”ett” och 

sedan kan vem som helst ta vid och säga ”två”. Övningen 

fortsätter på detta sätt tills gruppen har räknat till 20. Om två 

deltagare råkar säga samma tal samtidigt får gruppen börja om 

från början.

Detta är en övning som kräver lyhördhet från deltagarna. Det är en inte 

helt enkel uppgift som kan behöva några försök innan man lyckas.

Tips!
Säg talen på ett annat språk 

och när 1 till 20 är avklarade 

kan man börja på 20 och räkna 

till 40 nästa gång.
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IMPROVISATION

Här har vi samlat ett antal övningar som innehåller impro-
visation. Det är ett lustfyllt sätt att uttrycka sig och pröva 
roller på så länge det råder ett klimat av att alla kan oav-
sett erfarenhet.

Det här är inte en sjal
Alla deltagarna står i en cirkel. I mitten ligger en sjal. En och 

en går in i mitten till sjalen och visar mimiskt med sjalen vad 

den är. Det enda sjalen inte får vara är en sjal. De andra gissar 

vad det är som visas. Efter att deltagarna har gestaltat några 

gånger byter man ut sjalen mot en stol och gör samma sak.

Uppmuntra gärna gruppen men det är viktigt att varje person själv får 

bestämma hur mycket den vill göra. 

Snabba statyer
I den här övningen ska deltagarna vara i grupper om ca fem 

personer. Deltagarna ska tillsammans i varje grupp göra statyer 

utifrån olika ord. Grupperna får kort tid att skapa statyn och 

det gäller för gruppen att samarbeta.

Här är några exempel på ord att använda:

bil, elefant, lyktstolpe, trygghet, glädje

Tips!
Använd ord som befäster 

ett tema eller ämne som ni 

har jobbat med, till exempel 

vatten, solenergi, vänskap eller 

jämlikhet.
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Här kommer vi!
Den här övningen är en gestaltningsjage. Deltagarna är in-

delade i två grupper som står i var sin rad mitt emot varandra 

med en springyta emellan. Varje lag ska tillsammans i hemlig-

het bestämma något som de mimiskt ska gestalta utifrån ett 

tema som ledaren har bestämt, till exempel ”skolan”.

Första laget tar armkrok och börjar marschera mot det andra 

laget medan de ropar ”Här kommer vi, här kommer vi!” På lämp-

ligt avstånd ropar det andra laget ”stopp!” Det första laget får då 

börja gestalta det som de tidigare har bestämt, till exempel 

”lärarrummet”. Det andra laget ska nu gissa vad det är som  

gestaltas genom att ropa ut förslag. När rätt förslag gissats ska 

det första laget springa tillbaka till sin ursprungsplats. Det 

gäller för det andra laget att ta så många som möjligt och alla 

som blir tagna måste byta lag. Nu är det det andra lagets tur att 

marschera.

Den här övningen fyller flera olika funktioner. Den är både ett sätt 

att värma upp och lekfullt bjuda in deltagarna att agera. En annan 

viktig ingrediens är den samarbetsträning som ges av att lagen hela 

tiden omformas. 

Tips!
Om det är svårt att gissa vad 

som gestaltas går det bra att 

lägga på ljud till improvisa-

tionen eller utveckla den på 

andra sätt.

Använd ett tema som ni har ar-

betat med. Då kan övningen vara 

ett sätt att bearbeta, utveckla 

och befästa kunskap, till exempel 

genteknik eller vänskap.
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En dag
Det här är en övning där alla deltagarna agerar samtidigt men 

var och en för sig. Alla tar en plats i rummet. Ledaren styr 

deltagarna att gestalta en dag. Börja med ett klockslag tidigt på 

morgonen som deltagarna ska gestalta. Fortsätt sedan klockslag 

för klockslag tills dagen tagit slut.

Här är några exempel på dagar man kan använda:

• en helt vanlig dag

• den bästa dagen i ditt liv

• en härlig sommardag

• julafton

• nyår

Mingelimprovisation
Deltagarna får varsin lapp med en hemlig bokstav och miljö, 

till exempel ”B: Simhall”. Alla går runt på golvet och minglar 

tills ledaren ropar upp en bokstav. När man hör sin bokstav ska 

man agera som om man befinner sig i miljön det står på lappen. 

När de andra förstår vilken miljö som gestaltas börjar de också 

agera som om de befann sig i den miljön.

Låt det bli två till tre deltagare som får samma bokstav och miljö så att 

ingen behöver agera ensam. Alla bokstäver och miljöer ska ha ropats 

upp innan övningen är slut.
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GESTALTNING

Här har vi samlat övningar som har det gemensamt 
att de bygger på gestaltning kring teman. Dessa 
övningar kan användas som gestaltande huvudövningar 
när man jobbar med ett visst ämne. De används för att 
fördjupa och reflektera samt få en ökad förståelse för 
ämnet man arbetar med. Tänk på att lägga in reflektions-
moment som är ett värdefullt redskap eftersom det ger 
ett extra djup till övningen.

Rollspel på rad
Deltagarna delas in i två grupper som ställer sig på två rader 

mitt emot varandra med ca två meters mellanrum. Rad ett är 

A och rad två B. Vardera raden får en roll, miljö och situation. 

Utifrån dessa förutsättningar ska raderna sedan mötas och göra 

en snabb improvisation i mitten av rummet. Man möter och spe-

lar mot den som man hamnar framför och alla i rummet spelar 

samtidigt. Ledaren startar och stoppar rollspelet.

Ett exempel:

Rad A är elever och rad B är lärare. Ni möts utanför lärar-

rummet dit eleven gått för att prata med läraren om ett prov näs-

ta vecka. Eleven känner sig orättvist behandlad av läraren som 

Jag märker att 
jag inte är lika blyg 

längre och jag kan nu göra 
muntliga redovisningar med 

perfektion vilket nästan 
fick mig att gråta förr. 

– Ivan, 14 år 
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lagt ett viktigt prov samtidigt som de har tre andra stora prov 

den veckan. Eleven vill att läraren ska ändra datum för provet.

Läraren har ett stressat schema och det var det enda datumet 

som passade. Läraren vill därför inte ändra datumet för provet.

Efter en kort stund avslutas spelet och alla går tillbaka till 

där de stod från början. Nu byts rollerna så att rad A blir lärare 

och rad B blir elever och alla möts på nytt i mitten. När impro-

visationen är klar följer en reflektion. Det finns olika sätt att 

reflektera efter rollspel, till exempel i paren, personerna i den 

ena raden eller i helgrupp. Se Reflektion (s. 97).

Statyer
Alla deltagarna delas in i grupper om ca fem personer. Gruppen 

ska förbereda en staty utifrån ett förutbestämt tema. En i 

taget visar grupperna upp sin staty för de andra grupperna. 

Åskådarna får betrakta och tolka statyn samt berätta vad de 

ser. Deltagarna i statyn är hela tiden tysta. Välj tema utifrån de 

ämnen som är aktuella för gruppen för tillfället.

STAT Y T E K N I K E R

Om man vill jobba vidare med statyerna finns det olika tekni-

ker man kan använda sig av. Här nedan följer några förslag.

Tankeknapp
När ledaren lägger en hand på axeln på en person i statyn får 

man höra dennes tankar eller känslor i situationen. Ibland kom-

mer det inga tankar eller känslor och det är helt okej.

Tips!
Använd gärna flera olika sce-

narier som du hittar på själv 

eller redan existerande exem-

pel. Det ger fler infallsvinklar, 

ett vidare perspektiv. 

Vi rekommenderar att du läser 

på om rollspel lite djupare 

innan du leder dem. 

I boken Rollspel i teori och 

praktik finns det mycket bra 

information till den som ska leda 

rollspel och vill veta mer om me-

toden. Där går det också att läsa 

om fler olika typer av rollspel 

man kan göra.
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Replik
Någon av åskådarna går fram och lägger handen på axeln på en 

person i statyn och säger en möjlig replik i situationen.

Tankebubbla
Ledaren markerar en tankebubbla ovanför statyn och åskådar-

na får fritt fylla den med ett innehåll genom att ropa ut tankar 

eller känslor som finns i statyn.

Startknapp
När ledaren lägger en hand på axeln på en person i statyn sätts 

hela statyn igång och börjar improvisera tillsammans under 

några sekunder. Ledaren avslutar improvisationen.

Alla kan delta, 
kräver inga speciella 

färdigheter. Lätt att skapa 
diskussionsmaterial och komma 
bort från bokbaserat lärande 

som annars styr så ofta. 
– Martin, lärare.
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Scener
Dela in deltagarna i grupper om ca fem personer. Varje grupp 

får sedan mellan fem och tio minuter på sig att förbereda en 

kort scen på ett tema som ledaren har valt.

Scenen ska innehålla

• en början, ett mittenparti och ett slut

• tydliga roller – alla ska veta vem de är

• en vändpunkt, konflikt eller något som händer i scenen.

En grupp i taget får visa upp scenen de har förberett.

Alla väljer själva sina roller, alltså kan ingen annan bestämma 

vad någon ska spela för karaktär. Detta hänger ihop med att 

drama alltid är frivilligt. När gruppen väljer namn på sina 

karaktärer är det viktigt att de inte tar namn som är kända för 

gruppen. Detta är för att motverka att scenerna får personliga 

kopplingar. Se till att alla är fokuserade i rummet innan ni ska 

visa upp scenerna. Det spelar ingen roll ifall ni väljer att ha ap-

plåder eller inte efter uppspelen men var konsekventa.
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VÄRDEERINGSÖVNINGAR

Värderingsövningar använder man för att sätta igång tan-
kar kring ett tema och få igång en diskussion. I värderings-
övningar får deltagarna inte bara tillfälle att tänka efter 
och ta ställning i olika frågor utan får också dialogträning. 
De får träna sig i att uttrycka sina åsikter och motivera 
varför de tycker som de gör. Förutom detta blir det också 
en träning i att lyssna på varandra.

Heta stolen
Alla deltagarna sitter på varsin stol i en ring. Det finns en extra 

stol med i ringen för att man ska kunna byta plats även om man 

är den enda som gör det. Ledaren läser upp olika påståenden. 

Håller man med byter man plats; håller man inte med sitter 

man kvar.

Exempel på påståenden:

• Alla människors åsikter hörs i samhället

• Vuxna lyssnar på ungdomars åsikter

Poängtera att anledningen till att ledaren inte byter plats är för 

att den håller i övningen och därför inte deltar.  

Tips!
Börja gärna med ett okom-

plicerat påstående för att 

deltagarna ska förstå hur 

övningen går till, till exempel 

”Pizza är gott”.

Ibland kan man ha ett alter-

nativ om man är tveksam till 

ett visst påstående. Bestäm 

tillsammans med gruppen hur 

ni ska göra i så fall.

Om rummet är begränsat kan 

man som alternativ till att flytta 

på sig använda handuppräck-

ning. Detta är också ett 

lämpligt sätt att göra övningen 

på om det råder ett klimat av 

åsiktshierarki i gruppen. Vid 

handuppräckning räcker man 

upp två händer om man håller 

med om påståendet. Håller 

man inte med räcker man bara 

upp ena handen.
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Barometern
Lägg ut sex papper på en rad på golvet med en siffra på vardera 

papper. Siffrorna ska bilda en skala från 1 till 6, som en baro- 

meter. Siffran 1 betyder ”Håller inte med” medan siffran 6 

betyder ”Håller definitivt med”. Siffrorna 2 till 5 är graderna 

däremellan. Deltagarna ska ställa sig där de tycker att deras 

åsikt passar på skalan.

Exempel på påståenden:

• Som ung kan man påverka samhället 

• Ungdomars tankar är avgörande i de beslut som tas

Fyra hörn
I denna värderingsövning använder man rummets fyra hörn 

för att markera olika svarsalternativ. Ledaren ställer en fråga 

till gruppen och varje individ svarar genom att ställa sig vid det 

hörn som stämmer bäst överens med deras egen åsikt. Det finns 

också alltid ett ”öppet hörn” där man ställer sig om man har ett 

annat svar. 

Vi har arbetat med 
olika saker som har fått en 
att tänka extra noga på vad 

man själv tycker. Jag har 
mycket mer koll på det nu.

 – Matilda, 16 år.
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”Jag tar med mig insikten 
om hur svårt det är att utmana den 
rådande strukturen som ung. Jag 

hade glömt hur maktlös man 
kunde känna sig”
 – Pierre, publik

Exempel: Det sammanhang där det är värst att vuxna inte lyss-

nar på ungdomar är:

• i skolan

• i politiken

• på fritiden

• öppet hörn

Nu kan ni välja att reflektera eller gå vidare till nästa fråga. 

Väljer ni att reflektera kan ni till exempel göra det i par, i hör-

nen eller i helgrupp. Se Reflektion (s. 97).

Om någon blir ensam i ett hörn är det bra om ledaren ställer sig med 

den personen. Det är för att den ska slippa känna sig ensam och för 

att den ska ha någon att prata med om sitt val.
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Att tänka på kring värderingsövningar 
När man gör värderingsövningar tar man ställning till vad man 

tycker i en viss fråga precis i denna stund och man kan när som 

helst ändra sin åsikt. Var och en bestämmer själv hur mycket 

man vill dela med sig av.

Försök att inte värdera de åsikter som kommer upp i öv-

ningarna utan behåll en neutral hållning. Men skulle du bli 

tillfrågad om din åsikt så svara ärligt. Ge inga personliga kom-

mentarer eller omdömen till deltagarna utan uppmuntra istället 

deltagarna som grupp.

Man får inte fälla nedlåtande kommentarer om varandras 

åsikter och värderingar utan övningarna syftar till att skapa 

diskussion med inspiration av varandras tankar. Därför är det 

bra om du som ledare är uppmärksam och stoppar eventuella 

kommentarer. Det är viktigt att ingen känner sig utsatt. Tänk 

på att det är du som ledare som bestämmer gränserna under 

passet. Skulle det komma upp åsikter eller kommentarer som 

är kränkande eller på annat sätt opassande kan du ställa mot-

frågor för att synliggöra detta för gruppen och den som uttalade 

sig. Det är inte alltid lätt att veta vad för slags motfrågor man 

kan ställa utan det beror självklart på den specifika situationen. 

Men undvik att låta frågorna stanna vid enskilda personer utan 

försök istället lyfta upp dem till en mer generell nivå. 

Tips!
Det är inte alltid helt lätt 

att veta vad man tycker och 

tänker. Att efter ett påstående 

låta deltagarna para ihop sig 

två och två eller gå samman i 

mindre grupper kan vara ett 

sätt för gruppen att komma 

igång med sina tankar.

Läs gärna mer om värderings-

övningar och hur du kan jobba 

vidare med dem i boken Du har 

huvudrollen i ditt liv.
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DISKUSSION OCH 
REFLEKTION

I vårt arbete ser vi reflektion som en viktig del i proces-
sen. Att reflektera handlar om att ta ett steg tillbaka, titta 
på det man har gjort, bearbeta och förstå varför man gör 
som man gör. Det handlar inte om rätt eller fel utan om 
att öka sin medvetenhet och fördjupa sina kunskaper. 
Reflektion kan också handla om att bredda sitt kunnande 
i ett visst ämne genom att tillsammans med andra tänka 
längre. Diskussion sätter igång nya tankar som utvecklas 
som en boll i rullning. Det föder ny kunskap och nya tan-
kar. Reflektion och diskussion är viktiga inslag i drama och 
det behöver planeras in kontinuerligt under passet.
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Pappersövningar
Ett sätt att skapa diskussion och reflektion är att använda sig 

av stora pappersark.

Nedan följer några olika förslag på hur man kan arbeta utifrån 

ett ark. Det går att göra i par eller i grupper och gärna utifrån 

ett bestämt tema eller ämne. Arbeta på golvet eller på bänkar.

B R A I N STO R M N I N G

På arket skriver deltagarna ner alla ord de kommer att tänka 

på, antingen i tystnad eller medan man pratar. Efter en stund 

får paren eller grupperna diskutera orden som kommit upp och 

sedan kan diskussionen öppnas upp i helgrupp.

BY TA  A R K

Som en fortsättning kan grupperna byta ark med varandra och 

på så sätt få helt nya ord att diskutera utifrån. Det ger diskus-

sionen en annan dynamik.

A R K M I N G E L

Använd två eller flera ark som ska fyllas med argument. Man 

kan till exempel ha ett ark med argument för och ett annat med 

motargument. Deltagarna väljer själva vilket eller vilka ark de 

vill skriva på.
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K R E AT I VA  A R K E T

Låt deltagarna fylla arken med hjälp av färgpennor, målarfärg, 

klister, silkespapper m.m.

Om man vill utveckla pappersövningarna kan man jobba vidare 

på följande sätt:

G E STA LTA  O R D  F R Å N  A R K E T

Utifrån de ord som står på arken läser ledaren upp ord som 

paren eller grupperna sedan gestaltar genom att göra Snabba 

statyer (s. 86).

G E STA LTA  T E M A  F R Å N  A R K E T

I grupper gestaltas ett tema från arket genom att man gör 

Statyer (s. 90).

Ett brev till framtiden
Varje deltagare får i uppgift att skriva ett brev till sig själv. Det 

är ett brev som ska skrivas vid en viss tidpunkt och öppnas vid 

en annan. Till exempel kan det skrivas i början av kursen och ges 

tillbaka i slutet. I brevet kan man skriva om vad man har lärt sig, 

vad man hoppas ska förändras under tiden tillsammans, vad man 

själv har för målsättning eller hur dramapassen hittills har varit.

Varje brev läggs i ett kuvert som försluts och adresseras till 

deltagaren som har skrivit brevet. Ledaren behåller sedan bre-

ven tills det är dags att läsa dem. 
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Diskussionsövningar
Man kan på olika sätt reflektera verbalt. Utgå alltid från en 

fråga eller ett bestämt tema. Nedan följer några exempel på 

hur man kan diskutera och de går att kombinera på olika sätt.

H E LG R U P P

Ledaren lyfter en fråga till hela gruppen. Den som vill får svara. 

I helgrupp är det bra att använda handuppräckning.

Exempel: Varför gjorde vi detta?

S P R I D DA  TA N K A R

Ledaren kastar ut en fråga och deltagarna får dela med sig av 

korta spontana tankar.

Exempel: Hur var det att göra den här övningen?

S M ÅG R U P P E R

En fråga diskuteras i mindre grupper om ca 3–5 deltagare. 

Se till att alla i gruppen får komma till tals.

Exempel: Har unga en röst i samhället?

B I KU P O R

Tillsammans med den man i stunden står eller sitter bredvid får 

man snabbt diskutera en fråga.

Exempel: Vad skulle du ha gjort om du var i den situationen?

Tips!
Man kan också göra denna 

övning genom att skriva ett 

brev utifrån någon annan 

än sig själv. Det kan vara 

en historisk person eller 

en person i en på förhand 

bestämd situation, men då 

får övningen ett annat syfte. 

Man kan givetvis använda 

olika typer av frågor. 
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R U N DA

Var och en får tillfälle att uttrycka sig om en fråga i en runda.

Exempel: Vad kan man göra för att påverka i sin skola?

Gestaltande reflektion
Ett kreativt sätt att reflektera är att använda kroppen som 

uttrycksmedel. Ett exempel på detta är att använda sig 

av Statytekniker (s. 90). Ta inspiration från Gestaltning 

(s. 89) för att hitta former för att använda kroppen som 

reflektionsverktyg.

Jag tror att min 
självkänsla och mitt självförtroende 

har förbättras under denna tid. Vi har gjort 
övningar som gör att man ställer frågor till sig själv 

och får svar på saker om sig själv man kanske 
inte märkt innan.

– Elena, 16 år
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AVSLAPPNING

Att slappna av är viktigt på många sätt. Det får oss att må 
bra och skapar möjligheter till återhämtning. I avslappning 
ges gruppen tillfälle att landa och nya insikter kan få fäste. 

Kropp och sinne
Alla deltagare får sitta eller ligga för sig själva. Be gruppen 

blunda och låta kroppen slappna av. Säg åt deltagarna att ta 

några djupa andetag och känna hur kroppen blir tyngre – att 

de ska försöka tömma sin hjärna på tankar om vad de har gjort 

eller kommer att göra. Låt dem fokusera på en kroppsdel i taget 

och med tankens kraft få den att slappna av. Låt dem efter att 

de har tänkt sig igenom hela kroppen ta några djupa andetag 

för att känna hur kroppen är helt avslappnad.

Be dem fokusera på ljud i rummet de befinner sig. Vad hör de 

för ljud? De får ligga och lyssna. Säg åt dem att ändra fokus till 

ljud utanför rummet. Vad hör de för ljud där? Låt dem ligga en 

stund och känna hur kroppen är helt avslappnad.

Be dem sedan att sakta väcka sin kropp genom att börja med 

att röra på tårna, fingrarna och till slut hela kroppen.
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Genomgång av passet
Alla deltagarna sitter eller ligger för sig själva. De får gärna 

blunda om det känns bekvämt och låt dem ta några djupa ande-

tag. Ledaren går igenom vilka övningar som har gjorts under 

passet eller dagen och deltagarna får gärna visualisera dem 

under tiden. Sedan får alla sakta väcka sin kropp igen.

När man går igenom vad man gjort på det här sättet känns hel- 

heten tydligare och det är lättare att minnas och komma ihåg vad  

man gjorde och hur det kändes.

Det fallande pappret
Alla deltagarna sitter eller ligger för sig själva. De blundar och 

tar några djupa andetag. Ledaren tar fram ett A4-papper och 

låter det falla till golvet medan deltagarna lyssnar. Pappret rivs 

i två delar och en av bitarna släpps mot golvet. Bit för bit blir 

pappret mindre vilket kräver mer koncentration från deltagarna 

för att höra det falla.

Att ha något konkret att fokusera på vid avslappning, till exempel 

ljudet av ett papper som faller och landar, kan hjälpa grupper som har 

svårt att slappna av.
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UTVÄRDERING

Utvärdering är en form av reflektion. Det är bra att stanna 
upp, titta tillbaka på vad man gjort, fråga sig varför och 
utifrån det titta framåt. Alla människor har olika sätt att 
uttrycka sig på så blanda därför gärna olika uttryckssätt 
även i utvärderingsmomentet. Låt fantasin flöda.

Statyer och scener
Det är möjligt att göra utvärderingar med kroppen, till exempel 

med statyer och scener. Se Gestaltning (s. 89).

Skriftlig utvärdering
En vanlig typ av utvärdering är den skriftliga utvärderingen. 

Den går ut på att deltagarna svarar på ett antal förutbestämda 

frågor. Det kan vara mer öppna frågor eller frågor med bestäm-

da svarsalternativ. Man kan också göra detta muntligt.

Tips!
En enklare form av skriftlig 

utvärdering är att deltagarna 

får lappar att skriva ord eller 

meningar på. Använd gärna 

färgglada lappar med olika 

former.

Drama 
involverar många olika 

aspekter av lärande. Det tilltalar olika 
aspekter av människans olika sätt att förstå 

saker, bildligt, fysiskt, mentalt och ger utrymme för 
testande och fantasi. 

– Ullrika, specialpedagog 
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Skapande material
Ge deltagarna pappersark, målarfärg, silkespapper, kritor med 

mera och låt dem släppa lös sin kreativitet. Detta kan de göra i 

par, grupper eller enskilt och utifrån en fråga som till exempel: 

Vad tar du med dig från detta i framtiden och hur då?

Runda
Runda (s. 64, 106) är ett utmärkt sätt att utvärdera. Dessutom 

går det snabbt vilket kan vara bra om ni har ont om tid. Fundera 

på vad som ska komma fram och formulera en passande fråga, till 

exempel: Vad har du lärt dig för något nytt idag?

Symbolik
Be deltagarna ta med sig eller hitta något i rummet eller om-

givningen som symboliserar deras svar eller tankar kring en 

passande fråga, till exempel ”Hur har denna period varit?” Alla 

får sedan dela med sig till varandra i helgrupp. Denna typ av 

utvärdering ger deltagarna möjlighet att utveckla sitt symbol-

iska tänkande.

Reflektionsövningar
Det går utmärkt att utveckla och förändra reflektionsövningarna så 

att de fungerar i en utvärdering. Se Diskussion och reflektion (s. 97).

Tips!
Variera genom att låta delta-

garna välja mellan olika vykort 

och bilder.
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AVSLUTNING

Det är bra att avsluta ett dramapass tillsammans så att 
alla ser varandra igen innan man skiljs åt. Det ger en 
känsla av gemenskap som stärker gruppen och upp-
levelsen av passet.

Runda
Här är några förslag på vad man kan säga i en 

avslutningsrunda:

• Säg ett ord om dramapasset.

• Säg tre ord om dramapasset.

• Säg en mening om dramapasset.

• Vad var roligast?

• Hur var det idag och varför?

• Vad har du lärt dig för nytt idag?

Frågorna är snarlika men man kan få olika svar beroende på 

hur frågan är formulerad. Det går att komma på massor av fler 

frågor som passar. Testa dig fram.
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Cirkeln
I drama utgår man ofta från cirkeln  

som form. I en cirkel möts alla på lika 

villkor; det är en demokratisk struktur. 

I en cirkel ser man varandra; alla upp-

märksammas en i taget vilket stärker varje 

deltagare. Att alla sitter bredvid varandra 

är gruppstärkande; cirkeln bildar en  

gemenskap och en känsla av  

att vara en enhet.
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Ögoncirkel
Alla deltagarna står i en ring. Målet med övningen är att alla 

ska byta plats med varandra under tystnad. Man tar från sin 

egen plats i ringen ögonkontakt med någon annan och byter 

plats med den personen. Från sin nya plats tar man sedan ögon-

kontakt med en ny person och byter plats med den. När alla har 

bytt plats med alla är övningen slut.

Denna övning är ett stilla sätt att avsluta passet eller dagen. Det blir 

en koncentrerad stämning i rummet och det är fint att alla får möta 

varandras blickar på ett lugnt och jämlikt sätt.

Gnistan
Alla deltagarna står eller sitter i en ring och håller varandra i 

händerna medan de blundar. Ledaren skickar en lätt handtryck-

ning åt höger eller vänster i ringen. Personen som har fått hand-

tryckningen skickar den vidare. När ledaren har fått tillbaka 

handtryckningen är övningen slut.

Denna övning innehåller ett spänningsmoment samtidigt som del-

tagarna kan finna avslappning i att hålla i någons hand medan de 

blundar.
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Avstamp
Alla deltagarna står i en ring. Man kommer tillsammans över-

ens om ett ord man vill avsluta med. Det kan till exempel vara 

ett ord man vill ta med sig ifrån passet eller dagen. Alla lyfter 

på ena foten och sedan ropar man ordet gemensamt samtidigt 

som man stampar i golvet en gång.

Man ska vara stolt över sig själv 
och vara den man är

– Amir, publik
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LÄSA VIDARE
Här är några tips på böcker som man kan inspireras av 

eller hämta information ifrån.

D R A M A

Dramabok. Kent Hägglund & Kirsten Fredin (2011).

– En bok kring drama och ledarskap med många olika 

dramaövningar.

Lika och unika. Dramapedagogik om minoriteter. Anita 

Grünbaum (2009).

– En teoretisk och praktisk bok om hur man kan använda 

drama som metod för att förebygga diskriminering

Impro. Improvisation och teater. Keith Johnstone (1985).

– En bok med övningar i och tankar om improvisationsteknik
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Rollspel i teori och praktik. Björn Nilsson & Anna-Karin 

Waldemarson (1988).

– En bok om pedagogiska rollspel. Den innehåller råd och idéer till 

ledaren liksom många förslag till rollspel och övningar. Boken sätter 

också in rollspel i ett pedagogiskt och socialpsykologiskt sammanhang.

Leka, berätta och improvisera. Övningar för drama och teater. 

Anders Järleby (2011).

– En bok fylld med drama och teaterövningar

DRACON i skolan. Drama, konflikthantering och medling. Anita 

Grünbaum & Margret Lepp (2005).

– En bok med praktiska pedagogiska verktyg när man arbetar 

med drama, konflikthantering och medling. I boken förs också 

en teoretisk diskussion.

Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska  

perspektiv. Dramapedagogik i fyra läroplaner. Mia Marie F 

Sternudd (2000).

– En avhandling om dramapedagogik i fyra läroplaner. Den tar 

upp olika teorier om dramapedagogik.

På barnens uppdrag! Att förmedla barnkonventionen genom drama. 

Kristina Schüldt (1994).

– En bok om hur olika dramametoder kan sprida kunskap till 

barn om barnkonventionens innebörd.
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D E  F Ö RT RYC K TA S  T E AT E R / F O R U M T E AT E R

Du har huvudrollen i ditt liv. Om forumspel som pedagogisk metod för 

frigörelse och förändring. Katrin Byréus (2012).

– En metodbok om forumspel. Det är en praktisk och matnyttig 

bok som också innehåller teorier.

Aktiva värderingar. John M Steinberg (2003).

– En praktisk och teoretisk bok om metoden aktiva värderingar.

De förtrycktas teater. Augusto Boal (1979).

– Beskriver tankarna bakom och kring metoderna i de förtrycktas 

teater samt hur de praktiseras.

För en frigörande teater. 200 övningar och lekar för skådespelare 

och ickeskådespelare som vill uttrycka sig med teater. Augusto Boal 

(1978).

– En bok som förutom att beskriva metoderna i de förtrycktas 

teater och erfarenheter som gjorts också innehåller 200 övningar.

Förtrollad, förvandlad, förstenad. Teater för alla. Augusto Boal 

(1980).

 – Boken beskriver de förtrycktas teater, erfarenheter från 

främst Europa och innehåller konkreta övningar.
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A N D R A  M E TO D B Ö C K E R

Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i 

synnerhet. Carl Åkerlund (red.) (2011).

– En normkritisk metodbok som innehåller praktiska övningar 

och tips.

O/lika. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering. Cecilia 

Törnqvist (red.) (2008).

– En metodbok med fokus på diskrimineringsgrunderna. Boken 

innehåller praktiska övningar.

I normens öga. Metoder för en normbrytande undervisning. Lovise 

Brade (2008).

– En normkritisk metodbok som ifrågasätter, granskar och vänder 

upp och ner på normer.



SLUTORD
Vår förhoppning är att våra erfarenheter ska kunna inspirera  

andra och att arbetet vi gjort inte slutar här. Vi har lärt oss 

mycket under våra tre år med Vår framtid, inte minst av alla nya 

möten med framför allt ungdomar och pedagoger. Vi har fått se 

hur drama och forumteater bidragit till att få ungdomarna att  

växa. Det har för oss bekräftat kraften och förändrings- 

potentialen i dessa metoder. Vi vill också tipsa om att det alltid  

går att ta in en dramapedagog om inspirationen eller tiden 

skulle tryta. Vi hoppas att du som har läst denna bok känner 

dig inspirerad att gå ut i din egen verksamhet med nya verktyg.
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TACK! 
Vi vill börja med att tacka alla de fantastiska, kloka och modiga 

ungdomar som varit en del av Vår framtid.

Ett stort tack skickar vi sedan till alla de organisationer som 

står bakom projektet: Studiefrämjandet, Allmänna arvsfonden 

och Vårvindens fritidsgård (Göteborgs kommun). Tack också 

till alla ni andra som är en del av och stöttar projektet. Utan er 

hade det inte blivit någon bok.

Slutligen vill vi tacka Anita Grünbaum och alla ni som har 

lagt ner tid på att läsa och komma med kommentarer till boken: 

Tone Försund, Pia Nilsson, Calle Brunell, Tobias Karlsson, Moa 

Lind, Susanne Lund Pangrazio, Ana Sena. Tack!

Anna Olofsson och Michaela Neumann

projektledare och dramapedagoger i Vår framtid
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Jag är modigare nu är en bok om att växa, om att utvecklas, och om att som 

ung göra sin röst hörd och få berätta sin historia. I projektet Vår framtid har 

ungdomar genom drama och forumteater fått arbeta kring frågor som är an-

gelägna för dem. Denna bok berättar om det arbetet och vill inspirera dig att 

pröva liknande arbetsmetoder.

Jag är modigare nu är en kreativ handbok i drama som vänder sig till ung-

domsarbetare och pedagoger som vill utveckla sitt ledarskap och som ser 

styrkan i en dynamisk och demokratisk arbetsmetod. Den kan användas av 

fritidsledare, lärare, socialarbetare eller andra yrkeskategorier som vill hitta 

nya kreativa metoder i sitt arbete med ungdomar. Boken är tänkt att fungera 

som ett underlag och en inspirationskälla till att skapa ett positivt gruppklimat 

i vilket ungdomar kan uttrycka sina tankar och känslor utan ”rätt eller fel”. 

Jag är modigare nu utgår från ungdomsprojektet Vår framtid och beskriver 

metoder som dramapedagogik och forumteater med utgångspunkt i den 

konkreta verksamheten. Boken går in på ledarskap, gruppens utveckling och 

ger konkreta tips kring planeringar. Den innehåller en omfattande övningsbank 

där det går att hitta övningar att sätta sin egen prägel på, forma dramapass 

av eller ha som inslag i sin verksamhet. Boken är tänkt att fungera som en 

praktisk handbok ur vilken ungdomsarbetaren kan hämta inspiration och nya 

infallsvinklar – ett direkt stöd i sin verksamhet.


