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Sammanfattning 
Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och 

individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. Aktuell forskning visar 

direkta samband mellan drama och ökade kommunikativa förmågor inom flertalet områden, 

exempelvis läsförståelse och verbal förmåga (Göthberg 2015; Podlozny 2000). Drama kan vara 

utmanande och kräver en närvarande, bejakande pedagog. Erfarenhet att leda interaktiva 

skapande lektioner med drama som metod verkar främjande. Pedagogens roll, gruppen som 

sådan samt yttre faktorer som tid och lokal är alla tre villkor, identifierade av aktuell forskning 

(Toivanen et.al 2012), som är av betydelse för dramaarbetets utfall. 

 

Syftet med föreliggande studie är att belysa och analysera F-3 lärares resonemang kring drama 

i svenskundervisning. Studien är kvalitativ och datan samlades in genom intervjuer med 

verksamma och behöriga pedagoger från fyra skolor i Västsverige.  

 

Resultaten visar att studiens informanter aktivt väljer att arbeta med drama trots upplevd brist 

på stöd i styrdokument såväl som tidsbrist. Eget intresse, positiv elevrespons och ökade 

språkliga förmågor hos elever anges som främst bidragande faktorer. Gemensamt hos 

informanterna är att de själva involverar gestaltning som uttryck i sitt ledarskap och känner sig 

bekväma med detta. Att vara en ”kroppen människa” och tendenser att själva lära sig genom att 

involvera kroppen lyfts; en engagerad kropp ligger i informanternas egna identiteter. Övriga 

gynnande villkor för drama som metod uppges vara en anpassad lokal, kollegialt stöd samt 

erfarenhet av drama som metod. Vidare beskrivs hinder för drama vara negativ respons från 

elever, ovana vid arbetssättet hos elever samt medverkan till ett stimmigt och rörligt klassrum 

vilket främst beskrivs som ett aber för de vuxna i klassrummet.  

 

Arbetet med drama yttrar sig i gruppstärkande övningar, rollspel med utgångspunkt från läsläxa 

samt gestaltning för perspektivtagande. Generellt förkroppsligas upplevelser för att öka 

förståelsen. Kroppens betydelse i undervisning lyfts som en inkluderande faktor och kroppslig 

medvetenhet belyses som en grundläggande förutsättning för utveckling av den kommunikativa 

förmågan. Studiens resultat går i linje med tidigare forskning på så sätt att det är samma för- 

och nackdelar med drama som berörs.  
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INLEDNING 
Det pedagogiska dramats roll i skolan har skiftat över tid. Attityder har varierat från att drama 

ur moralisk synpunkt är förkastligt (Hagnell 1983) till att det är en utmärkt metod för att forma 

demokratiskt aktiva medborgare (Key [1900]1995). Styrdokument, lärarutbildningar och 

strömningar i samhället har, och fortsätter att influera och styra pedagogers didaktiska val. Det 

är relativt tunt med forskning rörande drama som metod. Den aktuella forskning som finns visar 

direkta samband mellan drama som metod i svenskundervisning, ökad verbal förmåga gällande 

läsförståelse, hörförståelse, skrivutveckling, etcetera (Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin 

2013; Göthberg 2015; Podlozny 2000). Drama som metod går i linje med den socialt interaktiva 

inlärningsmodellen, rådande i dagens skola som förespråkar undervisning som engagerar hela 

eleven (Säljö 2010). Föreliggande studie ämnar belysa och analysera verksamma lärare i 

årskurs F-3 resonemang kring arbete med drama i svenskundervisning. Fyra informanter som 

aktivt väljer att arbeta med drama som metod i svenskundervisning har intervjuats gällande 

deras resonemang kring drama. Hur resonerar de kring villkor för arbete med drama? Vad 

händer när kroppen involveras i undervisningen och hur tas det emot av elever? Slutligen vill 

studien belysa och analysera resonemang kring syftet med att involvera drama i undervisning.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att belysa och analysera F-3 lärares resonemang kring drama i 

svenskundervisning.   

 

Frågeställningar 

Hur resonerar lärare kring drama i sin undervisning? 

 

Hur ser villkoren för drama i undervisningen ut enligt lärare? 

 

Hur beskriver lärare sitt arbete med drama i undervisning? 

 

I vilket syfte tillämpas drama i svenskundervisning?
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BAKGRUND 

Drama som pedagogisk metod  

Drama som pedagogisk metod har i ett historiskt perspektiv varierat i innebörd vilket lett till 

skiftande traditioner med olika företrädare i spetsen. Nedan presenteras definitioner av vad 

drama som pedagogisk metod kan innebära samt de fyra övergripande perspektiv som Sternudd 

(2000) belyser i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran. 

 

Två begrepp värda att skilja från varandra är drama och teater. Ordet drama härstammar från 

grekiskans dra’o som betyder att handla. Teater härstammar från grekiskans thea, och betyder 

att se (Hellquist, 1948). Teater har en tilltänkt publik, berör teater som konstform och arbetet är 

inriktat på levererandet av en slutprodukt. Drama i sin tur handlar om att utveckla människor, 

inte drama (Brian Way 1976). Skolteater och drama som pedagogisk metod förenas på så sätt 

att skolteaterns process fram till färdig produkt kan innehålla drama som pedagogisk metod där 

fokus ligger på eleven, gruppen och nuet; det finns svårigheter med att skilja de båda fenomenen 

från varandra. Från 1990 och framåt betonas såväl drama som teaters värde i undervisning 

(Heggstad, 2014).  

 

Fokus i denna studie ligger främst på lärares resonemang kring drama i undervisning. Syftet är 

att undersöka vad undervisningen upplevs ge barnet och inte utveckling av drama som 

konstform.  

 

1977 enades dramapedagoger i Sverige kring en definition av vad drama innebär, en definition 

som står sig än idag och innefattar såväl estetiska som pedagogiska aspekter. Resultatet 

publicerades i tidskriften Drama: nordisk dramapedagogisk tidskrift och lyder enligt 

Rasmusson & Erberth, 2008 (s. 28),   

 

 Drama är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 

 Drama är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och 

andra teaterformer 

 Drama är ett lustfyllt skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet  

 Drama är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan 

människor 

 Drama tränar gemensamt beslutsfattande 

 Drama tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, 

intressen och sociala verklighet 

 Drama är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap 

 Drama utgår från en helhetssyn på människan i samhället  

 

 

Heggstad (2014) definierar drama som pedagogisk metod något snävare, där fokus ligger på 

dramats kärna som pekas ut som ”spel och fiktion”. Kropp, röst, föreställningsförmåga och 

fantasi är kittet som möjliggör identifikation med gestaltade karaktärer och skeenden som kan 

leda till nya tankegångar och för individen nya vägar till uttryck (s. 17). Vidare menar Heggstad 

(2014) att nyare dramapedagogik inte i lika hög grad som 70-talets dramapedagogers definition 

av begreppet, innefattar gruppdynamiska övningar i syfte att stärka gruppen. Det finns således 

olika uppfattningar om vad som bör räknas in i dramapedagogik som metod. Följande studie 

har sin utgångspunkt i 1977’s något bredare definition, där gruppdynamiska övningar räknas in 

som dramaaktivitet med hänvisning till gruppens samspel som en viktig aspekt i relation till hur 
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gruppen fungerar (Hwang & Nilsson 2014). Att skapa en trygg och förtroendeingivande 

atmosfär påverkar hur mönster för sampel ska komma att se ut och en etableringsfas med 

gruppdynamiska övningar kan vara av godo (Rasmusson & Erberth 2008, s.68).  

 

I sin avhandling från 2000 identifierar Sternudd fyra tillämpningsområden inom drama. 

Avhandlingens syfte är att urskilja olika dramapedagogiska perspektiv, att undersöka vilken 

status drama tillskrivits i läroplaner över tid samt att resonera kring dramats fostranspotential. 

Nedan presenteras de fyra perspektiv inom drama som framträtt.  

 

Det konstpedagogiska perspektivet innebär att uttrycka genom drama. Mål är att utveckla 

individens konstnärliga förmåga att uttrycka sig samt att utveckla individen socialt, konstnärligt 

och personligt. Arbetet sker utifrån arbete med dramatext, skönlitteratur och den egna 

livsvärlden i form av gestaltningar, föreställningar och dramatiseringar.    

 

Det personlighetsutvecklande perspektivet där syftet är att utveckla genom drama. Mål är att 

utveckla demokratiska självständiga individer och skapa en medvetenhet kring 

gruppdynamiska processer; en god grund för deltagande i samhället. Arbetet utgår ifrån 

individers egen vardag, texter och den egna livsvärlden; det som rör sig i individen. Formen för 

arbetet är rollspel, gestaltningar och övningar av olika slag.  

  

Det kritiskt frigörande perspektivet där syftet är att medvetandegöra genom drama. Mål är 

att skapa ett solidariskt samhälle och ge individen verktyg att frigöra sig från förtryck. Arbetets 

innehåll bestäms av deltagarnas egna erfarenheter av konflikt, dilemman och förtryck. 

Arbetsformen är forumspel (som fokuserar på grupprocesser), forumteater (som förutsätter en 

publik), socio-analytiska rollspel (som psykodrama, rainbow of desire och dylikt), samt 

rollspel.   

 

Det holistiskt lärande perspektivet innebär att lära genom drama. Mål är att belysa och 

förändra attityder och på så sätt nå insikt. Arbetet utgår från ämnesrelaterade texter från 

exempelvis NO, SO, Humaniora och problemformuleringar. Formen för arbetet är processteater 

med lärare och elever i roll som i samarbete under vägledning av läraren leder en berättelse 

framåt.  

 

Sternudds (2000) resultat gällande dramats status i läroplaner presenteras längre fram under 

rubrik ”Det pedagogiska dramat i Sverige”. Nedan ges en bild av estetiska lärprocessers 

innebörd vilket är ett övergripande begrepp, där drama är inkluderat.  
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Estetiska lärprocesser 

Ett begrepp som är centralt för drama som pedagogisk metod är estetiska läroprocesser. Drama 

är en av många uttrycksformer inom estetiska lärprocesser vilka innefattar ett helhetsperspektiv 

på människan där tänkande, kännande, görande och reflekterande ses som lika viktiga delar 

(Selander 2009).  

 

Begreppet estetik kommer även det från grekiskan och betyder sinnlig (Hellquist, 1948). I 

arbete med drama aktiveras individens inlärningsregister på flera plan; det affektiva, det 

estetiska (sinnliga) såväl som det fysiska, sociala och det kognitiva stimuleras. Ingångarna till 

individen är många vilket ger lärpotentialen goda förutsättningar och verkar inkluderande 

(Heggstad 2014). Selander (2009) resonerar kring estetiska läroprocesser, 

  
Det är i ’görandet’ som man får syn på vart man är på väg. Medan man skapar formar man 

tecken för sin upplevelse och förståelse: först en skiss eller ett utkast som på något sätt 

fångar idén, sedan bearbetas denna, och under den processen kanske idén förskjuts eller 

förkastas och omarbetas (s. 212).  

 

Utmärkande för estetiska lärprocesser är en mångfald av semiotiska resurser (tecken) som 

elever ges tillgång till att använda som uttrycksformer. Det som uttrycks är tecken för förståelse 

och elever ges på så sätt tillgång till såväl sin egen som andras uttryck för förståelse; lärandet 

sker i interaktion. Estetiska lärprocesser kan användas i syfte att stärka relationer i gruppen, 

belysa och eller påverka attityder och verka motiverande (Göthberg, 2015).  

 

Reflektion är en del i estetiska läroprocesser och drama. Genom reflektion ges vi möjlighet till 

distansering från det upplevda vilket kan leda till en ökad förståelse för såväl sitt eget som 

andras handlande (Sternudd, 2000). I arbete med gestaltning sker reflektion såväl i som ur roll 

då eleven rör sig mellan fiktion och verklighet. Reflektion kan även ske retrospektivt efter 

avslutat spel eller genomförda övningar då det i gruppen kan diskuteras och analyseras hur det 

kom sig att det blev som det blev. Genom att aktivt identifiera sig med fiktiva figurer lär en sig 

utforska andra perspektiv än det egna (Heggstad 2014 ss. 16-19).   

 

Göthberg (2015) menar att arbete med drama ger elever tillfälle att utveckla exempelvis 

läsförståelse med hjälp av semiotiska resurser (tecken) som ligger utanför de som vårt verbala 

språk erbjuder. Det kan röra sig om kroppen, rummet och konkreta artefakter som rekvisita och 

kostym. Eleverna ges genom drama möjlighet att förnimma berättelser, teman, känslor eller vad 

än undervisningen lyfter (s.47). Fast (2009) belyser att social interaktion i form av 

lek/gestaltning/rollek stimulerar förmågan att abstrahera vilket liknar det vi gör när vi skriver. 

Föreställningsförmågan gynnar processen som gör oss till läsare och skrivare. 

 

Pedagogiskt drama i Sverige 

Teater och drama har i ett historiskt perspektiv haft skiftande status inom såväl skolväsendet 

som samhället i stort. Nedan presenteras en översikt över dramats legitimitet och roll i 

styrdokument och undervisning över tid.  

 

1550 sattes det första skådespelet på svenska upp. Författare var Biskop och reformator Olaus 

Petri. Verket ”Tobie Comedie” var en dramatisering av Gamla Testamentet och ämnad som 

skolpjäs. I och med reformationen under 1500-talet när katolicismen tog ett steg tillbaka, till 

förmån för protestantismen, förlorade kyrkan sin direkta styrning av utbildningsväsendet då 

skolan förstatligades och den första skollagen inrättades. I och med detta hittade humanistiska 
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influenser sin väg in i utbildningsväsendet och möjliggjorde skådespel i undervisningssyfte. 

Under 1700- och 1800-talen svalnade återigen intresset för skolteater; pietismen -en lutheransk 

fromhetsrörelse - var en del av förklaringen (Heggstad, 2014). Hagnell (1983) lyfter Magister 

Forslunds beskrivning av teaterns skadliga inverkan på elever i tidskriften som publicerades i 

tidskriften Idun år 1887, 

 
Dygd består i förnuftets herradöme över sinnligheten, med den senare gör teatern allt för att 

väcka och förstärka. Varje skådespel är diktning, men barnen kan ej alls skilja det uppdiktade 

från sanningen. I tio pjäser mot en spelar åldringarna, fäderna och förmyndarna löjliga roller. 

Också de mest sedesamma pjäser framkallar en allt för tidig mognad hos bägge könen 

(Forslund 1887, se Hagnell 1983, s. 243). 

 

I början av 1900-talet florerade reformpedagogiska strömningar vilka verkade för att förbättra 

den stela och inte så barnvänliga skolan. Barnet skulle vara aktiv i sin lärprocess och lekens 

betydelse betonades. En annan faktor av betydelse för dramapedagogikens etablering i 

undervisning var Rousseaus tankar kring fostran vilka ifrågasatte auktoritär pedagogik och 

belyste barns behov av att stärka kroppen, öva sina sinnen samt främja förmågan till empati. 

John Deweys ([1916]1999) aktivitetspedagogik som ville utveckla barnets självständighet, 

kreativitet och förmåga till reflektion var aktuell. Med stöd i Deweys tankar lyftes estetiska 

uttrycksformer fram då de ansågs utgå från elevens eget engagemang (Rasmusson & Erberth 

2008, s.16). Rousseau, Dewey och reformpedagogiken såväl inspirerade som banade vägen för 

de pionjärer inom dramapedagogiken som kom att influera undervisningen i den svenska skolan 

(Heggstad 2014).   

  

De första som aktivt arbetade med drama i skolan i modern bemärkelse (1900-talet och framåt) 

var lärarinnor i flickskolor (Rasmusson & Erberth, 2008). En betydande förespråkare för 

reformpedagogiken i Sverige var Ellen Key. I sitt mest kända verk Barnens århundrade 

([1900]1995) belyser Key vikten av att elevens skaparkraft ges utrymme och menade att,  

 
I undervisningens tvång domna hjärnorna, fördummas och förstummas själarna, lärarnas 

såväl som lärjungarnas” (s. 17).  
 

I sitt yrke som lärare på en flickskola använde sig Key av drama i undervisning för att stärka 

elever. Eleverna fick gestalta riksdagsdebatter där de gavs roller och fick debattera för lika 

sakfrågor, på så sätt fick de ta ställning och argumentera för ”sin” sak (Key [1900]1995). Att i 

dramapedagogik öva sig på att ta ställning är en tradition som ännu är pågående inom 

dramapedagogik, exempelvis genom forumspel som belyser konflikter och värderingar 

(Rasmusson & Erberth, 2008). Key ([1900]1995) beskriver hur framtidens skola bör se ut för 

att hindra ”själamorden i skolorna” som hon uttrycker det (s. 51). Det Key menar med själamord 

i skolorna är att den traditionella undervisningen med generell korvstoppning suddar ut 

individens särart och elever som kom in i skolan med kunskapstörst, iakttagelseförmåga och ett 

inre driv går ur skolan utan någon av dessa förmågor i besittning (s. 101). Key menar att den 

som ser på lär sig iaktta, den som får läroboken rättad lär sig inte själv finna felen, den som 

efterapar i slöjden lär sig inte skapa lösningar i sin vardag. Istället ska elever, enligt Key, själv 

få hitta lösningar, skapa utifrån sitt eget huvud samt själv välja uttrycksformer (ss. 63-65). Stor 

vikt läggs vid praktiska, fysiska och estetiska lärprocesser i relation till den intellektuella 

(s.148), kroppen skall involveras i undervisningen och den fria leken, dans och sång betonas 

som viktiga delar i skolans utbud, den senare som medel att uttrycka känslor (s.71).  

 

Key ([1900]1995) tar avstånd från Magister Forslund (se Hagnell 1983) och dualismen när hon 

skriver ”Det är icke en själ, icke en kropp man ska uppfostra: det är en människa. (s.134) Vidare 

skriver Key att själen och kroppen ska betraktas som en enhet och att ”snarare bör man ge mer 
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åt kroppen än åt själen, ty denna lär mer genom kroppen än kroppen genom själen” (s.134). 

Fantasi ges en grundläggande betydelse för såväl estetiska aspekter som människans förmåga 

till perspektivtagande. Key menar att ”en sund utveckling av fantasin har ej endast en estetisk 

men en etisk betydelse. Den är ett grundverktyg för en verksam sympati. Otaliga grymheter 

begås nu av människor som ej är onda men så fantasilösa att de ej inse andras lidande genom 

dessa grymheter” (s. 68).  Ett sätt att stimulera perspektivtagande som engagerar hela barnet 

som Key förespråkar är att låta dem erfara texten genom att gestalta den och på så sätt nå 

verkliga insikter kring det lästa (ss.135-136). 

 

1946 års skolkommission menade att den dramatiska framställningen var ett inslag i 

undervisningen som gav ett ökat intresse hos elever att delta i språkutvecklande övningar, 

samtidigt som tillfälle gavs till känsloinlevelse. På lågstadiet rekommenderades det att arbeta 

med korta dialoger samt involvera elever i val av gestaltning för ökad motivation (SOU 1948, 

se Sternudd 2000).  

 

Sternudd (2000) har i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran? intervjuat 

författare till tidigare läroplaner, Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62), Läroplan för 

grundskolan 1969 (Lgr 69), Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) som ansåg sig vara 

företrädare för dramapedagogik i svenskämnet. Ingen författare delaktig i uppförandet av 

Läroplan för den obligatoriska skolan 1994 (Lpo 94) har intervjuats då ingen i expertgruppen 

såg sig som representant för dramapedagogik, vilket kan tyckas talade för dess upplevda 

relevans i undervisning. Gällande Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011: reviderad 2015 (Lgr11) så var denna inte aktuell vid Sternudds undersökning som är från 

år 2000. Huruvida det finns någon som är representant för dramapedagogik i någon expertgrupp 

involverad i uppförandet av lgr11 framgår ej. Det som står att läsa i Lgr11 som kan kopplas till 

drama som metod är under syftet i svenskundervisning där det står att elever ska stimuleras att 

uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer samt att de i möte med scenkonst och annat 

estetiskt berättande ska ges förutsättning till att stärka sin identitet, utveckla sitt språk samt öka 

förståelsen för sin omvärld (s.222). Under rubriken språkbruk i det centrala innehållet står det 

att elever ska uppmärksammas på hur de uppfattas utifrån tonfall och ”ords nyanser”. 

Kroppsspråk och röstläge rekommenderas uppmärksammas för att visa på skillnader mellan tal 

och skriftspråk (s.224).  

 

Tidigare läroplaner visar att drama, i styrdokumenten, har haft en mer framträdande roll än i de 

senare, från Lgr94 och framåt. Ju närmre nutid vi kommer desto mindre synlig roll har drama i 

styrdokumenten, men motsatsen gäller för begreppet kreativitet (Sternudd 2000). I Lgr62 står 

det uttryckligen att drama som arbetsform bör ägnas stor uppmärksamhet under hela skoltiden 

och att metoden är av godo för personlighetsutvecklingen samt visar på fördelar med ”god 

artikulation och uttrycksfull betoning” (s.143-151). Skaparlust och att utveckla sinnena för de 

estetiska värdena ges stort utrymme i Lgr69 och under huvudförmågan ”tala” är skapande 

dramatisk verksamhet inskrivet som rekommenderad arbetsmetod (s.128). Samhället var under 

den här tiden under stor förändring genom bland annat urbanisering och fokus på individen, 

vilket gav avtryck i läroplanen där stort fokus låg på personlighetsutveckling (Sternudd 2000) 

som inte sällan anses vara nära förknippat med dramapedagogik (Rasmusson & Ertberth 2008; 

Österlind 2011). 

  

Sett till Lgr80 så är skapandet, vilket är nära förknippat med estetiska läroprocesser och drama 

som metod, centralt och kunskapandet definieras som en aktiv och skapande process (s.14). 

Svenskämnets kursplan (kursplan och läroplan delades upp i två separata styrdokument först i 

och med Lpo94) är desto mer återhållsam i sin framskrivning av skapande arbete. Elever ska 
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”uppmuntras att i skapande arbete utnyttja alla sina uttrycksmedel: ord, bild, rörelse och musik” 

(s.133). Mer än stå står inte utskrivet gällande skapande och kreativitet i relation till 

svenskundervisningen. Drama finns inte med som eget ämne i svenska grundskolans nuvarande 

läroplan, Lgr11, utan ligger under svenskämnet inkluderat i estetiska lärprocesser.  

 

Aktuell forskning 

Forskning som berör estetiska lärprocesser överlag utgör en mycket liten del av de 

undersökningar som utförs inom ämnet pedagogik (Österlind 2009), och Göthberg (2015) 

belyser att det är tunt med forskning även gällande drama som pedagogisk metod, såväl 

nationellt som internationellt. De avhandlingar som har gjorts i Sverige har främst berört 

undervisning för gymnasielever och belyst bedömning och läsförståelse (Österlind 2009; 

Göthberg 2015). Nedan följer ett urval av aktuell forskning som gjorts inom området såväl 

nationellt som internationellt.  

 

I sin avhandling Classroom Drama and Verbal Skills visar Podlozny (2000) på direkta samband 

mellan pedagogiskt drama och ökad verbal förmåga inom hörförståelse, oral verbal förmåga, 

ökade förutsättningar att lära sig läsa, skrivutveckling och läsförståelse. Elever visade också 

ökade resultat gällande att återge berättelser. Studien jämförde olika elevgrupper där hälften 

gestaltade texter och andra hälften läste dem. De elever som gestaltade texter visade bättre 

resultat i ovan nämnda förmågor inte enbart gällande de texter de arbetade med utan gällande 

text i stort. Drama ger goda förutsättningar för verbala förmågor som kan transformeras 

(generaliseras) till nytt material och nya områden. De är alltså generella språkliga förmågor 

som utvecklas vilket Podlozny (2000) menar har stort värde för undervisning där språk är 

grundläggande.  

 

Göthberg (2015) visar i sin licentiatavhandling som berör ungdomars arbete med dramatext, att 

drama i undervisningen kan gynna elevers utveckling gällande läsförståelse. Göthberg följde 

en grupp gymnasieelevers under ett läsår och resultatet visar att elever som arbetar med och 

dramatiserar text ökar sin läsförståelse. Westlund (2009) menar att lärare inte sällan kan se 

läsningstillfällen som en möjlighet till lugn och ro i klassrummet. I vilken grad den tysta 

läsningen stimulerar läsförståelse och språkutveckling i stort tåls att diskuteras enligt Westlund 

(2009). Aktuell forskning pekar mot att ett förkroppsligande av lärande gynnar läsförståelsen 

och ger en fördjupad förståelse/insikt kring det lästa (Elam & Widhe 2015). Göthberg (2015) 

resonerar kring vikten av ett förkroppsligat lärande, menar att skolan i stor utsträckning skiljer 

på kropp och tanke, och visar på att estetiska lärprocesser har gemensamma beröringspunkter 

med ett förkroppsligat lärande. Dramats gestaltande aspekter kan vara språkutvecklande på så 

sätt att elever stimuleras att skapa inre bilder och verbalisera och gestalta dessa (Blidlöv, 2013).  

 

Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin (2013) undersökning Art for art’s sake utgår från 

frågeställningen om undervisning i olika konstformer som drama, bild, dans, musik, etcetera 

har goda effekter på färdigheter utanför den direkta konstformen. De frågeställningar som 

besvaras är om estetiska lärprocesser kan höja elevers prestationsnivå i akademiska ämnen som 

exempelvis matematik, naturorienterande ämnen och läsning. Andra aspekter som lyfts är 

huruvida estetisk verksamhet kan verka motiverande, öka tilltron till den egna förmågan samt 

förbättra kommunikation- och samarbetsförmågor hos elever. Resultatet visade ett direkt 

samband mellan generellt ökad språkutveckling och gestaltning av text. Elever som deltagit i 

dramapedagogik visade på ökad förståelse gällande: skrivandet av berättelser, skrivande 

överlag, förståelse vid muntligt berättande, läsförståelse samt att uttrycka sig verbalt. Studien 
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avslutar med att konstatera att estetisk verksamhet har ett egenvärde utan att verka stöttande för 

andra ämnen.  

 

Welén (2003) beskriver i kunskapsöversikten Kunskap kräver lek ett flertal studier som visar 

att rollekar främjar barns språkutveckling. Vedeler belyser i två studier (1995, 1997) läs- och 

skrivinlärningens påverkan av barns rollekar hos 6-åringar genom studier av tre leksituationer 

(fri lek, rollek samt grupplek). Sett till en bred definition av begreppet dramapedagogik så faller 

såväl rollek som grupplek inom dess ramar. Studierna visade att de 6-åringar med erfarenhet av 

rollekar hade ett mer avancerat språk sett till meningsbyggnad än de 6-åringar som saknar 

erfarenhet med rollekar.  

 

Enligt Göthberg (2015) ses det en ökning inom forskning gällande förkroppsligad 

litteraturläsning. Elam och Widhe (2015) menar att en kritisk beskrivning av den tysta läsningen 

kan vara att den har växt fram ur ett behov att disciplinera, hantera och kontrollera allt större 

barngrupper i skolan. Den erbjuder elever lästräning samtidigt som arbetsro infinner sig och 

kan vara en strategi att hantera ljud och rörelser i klassrummet (s.171). Kroppens roll i 

klassrummet har i ett historiskt perspektiv varit ointressant såtillvida det inte rört sig om 

kroppskontroll och disciplinering; sitt still, vässa pennan, räck upp handen, etcetera. 

Kopplingen till den västerländska uppdelningen mellan tanke och kropp är tydlig (Göthberg 

2015).  

 

Användandet av kroppen som ett verktyg för uttryck och meningsskapande har i 

skolsammanhang marginaliserats och undervärderats. Elam och Widhe (2015) ifrågasätter hur 

den socialt interaktiva inlärningsmodellen som är rådande i dagens skola går i linje med att 

kroppslighetens betydelse nedvärderas i relation till läsutveckling. Med detta inte sagt att texter 

nödvändigtvis ska gestaltas utan det som belyses är den kroppsliga närvaron där även kroppen 

kommunicerar det som verbaliseras. Det sociokulturella flerstämmiga klassrummet innebär 

kroppsliga relationer och en kroppslig närvaro som Elam och Widhe (2015) lyfter som 

betydelsefulla för meningsskapande vilket är en stor del av läsning (s.173). Vidare menas det 

att idén om kroppen som betydelsefull för lärandet bör ges utrymme i lärarutbildningar. 

Liknande tankegångar ses i John Deweys ([1916]1999) teorier kring vikten av att engagera hela 

eleven i lärandet, såväl dess kropp som intellektet.  

 

Att undervisa drama 

Nedan följer en kort redovisning för vad forskning och aktuell litteratur säger om aspekter som 

utmärker pedagogens roll i arbete med drama som metod. 

 

Undervisning med drama som metod innefattar en kombination av pedagogens kunskap, 

områdets innehåll, pedagogiska aspekter som relation till elever och medvetenhet kring 

grupprocesser samt didaktiska handlingar som interaktion, instruktioner, struktur och dylikt. 

Lärarens roll i dramaundervisning är underlätta och stödja elevers arbete. Det främjas av en 

närvarande lärare som med hjälp av röst och en engagerad kropp fångar elevers intresse när det 

behövs men som också modellerar, inspirerar och uppmuntrar elever att söka egna lösningar 

(Toivanen & Kaasinen 2013). Kreativitet främjas av ett öppet och tillåtande klimat, emedan 

tvång och disciplin verkar hämmande (Toivanena, Malkamäki, Ilvonenc, Ruismäki 2014).  

 

I Finland pågår det utredningar med syfte att stärka dramaundervisningens roll i grundskolan. 

Toivanen, Antikainena & Ruismäki, (2012) belyser i sin studie Teachers’ perceptions of factors 

determining the success or failure of drama lessons tre framstående faktorer som avgörande för 



11 

 

dramapassets utfall: pedagogens undervisning och planering, aspekter gällande gruppen som 

klimat, normer och antal elever samt yttre faktorer såsom lokal och tidsramar. Toivanen et. al 

menar att drama kräver engagemang, lekfullhet och en medveten närvaro, vilket kan vara 

utmanande, främst för den oerfarne pedagogen, och menar därför att lärarutbildning (i Finland) 

bör innefatta drama samt fokus på gruppdynamik för att pedagoger ska få en chans att kunna 

leda interaktiva dramalektioner.  
 

I Finland är drama en obligatorisk del av lärarutbildningen och studier visar att det är en 

utmaning för lärarstudenter att undervisa interaktiv och kreativt vilket är en gynnsam 

förutsättning för drama som metod. Toivanen och Kaasinen (2013) menar att pedagoger som är 

ovana vid drama som arbetsmetod planerar sina lektioner så till den grad att de missar att vara 

uppmärksamma mot gruppen och bejaka elevers impulser och går då miste om värdefull 

interaktion. Läraren hamnar då i en styrande roll och finner sig i en situation där gruppen är där 

för pedagogen istället för omvänd ordning, som borde vara fallet (Hägglund 2011, s. 20). 

Toivanen et. al (2014) menar emellertid att om än dramapasset inte är fulländat kan gruppen 

som sådan gynnas. Gemensam problemlösning och skratt kan förbättra klimatet vilket i sin tur 

kan öka välmående och lärande.  

 

 

Gruppens betydelse 

Elever ingår i flertalet grupper varav skolklassen är en. Som pedagog är det viktigt att lyfta 

fokus från individen och reflektera över processer i gruppen för att kunna vägleda mot ett gott 

arbetsklimat (Hwang & Nilsson 2014). 

En grupp består av normer, roller, relationer, status, gruppklimat, mål, motivation och 

gruppidentitet (Hwang & Nilsson 2014). I enlighet med Susan Wheelands modell för 

grupputveckling IMGD (Integrated model for group development) (se Hwang & Nilsson 2014) 

delas en grupps utveckling in i fyra generella faser i följande ordning, 

 

Fas 1.  Tillhörighet och trygghet,  

Fas 2.  Opposition och konflikt,  

Fas 3.  Tillit och struktur samt 

Fas 4.  Arbete och produktivitet  

  

För att nå till fas 3 och 4 (tillit och struktur, arbete och produktivitet) där det goda arbetsklimatet 

startar, behöver fas 1 och 2, där fokus främst ligger på relationer, genomlevas. Samarbete kräver 

viss tillit och enighet i en grupp vilket är något som fodrar tid och inte uppstår av sig självt. Den 

pedagog som är medveten om gruppens utveckling kan med rätt verktyg styra gruppen i positiva 

riktningar. Det ska tilläggas att gruppers utveckling ser olika ut och inte är en rätlinjig process 

(Hwang & Nilsson 2014).  

 

I skolan eftersträvas att forma högpresterande grupper. Hwang och Nilsson (2014) menar att en 

högpresterande grupps utmärkande drag exempelvis är att känslan av ett ”vi” är stark, 

ledarstilen stämmer överens med gruppens utvecklingsnivå, kommunikationen är öppen och 

feedback tas och ges. Detta satt i relation till 1970 års dramapedagogers definition av vad drama 

som pedagogisk metod innefattar uppvisar samband gällande kommunikation, gruppstärkande 

övningar och gemensamt beslutsfattande (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 28). Feedback som 

möjliggör reflektion är en del av drama som gynnar grupputveckling. Wélen (2003) presenterar 

tidigare forskning som visar att barn genom lekpedagogik som innefattar drama (ss. 50-52) 

utvecklar förmågor som samarbete, förhandling samt en ökad lyhördhet för andras åsikter vilket 
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alla är förmågor som främjar individers chanser att fungera väl i samspel och interaktion med 

andra.  

 

Teoretisk ram 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Drama är en gruppdynamisk verksamhet där kunskap skapas och utvecklas i samarbete med 

andra. Toivanen, Halkilahti och Ruismäki (2013) skriver att drama kan ge elever förutsättningar 

att utveckla kreativa förmågor såväl individuellt som grupp och kan främja interaktionella 

förmågor. Hos Vygotskij står det sociala samspelet i centrum det menas att interaktion och 

kommunikation är det centrala i allt kunskapande (Säljö 2010).  

 

Vygotskij ([1930]1995) menar att gällande barns litterära skapande så är det teatrala- och det 

språkliga skapandet det som ligger barnen närmast. Barnets lek är berättande och det som 

kännetecknar fantasi ingår i leken. Dramatisering som undervisningsmetod innebär enligt 

Vygotskij att åskådliggöra med hjälp av den egna kroppen och detta ”motsvarar den motoriska 

naturen hos barnets fantasi” (s.86) I linje med Vygotskijs tankar rör vi oss i elevens livsvärld i 

arbete med drama som metod.  

 
Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att orientera sig 

i framtidens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid och utgår från 

den är den allra viktigaste funktionen hos fantasin (Vygotskij [1930]1995). 

 

Sett till gestaltning så menar Vygotskij ([1930]1995) att arbetet är det som är fruktbart, inte 

slutprodukten i sig ”Eleven är i andras ögon en usel skådespelare men en ypperlig sådan för sig 

själv” (s. 84). Fokus ska ligga på processen och drama för att utveckla individen, inte drama för 

att utveckla drama. Med detta i åtanke kan Vygotskij antas förespråka drama i skolan, inte 

teater. 

 

Vygotskij förenar känsla och tanke i sin dialektiska teori och menar att de inte är åtskiljbara. 

Han går emot den dualistiska världsbilden med tanke och känsla som två åtskilda fenomen och 

menar att erfarenheter och känslor tolkas genom fantasin. Mediering, att vi använder oss av 

verktyg och/eller redskap för att förstå och tolka vår omvärld, är ett av sociokulturella 

perspektivets grundläggande begrepp. Kroppen är ett av många medierande redskap. 

Förespråkare för den sociokulturella traditionen menar att det inte går att skilja på teoretiska 

och praktiska färdigheter; det går inte att skilja på tanke och handling (Säljö 2010).  

 

Ett begrepp som återkommer i forskning kring dramapedagogik är proximal 

utvecklingszon(Göthberg 2015; Toivanen et.al. 2011; Podlozny 2000). I arbete med drama är 

det av vikt att undervisningens utmaningsgrad är rätt anpassad efter elevers förutsättningar och 

förmågor. Om utmaningen är på en nivå som, av eleven upplevs ligga utanför hens förmåga 

kan detta skapa oro och/eller en känsla av att aktiviteten är tråkig, för svår eller för lätt. Rätt 

anpassad utmaningsgrad i aktiviteter kan skapa ett engagemang hos elever som får dem att 

glömma tid och rum(Toivanen et.al. 2013). Säljö (2010) beskriver det sociokulturella 

perspektivets syn på lärande och den proximala utvecklingszonen som en ständigt pågående 

process hos såväl barn som vuxna. I erövrandet av en förmåga eller kunskap är den lärande nära 

att lära något nytt och kan med rätt stöttning ta steget till nya kunskaper. Som tidigare nämnt så 

är lärarens roll i dramaundervisning att stödja elevers arbete. Lärare behöver vara närvarande 
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och modellera, inspirera och uppmuntra elever att söka egna lösningar (Toivanen & Kaasinen 

2013). De egna lösningar som ligger inom räckhåll för eleven är de som är inom den proximala 

utvecklingszonen.  

 

Läraren kan med metoden lärare i roll och genom att använda kropp och röst modellera i 

undervisning. Modellering innebär att pedagogen med sig själv som modell förevisar hur 

arbetet kan se ut. Modellering kan ses som en slags stödstruktur, och är ett begrepp som ligger 

nära scaffolding. Scaffolding är i sin tur är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

vilket innebär en temporär och självreglerande stödstruktur som avtar allteftersom då kunnandet 

blir till en tillgodogjord förmåga hos eleven (Säljö 2010). I lärares uppdrag ingår det att vara 

uppmärksam på elevens utveckling och var hen befinner sig. Toivanen och Kaasinen (2013) 

menar att den oerfarne läraren som undervisar i drama har planerat sin lektion så till den grad 

att det blir svårt att vara tillräckligt flexibel, närvarande och spontan för att kunna skapa en 

kreativ interaktion i undervisningen. Följden av detta kan innebära att samtidigt som drama 

verkar främjande för att stötta eleven in i sin proximala utvecklingszon, kan det ha en direkt 

motsatt effekt med en oerfaren lärare som leder undervisningen och inte är mottaglig för elevers 

förslag och lösningar.  

 

Amhag (2013) skriver om peer scaffolding. Dialog och samarbete har betydelse för lärande och 

de kognitiva kunskapsprocesserna tänkande, problemlösning, begreppsbildning, perception, 

uppmärksamhet och inte minst reflektion. Peer scaffolding innebär exempelvis att det inte 

nödvändigtvis är läraren som är den som vägleder in i den proximala utvecklingszonen. Elever 

blir genom dialog och feedback medlärare vilket ger social samhörighet, belyser den egna och 

andras lärprocesser och kan stärka tilltron till den egna förmågan (s.119). I arbete med drama 

som metod kan peer scaffolding förekomma, framför allt i arbete med reflektion vilket är en 

essentiell del av arbete med drama (Göthberg 2015).  

  

Ett aber som kan försvåra arbetet med drama som pedagogisk metod är när läraren inte förmår 

bejaka elevens skapande. Toivanen et.al. (2013) belyser problematiken kring att lärare inte 

alltid förstår elevens fantasier och spontana infall vilket kan göra det svårt att bejaka elevens 

kreativitet. Barnens tankar och beteende jämförs med den vuxnas vilket kan leda till 

kulturkrockar; barn lyder inte nödvändigtvis under samma ramar och regler som vuxna, skapade 

av och för vuxna. Kreativt bejakande som stöttning kan verka utmanande för lärare, framför allt 

i början av sin karriär. 

  

Begrepp hämtat från det sociokulturella perspektivet som är vanligt förekommande i forskning 

kring drama som metod är mediering och transformation (Göthberg 2015; Toivanen et.al. 2011; 

Podlozny 2000). Saar (2005) utskiljer olika diskurser inom estetiskt lärande där en identifieras 

som stöddiskursen. Stöddiskurs innebär att estetiska lärprocesser förväntas främja transfer av 

kunskaper mellan exempelvis drama och valt skolämne. Göthberg (2015) benämner denna 

stödfunktion som att drama får agera ”hjälpgumma” för ämnesinnehåll i skolämnen (s. 35). Sett 

till de mål som ligger inom skolans demokratiska uppdrag vilka även de gynnas av drama som 

metod, går föreliggande studie i linje med Winner, Goldstein & Vincent-Lancrins (2013) tankar 

gällande att estetiska lärprocesser har ett värde i sig utan att agera hjälpgumma. Dewey som 

presenteras nedan betonade vikten av att förbereda individen för ett liv i samspel (Säljö 2010) 

och lägger i linje med Winner et.al (2013) vikt vid det demokratiska uppdraget. 

 

Den progressiva pedagogiken frontman, John Dewey, beskriver kunskap som användbara 

färdigheter grundade i konkreta erfarenheter. Precis som Vygotskij ([1930]1995)ställer sig 

Dewey kritisk till huruvida teori och praktik kan skiljas åt och menar att ”teori och praktik är 
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integrerade aspekter av människors handlingar” (Säljö 2010, s.176). Praktiska handlingar är 

inte görbara utan reflektion och sinnliga upplevelser accentueras. Enligt Deweys åsikt var 

skolans främsta uppgift att förbereda individer för ett aktivt liv i ett demokratiskt samhälle med 

tillhörande rättigheter och skyldigheter och undervisning bör därför sträva efter att kontinuerligt 

bidra till insikter hos barnen. Dewey betonar att lärandet sker när vi möter ett problem och 

nödgas hanteras det. Ett annat av Deweys resonemang var att en pedagogs främsta uppgift 

ligger i att arrangera undervisningen så att den utgår från elevens tidigare erfarenheter. Likheter 

finns här med Vygotskijs proximala utvecklingszon. I likhet med Vygotskijs 

([1930]1995)tankar kring att fokus ska ligga på processen, ej slutprodukten vänder sig Dewey 

emot lärande som en produkt och betonar utveckling som en ständig process (Säljö 2010, 

ss.175-180; Dewey [1916]1999). Vidare beskrivs Deweys ideal som en pedagog som är kapabel 

att möta upp elever i deras funderingar och införliva dem i undervisningen (Säljö 2010; Dewey 

[1916]1999). På samma sätt beskriver Toivanen och Kaasinen (2013) hur en fruktbar 

dramalektion bör se ut, där pedagogen i möte med elever förmår vara närvarande och skapa 

lektionen i samspel med elever.   
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METOD  
Syftet med studien är att belysa och analysera F-3 lärares resonemang kring drama i 

svenskundervisning. Med avsikt att utforska och belysa informanters tankegångar valdes 

kvalitativ metod, med intervju som redskap. Nedan motiveras vald metod och redskap samt 

aspekter som tagits hänsyn till i avseende att styrka studiens trovärdighet. Vidare redogörs för 

studiens urval, genomförande och avslutningsvis de forskningsetiska principer som tagits i 

beaktning. 
 

Kvalitativ metod  

Då studien ämnar att belysa och analysera individers tankar kring undersökningsområdet valdes 

kvalitativ metod. Valet av kvalitativ metod är passande om en studie har för avsikt att 

åskådliggöra människors resonemang och/eller reaktioner; när en fördjupad förståelse 

eftersträvas; kvalitativ metod möjliggör att förståelse och upplevelser av ett fenomen undersöks 

(Trost 2010, ss 25-34). Sett till studiens syfte, att belysa och analysera resonemang kring drama 

i svenskundervisning, insamlades data genom redskapet kvalitativ intervju där fokus ligger på 

informantens uppfattningar och föreställningar (Kihlström 2007). Karakteristiskt för kvalitativa 

intervjuer är att det utifrån till synes enkla, rakt ställda frågor kan ges omfattande svar. Insamlad 

data kan bli omfångsrik och visa sig innehålla en mängd intressanta resonemang, samband, 

skeenden och dylikt. Vidare är det i en kvalitativ undersökning intervjuarens uppgift att utifrån 

insamlad data tolka och analysera det sagda (Trost 2010, s.32).  

 

För att få en så subjektiv bild som möjligt av informantens resonemang/tankar kring drama som 

metod i svenskundervisning var standardisering i relation till gjorda intervjuer låg. Tonfall, 

språkbruk, frågornas turordning och eventuella följdfrågor anpassades utefter informantens 

respons. Trost (2010, s.39) menar att ovan nämnda aspekter är signifikanta för en kvalitativ 

intervju med låg standardisering. En kvalitativ intervju ska enligt Kihlström (2007) efterlikna 

ett vanligt samtal, med undantaget att samtalet ska vara riktat mot ett specifikt område. Trost 

(2010, s.35) menar å andra sidan att informanten gärna får uppfatta intervjun som ett samtal, 

men inte intervjuaren som ska ha fokus på att ställa frågor och helt undvika att dela med sig av 

egna åsikter, erfarenheter, fakta och så vidare. Frågandet får inte bli ifrågasättande utan 

utredande och lyssnandet ska vara aktivt (Trost 2010, s.57).  

 

Den kvalitativa intervjuns strukturering kan fastställas utifrån två aspekter: i vilken grad 

frågorna är öppna, respektive slutna samt den övergripande strukturen, det vill säga om frågorna 

är fokuserade på ett specifikt område eller inte. En intervju med hög strukturering är utformad 

med stängda frågor som är inriktade på ett specifikt område. Omvänt, det vill säga en intervju 

med svag strukturering, kännetecknas av öppna frågor som riktar in sig på ett flertal områden 

(Trost 2010, ss. 39-42). Föreliggande studie är lågt strukturerad kvalitativ intervju sett till den 

övergripande strukturen som är specifikt inriktad på området drama som metod i 

svenskundervisning, intervjufrågorna är öppna; det ges inga svarsalternativ.  

  

För att undvika social påverkan som kan uppstå vid gruppintervjuer intervjuades informanterna 

en och en. Vid intervju i grupp kan en eventuell nackdel vara att talutrymmet inte fördelas jämnt 

mellan de medverkande vilket i sin tur kan leda till att de mest framträdande informanternas 

resonemang och tankar kan upplevas tongivande för hela gruppen. Det kan även förekomma 

informella normer i gruppen som påverkar vad som sägs. Då mängden erfarenhet av arbete med 

drama som metod i svenskundervisning varierade bland informanterna sågs även detta som en 

anledning till att undvika gruppintervju. Processer i gruppen kan leda till att den med mest 
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erfarenhet anses äga svar vilket kan leda till en ojämn fördelning av talutrymmet. En annan 

nackdel är att den tystnadsplikt som ska vara gällande vid intervjusituationer äventyras då det 

inte kan förutsättas att information inte sprids utanför studiens ramar. Informanter kan tänkas 

vara mer sanningsenliga vid enskilda intervjuer där enbart intervjuaren och informanten 

medverkar (Trost 2010).  

Intervjuguide 

I linje med Trosts (2010) rekommendationer sammanställdes en bilaga som tog sin form i 

frågeområden vilka uppfördes i relation till studiens syfte och frågeställningar. Oavsett Trosts 

(2010) inrådan om att undvika konkreta frågor i en intervjuguide författades det frågor till var 

delområde vilka alla formulerades som öppna frågor för att i så hög grad som möjligt få ta del 

av informantens resonemang och tankar. Trost (2010 s.70) menar att intervjuaren inte ska vara 

rädd för att samla in för lite information, därav rådet att undvika i förväg formulerade frågor, 

och att desto mer material som samlas in desto mer omfattande blir bearbetningen. Detta tas 

med till vidare studier när intervjuvanan är något större. För att undvika att själv styra samtalet 

genom ledande frågor eftersträvades en medvetenhet om den egna förförståelsen genom att 

skriva ner mina egna ”sanningar” gällande undersökningsområdet; fokus ska ligga på 

informantens uppfattningar och föreställningar (Kihlström 2007). De nedskrivna förutfattade 

meningarna lämnades sedan därhän, poängen var att öka den egna medvetenheten om mina 

sanningar för att ha det med i baktanken in i intervjusituationen.  

 

Rådet ges att i så hög grad som möjligt memorera de olika frågeområdena för att kunna 

formulera konkreta frågor till passande delområde som följer givet svar från informanten (Trost 

2010). I enlighet med detta ska intervjuguiden författas så att den passar intervjuaren. 

Intervjuerna hade intervjuguiden som utgångspunkt och anpassades allteftersom intervjuerna 

fortskred efter informantens respons. Då informanten lyfte ”nya” aspekter togs dessa i 

beaktning och följdfrågor formulerades om de inte redan fanns i intervjuguiden, ”följsamhet är 

A och O under intervjuarbetet” (Trost 2010, s.72).  

 

Intervjuns inledande frågor kan verka avgörande för hur resten av samtalet fortlöper. Känsliga 

eller på ett eller annat sätt besvärande frågor kan leda till brister i tilliten som i ett visst mått är 

av vikt för ett förtroligt och avslappnat samtal (Trost 2010). Intervjuguiden inleds därför med 

frågor där informanten ombeds berätta om för tidigare utbildning, erfarenheter av arbete med 

drama som metod samt hur nuvarande tjänst ser ut. Vidare ställdes frågor gällande informantens 

syn på undersökningsområde för att klargöra vederbörandes perspektiv gällande valt fenomen.  

Målet var att i linje med Trost (2010, ss. 96-97) rekommendationer ställa raka och enkla frågor 

utan omskrivningar eller negationer då detta lätt kan röra till begreppen och leda till förvirring 

gällande vad det egentligen är som efterfrågas. En fråga i taget ställdes för att inte det ska uppstå 

några frågetecken kring vad informanten förväntas svara på samt ges bästa förutsättningar för 

att svara fullt ut på ställd fråga.  

 

Fyra intervjuer genomfördes av undertecknad. Mobilen användes som ljudupptagare för att 

tonfall, ordval och detaljer i stort inte skulle förfaras. En annan anledning till att ljudupptagning 

valdes var för att vid intervjutillfället kunna koncentrera sig fullt på det sagda och inte behöva 

fokusera på att anteckna. Anteckningar gjordes emellertid i viss mån för att förtydliga 

informantens tankar som vid intervjutillfället framhölls med mimik och gester samt den 

information som kunde ”läsas mellan raderna” (Trost 2010, ss.74-76).  
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Urval 

Med avsikt att belysa studiens syfte, att undersöka lärares resonemang kring drama i 

svenskundervisning, kontaktades behöriga samt verksamma lärare i årskurs F-3 som undervisar 

i svenska. Pedagoger från olika skolor, verksamma i varierande årskurser kontaktades för att 

undvika att belysa en skolkulturs resonemang, istället för pedagogers resonemang gällande 

undersökningsområdet. I sökandet efter informanter eftersöktes behöriga pedagoger i årskurs 

F-3 som arbetar med drama som pedagogisk metod och de som intervjuades var: 

 

Gunnel: Behörig grundskollärare i 37 år, har i sin grundutbildning läst dramapedagogik som 

särskilt tillval. För tillfället verksam i en blandad elevgrupp med årskurs 2 och 3, på en skola 

inspirerad av montessoripedagogik. 

  

Petra: Behörig grundskollärare i 13 år, för tillfället verksam i en årskurs 3. Är även behörig 

bildlärare från årskurs 1-7. 

 

Katrin: Behörig grundskollärare i 3 år, har tidigare arbetat som förskollärare i 7 år. För tillfället 

verksam i en årskurs 2. Har en utbildning inom fysisk teater och är även pedagog i skapande 

verksamhet för yngre åldrar med inriktning bild och form.  

 

Anna-Lena: Behörig grundskollärare i 43 år, för tillfället verksam i en årskurs 3. I 

grundutbildningen ingick såväl drama, musik och bild.  

  

Informanterna som i studien fördelats fingerade namn arbetar i olika utsträckning med drama 

som metod och har i tidigare utbildning och vidare fortbildning varierande erfarenhet på 

området.  

Genomförande 

Det första steget i arbetsprocessen var att sätta sig in undersökningsområdet. För att söka 

information kring lärares resonemang gällande dramapedagogik, dramapedagogik i ett 

historiskt perspektiv, didaktiska aspekter av dramapedagogik i undervisning samt 

dramapedagogikens teoretiska ramar har sökmotorer som Libris, Eric (Educational Resources 

Information Center Database) använts. Referenslistor i aktuell litteratur söktes igenom för 

adekvat information. Att läsa in sig på området verkade vägledande i mitt arbete med att 

begränsa undersökningsområdet samtidigt som det gav mig uppslag till intervjufrågor. Studiens 

syfte och frågeställningar har gemensamt legat till grund för utformandet av intervjufrågor.  

 

Det visade sig vara svårt att få tag i pedagoger som arbetar med drama. Huruvida det innebär 

att det är få som arbetar med det eller om det är få som känner sig manade att intervjuas 

spekulerar jag inte i, det ena utesluter inte heller det andra. Informanter som jag inte kände 

sedan innan eftersöktes för att ha så lite förförståelse för hens tankar som möjligt och inte minst 

för att hen ska ha så lite förförståelse för mina resonemang gällande området för att undvika 

social påverkan.  

 

En kontakt som arbetar som språkutvecklare med inriktning på läsförståelse skickade ut ett mail 

till sin arbetsgrupp och efterfrågade pedagoger som arbetar med drama i sin undervisning. På 

så sätt kom jag i kontakt med två av de informanter som deltar i studien. Övriga två fick jag 

kontakt med genom tips från tidigare VFU-handledare i min utbildning. Samma VFU-

handledare fick ta del av intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes för att höra hens tankar 

kring frågeområdenas relevans för studien samt huruvida frågorna efterfrågar den information 

som är adekvat för studien.  
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Intervjuerna planerades in med tidsmarginalen, 1h per tillfälle för att tid inte skulle bli en 

stressande faktor. Intervjuerna genomfördes i en avskild lokal på pedagogernas respektive 

arbetsplats, efter avslutad skoldag för att i så hög mån som möjligt undvika avbrott. 

Informanterna informerades om detta på förhand för att främja möjligheterna till passande lokal 

och vetskap om tidsramar. Allt material var förberett och jag använde mig av såväl papper och 

penna, för att skriva ner kroppsspråk och fysiska uttryck, som en ljudinspelningsfunktion i 

mobilen, som var inställd på stör ej i linje med Kihlströms (2007) rekommendationer. För att 

främja en naturlig ögonkontakt placerade jag mig snett vid sidan om informanten istället för 

mitt emot. Uppvärmningsfrågor ställdes om bakgrund och aktuell arbetsplats för att ge en mjuk 

ingång till vidare intervjufrågor som i högre grad specificerade sig på undersökningsområdet.  

 

Intervjuerna genomfördes explorativ då de modifierades beroende på informantens givna svar. 

Intervjuer modifierades även i den mån att då informanter belyste intressanta aspekter togs 

dessa med i kommande intervjuer.  

 

Tillförlitlighet och giltighet 

För att styrka föreliggande studies trovärdighet presenteras nedan hur tillförlitlighet och 

giltighet har tagits i beaktning utöver de motiveringar som beskrivs under urval, genomförande 

och övriga kommande eller redan berörda ställningstaganden. 

 

Underkategorier till begreppet trovärdighet är tillförlitlighet och giltighet. Tillförlitliga resultat, 

kravet på reliabilitet, inrymmer i sin tur aspekterna kongruens, objektivitet, precision och 

konstans. Då det enbart är en intervjuare som stått för insamlandet av data i föreliggande studie 

är aspekten objektivitet i det avseendet ej relevant; objektiviteten kan öka genom att använda 

sig av flera intervjuare som kan kontrollera huruvida insamlad data är likartad. Konstans 

innebär i sin tur att så lite förändring som möjligt ska kunna registreras i insamling av data och 

är således mer aktuellt i en kvantitativ studie. I den kvalitativa intervjun så formas utförandet 

allt eftersom arbetet fortskrider (Trost 2010, ss. 130-135). Desto mer relevanta aspekter 

gällande studiens reliabilitet är precision och kongruens. Precision gäller faktorer kring hur 

intervjufrågor registreras medan kongruens berör hur olika frågor kan formuleras för att 

undersöka samma sida av ett fenomen. Precision eftersträvades genom ljudinspelning och 

anteckningar som fokuserade på sampel mellan det sagda och fysiskt uttryckta. Vid 

transkribering skrevs det sedan in anvisningar kring hur kroppen uttryckte det sagda för att 

stödja minnesfunktioner och i slutändan säkerställa precist registrerad insamlad data. 

Kongruens eftersträvandes i studien genom att varje delområde i intervjuguiden innefattade 

frågor som berörde samma sida av ett fenomen (Lantz 2013, ss. 15-16).   

 

 

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie grundar sig i att resultatet går i linje med studiens syfte 

och frågeställningar. Med det i åtanke utgick delområden och direkta frågor i intervjuguiden 

genomgående utifrån studiens syfte och frågeställningar (Lantz 2013, ss. 15-16). Tillförlitlighet 

eftersträvades även styrkas genom ett värderingsfritt, genuint intresse för informanternas 

respons. Lantz (2013, ss. 103-106) menar att detta är av godo för att undvika påverkan av 

respondenters svar.  

 

Giltighet innebär att i så hög utsträckning som möjligt möjliggöra för informanter att ge respons 

på de frågeställningar som studien ämnar besvara. Att belysa informanters förförståelse för 

begrepp centrala för studien är väsentligt (Lantz 2013, ss. 103-106). I föreliggande studie var 
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en av de tidiga frågorna i intervjuerna vilka aspekter informanterna ansåg innefattas i begreppet 

drama.  

 

Forskningsetik 

För att skydda individen har Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning tagits i beaktande på följande sätt: 

 

 Informationskravet har uppfyllts i och med att tilltänkta informanter har informerats 

om undersökningens syfte samt övriga rådande individsskyddskrav.  

 

 Samtyckeskravet levs upp till genom att informanter själva är ensam rådande gällande 

sitt val av eventuell medverkan i undersökningen. Informanterna upplystes om att de 

när som kan avbryta sitt deltagande, såväl före som under och efter själva 

genomförandet av undersökningen.  

 

 Konfidentialitetskravet är gällande då all insamlad data förvaras utom räckhåll för 

obehöriga samt att anonymitet eftersträvas. Identiteten kan ej röjas genom att ta del av 

insamlad data; deltagare, skolor samt kommuner har getts kodnamn för att ej kunna 

identifieras av utomstående.  

 

 Nyttjandekravet har tagits i beaktande genom att insamlad data endast används för 

forskningsändamål  

Informanterna har genom ett informationsbrev1 informerats om att, samt hur, ovanstående 

forskningsetiska krav uppfyllts. Gällande samtyckeskravet och eventuella avhopp var planen 

att radera insamlad data. Detta var aldrig aktuellt då inga deltagare valde att avbryta sin 

medverkan. Vidare innehöll informationsbrevet kontaktinformation som informanter råddes 

använda vid eventuella frågor. Insamlad data finns digitalt bevarad för att kunna granskas vid 

behov. Lösenord krävs för åtkomst för att leva upp till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 

2002).  

 

Analys 

 
I arbete med data finns det enligt Trost (2010) tre steg som presenteras nedan: 

  

 Insamlandet, som i detta fall skett genom kvalitativ intervju.  

 Analysen, som görs genom att se över insamlat material och fundera kring vad som 

förmedlats.  

 Tolkningen, vilket görs i relation till valda teoretiska verktyg som idet här fallet är 

Vygotskij, Dewey och Key. Tolkning görs även i relation till presenterad aktuell 

forskning. 

 

Dessa tre faser kan ske parallellt med varandra då analys och tolkning redan kan aktiveras i 

insamlingsfasen, det behöver inte nödvändigtvis utföras i ovan nämnd ordning, insamlande, 

analys och tolkning (Trost 2010). Även om en viss analys av datan ofrivilligt sker vid 

                                                 
1Se bilaga 1. 
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insamlingstillfället så rekommenderar Trost (2010) att en viss distans till intervjun bör uppnås 

för att den ska anses rimlig.  

 

 

Analysfasen av kvalitativa intervjuer är beroende av den eller de som analyserar insamlad data. 

Arbetet är kreativt i den meningen att materialet ses över för att upptäcka och särskilja teman, 

mönster och samband i insamlad data. Det som anses intressant att lyfta i relation till studiens 

syfte är avhängigt den som överblickar materialet. Undertecknad transkriberade själv samtliga 

intervjuer och hade i och med det en god överblick gällande insamlat material. Utöver detta 

färgkodades informanternas resonemang och data delades in i olika frågeområden för att kunna 

identifiera eventuella teman, mönster och samband mellan informanters tankar och 

resonemang. 

 

Trost (2010) beskriver tolkningsfasen som när kodaren i relation till valda teoretiska ramar 

tolkar det som funnits intressant i analysen av data. Här ska det som belyses (i resultat) 

motiveras genom presentation av kopplingar mellan empiri och teori. Vidare är det av vikt att 

betona att det ”intressanta verkligen är intressant” som Trost (2010, s.155) uttrycker det.  

 

Analysarbetet tog sin början med att insamlad data presenterades under respektive 

frågeställning. I vidare bearbetning av resultatet utkristalliserade sig insamlad data i fyra teman 

som fick utgöra fyra rubriker i textens presentation av resultat. Vidare sattes det presenterade 

resultatet i relation till aktuell forskning och studiens teoretiska ram. De kopplingar och 

samband som framträdde redogörs för under rubriken resultatdiskussion.   
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RESULTAT 
Arbetets resultat presenteras nedan i tre huvudkategorier med underrubriker som 

utkristalliserats vid bearbetning av insamlas data. Inledningsvis redogörs informanternas tankar 

kring de villkor som är gällande i arbete med drama och följs av en presentation av hur det 

faktiska arbetet ser ut. Avslutningsvis lyfts aspekter som synliggjorts gällande kroppens 

betydelse i undervisning. 
 

Villkor  

Samtliga informanter lyfter det egna intresset för att arbeta med drama som den enskilt 

viktigaste faktorn för att arbete med drama ska komma till stånd. Anna-Lena beskriver att hon 

själv alltid tyckt om att agera och att intresset för att arbeta med berättelser är stort. Vidare ger 

hon en bild av sig själv som pratsam och att hon i möten med barn märkt att förståelsen för 

orden ökar när kroppens kommunikation aktiveras. Katrin beskriver uppmuntran av att arbeta 

med det fysiska uttrycket som det främsta hon vill bidra med till skolans verksamhet och att 

hon själv lär sig först när kroppen involveras i processen. Katrin funderar kring att när hon gör 

något hon själv tycker är roligt så blir hon engagerad och det förs i sin tur över på eleverna. 

Petra beskriver sitt intresse för drama som relativt nytt, och att insikten att det inte var så 

komplicerat som hon antog i kombination med barnens positiva respons har bidragit till ett eget 

ökat intresse. Gunnel i sin tur beskriver sig uppleva arbete med drama gynnsamt för såväl henne 

själv, gruppen och individer i undervisning och att hon i hög grad prioriterar arbetet. 

 

Barnens positiva respons på dramaarbete lyfts i samtliga intervjuer och är en central anledning 

till att det väljs att arbetas med som metod. Petra som till en början inte själv använde sig så 

mycket av drama såg elevernas positiva reaktioner och har efter det aktivt ”kört på den linjen” 

som hon själv uttrycker det.  

 
De älskar det! De är jättekreativa, de är ju fantastiska till att skapa, alltså de  

tycker att det är väldigt, väldigt roligt. (Petra) 

 

Det är ju en bonus att de tycker att det är så roligt. (Anna-Lena) 

 

På det stora hela så är det väldigt positivt. De tycker att det är roligt och är entusiastiska. 

(Gunnel) 

  
De älskar att få röra på sig, de har ett sånt behov av det. (Katrin) 

 

En god relation till sin grupp lyfts som en viktig aspekt för drama i svenskundervisning. Gunnel 

och Ann-Lena lyfter farhågor kring arbete med forumspel och värdegrundsarbete som belyser 

förtryck. De menar att arbetet kan få motsatt effekt om pedagogen inte har en god relation till 

sin grupp och kan överblicka de processer som pågår vilket kan leda till att elever blir utsatta 

för kränkningar istället för att exempelvis få träna på hur de kan hitta vägar ut ur ett förtryck.  

 
Så fort du släpper någonting lite friare där de får hitta på, i synnerhet som i forumspel, så 

måste du ha koll på klassen så att det inte får motsatt effekt. De kanske utsätter någon, så 

därför måste jag ha väldigt bra koll på min klass. (Anna-Lena) 

 

 

 



22 

 

Katrin tänker i samma banor när hon resonerar kring hur gruppers stabilitet påverkas av 

exempelvis lärarbyten i den aspekten att barnen kan bli otrygga och då kan det vara svårarbetat 

i gruppen. Elever som har svårt att rätta sig efter en grupp beskrivs av Anna-Lena som en 

svårighet i arbete med drama. Arbete med drama behövs och är viktigt och pedagogen behöver 

vara aktiv i sin stöttning så att alla elever får utrymme att uttrycka sig.  

 

En anledning att avstå drama ur ett kritiskt frigörande perspektiv är enligt Gunnel att de yngre 

barnen i värdegrundsarbete har svårt att skilja på fiktion och verklighet vilket kan leda till att 

ett spelat förtryck kan upplevas som en reell kränkning; pedagogen utgår från sitt 

vuxenperspektiv att ”det här fattar väl alla”, men så är inte alltid fallet. Även Anna-Lena lyfter 

att forumspel och rollspel där förtryck belyses är svårt att få till stånd på ett gynnsamt sätt med 

de yngsta barnen i förskoleklass och årskurs 1 då de enligt henne har svårt att skilja på fiktion 

och verklighet. 

  
En del kan ju fortfarande ha lite svårt med verklighet, alltså att det kan bli för nära, att det 

kommer för nära dem helt enkelt så att de inte kan hålla det ifrån sig. Utan plötsligt så känner 

de att de är mobbade som dom här personerna som de ska spela. (Gunnel) 

 

En aspekt som verkar hindrande i arbetet med drama är elevers ovana att arbeta med kropp och 

röst i undervisningssammanhang. 

 
En del är ju lite rädda och ovana vad att arbeta såhär[…] Att de liksom så fort man får resa 

sig upp från bänken då kan det va…men om jag säger ”nu ska vi ställa oss upp och gunga i 

knäna så märker jag då att, de vill de ju gärna, men en del är ju liksom ”får man det här? 

Får jag ställa mig upp?”. (Katrin) 

 

Petra menar att det lätt kan bli rörigt i arbete med drama och att det kan vara svårt att ”få ner 

dem igen”. Samtidigt menar hon att syftet med lektionen ska sättas i fokus och frågan huruvida 

det gör någonting om det är lite stimmigt inte ska glömmas bort. Det beskrivs som en nackdel 

att det snarare är hon själv som tycker att det är jobbigt när det blir stimmigt och inte eleverna 

som är uppe i ett skapande. 

 
Det är en nackdel att jag tycker att det är jättejobbigt. Så ibland planerar man ju medvetet lite 

annorlunda för att man vet att, nä…men det där blir stimmigt. (Petra)   

 

Vidare resonemang kring att det kan bli rörigt och stimmigt i klassrummet när strukturen blir 

aningen friare är enligt Katrin, 

 
Men sen är en del, alltså så fort du släpper det här att sitta ner i bänken så klarar de inte av 

det…då blir det för rörigt eller så, det är många som har svårt liksom att, de kanske är ovana 

liksom, eller om det är hela lärmiljön i skolan att det någonstans gäller att sitta ner. De ska 

sitta ner och lära sig […] därför känner jag att ”Näe! jag vill inte”…jag gör uppror mot det 

här sittandet i skolan för jag hade själv så…alltså, utnötta armbågar. (Katrin)  

 

Enligt samtliga informanter så är tillgången till en lokal anpassad för arbete med drama en 

gynnsam förutsättning. Små lokaler innebär hög ljudnivå och begränsningar i spelrum för 

fysiska uttryck. Samtidigt påpekar de att det inte är en avgörande faktor för att arbete med drama 

ska kunna genomföras. Anna-Lena anser att brist på arbetsyta påverkar möjligheten att bjuda 

in åskådare. I tidigare arbete har Anna-Lena bjudit in andra klasser för uppvisningar men dagens 

bristfälliga arbetsyta innebär att eleverna få nöja sig med att visa upp inom klassen. Gunnel 

belyser att extra rum som underlättar för skapande arbete i smågrupper är gynnsamt. 
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En förutsättning som lyfts är att det finns ett fåtal barn som inte svarar väl på drama i 

undervisning. Generellt beskrivs de ”blyga” barnen som de med störst motstånd till drama. 

Anna-Lena vittnar emellertid om ett barn som aldrig yppade ett ord i skolan oavsett 

sammanhang. När barnet kom i kontakt dramaarbete som inbegrep ett visst förarbete där elever 

gavs tillfälle att sätta sig in i det som skulle ske, tog eleven däremot stor plats och pratade högt 

och tydligt. Detta är även något som Petra beskriver. Det är inte nödvändigtvis så att de barn 

som en tror ska känna ett stort motstånd är de som uppvisar tecken på det. Hon vittnar om en 

specifik elev som i övrigt upplevs som framåt men i arbete med drama blir hen osäker och 

ledsen,  

 
Vi har ju en tjej som är väldigt framåt och jätteduktig tjej och inte alls osäker i andra 

sammanhang men i sådana här så blir hon helt låst, hon blir jätteledsen och så. (Petra) 

 

Stöttning bland kollegor beskriver Petra som en förutsättning som är gynnsam för arbete med 

drama. Förhållningsättet i det egna arbetslaget innefattar att kollegorna bejakar varandras idéer. 

De har vid flertalet tillfällen gått in och planerat tillsammans, förslag på dramaarbete kommer 

från fler pedagoger än Petra och hon beskriver att kollegiet anser att dramaarbetet är roligt. 

Katrin och Gunnel beskriver att kollegor förhåller sig nyfikna till arbetssättet men utöver det 

står de ganska ensamma i sitt sätt att arbeta. Bristen på kollegialt engagemang är emellertid 

inget som de anser påverkar hur arbetet ser ut eller i vilken utsträckning det förekommer. Anna-

Lena beskriver en liknande situation som Katrin och Gunnel med skillnaden att hon har tidigare 

arbetat åldersintegrerat i en grupp med tvålärarskap där det hos båda pedagoger fanns ett 

intresse att arbeta med drama. Allt samplanerades och Anna-Lena beskriver att hon då arbetade 

mer med drama än hon gör i nuläget. Utöver det kollegiala stödet beskrivs lokalerna som en 

bidragande faktor till ökat arbete med drama, de var större och erbjöd möjlighet att sprida ut sig 

vilket underlättade arbetet. 

 

Brist på tid nämns som en anledning till att välja bort drama som metod. Petra uttrycker att hon 

har tänkt att arbete med drama ”måste vara så mycket större och att det skulle ta så mycket tid” 

men när hon har arbetat med det ser att inte förhåller sig så. Det var enligt informanten själv en 

förutfattad mening som har reviderats. Rörande tidsaspekten belyser Gunnel och Petra att de 

upplever att kunskapskraven i styrdokumenten har ökat på vilket leder till att undervisningen 

blir specifikt ämnesstyrd för att hinna med allt som ska hinnas med. Den upplevda bristen på 

tydligt stöd i styrdokumenten kombinerat med ökade ämneskrav är aspekter som påverkar i 

vilken utsträckning drama som metod används. Samtidigt beskrivs det att trots en upplevd brist 

på stöd i styrdokumenten att arbeta med drama i svenskundervisning så prioriteras det av 

informanterna i undervisningen. 

 

Gunnel och Anna-Lena upplever att skolans inställning till drama i undervisning har förändrat 

sig över tid. Drama ingick i lärarutbildningen och för de två informanterna som utbildade sig i 

slutet av 70-talet och det var obligatoriskt att lära sig spela gitarr. Det är också dessa två 

informanter som upplever sig se en skillnad i hur det ser ut med drama i undervisning nu 

gentemot när de var nyutexaminerade. Som Gunnel minns det hade drama högre anseende när 

hon kom ut på arbetsmarknaden än vad det har nu. 

 
Den läroplanen som var när jag kom ut 80, 80’an, där jobbade man mycket, mycket mer med 

detta, det var liksom haussat att det var väldigt bra. (Gunnel) 
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Anna-Lena belyser en annan aspekt av tidsfaktorn som påverkar hur hon involverar drama och 

teater i sin undervisning. Tidigare satte hon med sina klasser upp större föreställningar på 

skolans årliga julfest. Elever har också fått sätta upp egna musikaler där de skrivit sina egna 

texter. Numera gör hon inte det för att det inte finns utrymme för alla hem att engagera sig 

vilket Anna-Lena menar är en förutsättning.  

 
Man hade mer tid med sina barn för 25 år sedan. Det här att skicka hemläxa till barn att de 

ska lära sig något utantill, det kräver att det sitter någon där och lyssnar och håller i manus 

och hjälper dem. Det är inte så att folk hinner det längre. Nu är det fullt upp med att lära sig 

alla sångerna till ett lussetåg, jag prioriterar det. (Anna-Lena) 

 

Katrin belyser en aspekt som talar för att elever ska vara mer öppna till arbete som involverar 

ett fysiskt uttryck i det att det verkar mer tillåtet för pojkar att röra sig idag jämfört med tidigare. 

Katrin tror att det kan ha ett samband med att pojkar har tagit sig in på dansarenan i större 

utsträckning i och med streetdance och hiphopkulturen. 

 

  

Beskrivning av arbete med drama 

Syfte med drama i undervisningen varierar. Det handlar såväl om att vara språkutvecklande; att 

använda språket och öka läsförståelse genom att se och gestalta en text, som att våga stå inför 

publik, våga ta plats samt ta reda på vem ”jag” är. 

 
Samtliga informanter använder drama i språkutvecklande syfte, bland annat för att öka 

läsförståelsen, framför allt i samband med läsläxan. Pedagogerna skriver då antingen själva 

replikerna till läsläxan som eleverna får ta sig an i smågrupper, alternativt ges elever fria tyglar 

att gestalta det lästa. Anna-Lena beskriver hur eleverna får arbeta med metoden ”heta stolen” 

där eleverna tar roller som karaktärer från läsläxan och får svara på frågor från övriga elever. 

Samtliga upplever att de allra flesta elever tycker att det är ett bra arbetssätt och att 

läsförståelsen ökar när de själva får gestalta, bearbeta och reflektera över texten. Barnens 

positiva respons på dramaarbete lyfts i samtliga intervjuer och Katrin använder sig av, som hon 

själv uttrycker det ”dramatisk gestaltning” som en ingång för att fånga elevernas 

uppmärksamhet. Arbetet ser ut så att pedagogen har ett visst antal punkter som hon vill ska 

hinnas med under lektionen och utifrån det så involveras kropp, rytm, ljud och rörelse där det 

passar och i den mån elevernas intresse kvarhålls. Exempelvis kan det röra sig om att elever ska 

skriva egna rapptexter efter att ha lyssnat och dansat till en rapplåt. 

 

Petra ursäktar sig nästintill vid intervjuns start för att hon inte anser sig ha arbetat med drama i 

så stor utsträckning. Detta är samma pedagog som inte ser sig själv som någon som håller på 

med drama till skillnad från övriga tre informanter som identifierar sig som kroppsmänniskor 

och teaterapor. Flertalet tillfällen under intervjun konstaterar hon sedan att: 

 
Näe, ju mer vi pratar…det stämmer ju inte riktigt det jag säger för jag tycker ju att det är rätt 

roligt […] Det är väldigt kul när man sitter ner och pratar, alltså man säger att man inte gör 

så mycket och sen när man börjar prata, när man får frågor ställda till sig så inser man ju att 

det är en hel del. (Petra) 

 

Forumspel används aktivt av Anna-Lena i ett kritiskt frigörande perspektiv (Sternudd 2000).  

där målet är att medvetandegöra genom drama, skapa ett solidariskt samhälle och ge individen 

verktyg att frigöra sig från förtryck. Detta görs bland annat på SO-lektioner där elever får skriva 

ihop ett scenario kring vad för konflikter som skulle kunna uppstå under exempelvis stenåldern 
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och sedan spela upp scener för varandra. Sett till hur arbetet är utformat grundas denna sorts 

undervisning även i ett holistiskt lärandeperspektiv (Sternudd 2000). I vidare arbete ges 

åskådarna möjlighet att påverka det som sker i scenen och testa olika lösningar på hur ett 

förtryck kan brytas. Petra förklarar att drama används aktivt i konflikthantering genom rollspel 

för att ge elever utifrånperspektiv och en överblick i fråga om den egna upplevelsen. Då är det 

pedagoger som gestaltar och elever som fundera på alternativa lösningar på hur förtryck kan 

bemötas och hanteras. Såväl filminspelningar som gestaltning i realtid har förekommit.  

 
Som förra året då hade vi mycket konflikter på rasterna. Så då bestämde vi att vi går ut och 

gör så som man inte ska göra och så filmar vi så får barnen prata om hur vi skulle ha gjort 

istället.[…] Det blev bra diskussioner. (Petra) 

 

Till skillnad mot övrig undervisning menar Petra att hon tar ett steg tillbaka i arbetet med drama 

och låter i högre grad eleverna stå för görandet, samt att hon modellerar med sina egna uttryck 

”vi pratar om hur man kan ha inlevelse och då visar jag ju”. Informanter beskriver, att de i sin 

ledaroll använder mer fysiska uttryck i sitt arbete med drama. Anna-Lena lyfter vikten av att 

eleverna pratar med varandra i skapandet av små scener och rollspel. Vissa behöver mer 

stöttning än andra i samspelet och hon betonar att det är av största vikt att eleverna lyssnar, tar 

in varandras idéer och utvecklar dem tillsammans vilket kan ses som den form av peer 

scaffolding Amhag (2013) beskriver. Samtidigt som pedagogen beskrivs ta ett steg tillbaka 

krävs det enligt Katrin en högre närvaro för pedagogen för att kunna bejaka elevers input i 

arbetet. 

 

Mycket av den undervisning som informanterna beskriver äger rum i ett holistiskt lärande 

perspektiv (Sternudd 2000) där hela eleven engageras, kunskapandet upplevs och eleven lär sig 

genom drama. Att använda sig av drama som metod för att öka läsförståelsen är ett exempel på 

detta. Ordkunskap genom gestaltning som Anna-Lena beskriver är ett annat. Gunnel som 

involverar gestaltning så att elever får uppleva en näringskedja genom att eleven själv får 

föreställa en kanin som blir jagad av en rovfågel använder sig också av inlärning genom drama. 

Drama kan på detta sätt leda till insikt och används som Göthberg (2015) kallar det för 

hjälpgumma för svenskämnet. Katrin som fångar elevernas intresse genom att involvera 

gestaltning resonerar: 

 
Syftet är att de ska utvecklas inom det ämnet de hållet på med men ingången är att involvera 

det fysiska uttrycket” (Katrin)  

 

 

Gunnel, Petra och Anna-Lena använder sig av drama i syfte att utveckla elevers förmåga till 

konfliktlösning. Det kritiskt frigörande perspektivet (Sternudd 2000) syftar till att 

medvetandegöra genom drama vilket informanterna ämnar göra via rollspel och 

perspektivskifte. Anna-Lena och Petra beskriver att pedagoger i konfliktlösningssyfte även 

själva har satt ihop scener kring tematik som eleverna sedan får bemöta och ge olika förlag på 

hur förtrycket kan brytas. Ett aber som lyfts är att det kritiskt frigörande perspektivet kan vara 

svårarbetat i de yngre åldrarna där elever emellanåt kan ha svårigheter med att skilja på fiktion 

och verklighet.  

 
De här små, de känns liksom, att de…en del kan ha lite svårt med verklighet och då kan det 

komma lite för nära […] och plötsligt så känner de att de är mobbade. (Gunnel)  
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Att arbeta utifrån det personlighetsutvecklande perspektivet innebär att det är individens 

utveckling som står i fokus (Sternudd 2000). Gunnel resonerar kring skolans demokratiska 

uppdrag och förmedlar att skolans viktigaste uppgift är att ge elever en känsla av att de duger 

som de är, att de har en tillhörighet i gruppen. Drama är en metod som hon upplever minskar 

avståendet mellan såväl elev/elev, elev/lärare. Gunnel använder sig av positiv kroppskontakt i 

form av massage för att minska avståndet mellan barnen och främja ett tillåtande klimat där 

eleverna känner sig accepterade och kan acceptera sig själva. Gunnel menar att detta är en av 

dramaarbetets mest framstående styrkor. 

 
Och det tycker jag är det absolut viktigaste vi i skolan kan göra, ge dem en känsla av att jag 

är ok som jag är. Och då tycker jag att vi ska prata om de här mjuka delarna och det här 

att…ja, vi är en grupp tillsammans och vi är beroende av varandra[…] Sen brukar vi ju lägga 

till att vi har ju rörelse, vi har massage och de där sakerna också. Som också ska minska 

avståndet mellan oss så att säga. (Gunnel) 

 

Kroppens betydelse 

Samtliga informanter belyser vikten av att involvera såväl kropp som tanke i undervisning och 

menar att det ligger i barnens natur att engagera kroppen när de arbetar. Gunnel, Anna-Lena 

och Katrin identifierar sig själva som personer som använder kroppen som ett instrument för 

uttryck. Begrepp som ”teaterapa” och ”kroppenmänniska” nämns. Gunnel beskriver hur hon 

ser på betydelsen av att involvera hela eleven i undervisningen och att detta sedan leder till att 

elever lättare kan erinra sig vad de har engagerat sig i. 
 

Vissa barn är jätteduktiga och tar liksom in alla vägar, men en del barn har det…eller ja, alla 

barn behöver få in så att säga, kunskapen i kroppen på något sätt. Och ett sätt som de flesta 

barn tar in på, det är helt enkelt när man gör det med rörelse. (Gunnel)  

 

Gunnel tar som exempel när hon undervisar om näringskedjan och dess funktion. Eleverna får 

då ta roller som exempelvis växt, kanin och rovfågel som de gestaltar. Dramaarbetet möter upp 

elevers rörelsebehov och ökar elevers kroppsmedvetenhet genom att involvera kroppen som ett 

instrument för uttryck, samt införlivar kunskap i elevernas kroppar.  
 

Alltså det här att bli medveten om sin kropp, att veta att man har en kropp, att bli medveten 

om hur man använder den och sådär. Och då är, för jag menar drama är ju, jag menar det är 

ju så enkelt att säga -Hur visar du det?” (Gunnel) 

 

Katrin beskriver hur hon i skolan var helt ointresserad och inte alls förstod poängen med att 

läsa. Författare som Dante och Homeros var rena grekiskan för henne fram till att hon själv 

började arbeta som statist på en teater där hon agerade, bland annat i ett grekiskt drama. Där 

och då beskriver Katrin att hon började förstå text. Läsförståelsen ökade i samband med att hon 

fick använda sin kropp som ett instrument för att uttrycka texten. Katrin beskriver gestaltning 

som ”en ingång till litteratur” som hon ser fungerar även för elever i lågstadiet. Här ser Katrin 

sitt primära bidrag i att arbeta som pedagog, att involvera det fysiska uttrycket i undervisning. 

Unga elevers ovana att arbeta med kroppens uttryck ser Katrin som problematiskt och är något 

som hon vill se förändras. Elever ställer sig inte sällan frågande till att engagera sina kroppar 

då de exempelvis ombeds ställa sig upp och gunga i takt genom att böja på knäna. Katrin menar 

att det i ifrågasättandet ligger en bakomliggande lust att delta med reservationen för om det 

verkligen är ok i sammanhanget.  

 
Min ingång till att vara människa det handlar ju om att jag måste ha en medveten kropp, att jag måste 

vara medveten om min kropp som instrument. (Katrin) 
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Gunnel beskriver involvering av kropp i undervisning som en inkluderande faktor i det 

avseendet att det erbjuds olika vägar in till barnen när hela kroppen engageras och att elever lär 

sig av ”att få in kunskapen i kroppen”. Gunnel belyser vikten av att elever blir medvetna om 

hur de uttrycker sig med såväl ord som kroppsspråk och att det i det finns utrymme för att 

utveckla sin kommunikativa förmåga. Vidare tar Gunnel upp det motsatsförhållande mellan 

kropp och intellekt som hon upplever finns och att tonvikten i styrdokumenten leder till att 

fokus lätt hamnar på intellekt.  

 
Jag ser ju att det finns ett motsatsförhållande.[…]Jag har jättesvårt att hitta något egentligt 

stöd för att göra det jag vill göra eftersom det är så himla mycket av det teoretiska som den 

här läroplanen står för.  

 

Gunnel menar att arbetet ska syfta till att låta barnen formas som en enhet. Katrin berättar att 

hon för att förstå behöver ha tillgång till sin kropp, att hon inte bara kan få in ”saker och ting 

genom hjärnan”. Den sittande traditionen i skolan härleder Katrin tillbaka till munkarnas 

tradition. Hon menar att det lever kvar som ett avlägset ideal och är sinnebilden för den lärde 

som förkovrar sig med näsan ner i boken, leder en asketisk livsföring som skiljer på ande och 

kött.  

 

Vikten av variation berörs av Petra som menar att så många sinnen som möjligt ska involveras 

i undervisning. Samtidigt beskriver hon att hon ser mönster i att ju äldre barnen blir desto mer 

stillasittanden blir det. I arbetslaget har det resonerats kring det faktum att i arbete med en 

årskurs 1 planeras det in variation och rörelse för att eleverna ska fungera. Men ju äldre barnen 

blir, desto lättare har de att sitta still och då anpassas planeringen utefter det oavsett vikten av 

att involvera flera sinnen i undervisningen. Det är snarare förmåga än behov som styr.  

 

Lektioner som varvas med gestaltning och rörelse erbjuder enligt Katrin tillfällen för sittande 

arbete som reflektion och dylikt. Katrin beskriver det som att eleverna ska ledas in till ett nytt 

moment vid rätt tillfälle. Finns det då en uppgift som hör samman med helheten och känns 

meningsfull för eleven så brukar det inte innebära bekymmer att arbeta sittandes efter att ha rört 

sig runt i klassrummet. Här krävs det enligt Katrin en närvarande pedagog som är uppmärksam 

på när elever är mogna att gå vidare i processen.  

 

Sammanfattning av resultat 

Informanterna väljer att arbeta med drama trots bristande tid och upplevt tunt stöd i 

styrdokumenten. Eget intresse och positiv respons från elever uppges vara de främst bidragande 

faktorerna. Övriga gynnande förutsättningar för arbete med drama uppges vara rymliga lokaler, 

stöttning och intresse bland kollegor, erfarenhet från lärarutbildningar och fortbildning. Hinder 

uppges ligga i ett fåtal elevers negativa respons, höga ämneskrav som kräver ämnesspecifik 

undervisning samt att skapande arbete innefattar ett ”rörligare” klassrum vilket upplevs 

stimmigt, främst av pedagoger. 

 

Informanters arbete med drama handlar om såväl gruppstärkande övningar, gestaltning av 

läsläxa för ökad läsförståelse som forumspel. Rollspel och gestaltning är vanligt förekommande 

i såväl arbete med ord för att förkroppsliga upplevelsen och öka förståelsen. Gällande kroppens 

betydelse belyser samtliga informanter vikten av att involvera kroppen för en inkluderade 

undervisning.  Att stärka medvetenheten om de egna fysiska uttrycken lyfts som en 

grundläggande förutsättning för utveckling av den kommunikativa förmågan för såväl elev som 
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pedagog. Tre av fyra tillämpningsområden från Sternudds (2000) avhandling ses representerade 

i hur arbete med drama som metod tar sig uttryck; det konstpedagogiska perspektivet som syftar 

till att utveckla drama som konstform framträder inte. Fokus ligger på att lära genom drama i 

det holistiskt lärande perspektivet, att medvetandegöra i det kritiskt frigörande perspektivet 

samt utveckling av individer i det personlighetsutvecklande perspektivet.  

 

Resultatdiskussion 

 

Villkor för drama 

Informanterna i studien beskriver i likhet med Toivanen et.al (2012) tre framstående faktorer 

som påverkar arbete med drama: pedagogens insats, gruppen samt yttre aspekter som tid och 

lokal. Den främst bidragande faktorn till att informanterna arbetar med drama i undervisning 

beskrivs som den egna lusten till, och tron på drama som metod. Toivanen & Kaasinen (2013) 

visar på utmaningen i att undervisa interaktivt och kreativt. Toivanen et.al (2012) menar att 

arbete med drama främjas av att lärarutbildningar innefattar drama. Katrin, Gunnel och Anna-

Lena menar själva att erfarenheten av drama i lärarutbildningen har utgjort en god grund att 

arbeta utifrån. Informanternas tankar kring lokalens funktion går i linje med Toivanen et. al 

tankar som ser lokalen som en bidragande men icke avgörande faktor gällande hur och om 

drama som metod lyckas.  

 

Sternudd (2000) beskriver hur vikten av att involvera drama i undervisning tagit sig uttryck i 

styrdokument över tid och belyser en avtagande trend. Studiens informanter ger en liknande 

bild där de upplever bristande stöd i gällande styrdokument satt i relation till hur det såg ut när 

de var nyutexaminerade.  

 

Den positiva respons på drama i undervisning som beskrivs av samtliga informanter går i linje 

med Vygotskijs ([1930] 1995) tankar kring att det ligger i barnets natur att åskådliggöra genom 

ett fysiskt uttryck som involverar fantasi och skapande. Barns fantasi är enligt Vygotskij 

([1930]1995) motorisk till sin natur och skapande verksamhet gynnas av att kroppen involveras 

som verktyg för mediering. Katrin resonerar kring att den egna entusiasmen hon upplever kring 

arbete med drama smittar av sig på barnen. Toivanen, Antikainena & Ruismäki (2012) belyser 

att dramaarbete gynnas av engagemang, lekfullhet och en nyfiken närvaro från pedagogens sida. 

Katrin identifierar sig som att det ligger i hennes natur att åskådliggöra genom fysiska uttryck. 

Likväl som Vygotskijs ([1930]1995) resonemang kring att gestaltning gynnar barns inlärning 

med fantasins motoriska natur i åtanke, så kan det tänkas vara gällande för såväl stora som små; 

det som ligger oss nära bäddar för positiv respons.   

 

Den tysta läsningen som av Elam och Widhe (2015) beskrivs som ett sätt att skapa ro och 

hantera ljud och rörelser i klassrummet kan ses ha sin motpol i att närma sig en text med drama 

som metod. Samtliga informanter vittnar om att drama som metod för ökad läsförståelse både 

tar plats och låter. Pedagogen behöver påminna sig själv om syftet med lektionen, exempelvis 

att nå förståelse genom upplevelser med kroppen som verktyg, för att inte hamna i en hyssjande 

ledarroll. Pedagogen kan ha ondare av ”stimmet” än elever som är mitt uppe i ett skapande. 

Selander (2009) menar att nyttan med estetiska lärprocesser är att görandet medför upplevelser 

som i sin tur ligger till grund för förståelse. I interaktion skapar elever tecken för sin förståelse 

och idéer formas, bearbetas, förkastas eller utvecklas (s.212). Samtliga informanter är överens 

om att detta är ett arbete som kräver att barnen interagerar med varandra vilket medför ljud och 

rörelse i klassrummet. Den socialt interaktiva modellen som i den svenska skolan är rådande i 
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teorin (Elam och Widhe 2015) går i linje med att arbeta med drama som metod för ökad 

läsförståelse.  

 

 

Toivanen och Kaasinens (2013) beskrivning av lärarens roll i dramaundervisning stämmer väl 

överens med hur informanterna själva upplever sin egen funktion i dramaundervisning, framför 

allt de som har tidigare erfarenhet av drama från sin utbildning. Precis som Katrin lyfter så 

nämns pedagogens närvaro som en viktig aspekt likväl som Anna- Lenas tankar kring vikten 

av en god relation till din klass. Samtliga informanter använder sig i linje med Toivanen och 

Kaasinens (2013) tankar kring hur ett gynnsamt arbete med drama ser ut, av röst och en 

engagerad kropp som medel för att engagera, inspirera och uppmuntra elever till att själva 

engagera hela sig i dramaarbetet. Informanterna använder sig av sina kroppar som medierande 

verktyg. Kroppen används av pedagogerna som ett medel för att förstå och tolka omvärlden, 

koppling ses här med Vygotskij (se Säljö 2010) som ställde sig kritisk till att skilja teoretiska 

från praktiska färdigheter och förespråkade att engagera såväl kropp som tanke i lärprocesser.  

 

Lärande genom drama 

Gunnel, Katrin och Anna-Lena som i sin utbildning har kommit i kontakt med drama menar att 

när de genomför undervisning i drama utgår de från en mindre strukturerad planering än när de 

undervisar i exempelvis matematik. Toivanen och Kaasinen (2013) menar att pedagogens roll 

i drama ska vara av stödjande art och underlätta elevens arbete. Ju mer erfarenhet av arbete med 

drama desto säkrare känner sig informanterna i att leda lektioner som i sin struktur lämnar plats 

för elevers eget skapande. Liknande processer beskrivs av Toivanen, Antikainena & Ruismäkis 

(2011) som menar att drama bör ingå i lärarutbildningen för ökad kvalité på arbete med drama. 

Samband ses med Deweys ([1916]1999) tankar gällande den ideala pedagogen som förmår 

möta eleven där den där och införliva dess tankar och idéer i undervisningen. Sociokulturella 

perspektivets teori angående proximala utvecklingszonen går även i linje med ovanstående 

tankar, en flexibel mottaglig pedagog har förutsättning att leda barnet i den riktning som är 

givande.  

 

Att som pedagog involvera fysiska uttryck kan ses som en form av scaffolding som ska verka 

som temporär stödstruktur och kan beskrivas som det en lärare kan använda sig av för att 

underlätta elevers lärande (Säljö 2010). Amhag (2013) utvecklar begreppet till peer scaffolding 

och menar att det inte nödvändigtvis är den mer kompetente vuxna som leder elever in i 

proximala utvecklingszonen. Samtliga informanter beskriver hur arbete med drama måste låta 

och ta plats för att ge utrymme åt elevers idéer och tankar, i sociokulturell anda sker lärande i 

interaktion (ibid). Peer scaffolding som är synligt i drama genom dialog, reflektion och 

gemensam problemlösning innebär att eleverna själva utgör stödstruktur för varandra och för 

arbetet framåt. Informanterna beskriver att eleven i arbete med drama i hög grad själva står för 

görandet och eleverna agerar aktiva i lärandet vilket förespråkas av såväl Vygotskij (se Säljö 

2010) som Key (1900[1995]) och Dewey ([1916]1999). Att aktivt arbeta med kommunikation 

kan främja gruppens utveckling mot ett öppet klimat där feedback tas och ges vilket 

kännetecknar högpresterande grupper (Hwang & Nilsson 2014). 

 

Det dramapedagogiska perspektiv som är synligt i informanternas undervisning är främst det 

holistiskt lärande perspektivet (Sternudd 2000) som innebär att elever lär sig genom drama. Här 

ser vi det som Göthberg (2015) beskriver som drama som hjälpgumma, elever ska lära sig något 

ämnesrelaterat med drama som ett verktyg för förståelse och insikt. Insamlad data beskriver hur 

syftet är att eleven ska utvecklas inom svenskämnet och att ingången är att involvera det fysiska 
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uttrycket. Drama som hjälpgumma har likheter med scaffolding i det avseendet att drama som 

metod utgör en stödstruktur för inlärning. Informanterna lyfter att elever får en djupare 

förståelse för det lästa när hela eleven engageras och Göthberg (2015) menar att det grundar sig 

i att drama erbjuder meningsskapande utifrån semiotiska resurser som ligger utanför det verbala 

uttrycket. Textens uttryck breddas till att innefatta exempelvis röst, kropp och rum; eleven ges 

möjlighet att förnimma texten när många sinnen stimuleras. Forskning visar direkta samband 

mellan arbete med drama och ökad verbal förmåga (Podlozny 2000; Göthberg 2015). Studien 

Art for art´s sake (Winner, E et.al 2013) belyser att drama är den estetiska lärprocess som 

bevisligen har effekt på färdigheter utanför den direkta konstformen. Drama som hjälpgumma 

fungerar men utesluter inte att drama har ett värde i sig; det är mer än kommunikationen som 

utvecklas.  

 

Deweys ([1916]1999) tankar kring att undervisning ska sträva efter att ge barnen insikter som 

verkar förberedande för ett aktivt samhällsliv överensstämmer med att undervisa genom det 

kritiskt frigörande perspektivet (Sternudd 2000). Gunnel och Anna-Lena menar att denna 

sortens undervisning används med viss reservation inom de yngre åldrarnas på grund av 

bristande förmåga att särskilja fiktion från verklighet. Formen de specifikt talar om är 

forumspel. Vygotskij ([1930]1995) menar att vår förmåga till fantasi är avgörande för hur vi 

förmår orientera oss i världen; fantasi och verklighet har således ett nära samspel och är 

beroende av varandra. Petra beskriver hur hon har använt sig av forumspel i de lägre åldrarna 

och att det gett elever möjlighet nå insikt kring såväl sitt eget som andras agerande, samt att 

konflikter kan ha flera lösningar. Enligt Dewey ([1916 1999) sker ett lärande när vi möter ett 

problem och hanterar det, vilket kan sägas vara en beskrivning av forumspel som innebär att 

elever söker flertalet lösningar på förtryck.    

 

En aspekt som insamlad data belyser, likväl som Toivannen & Kaasinen (2013) är att en god 

relation till elever är av vikt för ett gott samspel. I ledandet av interaktiva lektioner är det en 

fördel med goda relationer emellan såväl elev/lärare som elev/elev så det i ett så tidigt skede 

som möjligt uppmärksammas om exempelvis en gestaltad kränkning tas emot som en reell 

sådan. Koppling ses här med Vygotskijs (se Säljö 2010) teorier kring proximala 

utvecklingszonen; den mer kompetente ser var individen är på väg och vad som är nästa steg i 

dennes inlärningsprocess. Med andra ord är goda relationer gynnsamt för att som pedagog se 

om gruppen/individen är mottaglig för exempelvis forumspel som metod för konflikthantering.  

  

Informanter beskriver reflektion som en central del av dramaarbetet där elever bejakar, 

utvecklar och resonerar såväl sina egna som varandras idéer. Dewey (se Säljö 2010) menar att 

praktiska handlingar inte är görbara utan reflektion. Reflektion beskrivs vidare som en 

grundläggande faktor för insikt hos elever (ss. 175-180).   

 

 

Kroppens betydelse 

Kroppens betydelse som ett verktyg för uttryck och meningsskapande i 

undervisningssammanhang har i ett historiskt perspektiv undervärderats enligt Elam och Widhe 

(2015). Informanterna i föreliggande studie vittnar om att ju äldre barn blir desto mer förväntas 

de sitta still i sina bänkar, trots att elevers stora rörelsebehov är väl känt.  

 

Elam och Widhe (2015) lyfter problematiken kring den traditionella dualistiska världsbild som 

lever kvar och sätter sin prägel på undervisning, specifikt läsundervisning. Som nämnt så 

används inte sällan den tysta läsningen som ett sätt att hantera växande barngrupper och skapa 
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arbetsro (ibid). Föreliggande texts informanter beskriver hur elever kan vara svåra att ”få ner” 

efter undervisning som involverar röst och rörelse. Det beskrivs även hur elever ställer sig 

frågande till huruvida det är tillåtet att arbeta med kroppen som uttrycksmedel i klassrumsmiljö 

och att många elever är ovana att arbeta med kroppen som medierande verktyg; detta trots att 

det enligt Vygotskij ([1930]1995) ligger i barnets natur. Samtidigt vittnar samtliga informanter 

om elevers stora behov att få röra på sig och den positiva respons som följer arbete som 

involverar hela eleven. Elam och Widhe (2015) ifrågasätter likväl som insamlad data hur det 

sociokulturella klimat som ska vara rådande i dagens skola går ihop med att kroppens betydelse 

i undervisning nedvärderas och underskattas. Föreliggande studies informanter kan tyckas ligga 

i framkant vad gäller förkroppsligad litteraturläsning som undervisningsform. Vidare ses 

koppling mellan Elam och Widhes (2015) tankar kring att kroppen som betydelsefull för 

lärandet bör ges utrymme i lärarutbildningen. Detta förespråkas även av Toivanen et.al 2012). 

 

Ska vi möta barnen i deras egna livsvärldar och motivera genom att skapa en kontext så kan det 

vara en god idé vara att utgå från barnets egen arena Vygotskij (se Säljö 2010). Key 

([1900]1995) menar att ingång till barn bäst sker genom att involvera kroppen. Lystrar vi till 

studiens informanter, Vygotskij ([1930]1995), Elam och Widhe (2015), Göthberg (2015), Key 

([1900]1995) så är en väg att gå att involvera kroppens uttryck och betrakta barnet som en 

helhet där såväl känsla som tanke och kropp behöver uttrycka sig för ett fullödigt lärande.  

 

Metod-diskussion 

I sökandet efter informanter eftersöktes ett så representativt urval som möjligt. De fyra 

informanter som är intervjuade skiljer sig åt i ålder men inte kön. Huruvida fyra kvinnliga 

informanter är representativa för kategorin lärare i årskurs F-3 som väljer att arbeta med drama 

som metod har jag inget svar på. Kvinnor är överrepresenterade inom grundläraryrket och då 

framförallt i lågstadiet. Hur som så var det dessa fyra som fanns att tillgå, det kanske är talande.  

 
Allteftersom arbetet fortskred upplevdes det som intervjutekniken utvecklades då frågornas 

utformning förbättrades och deras relevans ökade. Efter varje intervjutillfälle transkriberades 

intervjun vilket bidrog till en översikt av insamlat material redan i ett tidigt skede. Denna 

översikt innebar en förfinad intervjuguide och de befintliga frågeområdenas relevans 

framträdde. Intervjuguiden blev mer bekant ju fler intervjuer som utfördes vilket medverkade 

till att jag som intervjuare lättare kunde röra mig mellan de olika frågeområdena och ett flyt 

infann sig. En informant beskrev intervjutillfället som en möjlighet att överskåda de egna 

metoderna och kom till insikt om att hon hade mer erfarenhet än hon först var medveten om 

gällande arbete med drama som metod.  

 

I analysarbetet var det till god hjälp att handledaren delade med sig av sitt utifrånperspektiv och 

belyste områden som resulterade i de huvudkategorier som syns i resultatpresentationen. 

Undertecknad har ett stort intresse gällande drama som metod och finner det mesta intressant, 

det var därför av godo att få hjälp med att sålla resultatet.  
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Didaktiska konsekvenser 

Studiens informanter belyser att ledare i klassrummet önskar ett visst mått av kontroll, vissa 

mer än andra. Arbete med drama låter och syns, något många upplever besvärligt. Pedagogen 

behöver fokusera på lektionens syfte och väga in huruvida stimmet är en del av lärandet och 

därför av godo. Rörelse ligger i barnens natur (Elam & Widhe 2015) och kan därför vara 

fruktbar att involvera i undervisning. Den dualistiska världssynen är en kvarleva som rimmar 

illa med sociokulturella lärperspektivet som ska vara rådande i skolan (Ibid). Elevers 

rörelsebehov behöver mättas istället för att undertryckas. Då elever är ovana vid undervisning 

som involverar kropp och röst som medierade verktyg kan det vara problematiskt att delta. 

Undervisningen bör därför så tidigt som möjliggöra engagemang av hela barnet för att skapa 

ett så inkluderande klassrum som möjligt.   

 

För en så givande dramainsats som möjligt bör pedagoger släppa strikt planerade 

lektionsplaneringar, följa barnens infall och idéer för att göra elever delaktiga undervisningen. 

Fokus ska ligga på eleven kreativitet och lyfta fram att deras tankar är intressanta och värda att 

arbeta vidare utifrån (Toivanen & Kaasinen 2013). En pedagog med erfarenhet av att arbeta 

med drama har goda förutsättningar att leda interaktiva och kreativa lektioner vilket förespråkar 

att blivande lärare får möta drama redan i sin utbildning.  

 

Föreliggande studies insamlade data visar att drama främst tillämpas som hjälpgumma, begrepp 

som gruppdynamik och grupprocesser nämns sällan. Drama har ett värde i sig utan att agera 

hjälpgumma åt specifika skolämnen (Winner et.al 2013; Göthberg 2015). Dramats fulla 

potential bör tas till vara sett till hur det exempelvis ur ett gruppsykologiskt perspektiv kan 

stärka gruppen och främja ett öppet klimat likväl som de faktiska kommunikativa förmågorna. 

Sett till Wheelands modell för grupputveckling med fyra generella faser kan drama främja 

arbetet gällande gruppens utveckling från uppstart mot en högpresterande grupp. En 

högpresterande grupp som kännetecknas av gott samarbete gör inte sig själv (Hwang & Nilsson 

2014), här kan drama vara en metod som verkar för utveckling av aktiva samhällsmedborgare. 

Styrdokumenten innefattar, utöver målen att nå specifika ämneskrav, ett demokratiskt uppdrag 

som kan främjas av drama. Drama har ett värde i sig.  

 

Drama som konflikthantering bör användas medvetet och en aning aktsamt för att undvika 

motsatt effekt i arbete med elever i årskurs F-3. God relation till gruppen, en medveten närvaro 

hos pedagogen och fokus på de grupprocesser som är under pågående förebygger att hamna i 

ett konstruerat förtryck som upplevs reellt. Samtidigt kan insamlad data sättas i relation till 

Magister Forslunds uttalande från sent 1800-tal (se Hagnell 1983) där han bland annat menade 

att barn inte har förmågan att skilja det uppdiktade från sanningen och därför riskerar att hamna 

i en för tidig mognad i möte med teater. Det kan diskuteras hur långt framskriden utvecklingen 

är. Är det farligt för barnet att känna? Och även om barnet sätter sig in i situationen så att 

känslorna blir ”sanna” i stunden så innebär kanske inte det att barnet inte förmår distansera sig 

till upplevelsen i efterhand, exempelvis i ett reflektionsarbete. Det här är ett område värt att titta 

närmare på. Är det farligt att uppleva lärsituationen eller är det rent av något som bör 

eftersträvas för insikt.  

 

Forskning som berör drama i undervisning utgör en mycket liten del av de undersökningar som 

görs inom det pedagogiska fältet (Österlind 2009). Sett till föreliggande studies informanter, 

samt aktuell forsknings (Winner et.al 2013; Göthberg 2015; Podlozny 2000) vittnesmål om 

fördelar med drama i svenskundervisning kan vidare forskning på området vara av godo.   
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