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Sammanfattning 
 

Inledning 

Läroplanen säger att drama ska vara en del av alla elevers skolgång men drama är inget eget 

ämne eftersom det saknar kursplan. Detta gör att drama måste vävas in som arbetsmetod i 

skolans övriga ämnen. När och hur detta görs är upp till den enskilda skolan och läraren att 

avgöra. Detta leder till att lärare använder sig av drama i olika stor utsträckning och på olika 

sätt. I detta arbete presenteras några lärares erfarenheter av att använda drama i sin 

svenskundervisning. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter några lärare i årskurs 4-6 har av att 

använda sig av drama i sin svenskundervisning. Följande frågeställningar preciserar detta 

syfte: 

 

 Vilka skäl anger lärarna till att de använder drama? 

 Hur beskriver lärarna att de arbetar med drama? 

 Vilka effekter ser lärarna att drama ger? 

 

Metod 

Arbetet består av en kvalitativ studie som baseras på fem semistrukturerade intervjuer av 

svensklärare i årskurserna 4-6.  

 

Resultat  
Studien visar att böcker och internet fungerar som inspirationskälla när lärarna använder 

drama. Anledningar till att de använder drama är att det är roligt men också för att det leder 

till ett brett och varierat lärande. Tidsbrist och att drama kan kännas ostrukturerat och vara 

svårt att bedöma är anledningar till att lärarna väljer bort drama som arbetsmetod. Lärarna 

arbetar med drama i olika stor utsträckning och på olika sätt. De arbetssätt som de lyfter är 

teater, charader, debatt, dramaövningar, talövningar och forumspel. Genom drama menar 

lärarna att eleverna tränar samarbete och kommunikation. Lärarna säger att drama kan leda till 

större lärande och delaktighet hos eleverna men att det framförallt hjälper eleverna att våga 

stå inför och tala till större grupper.  
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INLEDNING 
Skolan idag förväntas inte enbart lära ut kunskap utan även sådant som empati och 

ansvarstagande till eleverna. Framtidens samhälle frågar efter studenter som kan samarbeta 

med andra och lösa problem på kreativa sätt. Forskning pekar på att drama är en arbetsmetod 

som kan utveckla dessa kompetenser hos eleverna i skolan. Att integrera drama i 

undervisningen är inte bara en frivillig arbetsmetod. Enligt Läroplanen (Skolverket 2015) ska 

drama vara en del av varje elevs skolgång men eftersom drama inte är ett eget ämne krävs det 

att lärare integrera det som en arbetsmetod i de övriga ämnena. Detta kan dock bli 

problematiskt eftersom alla lärare inte besitter den kompetens som krävs för att integrera 

drama i skolan på ett för eleverna utvecklande sätt. En följd kan bli att lärare delvis eller helt 

avstår från att använda sig av drama i sin undervisning. Detta trots att forskning visar att 

drama kan ge positiva effekter så som större förståelse och ökad delaktighet bland eleverna. 

 

En stor och viktig effekt av drama är att det skapar förutsättningar för kommunikation. När vi 

kommunicerar använder vi inte bara det talade språket, även ansiktsuttryck, kroppshållning 

och gester är viktiga aspekter. Genom att ta in drama som ett komplement i 

språkundervisningen aktiverar läraren elevernas språk och levandegör det. Även om drama 

kan vävas in i de flesta ämnen har denna undersökning avgränsats till att fokusera på 

svenskundervisningen där språk och kommunikation är centralt. För min egen del är drama ett 

kreativt arbetssätt som jag anser kan öppna upp för ett lustfyllt och engagerande lärande. Mitt 

eget intresse för drama och de positiva effekter jag upplevt av att delta i olika dramaaktiviteter 

har gjort mig intresserad av att se närmare på hur lärare ute i skolorna tänker kring drama i sin 

svenskundervisning.  

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter några lärare i årskurs 4-6 har av att 

använda sig av drama i sin svenskundervisning. Följande frågeställningar preciserar detta 

syfte: 

 

 Vilka skäl anger lärarna till att de använder drama? 

 Hur beskriver lärarna att de arbetar med drama? 

 Vilka effekter ser lärarna att drama ger?  
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BAKGRUND 
Med utgångspunkt i undersökningens syfte och frågeställningar presenteras i detta kapitel 

tidigare forskning och annan relevant litteratur. Kapitlet är tänkt att ge en övergripande bild av 

vad drama är och varför och hur drama kan användas i skolan. De källor som använts är 

kritiskt granskade och har valts ut för att de anses relevanta för undersökningen. Inledningsvis 

förklaras vad som menas med drama. Därefter beskrivs skillnaden på dramatisering och 

processdrama. Sedan följer ett avsnitt om hur och vart drama benämns i läroplanen. Slutligen 

kommer ett avsnitt som fokuserar på drama i undervisningen. 

Vad är drama 

Drama kommer från grekiskans ord för handling medan teater betyder skådeplats (Lange 

2003, s.5) Rasmusson och Erberth (2008, s.161) utvecklar detta vidare genom att skriva att 

teater är när deltagarna förbereder en föreställning som de sedan spelar upp för personer 

utanför gruppen. I drama, menar Wagner (1998, s.5) är det istället processen som är det 

viktiga. Freeman, Sullivan och Fulton (2003, s.131) förklarar att dramaövningar har som syfte 

att utveckla deltagarna inte att leda till ett framförande för publik. Drama är alltid mer eller 

mindre improviserat och utgår från en berättelse eller en situation där deltagarna skapar 

historien och karaktärerna tillsammans. Ofta finns en ledare som styr övningarna och hjälper 

deltagarna att reflektera över dem. Rollspel, det vill säga att ta på sig rollen av någon/något 

annat än sig själv är enligt Wagner (1998, s.4) centralt i alla former av dramaaktiviteter. I 

denna undersökning är det drama, inte teater som är centralt. 

 

Rasmusson och Erberth (2008, s.28) lyfter de definitioner av drama som togs fram av 

dramapedagoger under ett seminarium i Storvik 1977 och som fortfarande används för att 

förklara begreppet drama. De punkter som togs fram är följande: 

 
DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform.  

DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer, och andra 

teaterformer.  

DRAMA är ett skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet.  

DRAMA är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor.  

DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande.  

DRAMA tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen 

och sociala verklighet.  

DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap.  

DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället.  

(Rasmusson & Erberth 2008, s.28) 

 

I och med denna definition blir det tydligt att drama bygger på både estetik och pedagogik. 

Rasmusson och Erberth (2008, ss.28-29) lyfter även frågan om drama är ett ämne eller en 

metod och konstaterade att det kan vara både och, vilket speglas i dagens skolor. Drama kan 

dels vara ett valbart ämne på grundskolor som erbjuder detta men det kan också vara ett 

arbetssätt som vävs in i andra obligatoriska ämnen så som svenska. Enligt Sternudd (2000, 

s.34) är dramaaktiviteter när vi tillsammans med andra och med stöd av en pedagogisk ledare 

skapar fiktiva situationer där vi tar på oss rollen av någon annan än oss själva. Dessa fiktiva 

situationer skapas inom oss genom vår fantasi och förstärks av att vi agerar tillsammans. I 

dessa situationer använder vi oss av både verbal och ickeverbal kommunikation för att 

levandegöra tankar, begrepp och känslor. Genom att kommunicera med varandra i fiktiva 

situationer kan vi undersöka olika medmänskliga situationer och öppna upp för reflektion och 

lärande. Sternudd avslutar sin beskrivning med att konstatera att drama är en processinriktad 

aktivitet vilket även Wagner (1998, s.5) och Rasmusson och Erberth (2008, s.28) lyfter. 
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Dramatisering och processdrama 

Freeman, Sullivan och Fulton (2003, s.131) lyfter att det finns en mängd olika begrepp för 

drama som används i skolan och att dessa begrepp kan spegla olika former av drama. I denna 

undersökning lyfts Sæbøs (2009, 2011) beskrivning av dramatisering och processdrama för att 

påvisa att det finns olika former av dramaanvändande som i sin tur kan ge olika stora effekter 

på elevernas lärande. Sæbø är professor i drama vid Universitetet i Stavanger och har bland 

annat undersökt hur drama används i skolan. Hon delar in drama som används i 

undervisningen i två huvudkategorier, dramatisering och processdrama. Begreppet 

processdrama grundades av Dorothy Heathcote i mitten av 1900-talet (Sæbø 2011 s.100). 

Dramatiseringen har enligt Sæbø (2011, s.103) sina rötter i den romantiska föreställningen 

som lyfts av Rousseau (1978) och som säger att läraren ska ingripa så lite som möjligt för att 

barnets medfödda kreativa förmåga ska får utvecklas fritt. 

 

Sæbø (2009, s.282) menar att de två genrerna dramatisering och processdrama skiljer sig åt 

både på ett pedagogiskt och ett didaktiskt plan. De kan båda leda till en aktiv och kreativ 

inlärningsprocess men detta är svårare att uppnå genom dramatisering där fokus ligger på att 

reproducera och återskapa. Sæbø (2009, s.290) förklarar att vid dramatisering lämnas ofta 

ansvaret att strukturera och planera till eleverna. Lärarens ansvar blir att starta upp arbetet, 

organisera eleverna och avsluta lektionen. Detta leder till en undervisning där eleverna arbetar 

på egen hand, oftast i mindre grupper och slutligen redovisar resultatet av arbetet. I detta 

arbetssätt har läraren ett begränsat inflytande på inlärningsprocessen. Vid processdrama sker 

undervisningen enligt Sæbø (2009, s.290) istället i helklass och består av flera kortare 

sekvenser med varierande aktiviteter. Lärare och elever interagerar med varandra vilket ger 

läraren möjlighet att aktivt guida eleverna under hela inlärningsprocessen. Genom 

processdrama får eleverna en större möjlighet att skapa på en kreativ och konstruktivistisk 

nivå. Denna beskrivning av processdrama återfinns även i Bowell och Heap (2001) och 

Bolton (2008). Sæbø (2009, s.282) menar att vilken genre av drama som lärarna väljer att 

använda är relaterat till deras kreativa och didaktiska kompetenser samt vilka anledningar de 

har för att använda drama i undervisningen.  

 

Sæbø (2009, ss.287-288) skriver att lärare som använder processorienterade dramametoder 

inkluderar elevernas föreställningar och kreativitet i inlärningsprocessen på ett medvetet sätt. 

Genom processdrama kan lärare sammanlänka elevernas värld med det aktuella 

ämnesområdet vilket är ett måste för att involvera eleverna i inlärningsprocessen. Elever som 

arbetar med dramatisering utan tydlig styrning av lärare drar i mycket liten utsträckning 

paralleller mellan sin egen värld och det aktuella ämnesområdet. När eleverna själva får 

ansvaret att strukturera och planera dramatiseringen utvecklas inte deras kompetenser inom 

drama. Tvärtom menar Sæbø (2009, s.289) att läraren har störst möjlighet att skapa ett 

gemensamt lärande via drama om hen själv strukturerar upp lektionen istället för att lägga 

ansvaret på eleverna. Om läraren dessutom iklär sig en roll, vilket är vanligt i processdrama 

kan hen planera ramarna för dramat och påverka interaktionen mellan elevernas roller. Detta 

kan i sin tur påverka elevernas deltagande i inlärningsprocessen och utmanar deras 

resonemang och tankar. Att eleverna får utmaningar när de arbetar med drama är viktigt. 

Rasmusson och Erberth (2008, ss.48) menar att kreativitet kräver ett visst mått av utmaningar 

och krav. Om eleverna får ramar att förhålla sig till och som utmanar dem på en lagom nivå 

ökar kvalitén på deras skapande jämfört med om arbetet vore helt kravlöst.   
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Drama i läroplanen 

I dagens läroplan (Skolverket 2015) finns det egna kursplaner för de estetiska ämnena bild, 

musik och slöjd. Dans och teater/drama har däremot ingen egen kursplan. Dansen ligger som 

en del av idrott och hälsa och nämns bland annat i det centrala innehållet. Drama nämns också 

i läroplanen men har inte en lika tydlig koppling till något annat ämne. I första delen av 

läroplanen (Skolverket 2015, s.10) under rubriken skolans uppdrag står det att elever ska få 

uttrycka och uppleva kunskaper på olika sätt, bland annat genom drama och gestaltning. 

Vidare står att elever ska utveckla och tillägna sig en förmåga till eget skapande. I den andra 

delen av läroplanen (Skolverket 2015, ss.13-14) står det att det är skolans ansvar att varje elev 

efter att ha gått igenom grundskolan kan både använda och ta del av olika uttrycksformer, där 

ibland drama. Drama ska alltså vara en del av undervisningen i den svenska grundskolan men 

i vilka ämnen drama ska läras ut och praktiseras är inte lika tydligt. 

 

Fredriksson (2013, s.24) menar att det faktum att drama inte har en egen kursplan gör att det 

sällan finns avsatt tid att ägna åt dramaövningar. Även Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti 

(2012, s.4) skriver att det är ett problem att drama inte är ett eget ämne, eftersom det blir upp 

till varje enskild skola och dess lärare att avgöra hur mycket drama eleverna kommer få i sin 

utbildning. I sin intervjustudie har Fredriksson (2013, s.24) fått fram resultat som visar på 

svårigheter med att integrera drama i den övriga undervisningen. Detta är synd då drama kan 

bidra till både personlighetsutveckling och ökat självförtroende bland elever. Drama kan även 

vara en arbetsmetod för att ta in kunskap i andra ämnen, främja ett tryggt gruppklimat och 

arbeta med värderingar och attityder. Att drama bara nämns i de två första delarna av den 

aktuella läroplanen (Skolverket 2015) och inte i någon kursplan kan enligt Fredriksson (2013, 

s.28) tolkas på två sätt. Antingen som att drama inte ska ha någon framträdande roll i 

undervisningen eller som att drama ska vara en del av all undervisning. Vanligt 

förekommande ord i kursplanen så som ”skapande”, ”kommunikation”, ”delaktighet” och 

”identitetsutveckling” pekar på den senare tolkningen. 

 

I detta arbete undersöks hur drama används i svenskundervisningen och därför ligger fokus på 

kursplanen i svenska. Under syfte i kursplanen för svenska i läroplanen (Skolverket 2015, 

s.223) står det att eleverna ska ”stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer.” Utifrån skrivningarna i läroplanens första och andra del är det rimligt att utgå 

från att drama räknas till dessa estetiska uttrycksformer. Under syftet står det även att eleverna 

i mötet med texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska ges möjligheter att utveckla 

både sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Enligt Ragnarsdóttir och 

Björk Þorkelsdótti (2012, s.3) är drama ett verktyg som hjälper elever att göra just detta. De 

menar att vi genom drama kan lära oss förstå vad det innebär att vara människa samt att 

utforska relationer människor emellan 

 

Sæbø (2009, s.282) menar att många lärare saknar kompetensen att använda sig av drama i 

undervisningen på ett sådant sätt som läroplanen förespråkar. En följd blir att många lärare 

sällan eller aldrig använder sig av drama i undervisningen trots det som står i styrdokumenten. 

Sæbø (2009, s.290) säger att framförallt lärare med bristande kunskaper i drama förlitar sig på 

de text- och arbetsböcker de använder sig av. När böckerna innehåller dramaövningar gör 

lärarna dessa men annars blir det inte av. När drama väl inkluderas i undervisningen är det 

ofta genom mindre givande dramatiseringar och elevledda rollspel för att skapa variation och 

ett roligt avbrott från den ordinarie undervisningen. Lärare som däremot har kunskaper om 

drama använder i större utsträckning processdrama med målet att det ska vara spännande och 

roligt att lära (s.282). 
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Hallonsten (2015) skriver att drama blir ett eget ämne för barn i fyra- till elvaårsåldern i 

Australien. Debatten om att göra det samma i Sverige har pågått en tid men trotts att forskning 

visar på positiva effekter av drama så syns det inga tendenser till förändring. Österlind, 

professor i drama med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet är en av dem som 

förespråkar drama i skolan. I Hallonstens (2015) artikel förklarar Österlind att om det ska 

införas ett nytt ämne som drama i grundskolan måste en ny läroplan utformas. Ett mindre 

omfattande alternativ menar hon skulle vara att Skolverket tog fram ett läroplanssupplement i 

drama som knöt an till svenskämnet. 

Drama i undervisningen 

Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti (2012) har genomfört en undersökning för att se om 

drama kan påverka elevers förmåga att lära. Undersökningen gjordes på Island och är bland 

annat baserad på intervjuer av lärare och studenter. Under åren 2007-2008 höll 16 lärare två 

dramalektioner i veckan under hela läsåret. Lärarna hade tidigare inte arbetat med drama men 

var alla positiva till att testa. Resultaten av studien visar att drama i undervisningen i första 

hand gynnar elever med läs-och skrivsvårigheter och elever med utländsk bakgrund. Genom 

att gå in i en roll blir det lättare för eleverna att våga prata vilket stärker deras ordförråd. Det 

visade sig även att framförallt pojkarna i de observerade klasserna deltog aktivt och utryckte 

sig positivt om drama i undervisningen. Detta är intressant då pojkar annars är mer negativa 

till skolarbete och presterar sämre än flickor. Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti (2012, 

s.14) uttrycker möjligheten framförallt yngre pojkar som har svårt att sitta still längre perioder 

skulle gynnas av drama då de bygger på fysisk aktivitet. Samtidigt har Freeman, Sullivan och 

Fultons (2003, s.136) gjort en studie som visar att effekterna av drama i undervisningen inte 

skiljer sig mellan pojkar och flickor. Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter 

drama har på elevers självbild, sociala färdigheter och problembeteenden. 237 slumpvis 

utvalda elever i årskurs 3 och 4 deltog i undersökningen. Eleverna delades in i grupper och 

fick delta i dramaövningar 40 minuter i veckan i 18 veckor. Studiens resultat visade att 

dramalektionerna inte resulterade i några signifikanta förbättringar av elevernas självbild, 

sociala färdigheter eller problembeteenden. Freeman, Sullivan och Fulton (2003, s.133) 

påpekar att det finns relativt lite empirisk forskning på effekterna av drama i undervisning. 

Vissa av de undersökningar som gjorts motsäger dessutom varandra som exemplet ovan visar. 

Även Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning lyfter den lilla mängden forskning 

inom området drama som en brist (Dramapedagogisk forskning ännu i uppförsbacke 2009). 

 

Freeman, Sullivan och Fulton (2003, s.131) beskriver hur elever idag möts av våld på TV och 

i olika spel och hur barns hemförhållanden blir allt mer osäkra. Detta i sin tur tros leda till 

bristande social kompetens och sämre självkänsla hos barnen. I skolan visar sig detta genom 

ett allt större focus på elevers uppförande och attityd.  Ofta används drama som ett verktyg för 

att utveckla elevers sociala kompetenser och mentala välmående. Enligt Freeman, Sullivan 

och Fulton (2003, s.133) kan drama påverka hur elever tänker och interagerar med andra. 

Målet är att eleverna ska växa och mogna så att de kan se och bemöta värden på ett nytt och 

öppnare sätt. Idag blir det även allt vanligare att barn och ungdomar väljer bort den fysiska 

leken för att istället spela dator och Tv-spel. Dessa spel är skapade av någon annan och kräver 

inte mycket av barnens fantasi. Därför menar Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti (2012, s.3) 

att drama i skolan blir viktig då den ger eleverna en chans att utforska och uttrycka både sina 

egna och andras känslor med hjälp av fantasin. Eftersom drama i stor utsträckning bygger på 

gruppövningar får eleverna öva sig i att samarbeta och lösa problem tillsammans men även att 

ta självständiga beslut (s.8).  
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Lange (2003, s.5) menar att drama även skapar förutsättningar för kommunikation. När vi 

kommunicerar använder vi inte bara det talade språket, även ansiktsuttryck, kroppshållning 

och gester spelar in. Genom att ta in drama som ett komplement i språkundervisningen 

aktiverar läraren elevernas språk och levandegör det. Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti 

(2012, ss.6-8) skriver att när eleverna får lägga textböckerna åt sidan och använda sin 

kreativitet genom drama hjälper det dem att minnas lektionsinnehållet. Genom att dramatisera 

och spela roller får eleverna också en större förståelse för det de ska lära sig. Drama i 

undervisningen kan även leda till mindre frånvaro bland eleverna, samt utveckla elevernas 

sociala färdigheter. Detta gynnar i sin tur elever med inlärningssvårigheter som ofta har 

problem med just dessa bitar.  

 

Genom drama får eleverna enligt Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti (2012, ss.9-10) en 

aktivare roll i undervisningen. Eleverna tar exempelvis egna initiativ för att lösa sina 

karaktärers problem. Många elever som annars är blyga och har svårigheter med skolarbetet 

har visat sig blomma ut under dramalektionerna och bli lektionens mittpunkt. Samtidigt är 

osäkra elever något lärare tar upp som en svårighet i arbetet med drama, bland annat för att 

lärarna känner att de själva inte har tillräckliga erfarenheter för att stötta dessa elever. För att 

drama ska bli en kreativ process menar Rasmusson och Erberth (2008, ss.44-45) att det krävs 

ett tryggt gruppklimat. Speciellt om gruppsammansättningen är ny är det viktigt med övningar 

som stärker elevernas tilltro till det egna skapandet och acceptansen av andras. Eleverna 

måste lära sig att lyssna till varandra och samspela med de övriga i gruppen. Allt eftersom 

gruppen blir tryggare kan läraren utmana dem med mer krävande övningar.  

 

Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti (2012, s.3) lyfter att den miljö och de omständigheter 

som eleverna möts av i skolan påverkar deras förmåga att skapa och tolka i en dramasituation. 

Därför är det viktigt att lärare skapar miljöer och situationer där eleverna får goda möjligheter 

att uttrycka sig. Enligt Lindström (2007, ss.12-13) kan följande fyra förhållanden främja en 

kreativ miljö och verksamhet: 

 

- Elevernas arbete sträcker sig över tid och tar upp centrala teman inom ett 

aktuellt område. Om eleverna får fördjupa sig i det de gör når deras 

kreativitet längre än om de arbetar ytligt med många mindre projekt. 

- Processen ses som minst lika viktig som produkten och eleverna uppmuntras 

att utforska och pröva sina idéer. 

- Elevernas eget skapande kombineras med reflektion kring arbetet för att 

öppna deras ögon för vad som är estetisk kvalité. 

- Eleverna får möjlighet att värdera sin egen och andras insatser samt får 

feedback från läraren. 

 

Fredriksson (2013, s.21) menar att även lärarens agerande med eleverna är avgörande för 

vilken kunskap som tas in. Hens förhållningssätt och val av frågor till eleverna påverkar i stor 

utsträckning lektionens utformning och elevernas lärande.  
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TEORETISK RAM  
Denna studies syfte är att undersöka några lärares erfarenheter av att använda drama i 

svenskundervisningen. Därför används en teoretisk ram som knyter an till drama och 

undervisning. Teorin är hämtad från Sternudds (2000) doktorsavhandling för filosofie 

doktorsexamen i pedagogik. Sternudd själv är fil. dr. i pedagogik och universitetslektor i 

pedagogiskt drama vid Karlstads Universitet. Med utgångspunkt i dramapedagogisk teori och 

litteratur beskriver Sternudd (2000, s.23) fyra dramapedagogiska perspektiv: 

konstpedagogiskt-, personlighetsutvecklande-, kritiskt frigörande- och holistiskt lärande 

perspektiv. Med perspektiv menar Sternudd (2000, s.37) ett sätt att se på, uppfatta eller 

betrakta något, i det här fallet drama. Dessa fyra perspektiv har en del gemensamma 

utgångspunkter men bygger på olika filosofiska synsätt och har olika mål. Perspektivens 

synsätt och mål är det som påverkar utformandet av undervisningen (s.23). Sternudd (2000, 

s.24) påpekar dock att en och samma lärare kan använda sig av delar från flera perspektiv men 

att ett i regel är dominerande. Eftersom de fyra perspektiven till viss del går in i och 

kompletterar varandra och lärare sällan använder endast ett perspektiv kommer samtliga fyra 

perspektiv användas vid analys och diskussion av studiens resultat. Vid analysen är teorin 

tänkt att hjälpa till att se på lärarnas erfarenheter från olika perspektiv. Nedan följer en 

beskrivning av de fyra perspektiven samt en sammanfattning av de viktigaste delarna i vart 

och ett av dem. 

Konstpedagogiskt perspektiv  

Det konstpedagogiska perspektivet har sina rötter i Creative Dramatics-rörelsen som 

utvecklades under 1900-talet av bland annat Ward i USA och Olenius i Sverige (Sternudd 

2000, s.49). Olenius arbetade med att få elever att dramatisera texter för att levandegöra 

innehållet och på så vis stimulera deras läsning (s.52). Bland annat Deweys (1980) teorier om 

människans behov av att konstruera och uttrycka sig konstnärligt samt att vara social och 

kommunicera med andra lyfts fram i detta perspektiv.  

 

Sternudd (2000, ss.63-64) förklarar att det konstpedagogiska perspektivet bygger på att elever 

genom att agera tillsammans med andra utvecklar sin personlighet, sociala samarbetsförmåga 

och kreativa uttrycksförmåga. Arbetet mynnar ut i en föreställning som spelas upp för en 

publik. Inom detta perspektiv dominerar teaterföreställningen som metod. I inledningen av ett 

arbete tränas först elevernas förmåga att gestalta genom övningar som bland annat fokuserar 

på koncentration, samarbete, avslappning och olika former av kommunikation. I arbetet utgår 

läraren ofta från olika former av texter eventuellt kombinerat med deltagarnas egna 

erfarenheter. Eftersom slutprodukten ska visas upp för en publik medvetandegörs eleverna om 

relationen mellan det de vill uttrycka och det som publiken uppfattar. Med hjälp av olika 

språkliga uttrycksformer skapar eleverna en föreställning som ska förmedla ett budskap. 

Under arbetets gång tränar de på att färdigställa något gemensamt som dessutom har en 

mottagare i form av en publik. 

Personlighetsutvecklande perspektiv 

Det personlighetsutvecklande perspektivet bygger på ett dramapedagogiskt synsätt som har 

sina rötter hos bland annat Slade och hans tes om konstformen ”Child Drama” som hjälper 

barn att förstå sig själva och sin omvärld (Sternudd 2000, s.65). Slade (1954) menade att barn 

inte skulle spela färdiga pjäser i för ung ålder då detta skulle störa deras utforskande av 

världen och dem själva. Perspektivets kunskapssyn har sina rötter inom humanistisk 

psykologi, folkbildning, social psykologi och psykodrama (Sternudd 2000, s.65). 
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Inom detta perspektiv är ageringen
1
 kärnan men jämfört med det konstpedagogiska 

perspektivet menar Sternudd (2000, ss.80-81) att det läggs mer tid på självreflektion och 

gruppdynamisk reflektion. Det personlighetsutvecklande perspektivets mål är att utveckla 

elevernas medvetenhet om de resurser de besitter samt vad som sker mellan människor när de 

interagerar i sociala situationer. Rollspel i olika former är vanligt förekommande men även 

dramatiseringar. Oftast är det elevernas egna erfarenheter av olika situationer som ligger till 

grund för ageringarna men det kan även vara olika former av texter eller historiska händelser. 

Genom att spela ut konkreta situationer med olika former av agerande kan eleverna uppleva 

situationerna ”här och nu” men även distansera sig från dem som åskådare. Efter ett rollspel 

sker en bearbetning av elevernas upplevelser och man diskuterar hur det som sagts och gjorts 

kan förstås på en individ-, grupp- och samhällsnivå. Genom denna medvetna bearbetning får 

eleverna en insikt i sina egna värderingar samt en större förståelse för de aktuella eller 

historiska händelser som spelats upp. Om denna form av arbete är återkommande ges eleverna 

möjlighet att skapa sig en allmängiltig och generaliserad kunskap om olika livssituationer. 

Genom reflektionen får eleverna kunskap om gruppen men även sig själva som individer. 

Genom olika övningar som utvecklar elevernas kreativa uttryckssätt, avslappning, 

koncentration, samarbete och kommunikation utvecklas även deras självförståelse. Ett viktigt 

mål är här att fostra eleverna till att kunna och våga uttrycka sig i en grupp.  

Kritiskt frigörande perspektiv 

Det kritiskt frigörande perspektivet grundar sig bland annat på Freires pedagogik för 

förtryckta. Han lyfte den problemformulerande pedagogiken där människor genom handling 

och reflektion kan förstå och även lösa sina egna problem (Sternudd 2000, s.83). Freire (1972) 

menade att vårt språk är grunden till vår kunskap men att det måste kopplas till våra 

erfarenheter för att bli meningsfullt.  

 

Det kritiskt frigörande perspektivet handlar enligt Sternudd (2000, s.96) om att bearbeta olika 

förtryckande situationer genom att agera i exempelvis forumspel. Målet är att eleverna ska bli 

medvetna om hur samhället ser ut och hur de som individer kan påverka både sin egen och 

andras situation genom tal och handling. För att arbetet ska bli meningsfullt för eleverna är 

det viktigt att situationerna som ageras utgår från deras egna erfarenheter och känns 

verklighetstrogna. Ageringen av den valda situationen kan ske både med och utan publik 

beroende på vilken metod som används. Genom att medvetandegöra eleverna om de 

maktstrukturer som finns i samhället och hur människan påverkar dessa hoppas man kunna ge 

eleverna verktyg för att agera icke förtryckande mot sina medmänniskor. 

Holistiskt lärande perspektiv 

Sternudd (2000, s.100) förklarar att grundtanken med det holistiskt lärande perspektivet är att 

lärande sker när eleverna förstår meningen bakom människors val och handlande. 

Perspektivet grundar sig bland annat på Vygotskij (1995) som lyfter språket, fantasin och den 

kulturella kontextens betydelse för elevernas kognitiva utveckling. Han lyfter även lärarens 

roll som ett aktivt stöd för eleverna i deras lärande. Även Piagets (1969) teorier om 

människans kognitiva utveckling från konkret till abstrakt tänkande ligger som grund för detta 

perspektiv.  

 

Sternudd (2000, ss.107-108) förklarar att eleverna inom det holistiskt lärande perspektivet 

agerar tillsammans. Målet är att de ska skaffa sig kunskap på en personligt känslomässig nivå. 

                                                 
1
 Sternudd (2000, s.113) beskriver agering som en dramatisk verksamhet där en person tillsammans med andra 

arbetar med att levandegöra något som inte finns där och då. Detta sker med stöttning av en pedagog. 
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Denna kunskap bearbetas sedan tillsammans med lärare och övriga klasskamrater. De teman 

som arbetet kretsar kring är av samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller humanistisk 

karaktär och det är inom dessa områden elevernas kunskap ska utvecklas. Vid behov kan 

dramatiseringen avbrytas för att bearbeta elevernas upplevelser, fördjupa deras förståelse eller 

fatta beslut som för arbetet framåt. Pedagogen styr arbetet likt en regissör och kan även ikläda 

sig en roll för att föra handlingen dit hen vill. 

Sammanfattning av de fyra perspektiven 

De fyra perspektiven överlappar varandra men har samtidigt några tydliga skillnader. Nedan 

följer en sammanfattning av perspektiven för att förtydliga dessa skillnader. 

 

Det konstpedagogiska perspektivet har enligt Sternudd (2000, s.113) som mål att utveckla 

eleverna på ett socialt och personligt plan genom att träna deras konstnärliga uttrycksförmåga. 

Detta görs genom att dramatisera och spela teater för publik med utgångspunkt i olika texter. 

 

Det personlighetsutvecklande perspektivets mål är enligt Sternudd (2000, s.113) att eleverna 

ska utveckla självkännedom och empati för att förstå sig själva och andra. Detta görs 

framförallt genom rollspel kring olika vardagssituationer med fokus på gruppdynamik och 

kommunikation. 

 

Det kritiskt frigörande perspektivet har enligt Sternudd (2000, s.113) som mål att 

uppmärksamma eleverna på det förtryck som finns i samhället samt ge dem verktyg för att 

bryta de maktstrukturer som finns runt omkring dem. Detta sker bland annat genom forumspel 

där eleverna utifrån egna erfarenheter får undersöka olika dilemman. 

 

Det holistiskt lärande perspektivets mål är enligt Sternudd (2000, s.113) att eleverna ska få 

insiktskunskap om samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska problem. 

Detta sker genom olika former av agering i klassrummet där även läraren kan gå in i en roll.  
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METOD  
I detta kapitel motiveras inledningsvis valet av kvalitativ metod och undersökningsverktyget 

intervju. Därefter presenteras urvalet av intervjupersoner och undersökningens genomförande. 

Sedan följer ett stycke om giltighet och tillförlitlighet samt ett om de forskningsetiska krav 

som tagits hänsyn till i undersökningen. Slutligen beskrivs den analysmetod som använts för 

att bearbeta insamlad data. 

Val av metod 

Fejes och Thornberg (2015, ss.13-14) förklarar att den kvalitativa metoden bygger på 

respondenternas egna tolkningar av det område som undersöks samt av forskarens tolkningar 

av insamlad data. Därför baseras detta arbete som syftar till att tolka och förstå de erfarenheter 

lärare har av att använda drama på en kvalitativ studie. Bryman (2011, s.366) lyfter att 

kvalitativ forskning bör undvika alltför strukturerade metoder för datainsamling. Ju mer 

strukturerad en metod är desto mer har forskaren avgränsat vad hen förväntar sig finna. Då jag 

inte i förväg kan veta vilka erfarenheter som lärarna kommer lyfta i undersökningen riskerar 

jag att begränsa mina möjligheter att se på undersökningsområdet med respondenternas ögon 

om jag utgår från en allt för strukturerad undersökningsmetod.  

 

För att få utförliga och djupgående svar på studiens forskningsfrågor valdes verktyget 

intervju. Kvale (1997, s.9) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun strävar efter att 

förstå världen ur respondentens synvinkel. På liknande sätt menar Bryman (2011, s.41) att 

kvalitativ forskning lägger vikten vid deltagarnas tolkningar och uppfattningar av deras egen 

verklighet. Detta stämmer överens med studiens syfte som är att undersöka lärares 

erfarenheter av att använda drama i svenskundervisningen. Genom att lärarna i en 

intervjusituation får berätta om sina erfarenheter av drama kan jag ta del av deras syn på 

undersökningsområdet på ett mer ingående sätt än genom exempelvis observation eller enkät.  

 

För att till viss del styra respondenterna mot det aktuella undersökningsområdet men även 

lämna utrymme för utförliga och detaljerade svar valdes en semistrukturerad intervju. Bryman 

(2011, ss.413-415) förklarar att en semistrukturerad intervju bygger på en intervjuguide med 

olika frågor eller teman som ska beröras. Enligt Bryman (2011, s.419) är det viktigt med en 

viss struktur så att intervjufrågorna får en naturlig ordningsföljd samtidigt som 

undersökningens frågeställningar blir besvarade. Intervjufrågorna i denna undersökning utgår 

från syftet och de övergripande forskningsfrågorna. Även om frågorna har en förutbestämd 

ordning kan denna ändras vid behov så även formuleringen av frågorna. Detta gör att 

intervjuaren kan anpassa frågorna efter vad respondenten tar upp vilket ger intervjun en något 

informell känsla. Förhoppningen är att detta ska få lärarna att slappna av under intervjun så att 

de känner att de kan prata fritt om sina erfarenheter. Den semistrukturerade intervjun ställer 

dock vissa krav på intervjuaren. Hen måste kunna styra intervjun och se till att respondenten 

håller sig till undersökningsområdet så att syftet med studien blir besvarat.  Eftersom frågorna 

i en semistrukturerad intervju är relativt öppna kan det leda till att lärarna glider in på och 

besvarar frågor som skulle komma längre fram i intervjun. Att då ställa denna fråga igen 

skulle signalera att jag som intervjuare inte har lyssnat till respondentens svar. Utifrån den 

semistrukturerade intervjun kan jag då välja att hoppa över besvarade frågor eller 

omformulera dem om inte hela frågan har besvarats. Intervjuaren har också friheten att ställa 

följdfrågor för att knyta an till det respondenten berättar och fördjupa sig i olika uttalanden. 

Den semistrukturerade intervjun är med andra ord flexibel vilket passar denna studie där 

intervjusituationen styrs av vilka erfarenheter lärarna tar upp under intervjuerna. 
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En fallgrop vid intervjuer är ledande frågor (Bryman 2011, s.419). Om intervjuaren ställer 

många ledande frågor kan detta påverka respondenternas svar vilket i sin tur kommer ge 

undersökningen ett felaktigt resultat. De grundläggande frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 

2) är formulerade så att de inte ska vara ledande. De följdfrågor som ställs under intervjun kan 

däremot inte formuleras helt i förväg då de måste anpassas till respondenternas uttalanden. 

Bryman (2011, s.423) förklarar att följdfrågor som: ”Vad menar du med det?” och ”Kan du 

säga lite mer om det där?” är en bra grund då de uppmanar till fördjupning utan att värdera 

eller leda. Ledande frågor kan dock ställas som kontrollfrågor för att se om intervjuaren 

förstått ett uttalande korrekt. Men intervjuaren måste då vara uppmärksam på hur 

respondenten svarar. Om respondenten svarar självsäkert och tydligt är det rimligt att anta att 

den ledande frågan inte påverkat respondenten. Om hen å andra sidan svarar på frågan med 

viss osäkerhet och tvekan bör svaret inte ses som lika tillförlitligt. 

 

En fördel med intervju som redskap är att intervjuerna om respondenten samtycker kan spelas 

in med ljudupptagning. Bryman (2011, s.420) lyfter vikten av att spela in sina intervjuer då 

det underlättar vid analysarbetet samt ger möjligheten att citera respondenternas egna 

formuleringar. Om intervjuerna inte spelas in kan delar av dem lätt falla bort då det är svårt att 

hinna anteckna allt som sägs. Genom att spela in kan intervjuaren istället lägga fokus på att ta 

in det respondenten säger och formulera relevanta följdfrågor. 

Urval 

I studien intervjuades fem yrkesverksamma svensklärare i årskurs 4-6. Urvalet var till viss del 

ett bekvämlighetsurval då lärarna arbetar på skolor som är bekanta för mig och ligger inom ett 

begränsat geografiskt område. Urvalet var även till viss del målinriktat för att stämma överens 

med studiens syfte (Bryman 2011, s.434). Därför har endast behöriga svensklärare i de för 

syftet aktuella årskurserna 4-6 intervjuats. Lärare med varierande inställning till drama valdes 

medvetet ut för att få fram olika erfarenheter av att använda drama i svenskundervisningen. 

Lärarna kontaktades via mail där de förfrågades om de ville delta. I mailet bifogades ett 

missivbrev (se Bilaga 1) med information om studien och lärarnas eventuella deltagande.  

 

De fem lärarna benämns i detta arbete med de fiktiva namnen Anna, Bella, Camilla, David 

och Elsa. Lärarna arbetar på tre olika skolor i en och samma kommun. Lärarna är mellan 36 

och 57 år gamla. De har vart yrkesverksamma i 13-32 år och har därmed en relativt lång 

erfarenhet av undervisning. Samtliga lärare har en bred utbildning där de är behöriga i de 

flesta ämnen för årskurs 4-6, däribland svenska. Bella, David och Elsa har erfarenhet av att 

delta i teaterföreställningar då de gjort detta som unga. Elsa har läst fem poäng drama men 

hon är också den enda av lärarna som läst drama i sin utbildning. 

Genomförande 

Arbetet inleddes med att formulera undersökningens syfte och frågeställningar. Därefter 

samlades bakgrundsfakta in genom läsning av litteratur och tidigare forskning. De källor som 

ansågs mest relevant valdes ut och samanställdes. Utifrån den bakgrund som framkom 

formulerades sedan intervjufrågor till en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 2). Innan 

intervjuerna genomfördes granskades och godkändes intervjuguiden av handledaren. För att 

kunna sätta in intervjusvaren i ett sammanhang inleddes intervjun med några kortare frågor 

om respondentens ålder, utbildning och hur länge hen varit yrkesverksam. Under intervjuerna 

ställdes frågorna i huvudsak i den ordning de kom i intervjuguiden. Undantag gjordes om 

någon fråga redan besvarats helt eller delvis. Då omformulerades frågan eller hoppades över 

för att respondenten inte skulle känna att hens svar inte hade tagits in. 
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För att underlätta för de deltagande lärarna genomfördes intervjuerna på deras respektive 

arbetsplatser. Lärarna fick själva bestämma vart intervjun skulle genomföras. Tre intervjuer 

gjordes i respektive lärares klassrum och två intervjuer genomfördes i ett personalrum med 

stängd dörr. Två av intervjuerna avbröts av elever och lärare som kom in i rummet. Då 

stoppades intervjun tills personen i fråga lämnat rummet och därefter ställdes den aktuella 

frågan en gång till och intervjun fortsatte. Intervjuerna tog omkring 30 minuter att genomföra. 

Intervjuaren och respondenten satt under intervjuerna mitt emot varandra med ett bord 

emellan. Samtliga lärare gick med på att intervjuerna spelades in med ljudupptagning via en 

mobiltelefon. Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet på dator. Vid 

transkriberingen fick lärarna fiktiva namn för att garantera deras anonymitet. De 

transkriberade intervjuerna analyserades sedan vilket beskrivs närmare i avsnittet om Analys 

och bearbetning. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Bryman (2011, ss.353-355) skriver att begreppen validitet och reliabilitet som används inom 

kvantitativ forskning inte alltid är applicerbara på kvalitativa undersökningar. I detta arbete 

används istället tillförlitlighet och giltighet. Tillförlitligheten bygger bland annat på 

trovärdighet och överförbarhet. För att höja en studies trovärdighet kan respondentvalidering 

användas. Det vill säga att respondenterna ges möjlighet att ta del av studiens resultat och 

bekräfta att dessa är korrekt tolkade. I denna studie har en variant av respondentvalidering 

använts genom att det vid oklarheter har ställts kontrollfrågor under intervjuerna för att 

fastställa att respondenternas uttalanden har förståtts på rätt sätt. Överförbarheten, det vill 

säga om de resultat som framkommer går att applicera i andra kontexter eller i samma kontext 

vid en annan tidpunkt är inte det viktigaste i en kvalitativ studie. Istället ligger vikten vid att 

få fram djupa och fylliga svar på de frågor som undersöks. Det är utförligheten i de svar som 

tas fram som avgör hur överförbara resultaten är (s.355). I de intervjuer som denna 

undersökning bygger på har det ställts öppna frågor samt fördjupande följdfrågor för att få 

fram så utförliga svar som möjligt.  Även om kvalitativa studier bygger på djup och inte på 

bredd kan den begränsade mängden insamlad data som endast fem intervjuer har gett bidra 

negativt till överförbarheten av denna undersöknings resultat. För att ytterligare höja 

tillförlitligheten av insamlad data har ledande frågor till respondenterna undvikits i så stor 

utsträckning som möjligt. Det faktum att intervjuerna spelats in med ljudupptagning via 

mobiltelefon ses som positivt för undersökningens tillförlitlighet. Intervjusituationerna har 

flutit på mer naturligt än om detaljerade anteckningar skulle gjorts under samtalen. 

Intervjuerna har även kunnat transkriberas vilket gjort att lärarna kunnat citeras ordagrant.  

 

Giltighet, det vill säga om studien undersöker det den utger sig för att undersöka har inte en 

lika central roll i kvalitativ forskning som i kvantitativ (Kvale & Brinkmann 2009, s. 264). I 

denna studie har ändå en del anpassningar gjorts för att höja giltigheten. Studiens 

intervjufrågor har granskats och godkänts av handledare vilket enligt Kihlström (2007, s.230) 

höjer giltigheten. För att slippa bli störda under intervjuerna har de genomförts i ett avskilt 

rum med endast mig och intervjupersonen närvarande. Det har varit ett övergripande mål att 

göra denna undersökning så transparent som möjligt för att höja pålitligheten. Med detta 

menas att läsaren ska få en inblick i hur undersökningen gått till från utformande av syfte till 

färdigt arbete (Bryman 2011, s.370). Därför har bland annat urval, genomförande och 

analysarbetet beskrivits ingående. Även valet att nämna vilken lärare som sagt vad i 

resultatkapitlet höjer undersökningens transparens. 
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Etiska överväganden 

För att värna om deltagarna i denna studie har det tagits hänsyn till Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska krav (Hermerén 2011). Det första kravet som blir aktuellt i en undersökning 

är informationskravet vilket säger att samtliga som berörs av en undersökning ska informeras 

både skriftligt och muntligt om dess syfte (s.42). Genom att i ett första läge maila ut ett 

missivbrev (se Bilaga 1) till respondenterna och därpå muntligt förklara syftet vid själva 

intervjutillfället har undersökningen tagit hänsyn till informationskravet. När det gäller 

informationskravet måste jag som forskare överväga hur mycket information jag ska ge ut till 

deltagarna i studien. För mycket information riskerar att påverka lärarnas uttalanden under 

intervjun. Om jag exempelvis skulle informera om olika fördelar med drama i mitt missivbrev 

skulle lärarna troligtvis inte vara så benägna att säga att de inte använder drama så ofta. Detta 

gäller även under själva intervjun där jag fått arbeta med att inte uttrycka min egna positiva 

inställning till drama, vilket varit svårt. Eftersom jag inte velat påverka lärarnas uttalanden 

eller uppmuntra dem till att endast lyfta dramaarbetets positiva sidor har jag under 

intervjuerna försökt hålla mig neutral till ämnet. I den inledande mailkontakten lyftes endast 

undersökningens syfte och grundläggande information om hur undersökningen skulle 

genomföras och vilka forskningsetiska krav det tagits hänsyn till. 

 

Det är viktigt att deltagarna i en studie är medvetna om att deras deltagande alltid är frivilligt. 

Enligt samtyckeskravet har en respondent rätten att dra sig ur en undersökning även under och 

efter att intervjun har genomförts (s.44) För att följa samtyckeskravet förklarades detta tydligt 

för de deltagande lärarna. De tillfrågades även om de accepterade att intervjun spelades in 

med ljudupptagning för att underlätta analysen av intervjuerna. Detta hade även nämnts i den 

inledande mailkontakten för att förbereda lärarna på att frågan skulle komma upp. I detta 

skede är det viktigt att jag som intervjuare inte förutsätter att lärarna kommer gå med på att 

spelas in då det kan få dem att känna sig tvingade till att säga ja. Om någon lärare hade sagt 

nej hade jag varit tvungen att acceptera detta och föra skriftliga anteckningar. Även om detta 

skulle påverkat och till viss del försvårat analysarbetet måste jag förhålla mig till 

samtyckeskravet och får inte göra något som respondenterna inte går med på. 

 

Eftersom deltagarna i en studie enligt konfidentialitetskravet har rätt att vara anonyma (s.69) 

har ingen av lärarna nämnts vid sina riktiga namn. Inte heller skolan eller orten där lärarna är 

verksamma har nämnts i några skrivna dokument. Även när undersökningen diskuterats med 

handledare och andra studenter har lärarnas fiktiva namn använts. På så vis kan 

respondenterna känna en trygghet i att deras deltagande i studien förblir anonymt. Även om 

studien inte berör något direkt känsligt ämne är det viktigt att respondenterna vet om att de 

kommer vara anonyma i undersökningen. Om de tror att de kommer kunna identifieras kan 

det leda till att de inte lyfter sådant som är ofördelaktigt för deras yrkesroll. Det är även 

viktigt för mig som intervjuare att veta att respondenterna känner sig bekväma och 

avslappnade i intervjusituationen.  

 

Slutligen har studien tagit hänsyn till nyttjandekravet som innebär att studien inte får 

användas i någon form av kommersiellt sammanhang utan endast i forskningssyfte (ss.36-37). 

Detta har gjorts genom att arbetet endast skrivs i utbildningssyfte vilket även förklarats för de 

deltagande lärarna. Hermerén (2011, s.39) förklarar att det inte är ovanligt att finansiärer till 

forskningsprojekt försöker påverka resultatet i en för dem fördelaktig riktning. Eftersom 

denna undersökning inte bygger på någon form av finansiering utan endast min egen 

nyfikenhet av att undersöka lärares erfarenheter av drama undviks detta problem. I arbetet 

med att samla in och analysera data har jag dock fått arbeta med min egen inställning. 
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Eftersom jag har en positiv inställning till drama har det varit en utmaning att förhålla sig 

neutral och inte låta mina egna erfarenheter vinkla resultatet. 

Analys och bearbetning 

Ett vanligt problem i kvalitativa studier är enligt Bryman (2011, s.370) bristande transparens, 

det vill säga oklarheter i vad forskaren har gjort för att komma fram till sina resultat. För att 

motverka detta följer här en redogörelse för hur insamlad data har analyserats. 

 

Utifrån de transkriberade intervjuerna gjordes en kvalitativ analys (Fejes & Thornberg 2015, 

s.35) med hjälp av den teoretiska ramen. För att få en övergripande bild av materialet lästes de 

transkriberade intervjuerna igenom ett flertal gånger. Delar som inte upplevdes som relevanta 

för undersökningen ströks för att förenkla analysen. Med utgångspunkt i undersökningens 

forskningsfrågor organiserades materialet först i fyra kategorier: varför lärarna använder 

drama, varför lärarna inte använder drama, hur lärarna använder drama och vad drama ger 

eleverna. Utifrån dessa kategorier bröts intervjuerna sedan ner i mindre delar och kodades. 

Här var den teoretiska ramen ett viktigt stöd då den hjälpte till att identifiera olika kodord i 

materialet. Sternudds (2000) fyra perspektiv användes som ett par glasögon med vilka jag 

läste igenom insamlad data. Begrepp från de fyra perspektiven så som lärare i roll, 

samarbete, teater, och att våga kunde identifieras och utifrån dessa organiserades lärarnas 

utsagor. Materialet analyserades alltså inte utifrån de fyra perspektiven i stort utan utifrån 

delar ur perspektiven. Detta motiveras med att Sternudd (2000, s.24) säger att lärare sällan 

använder sig av endast ett perspektiv utan plockar delar av flera olika. Även andra kodord 

som inte hade en direkt koppling till de fyra perspektiven men som ändå kändes relevanta för 

undersökningens syfte identifierades under analysen. Exempelvis framkom tid som en viktig 

aspekt när lärarna pratade om sina erfarenheter av drama. Vid kodningen låg fokus på att se 

mönster genom att hitta likheter och skillnader i lärarnas erfarenheter. När all relevant data 

blivit kategoriserad och kodad gjordes en syntes. Koder som kändes lika fördes ihop och 

materialet organiserades om för att på ett tydligt sätt besvara undersökningens syfte och 

forskningsfrågor. 

 

Resultatdelen skrevs utifrån det bearbetade och analyserade materialet. Vissa kodord 

användes som rubriker medan andra behövde omformulerades för att förtydliga. Majoriteten 

av citaten omformulerades och skrevs ihop till löpande text. Citat som kändes extra viktiga 

och betydelsefulla citerades ordagrant i resultatdelen för att styrka den övriga texten. Enligt 

Patel och Davidsson (2003, s.120) är det viktigt att det finns en balans mellan mängden citat 

och löpande text. Om det är för stor del citat känns resultatet inte analyserat och det blir svårt 

att läsa och förstå. För lite citat kan å andra sidan göra att studien inte känns trovärdig.  I detta 

arbete har målet varit att välja ut en begränsad mängd citat för att styrka den övriga texten.  
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RESULTAT 
I detta kapitel presenteras de intervjuade lärarnas erfarenheter av att använda drama i 

svenskundervisningen. Kapitlet är indelat i fyra delar med utgångspunkt i forskningsfrågorna 

för att på ett tydligt sätt besvara undersökningens syfte. Först kommer ett stycke med de 

anledningar som lärarna har till att använda drama i svenskundervisningen. Därefter 

presenteras två större anledningar till att lärarna kan välja att inte använda drama. I tredje 

stycket presenteras hur lärarna arbetar med drama i sin svenskundervisning. Slutligen lyfts de 

effekter som lärarna uttrycker att drama kan ge på eleverna. I arbetet med att ta fram detta 

resultat har den teoretiska ramen använts. Materialet har analyserats utifrån begrepp från de 

fyra perspektiven vilket till viss del syns i detta kapitels underrubriker. En tydligare koppling 

till perspektiven görs i resultatdiskussionen. 

Lärarnas anledningar till att använda sig av drama 

I detta avsnitt har lärarnas tankar om varför de väljer att använda drama sammanställts. En 

anledning till användandet av drama är de effekter lärarna upplever att drama ger på eleverna. 

Dessa effekter lyfts mer ingående i resultatkapitlets sista del: Effekter av drama, vad eleverna 

lär sig. 

Stöd och inspiration från böcker 

Böcker och annat arbetsmaterial har en viss påverkan på lärarnas dramaanvändande. David 

har utifrån några praktiska böcker med rena dramaövningar skapat en planering som sträcker 

sig över 17-20 lektioner: 
 

Själva idén från första början det var ju de här böckerna som gav många handfasta tips. 

Annars hade jag nog inte gett mig på det för om man inte är riktigt inne i det så har man ju 

inte nått övningsförråd så man behöver hjälp och då har dom (böckerna) varit väldigt bra för 

mig. (David) 

 

David säger att han nog inte skulle vågat pröva på drama om det inte vore för det förråd av 

övningar som han fick genom böckerna. Camilla som är den av lärarna som uttrycker att hon 

inte känner sig helt bekväm med att använda drama säger att hon använder det för att hon 

måste få in det någon gång under läsåret. Hon använder helst övningar som hon gjort tidigare 

och som hon vet kommer fungera. I likhet med David plockar hon sina övningar från böcker 

men även från nätet. Anna och Bella uttrycker att de ibland använder sig av material med 

färdiga övningar, manus eller liknande när de ska använda drama i svenskundervisningen. 

Andra gånger sätter de ihop undervisningen själva eller med hjälp av eleverna. Elsa är inte 

påverkad av läromedel när hon väljer in drama i undervisningen eftersom hon sällan arbetar 

utifrån böcker. Istället utgår hon från läroplanen och vad den säger ska ingå i undervisningen. 

Inte bara för att det är roligt 

Lärarnas egen inställning påverkar deras användande av drama i svenskundervisningen. Anna, 

Bella, David och Elsa säger att en anledning till att de använder drama är att de och eleverna 

tycker det är roligt: 
 

Vi har ett lite nytt från den här Tsatsikifilmen nu så var det ju såhär ”det svåra är att våga, sen 

är det bara kul” den är lite klockren, för dom flesta trillar över genom att de har vågat och sen 

tycker dom bara att det är kul. (Anna) 

 

När eleverna väl vågar menar Anna att de tycker att drama är väldigt roligt. Medan Anna och 

Bella dels ser drama som ett roligt avbrott i den ordinarie undervisningen hävdar David att 

drama har ett högst pedagogiskt syfte: 
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Detta är ju inget skratt och roligt bara för att tiden ska gå utan det är ju ett djupt pedagogiskt 

syfte och känner jag att det här kommer inte å funka, vi får inte ut det, då kan jag göra 

nånting annat i så fall. (David) 

 

David menar att han inte lägger tid på drama om han inte tror att det kommer ge det lärande 

som han strävar efter. Bella som säger att hon dels använder drama för att det är kul menar att 

hon även gör det för att det kan hjälpa eleverna att minnas lektionsinnehållet: 
 

Det är nog mest att jag tycker att det är kul, alltså att det blir ytterligare ett sätt att lära in på 

då. Att de kan få det på fler sätt och att de förhoppningsvis kommer ihåg det bättre när de får 

det i olika uttrycksformer. Så det är nog den största anledningen egentligen. Och så för att 

variera undervisningen då. (Bella) 

 

Här konstaterar Bella att hon även använder drama för att få in ytterligare en uttrycksform i 

sin undervisning och ge den variation. David säger att eleverna genom drama får en unik 

chans att öva flera kompetenser samtidigt: 
 

Jag har svårt att tänka mig något där du inbegriper så många kompetenser eller sinnen, oftast 

i skolans värld tränar du en kompetens åt gången men här är det ju liksom ”real life”, du 

använder din kropp som uttrycksmedel övriga sinnen ditt språk dina känslor och det är svårt 

att tänka sig nånting annat där så mycket involveras. (David) 

 

Enligt David får eleverna i skolan oftast bara träna en kompetens åt gången. Genom drama 

säger han att undervisningen blir mer lik det verkliga livet där flera kompetenser samspelar 

och används samtidigt. Camilla är inte lika positiv utan ser drama som ett av flera alternativ. 

Hon säger att drama ibland kan göra att eleverna tar till sig lektionsinnehållet snabbare och 

gör det tydligare för dem. Hon anser dock att drama kan ersättas av andra metoder som ger 

samma resultat. 

Lärarnas anledningar till att inte använda sig av drama 

Under intervjuerna framkommer framförallt två anledningar till att välja bort drama som 

arbetsmetod. Den ena är att majoriteten av lärarna uttrycker att de inte har tid, den andra att 

det kan bli rörigt och svårt att se konkreta resultat. 

Tiden 

En faktor som både Anna, Bella, Camilla och Elsa lyfter är tiden. De menar att tiden eller 

snarare tidsbristen påverkar deras val av undervisningsmetoder. De mål som står utskrivna i 

läroplanen är enligt Camilla en anledning till att hon ibland väljer bort drama: 
 

Och det är så otroligt mycket mål tycker jag nu i våra kursplaner så man blir nästan mörkrädd 

när man tänker att man ska hinna med allting. (Camilla) 

 

Här uttrycker Camilla att det är så mycket som eleverna ska lära sig att drama ibland inte får 

något utrymme i undervisningen. Även Anna och Elsa säger att drama ibland får stå åt sidan 

för andra mer centrala delar i svenskämnet: 
 

Det är väl i så fall tiden, att man ska hinna med allt. Just i svenskan känner jag att man vill 

läsa mycket, man vill skriva mycket man vill prata mycket och man ska jämföra texter och 

allting. Det är mycket man ska hinna med så det är väl mest tiden känner jag. (Elsa) 

 

Här förklarar Elsa att bland annat läsning och skrivning tar upp mycket tid och att hon därför 

inte hinner med så mycket drama. Samtidigt säger hon att hon skulle kunna bli bättre på att 

använda kortare dramainslag i undervisningen. Elsa menar att om draminslagen inte är så 
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långa är det lättare att hitta tid för dem i planeringen. Även Anna lyfter att det finns 

dramaövningar som tar mindre tid än andra. Bella påpekar att även om hon arbetar med 

kortare moment som charader så vill oftast alla elever pröva på och då tar det ändå lång tid 

innan hon kan gå vidare. Camilla och Anna säger att om eleverna ska skapa något som de kan 

känna sig nöjda med får de räkna med att det tar tid: 
 

Om de ska göra nånting och känna sig nöjda med det så kräver det ganska mycket arbete 

även från elevernas sida. (Camilla) 

 

Att skapa nånting det är ju inte något man gör på 40 minuter utan det tar tid. (Anna) 

 

Här syftar både Camilla och Anna på drama i form av scener som ska övas in och spelas upp 

för en publik vilket är ett arbete som kan sträcka sig över flera veckor. Elsa säger att i ett 

sådant arbete blir det lätt att eleverna lägger mycket tid på att leta rekvisita och att man som 

lärare måste överväga om det är något man vill att de ska använda lektionstiden till: 
 

Och så blir det väldigt mycket fokus om vilken rekvisita dom ska ha […] de kan ägna en halv 

lektion åt att leta upp en rolig hatt eller nått. Å andra sidan kan man ge den tiden för de blir ju 

väldigt engagerade då. (Elsa) 

 

Elsa lyfter här att eleverna ibland lägger tid på sådant som kanske inte är så relevant för själva 

dramat så som rekvisita men att detta samtidigt kan göra eleverna mer engagerade. Camilla 

säger att drama inte kommer naturligt för henne och att det därför tar väldigt mycket tid, både 

att planera och genomföra ett arbete med drama: 
 

Ah men det är nog egentligen för att jag inte känner att det är ett sätt som passar mig. Å 

nånstans är det väl så att vi präglar ju våra elever ganska mycket […] å det dom märker att 

jag brinner för kan jag ju säkert visa på ett bättre sätt och då blir ju intresset större också. 

(Camilla) 

 

Camilla uttrycker att hon inte känner sig bekväm med drama och att det är en bidragande 

faktor till att hon inte använder det så ofta utan hellre väljer andra arbetssätt där hon upplever 

en större säkerhet. Hon säger att om hon är trygg i en arbetsmetod har hon lättare för att 

inspirera eleverna. David är den enda lärare som inte lyfter tiden som en anledning till att 

avstå från drama. Han är även den lärare som säger att han lägger mest tid på drama i 

svenskundervisningen. I slutet av sin intervju resonerar även Bella kring om drama är så 

tidskrävande som några av lärarna uttrycker: 
 

Det tar ju mer tid kanske eller... eller det behöver det ju inte göra. Det beror ju på vad man får 

ut av det. Alltså sätter det sig bättre med drama så är det ju inte bortkastad tid men om 

eleverna bara upplever det som en rolig grej, som en ploj, då tar det ju tid från läsandet eller 

skrivandet. (Bella) 

 

Bella säger att om eleverna tar till sig kunskapen snabbare och bättre genom drama så är det 

snarare en tidsbesparande metod än en tidskrävande. Det gäller dock att eleverna förstår 

allvaret i arbetet och inte bara ser det som en rolig aktivitet. 

Brist på struktur och konkreta resultat 

Bella och Camilla säger att det lätt blir stökigt när de använder sig av drama. Samtidigt 

uttrycker Camilla att detta är något som hon som lärare till viss del kan påverka: 
 

Det kan bli rörigt, och där är det väl vår (lärarnas) roll att vara ganska strukturerade i hur vi 

ger ut uppgifter också. Men för min egen del tycker jag det är lättare med de lite äldre 

eleverna. Dom är lite mer medvetna om målen på ett annat sätt, dom ser det mer som ett jobb 
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eller ett arbete och inte bara som en lek. […] ju äldre de blir ser de det som en arbetsuppgift 

mer och mer. (Camilla) 

 

Här menar Camilla att hennes förmåga att strukturera arbetet samt elevernas mognad bidrar 

till om dramaarbetet tas på samma allvar som övrig undervisning. David säger att han inte 

använder sig av drama om han känner att gruppen inte klarar av ansvaret som det innebär. 

Han poängterar att detta inte har något med drama som arbetsmetod att göra utan snarare 

handlar om förutsättningar: 
 

Det finns grupper som jag skulle gått försiktigt med för det finns ju en möjlighet att det 

spårar ut och du måste ha en grupp som du känner att du kan fånga in igen. Och det finns 

grupper som jag känt att det är inte värt det att det ballar ur. Det måste finnas en viss seriös 

ingång i det, att de förstår att detta är inte lek utan att det finns ett syfte med det, sen att det är 

kul det är ju bara bra. (David) 

 

Enligt David måste eleverna förstå att det finns ett syfte med lektionen och inte bara se den 

som en rolig lek. Han menar att det är viktigt att eleverna är medvetna om vad det är de gör 

och lär sig under arbetet med drama och att detta kan uppnås genom att föra diskussioner och 

lyfta elevernas upplevelser av de övningar de gjort. Det är inte bara för eleverna arbetet med 

drama kan vara svårt att greppa. Både Anna och Bella upplever att det kan vara svårt både för 

eleverna och dem själva att se elevernas lärande i arbetet med drama: 
 

Det kan gå åt väldigt mycket tid och resultatet kan bli väldigt vagt för vissa. Det blev inte så 

mycket gjort och sagt och processat som målet vara för uppgiften. (Anna) 

 

Egentligen hade det nog vart bra när man bygger ihop en grupp att göra det men det är väl 

ofta att man själv känner nån slags stress att man ska prestera saker å i dramat kanske det inte 

blir det här konkreta, vad man får ut av det. Svårare att greppa det. (Bella) 
 

Anna och Bella säger att drama inte är lika konkret som en del andra arbetssätt och att det blir 

svårt att greppa vilket lärande som sker. Eftersom det finns krav på måluppfyllelse i 

svenskämnet kan detta leda till att de väljer bort drama till förmån för arbetsmetoder där 

resultaten är lättare att mäta.  

Hur lärarna arbetar med drama i svenskundervisningen 

Detta avsnitt belyser hur lärarna arbetar med drama. Först kommer att avsnitt om hur ofta 

lärarna använder sig av drama eftersom detta kan påverka hur de utformar sin undervisning 

och även vilka effekter den ger på eleverna. Därefter lyfts de olika arbetssätt inom drama som 

lärarna använder sig av när de tar in drama i svenskundervisningen. 

Hur ofta lärarna använder drama 

De intervjuade lärarna arbetar med drama i olika stor utsträckning. David säger att hans elever 

arbetar med drama på svensklektionerna minst en halv termin under de tre år de går på 

mellanstadiet. Under denna tid har han en eller flera längre perioder då han arbetar intensivt 

med drama. Då kan det bli över tjugo lektioner på rad med olika dramaövningar. Anna och 

Bella berättar att de använder drama ungefär en gång i månaden. Elsa säger att hon använder 

drama i svenskämnet några gånger per läsår och då varierar det mellan korta övningar till 

längre arbetsområden. Camilla säger i början av intervjun att hon använder drama en gång per 

termin men i slutet uttrycker hon att hon nog använder drama mer än hon tidigare trott. Även 

Anna, Bella och Elsa kommer under intervjun fram till att de använder sig av drama oftare än 

de varit medvetna om. Anna, Bella, Camilla och Elsa säger dessutom att de nog skulle kunna 

använda sig mer av drama än vad de nu gör. Camilla uttrycker det såhär: 
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Jag gör nog mer än jag faktiskt förstår. Spontant ibland kan man ju känna att man kanske 

skulle vilja göra mer men sen finns ju det där motståndet som är jobbigt att ta sig över med 

saker som man inte är helt bekväm med. […] Jag tror ju innerst inne att det är väldigt bra, det 

tror jag men det är väl min känsla själv så som har vart svår. (Camilla) 

 

Här lyfter Camilla sin osäkerhet som anledningen till att hon inte använder drama så ofta som 

hon kanske skulle vilja. Bella säger att för henne kan det bero på att hon inte har någon rutin 

på att använda drama.  

Olika arbetssätt inom drama 

Lärarna använder drama på en rad olika sätt. Utifrån intervjuerna har följande kategorier 

identifierats: teater, charader, debatt, dramaövningar, talövningar, och forumspel. Här nedan 

redovisas analysen av hur lärarna säger sig arbeta med drama. 

Teater 

Alla lärare utom David pratar om teater och pjäser som en del av arbetet med drama. David 

däremot är noga med att påpeka att målet med hans dramaarbete inte är att det ska mynna ut i 

en teaterföreställning: 
 

Jag tror det är viktigt att säga att för mig, det ska liksom inte mynna ut i nån teater, det är inte 

det som är poängen. Det här arbetet som jag sa där jag har 17-20 lektioner, det mynnar inte ut 

i nån teater utan det mynnar kanske ut i improvisationer eller ja nån typ av sån övning där du 

inte har nån publik utan där alla är delaktiga på nått sätt å sen är jag nöjd. (David) 

 

Till skillnad från de andra lärarna ser inte David teaterframträdanden som en del av 

dramabegreppet. För honom handlar drama om kortare övningar där fokus ligger på processen 

inte på att framföra någonting för en publik. De lärare som använder sig av teater och pjäser 

arbetar på liknande sätt. Eleverna arbetar i grupper och driver arbetet framåt med visst stöd av 

läraren som går runt mellan grupperna. Ibland har eleverna ett färdigt manus och andra gånger 

får de själva skriva ett. Camilla och till viss del även Elsa pratar om drama i form av teater 

som en redovisningsform. De säger att drama kan vara ett sätt för eleverna att redovisa ett 

arbetsområde för sina kamrater. Elsa berättar att hon använt drama på detta sätt efter att 

eleverna haft gruppläsning och ska redovisa sin bok. Då får de öva in och spela upp en scen ur 

boken. Hon förklarar att syftet är att eleverna ska lära sig att hitta bokens budskap men även 

att sprida läslust. Camilla säger att drama ofta är ett alternativ när eleverna själva ska välja 

redovisningsform men att hon också ibland kan bestämma att det är något som alla ska göra: 
 

Redovisningsformer har det väl vart ofta, om dom vill spela upp nånting som dom har skrivit 

så istället för att läsa upp det kan dom som vill spela upp det med en liten pjäs eller nånting. 

Men då har det ju vart väldigt fritt att man får bestämma själv om man vill å så nån gång har 

vi bestämt att nu ska vi. (Camilla) 

 

Camilla säger att när eleverna använder drama för att redovisa är det ofta ett ganska fritt 

arbete där hon endast hjälper till om eleverna ber om det. 

Charader 

Bella berättar att hon bland annat använder sig av charader där eleverna ska gissa vad deras 

kamrater gestaltar. Charaderna utgår från olika aktuella teman, exempelvis verb eller j-ljudet. 

Målet säger hon är att eleverna ska få en förståelse för vad exempelvis verb är:  
 

Genom att gestalta olika verb så skulle dom andra gissa vad man gestaltade. Väldigt små 

korta (scener), nu är det väll kanske för att mina elever inte är så vana vid att gör det så 

därför tycker dom väll att det är lite pinit så då blir det ju inte så mycket så. (Bella) 
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Bella påpekar att eftersom eleverna inte är så vana vid att använda drama kan de tycka att det 

blir lite pinsamt och då agerar de inte ut så mycket. Allt deltagande är frivilligt i den här typen 

av uppgift men de flesta brukar vilja pröva. 

Debatt 

Både Camilla och Elsa har låtit sina elever dramatisera debattsituationer. Camilla delade upp 

klassen i två grupper där ena halvan var för och den andra emot ett ämne och sedan spelade de 

upp en improviserad debatt med eleverna i den yngre årskursen som publik:  

 
Det tyckte de ju var jätteroligt […] men här är det ju ganska spontant och då ser man ju 

tydligt att vissa inte kommer med, de sitter bredvid och säger ingenting utan låter alla andra 

prata. (Camilla) 

 

En nackdel upplevde Camilla var att de blygare eleverna inte tog så mycket talutrymme. Elsa 

löste detta genom att låta sina elever debattera två och två för den övriga klassen med stöd av 

hjälpkort. För Elsa var debatten en introduktion till att skriva argumenterande texter. 

Dramaövningar 

Anna, Bella, David och Elsa säger alla att de har arbetet med någon form av dramaövningar. I 

hur stor utsträckning de gör detta varierar mellan lärarna. Anna har några gånger använt sig av 

övningar där eleverna arbetar med sina sinnen och olika känslor som förarbete för olika 

former av skrivande. Bella och Elsa berättar att de har använt sig av dramaövningar för att 

arbeta ihop sina elevgrupper och hjälpa eleverna att se varandras positiva sidor. Övningar som 

de då använder kan tillexempel vara spegelövningar där eleverna ska spegla varandras 

rörelser, tillitsövningar där elever får blunda och lita på kamraterna och övningar med 

kroppskontakt där eleverna gör statyer av varandra. Elsa förklarar att hon brukar använda sig 

av dramaövningar för att arbeta ihop gruppen när hon får en ny klass: 
 

Sen just i början av läsåret när man har en ny grupp eller vill starta igång och ha lite 

samhörighet, då brukar jag ofta ha en del sådana här övningar som dels lättar upp stämningen 

och som får gruppen att ha lite roligt och där man får fundera lite, ja man upptäcker så 

mycket om gruppen och individerna då. (Elsa) 

 

Elsa förklarar att detta hjälper både henne och eleverna att få en bild av individerna i gruppen 

och att eleverna tycker att det är roligt. Anna och David säger däremot att de inte kan tänka 

sig att använda dramaövningar med en ny klass: 
 

När man startar upp en klass då skulle jag aldrig börja med att ha drama för man måste få 

dom å forma sig i klassrummet innan man kan släppa dom. (Anna) 

 

Anna säger att hon vill lära känna klassen och låta dem etablera sig i klassrummet innan hon 

börjar arbeta med friare arbeten så som drama. David är den lärare som använder 

dramaövningar i störst utsträckning. Majoriteten av tiden som han lägger på drama i 

svenskämnet ägnas åt övningar på olika teman. Förutom de övningar som de andra lärarna 

nämner tar David även upp tysta övningar, övningar som går ut på att lyssna och 

inlevelseövningar där eleverna gör eller har saker som inte finns. Enligt David är det 

elevernas upplevelser under lektionen som till viss del styr arbetet: 
 

Eleverna tänker jag ju mig, de ä naturligtvis deltagare men det är ju deras upplevelser som 

ska få mig att agera utefter det som händer. För det händer ju massa intressanta saker […] att 

man frågar hur kändes det å kunde du lita på kompisen? Å såhär att man ställer de här 

frågorna och styr upp så det går åt det hållet man har tänkt sig. (David) 
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Genom att ta vara på elevernas upplevelser av övningarna och ställa frågor kring dessa gör 

David eleverna mer medvetna och delaktiga under lektionen. Gemensamt för arbetet med 

dramaövningar är att alla elever agerar samtidigt antingen enskilt, i par eller i grupper. Ingen 

är publik och gruppkonstellationerna varierar från övning till övning. Eftersom alla agerar 

samtidigt inne i klassrummet kan läraren vara närvarande och styra eleverna under hela 

arbetspasset.  

Talövningar 

Bella, Camilla och David säger att de jobbat med övningar som de kallar talövningar. Även 

om de tre lärarna har samma fokus, att eleverna ska öva på att tala inför andra beskriver de sitt 

arbete på olika sätt. Bella lyfter ett arbete kring retorik där klassen sett på en filmserie på 

temat och sedan övat på att prata och använda kroppen för att kommunicera i olika 

situationer: 
 

När vi hade det här språkprojektet eller det här våga tala då har ju dramat en betydligt mer 

framträdande plats egentligen för där vill man ju lyfta sånt som man kanske annars inte 

tänker så mycket på, att ställa det i fokus då. (Bella) 
 

Bella förklarar att i retorikarbetet var dramatiseringen i fokus för att uppmärksamma eleverna 

på deras kroppsspråk. När David arbetar med talövningar brukar han låta eleverna spela upp 

små improviserade scener för varandra. Oftast går det ut på att några elever får en kort 

instruktion om vilka de är eller vad som ska hända och sedan får de spela upp för klassen. 

Syftet är att eleverna på ett kravlöst sätt ska få träna på att prata inför en större grupp. 

Camillas elever övar sig på att tala för andra genom att ha högläsning i grupp. Eleverna tränar 

sig på att uttrycka sig och förmedla en text med röst och rörelser. Eleverna utvärderar sina 

prestationer tillsammans och kan ta tipps från de andras läsning. Även om dessa arbeten 

mynnar ut i att eleverna talar inför eller visar upp något för andra så är det processen som är i 

fokus inte själva framförandet. 

Forumspel 

David och Elsa lyfter forumspel som ett sätt att arbeta med drama. De förklarar att denna 

metod går ut på att eleverna i grupper övar in en kort scen som kretsar kring ett problem. 

Scenen spelas upp för klassen och slutar när det är som värst. Eleverna diskuterar vad som 

hänt och hur det kunde göras annorlunda för att få ett bättre slut. Därefter kan eleverna byta ut 

personer i scenen och spela om den för att se om den då slutar bättre. Elsa väljer ofta 

situationer som är aktuella för eleverna: 
 

Jag har ju lite sådana här situationer som brukar uppstå ganska ofta, i klassrum eller på raster 

och som kan vara bra att diskutera vidare kring […] Sådana här forumgrejer tar man ju ofta 

upp om man vet att det finns nått i gruppen man behöver prata om. (Elsa) 

 

Genom att använda aktuella händelser i forumspelet får klassen en möjlighet att diskutera och 

undersöka situationen. Även om scenen spelas för den övriga klassen är alla delaktiga genom 

diskussionen och bytandet av roller. 

Lärare i roll 

Anna och Bella har erfarenhet av att själva gå in i roll och spela kortare sketcher för sina 

klasser. Detta har de gjort vid uppstarten av nya arbetsområden för att skapa intresse hos 

eleverna. Bella säger dock att detta inte ger samma effekt som det gjorde förr: 
 

Men sen på nått sätt, jag vet inte om barn har blivit lite mer avtrubbade, de tycker inte att det 

är lika häftigt om man kommer in med en peruk eller så och då blir det ju fånigt bara. (Bella) 



 

22 

 

 

Bella upplever att elever idag inte uppskattar att hon tillexempel klär ut sig lika mycket som 

de gjorde förr. Eftersom det inte längre får så stor effekt spelar hon allt mer sällan roller inför 

klassen. Precis som Anna och Bella har David erfarenhet av att gå in i roll. Han gör det dock 

inte som en fristående introduktion utan väver in det i själva dramaarbetet: 
 

Om det inte går jämt upp när man ska vara två och två tillexempel så kan jag hoppa in eller 

om du ska få fart på nånting kan du hoppa in själv å ställa till det om du förstår vad jag menar 

eller ge lite feedback så att det händer som man hade tänkt. (David) 

 

David förklarar att det kan finnas flera anledningar till att han själv deltar under 

dramalektionerna. Ibland går han in och agerar mot en elev om det inte blir jämna grupper, 

andra gånger kan han gå in och spela en roll för att få igång eleverna eller hjälpa dem att hitta 

nya vägar. David uttrycker att han personligen tycker att det är väldigt roligt att iklä sig olika 

roller och spela ut inför och tillsammans med eleverna. Camilla som känner sig osäker på 

drama berättar att hon trotts allt brukar använda både kropp och röst för att dramatisera texter 

vid högläsning för att modellera för eleverna. 

Effekter av drama, vad eleverna lär sig 

I detta avsnitt lyfts de effekter som lärarna uttrycker att drama i svenskundervisningen ger på 

eleverna.  

Samarbete och kommunikation 

Genomgående för alla lärare är att de till största delen pratar positivt om effekterna av drama. 

Trots att det tar en del tid och kan bli stökigt för vissa menar de att eleverna lär sig en hel del 

genom drama. David är den som är mest positiv och han uttrycker detta såhär:  
 

Drama är ju en kompetens som många barn inte får uttryck för. Det kan vara dom som 

kanske inte är så väldigt framåt i annat men som här kanske får finna sin grej. Det utvecklar 

allas personliga säkerhet, det är kommunikation, det är just att inte ta sig själv på så blodigt 

allvar, skoja lite med sig själv, ikläda sig en annan roll och vara någon annan för ett kort 

ögonblick. Du övar samarbete för nästan alla dramaövningar är ju av samarbetskaraktär. 

Jobba med nya kompisar för det är korta moment å så går man runt. Ah det finns jättemycket. 

Jag tycker det finns väldigt starka skäl för att jobba med det och det uppskattas ju dessutom. 

De allra flesta tycker det är roligt å göra det. Jag tycker det är väldigt bra. (David) 

 

David hävdar att det finns mycket starka skäl till att använda sig av drama eftersom det 

utvecklar eleverna på så många olika sätt. Samtliga lärare lyfter samarbete som en stor och 

viktig del i arbetet med drama. Även om eleverna arbetar med samarbete även i andra 

arbetsformer så blir det enligt Bella mer påtagligt inom drama. Anna och David påpekar att 

eftersom eleverna växlar mellan olika gruppkonstellationer får de pröva på att samarbeta med 

och lära känna olika klasskompisar. För att ett samarbete ska bli möjligt måste eleverna även 

lära sig att lyssna på sina kompisar. Anna och Elsa menar att eleverna genom drama lär sig att 

lyssna på och ta hänsyn till andras tankar och idéer. Genom drama säger Camilla, David och 

Elsa att eleverna också lär sig att uttrycka sig och anpassa sitt språk efter olika situationer: 
 

Att uttrycka sig, tydlighet, alltså det är nått man ofta pratar om för de tar för givet att alla 

förstår. Språket, hur uttrycker jag mig i just det här sammanhanget som jag ska spela upp i 

nu. (Elsa) 

 

Genom att agera i olika fiktiva situationer och kommunicera med sina kamrater övar sig 

eleverna på att anpassa sitt språk efter olika sammanhang och göra sig förstådda. Camilla och 

Elsa säger att eleverna genom olika former av drama även får träna på att ta ställning för sina 



 

23 

 

egna och deras rollers åsikter och tankar. De får även träna på att argumentera för och 

motivera sina ställningstaganden. Camilla, David och Elsa säger att eleverna genom att ikläda 

sig en roll får träna sin empati. När de lever sig in i rollen får de uppleva hur det är att vara 

någon annan: 
 

Det brukar ju va en ganska bra vinklig att fråga nån, om det tillexempel är nån som blir 

utsatt, hur tyckte du det kändes att vara Lisa? Det brukar ju va ganska bra för det här 

empatiska. (Elsa) 

 

Elsa menar att genom att föra diskussioner med eleverna om deras upplevelser kan hon göra 

dem medvetna om hur exempelvis en utsatt person upplever en viss situation.  

Större lärande och delaktighet 

Drama är en fysisk aktivitet vilket Bella och David anser kan hjälpa eleverna att ta till sig 

lektionsinnehållet: 
 

Det att du har gjort det är så otroligt mycket mer lärorikt än att teoretiskt sett ta till sig det 

och där tycker jag då att drama och dom här uttrycken av olika slag är så viktigt. Det är ett 

väldigt starkt verktyg, sen kan det kanske inte tillämpas alltid men så ofta det går. (David) 

 

David säger att när eleverna får göra och inte bara lyssna eller läsa om det de ska lära sig så 

befästs kunskaperna på ett annat och i många fall bättre sätt. Framförallt de elever som kan ha 

svårt för att sitta still tror Bella gynnas av en mer fysisk undervisning. En stor fördel är enligt 

Camilla dessutom att alla elever blir mer delaktiga genom dramaarbetet: 
 

Det är väl det här att de blir delaktiga, det är mycket svårare att hamna vid sidan och inte vara 

med. Det blir ju väldigt tydligt att man måste visa på nått sätt vad man kan, det är väl den 

allra största fördelen tycker jag. (Camilla) 

 

I drama menar Camilla att det blir tydligt om någon i klassen eller gruppen inte bidrar vilket 

leder till ett större deltagande bland eleverna. En annan fördel är enligt Anna och Bella att 

eleverna inte verkar ha något emot repetition när det kommer till drama: 
 

För där kan man ju helt plötsligt få eleverna att läsa en text sju gånger utan protest men inte 

om dom sitter och bara ska läsa den ”å ska vi läsa den igen!?” du vet. (Anna) 

 

När eleverna övar på manus och repeterar olika scener tänker de inte på att de övar på att läsa 

och tala på samma sätt som de hade gjort annars. Anna och Bella menar att eleverna i arbetet 

med drama ser repetition som något självklart. På liknande sätt jämför Elsa drama med ett 

mer traditionellt arbetssätt där eleverna arbetar i sina böcker och fyller i uppgifter: 
 

Har man ett arbetssätt där man jobbar utifrån en arbetsbok och endast fyller i övningar så är 

det ju mycket som drama kan ge som man inte får i det. (Elsa) 

 

Hon menar att eleverna kan få ut mer av att arbeta med drama än vad de får av att endast 

arbeta med olika övningar i arbetsböcker. 

Drama får elever att våga 

Gemensamt för samtliga lärare är att de tycker sig se att blyga och tysta elever vågar ta mer 

plats vid arbetet med drama jämfört med annan undervisning. Både Bella och David använder 

uttrycket ”blomma ut” om tillbakadragna elever som verkar komma till sin rätt i arbetet med 

drama: 
 



 

24 

 

Och det var ju så himla kul för där märker man dehär som kanske inte är så framåt alla 

gånger för där blommar de ut vettú och det är ju så jätteskojigt å se. (David) 

 

David säger att det är roligt att se hur elever som annars inte tar så stor plats vågar uttrycka sig 

genom drama. Anna, David och Elsa upplever att elever har lättare att prata inför klassen om 

de får göra detta som någon annan genom att spela en roll. Elsa jämför dramatisering för 

publik med en traditionell redovisning: 
 

Ja i och med att de ofta tycker att det är så himla roligt så tänker dom ju inte på att de står 

inför klassen på samma sätt. Har man gett dem en uppgift där de ska stå och hålla en 

presentation då är de ju väldigt spända inför det. Då vet dom ju att det här är en stund där de 

är i fokus och i drama är de ju oftast inte själva heller i fokus så på det sättet tror jag absolut 

att det hjälper en del. (Elsa) 

 

Elsa säger att det inte blir lika påtagligt för eleverna att de står inför en publik när de gör detta 

som någon annan. Camilla upplever inte att det skulle vara någon skillnad på hur mycket 

eleverna vågar när de spelar en roll eller är sig själva men håller ändå med om att drama kan 

hjälpa tysta elever att våga stå inför andra och prata: 
 

Om man har sådana här saker (teater för publik) tycker jag att det är självklart att alla ska 

göra nånting men alla behöver inte göra lika mycket […] det är ju en möjlighet innan man 

blir säker att du kanske bara är med, du kanske tar fram nånting men du behöver inte säga 

nånting bara att alla utgår från sin förmåga. (Camilla) 

 

Camilla menar att drama kan fungera som en inkörsport till att börja prata inför andra 

eftersom eleverna kan börja i liten skala. Detta gör att samtliga lärare anser att drama kan leda 

till att fler elever vågar stå inför och även prata till större grupper. David uttrycker detta såhär: 
 

Att få dom som inte är så starka i vanliga fall att växa, det är ju enormt mycket värt. (David) 
 

Att drama kan få elever som i vanliga fall inte tar så mycket plats i klassrummet att växa är 

enligt David en stor fördel.  
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DISKUSSION 
Detta kapitel består av tre delar. Först kommer en resultatdiskussion där det analyserade 

resultatet diskuteras i relation till studiens syfte, den teoretiska ramen och tidigare forskning. 

Därefter kommer en metoddiskussion där valet av metod och teori utvärderas. Slutligen lyfts 

de didaktiska konsekvenser som denna undersökning bör ge på lärares användande av drama i 

svenskundervisningen. 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kopplas lärarnas erfarenheter av att använda drama i svenskundervisningen till 

tidigare forskning. Detta görs med utgångspunkt i undersökningens teoretiska ram som består 

av Sternudds (2000) fyra perspektiv: det konstpedagogiska, personlighetsutvecklande, kritiskt 

frigörande och holistiskt lärande perspektivet.  

Konstpedagogiskt perspektiv 

I resultatet lyfts arbete med teater där eleverna utifrån färdiga eller egenskrivna manus övar in 

en eller flera scener som de spelar upp för klassen eller annan publik. Genom detta arbete 

framkommer det att eleverna framförallt övar sin samarbetsförmåga. Detta gör att 

användandet av teater i undervisningen går in under det som Sternudd (2000, ss.63-64) kallar 

det konstpedagogiska perspektivet. I det konstpedagogiska perspektivet är 

teaterföreställningen vanligt förekommande och ett av målen är att eleverna ska utveckla just 

sin samarbetsförmåga. Centralt för detta perspektiv är även målet att spela upp för en publik 

vilket stämmer överens med denna undersökning där publikframträdande lyfts som en viktig 

del i arbetet med teater. Att slutprodukten blir bra och att eleverna är nöjda med denna 

framkommer också som viktigt. Samtidigt skriver Rasmusson och Erberth (2008, s.28), 

Sternudd (2000, s.34) och Lindström (2007, ss.12-13) att en av de grundläggande 

definitionerna av drama är att det ska vara en processinriktad aktivitet där arbetet ska vara 

minst lika viktigt som produkten. Detta gör att det teaterarbete som beskrivs i resultatet inte 

helt hamnar inom ramarna för vad som är drama.  

 

Det konstpedagogiska perspektivet har ett större fokus på processen än vad som framkommer 

i lärarnas beskrivningarna av arbetet med teater. Perspektivet har bland annat ett stort fokus på 

förarbete. Sternudd (2000, ss.63-64) förklarar att det idealiska är om eleverna först får öva sig 

på att gestalta genom olika mindre övningar, detta är dock inget som lyfts i resultatet i 

samband med arbetet med teater. Undervisningen utifrån teater liknar istället mer det som 

Sæbø (2009, s.290) kallar för dramatisering. Vid dramatisering har läraren som ansvar att 

starta upp eleverna, därefter arbetar de på egen hand i mindre grupper och visar slutligen upp 

sitt arbete för någon form av publik. Tyvärr menar Sæbø (2009, ss.287-288) att elevernas 

lärande blir mycket litet i detta arbetssätt eftersom läraren får ett begränsat inflytande över 

inlärningsprocessen. Eleverna har svårt att själva dra paralleller mellan arbetet och det de ska 

lära sig när läraren inte är närvarande och strukturerar processen.  

 

I resultatet lyfts tidsbrist som en stor anledning till att drama ibland väljs bort som 

arbetsmetod. Det framkommer att drama tar mycket tid, framförallt det konstpedagogiska 

perspektivet och arbetet med att öva in och spela upp en teater eller kortare scener. Lärarna 

uttrycker att de inte har den tiden eftersom det finns så många mål att uppfylla i svenskämnet. 

Detta kan tolkas som att lärarna inte ser något lärande i arbetet med att öva på och spela upp 

teaterscener vilket i så fall stämmer överens med Sæbø (2009, ss.287-288) som menar att 

dramatisering oftast ger ett mycket litet lärande. Detta leder dock till slutsatsen att det inte är 

tiden som är problemet utan valet av arbetssätt och lärarnas deltagande under arbetet. Både 
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Fredriksson (2013, s.21) och Lindström (2007, ss.12-13) skriver att lärarens delaktighet i 

processen är avgörande för vilket lärande som kommer ske. Rasmusson och Erberth (2008, 

ss.48) tillägger att om läraren ställer krav på eleverna resulterar det i högre kvalité på deras 

skapande. Så som arbetet med teater beskrivs i denna studie jobbar eleverna relativt fritt utan 

större krav från lärarnas sida. Baserat på ovanstående skulle detta leda till ett mycket 

begränsat lärande. 

 

Sæbø (2009, s.290) menar att lärare som inte har så stor kunskap inom drama oftast använder 

sig av dramatisering med målet att skapa variation och ett roligt avbrott i undervisningen. I 

resultatet anges just det roliga i dramaarbetet som en stor anledning till att ta in det i 

undervisningen. Om drama i första hand upplevs som någonting kul och inte som ett lärande 

kan det ses som naturligt att dramaarbete uppfattas som tidskrävande. Ett liknande 

resonemang lyfts i resultatet och det framkommer då att drama i vissa fall kan ge ett större 

lärande än andra arbetsformer. Om så är fallet bör drama snarare ses som tidsbesparande än 

tidskrävande. I resultatet lyfts även åsikten att drama inte alls bör användas om det inte tros 

leda till just lärande. 

 

Resultatet visar att drama ibland väljs bort bland annat på grund av tidsbrist, detta skulle 

kunna bero på att ämnet inte har en egen kursplan och att det därför sällan finns avsatt tid för 

drama. Samtidigt står det i de två första delarna av läroplanen (Skolverket 2015) att drama ska 

vara en del av varje elevs skolgång. Drama måste därför integreras som en arbetsmetod i 

andra ämnen vilket Fredriksson (2013, s.24) säger kan vara svårt. Ett hinder som lyfts i denna 

undersökning är att drama lätt upplevs som rörigt och ostrukturerat vilket blir problematiskt 

när lärare känner en press på sig att prestera konkreta resultat. I resultatet framkommer det att 

både lärare och elever kan ha svårt att se lärandet i arbetet och att drama därför kan väljas bort 

till förmån för arbetssätt som är enklare att utvärdera. Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti 

(2012, s.4) och Sæbø (2009, s.282) menar att det är ett problem att drama inte har en egen 

kursplan eftersom det blir upp till den enskilda skolan och läraren att bestämma hur mycket 

drama eleverna ska få. I denna undersökning blir det tydligt att eleverna i alla fall i ämnet 

svenska får olika mycket drama beroende på vilken lärare de har. I studien skiljer sig lärarnas 

dramaanvändande åt från någon gång per läsår till långa dramaarbeten som kan sträcka sig 

över tjugo lektioner eller mer. Enligt Lindström (2007, ss.12-13) får eleverna ut mer av ett 

arbete om det sträcker sig över tid och erbjuder fördjupning vilket talar för längre 

arbetsområden med drama.  

Personlighetsutvecklande perspektiv 

I resultatet lyfts arbete med olika former av korta dramaövningar. Detta arbete skulle kunna 

gå in under både det konstpedagogiska och det personlighetsutvecklande perspektivet. 

Eftersom det första perspektivet har ett stort fokus på framträdande för publik och det inte 

uttrycks att ett publikframträdande är målet med dramaövningarna som beskrivs i 

undersökningen har jag valt att först och främst koppla detta arbete till det 

personlighetsutvecklande perspektivet. Slade (1954) vars tankar ligger som grund för detta 

perspektiv menar att det till och med kan vara skadligt om barn i för ung ålder får spela 

färdiga pjäser. Han anser att detta kan påverka deras utforskande av dem själva och världen på 

ett negativt sätt. 

 

Samarbete är en viktig del i det personlighetsutvecklande perspektivet (Sternudd 2000, s.81) 

och i resultatet beskrivs samarbete som en stor vinst i arbetet med drama. Även Ragnarsdóttir 

och Björk Þorkelsdótti (2012, s.8) menar att drama tränar elevernas samarbetsförmåga 

eftersom de ofta bygger på gruppövningar där eleverna måste fatta gemensamma beslut. Så 
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som arbetet med dramaövningar beskrivs i resultatet agerar alla elever samtidigt i olika 

konstellationer utan publik. Samtidigt är läraren med och styr övningarna och eventuella 

diskussioner. I det personlighetsutvecklande perspektivet är reflektionen central och i 

resultatet lyfts arbetet med att samtala kring övningarna med eleverna. Dock beskrivs inte alla 

dessa samtala som så djupa som perspektivet förespråkar. Sternudd (2000, ss.80-81) säger att 

elevernas upplevelser av arbetet ska bearbetas så att det som sagts och gjorts kan förstås på 

både individ- grupp- och samhällsnivå. Denna form av bearbetning nämns inte i denna 

undersökning. Fokus ligger istället på elevernas självreflektion vilket också är en del av det 

personlighetsutvecklande perspektivet (Sternudd 2000, s.80). Lärarnas beskrivning av 

dramaövningar där alla elever agerar samtidigt med tydlig styrning av en ständigt närvarande 

lärare kan kopplas till Sæbøs (2009, s.290) beskrivning av processdrama. Vid processdrama 

arbetar hela klassen samtidigt med kortare övningar av varierande innehåll. I detta arbetssätt 

är läraren hela tiden närvarande vilket gör att hen kan guida eleverna genom övningarna. 

Sæbø (2009, s.289) menar att detta arbetssätt där läraren strukturerar upp undervisningen är 

betydligt mer utvecklande för eleverna än exempelvis dramatisering. Till skillnad från de 

lärare i undersökningen som arbetar mycket med dramatisering och teater nämner läraren som 

nästan uteslutande arbetar med dramaövningar inte tiden som ett problem. En anledning till 

detta kan vara att han använder sig av processdrama i stor utsträckning och därför får ut ett 

större lärande.  

 

I resultatet framkommer det att drama kan lära eleverna att uttrycka sig och anpassa sin 

kommunikation efter olika situationer vilket är centrala delar i det personlighetsutvecklande 

perspektivet (Sternudd 2000, s.113). Exempelvis används talövningar för att öva eleverna i att 

kommunicera. Även om lärarna kallar det för talövningar så har även det ickeverbala språket 

en viktig roll i dessa och övriga dramaövningar som presenteras i resultatet. Sternudd (2000, 

s.34) och Lange (2003, s.5) skriver att kommunikation bygger på både verbalt och ickeverbalt 

språk så som ansiktsuttryck och kroppshållning. Utifrån detta kan en slutsats dras om att 

drama i språkundervisningen utvecklar elevernas språk på ett bredare plan än om de hade 

arbetat med rena talövningar. Att uppmärksamma och träna eleverna i att kommunicera med 

hela sitt register stämmer överens med det personlighetsutvecklande perspektivet. Sternudd 

(2000, ss.80-81) skriver att detta perspektiv har som mål att utveckla en medvetenhet hos 

eleverna om de resurser som de besitter och hur de kan använda dem. 

 

När det gäller att använda dramaövningar för att få eleverna i en ny klass att lära känna 

varandra framkommer två olika åsikter i resultatet. Dels ses detta som en bra metod för att 

skapa gemenskap i den nya klassen dels ses det som riskabelt då det inte är säkert att läraren 

kan hålla koll på och styra den nya klassen i en så lös undervisningsform. Rasmusson och 

Erberth (2008, ss.44-45) menar att det är extra viktigt med ett tryggt gruppklimat om 

gruppsammansättningen är ny. Här ställs lärarna mellan att använda dramaövningar för att 

skapa ett tryggt klimat och att avstå från drama tills gruppen har lärt känna varandra. I denna 

undersökning förekom båda alternativen. Rasmusson och Erberth (2008, ss.44-45) menar att 

oavsett vad lärarna väljer är det viktigt att inte börja med för avancerade dramaövningar utan 

låta eleverna lära sig att lyssna och lita på varandra först. Enligt Ragnarsdóttir och Björk 

Þorkelsdótti (2012, s.3) och Lindström (2007, s.12) påverkar även miljön om arbetet med 

drama blir en kreativ process. Detta gör att läraren har ett stort ansvar när det gäller att avgöra 

när, var och hur drama ska användas för att arbetet ska bli givande för eleverna. I resultatet 

lyfts exempelvis hur eleverna vid arbetet med kortare charader var så ovana vid att agera inför 

kamraterna att de hämmades av detta. Dessa elever var inte vana att arbeta med 

dramaövningar. Detta kan ses som ett exempel på en övning som blev för krävande för 

eleverna. 
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Sternudd (2000, s.81) skriver att ett viktigt mål i det personlighetsutvecklande perspektivet är 

att lära eleverna att kunna och våga uttrycka sig inför andra. Detta är något som samtliga 

lärare i studien är överens om att deras användande av drama bidrar till. Oavsett om de 

använder sig av dramatisering eller processdrama så ser de att framförallt blyga elever vågar 

ta mer plats genom arbetet med drama. En studie av Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti 

(2012, ss.9-10) visar att elever har lättare för att prata inför andra om de får gå in i en roll. De 

säger att framförallt elever som är blyga eller har svårigheter med skolarbetet kan blomma ut 

och få visa sin fulla potential i arbetet med drama. En slutsats som även lyfts av lärarna i 

denna studie är att eleverna inte är lika medvetna om att de är iakttagna och bedöms i arbetet 

med drama som i exempelvis en vanlig redovisning. Om de dessutom får spela en roll kan de 

på sätt och vis gömma sig bakom denna och därigenom träna sig i att bli trygga i att tala och 

agera inför andra. 

Kritiskt frigörande perspektiv 

I resultatet lyfts forumspel som ett sätt att använda drama i svenskundervisningen. Denna 

form av drama går in under det kritiskt frigörande perspektivet. Sternudd (2000, s.113) 

förklarar att detta perspektiv har som mål att uppmärksamma eleverna på det förtryck som 

finns i samhället och ge dem verktyg för att motverka förtrycket. Detta stämmer överens med 

Freeman, Sullivan och Fultons (2003, s. 133) uttalanden om att drama kan påverka hur elever 

tänker och interagerar med varandra. När lärarna i undersökningen använder forumspel utgår 

de ifrån situationer som är aktuella för eleverna. Det kan exempelvis handla om mobbing och 

då får eleverna undersöka hur olika individer kan påverka situationen genom att agera. Enligt 

Sternudd (2000, s.96) är det viktigt att situationen utgår från elevernas egna erfarenheter för 

att den ska bli så verklighetstrogen som möjligt. Detta kan härledas till Freires (1972)  

pedagogik som ligger till grund för det kritiskt frigörande perspektivet. Han menade att vårt 

språk är grunden till vår kunskap men att vi måste koppla det till våra erfarenheter för att göra 

kunskapen meningsfull.  

 

Sternudd (2000, s.96) skriver att arbete med forumspel inom det kritiskt frigörande 

perspektivet kan ske både med och utan publik. När lärarna beskriver sitt arbete har de elever 

i klassen som inte spelat upp sin scen varit publik men de är även deltagare då de är med i 

diskussionen kring händelsen och kan gå in och påverka scenen genom att ikläda sig en roll. 

Genom arbete med forumspel säger lärarna att eleverna får träna på att ta ställning för sina 

egna och sina rollers åsikter. Genom reflektionen får de även utforska och uttrycka de känslor 

som uppkommit i ageringen. Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti (2012, s.3) menar att det är 

viktigt att elever får använda sin fantasi för att utforska sina egna och andras känslor då 

dagens fritidsaktiviteter kräver allt mindre av barns fantasi. Sternudd (2000, s.113) förklarar 

att eleverna genom att utforska känslor och i forumspelet sätta sig in i andra personer 

situationer även tränar sin empati vilket är ett mål i det personlighetsutvecklande perspektivet. 

Trotts detta stämmer lärarnas övriga arbete med forumspel bäst in på det kritiskt frigörande 

perspektivet. 

Holistiskt lärande perspektiv 

I resultatet beskrivs lärarnas arbete med debattliknande dramaövningar. Framförallt den debatt 

som gjordes i helklass kan sägas gå in under det holistiskt lärande perspektivet. Detta 

perspektiv handlar enligt Sternudd (2000, s.113) om att eleverna ska få insiktskunskap om 

olika former av problem genom att agera tillsammans i klassrummet. Lärarna förklarade att 

eleverna som debatterade levde sig in i situationen och blev väldigt engagerade i det aktuella 

ämnet. I resultatet framkom att drama över lag gör eleverna mer delaktiga i undervisningen. 
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Detta stämmer överens med Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti (2012, ss.9-10) som skriver 

att eleverna genom drama får en aktivare roll eftersom de förväntas ta egna initiativ och lösa 

sin rolls eventuella problem. Enligt resultatet i denna studie gynnas framförallt rörliga elever 

av drama eftersom det är så fysiskt och kraven på att sitta still och vara tyst är små. 

Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti (2012, s.14) säger att speciellt pojkar skulle gynnas av 

en mer fysisk undervisningsmiljö. I denna studie framkommer dock inga skillnader mellan 

pojkar och flickor. Inte heller Freeman, Sullivan och Fulton (2003, s.136) fick i sin 

undersökning fram några skillnader mellan hur flickor och pojkar gynnas av drama. 

 

Som grund för det holistiskt lärande perspektivet finns bland annat Piagets (1969) teorier om 

vår kognitiva utveckling från konkret till abstrakt tänkande. I denna studie framkommer att 

elevernas inlärning gynnas av att de i drama får vara fysiska och pröva på rent konkret. 

Lärarna menar att om eleverna först får använda kroppen så befästs den abstrakta kunskapen 

bättre. Detta stärks av Ragnarsdóttir och Björk Þorkelsdótti (2012, s.6-8) som skriver att 

elever minns och förstår lektionsinnehållet bättre om de får använda drama istället för 

arbetsböcker. I resultatet framkommer att det fysiska arbetet med drama är mer givande än 

traditionell undervisning utifrån läroböcker och att eleverna minns lektionsinnehållet bättre 

genom drama. Sæbø (2009, s.290) menar att det är vanligt att lärare med bristande kunskaper 

inom drama endast tar in det i undervisningen när det föreslås i elevernas arbetsböcker. Ingen 

av lärarna i studien lyfter detta som en anledning till varför de tar in drama. Även om de 

använder böcker och internet för att få inspiration till sin undervisning med drama så uttrycks 

detta vara ett aktivt val.  

 

Det holistiskt lärande perspektivet vilar bland annat på Vygotskijs (1995) tankar om läraren 

som ett aktivt stöd för eleverna i deras lärande. I studien beskriver lärarna sin roll i arbetet 

med dramaövningar i form av processdrama som ett aktivt stöd där de guidar eleverna genom 

arbetet. Detta är alltså i linje med det holistiskt lärande perspektivet men i övrigt räknas detta 

arbete som nämnts tidigare till det personlighetsutvecklande perspektivet. Detta kan kopplas 

till Sternudd (2000, s.24) som säger att lärare ofta använder sig av olika delar från flera 

perspektiv men att ett ofta är övervägande, i det här fallet det personlighetsutvecklande. 

 

I det holistiskt lärande perspektivet säger Sternudd (2000, s.108) att läraren kan gå in roll och 

delta i ageringen för att styra arbetet dit hen vill. Detta görs inte i de arbetssätt som har 

kopplats till detta perspektiv men i resultatet framkommer att detta görs i samband med de 

dramaövningar som tidigare kopplats till det personlighetsutvecklande perspektivet. Att som 

lärare gå in i en roll är enligt Sæbø (2009, s.289) vanligt inom processdrama. Genom att 

ikläda sig en roll kan läraren gå in och påverka elevernas agerande och styra arbetet dit hen 

vill. I resultatet anges just möjligheten att styra eleverna och hjälpa dem framåt som en 

anledning till att läraren går in i en roll. 

  



 

30 

 

Metoddiskussion 

Bryman (2011, s.370) skriver att bristande transparens är ett vanligt problem i kvalitativa 

studier. I denna undersökning har målet varit att beskriva och diskutera både urval av 

intervjupersoner, genomförande av intervjun och analysen av insamlad data på ett sådant sätt 

att läsaren får insikt i hur undersökningen gått till. Nedan lyfts några för och nackdelar med 

undersökningens metod, urval, teoretiska ram och analys. 

Metod och urval 

De semistrukturerade intervjuer som gjorts för att samla in data anses ha varit ett passande 

verktyg för studiens syfte. Genom kvalitativ metod och intervju har syftet undersökts och de 

tre forskningsfrågorna besvarats. Tanken har varit att genomföra intervjuerna i en lugn ostörd 

miljö, trots detta har några av intervjuerna avbrutits av elever eller kollegor som kommit in. 

Då undersökningen inte berör några direkt känsliga eller privata ämnen har ingen av lärarna 

verkat påverkas negativt av dessa störningar. Alla lärare var tillmötesgående och svarade 

utförligt på samtliga frågor. Endast en av lärarna som intervjuades hade ett medvetet tänk och 

en rutin kring sitt användande av drama. Det hade varit intressant att intervjua fler lärare som 

använder sig av drama i stor utsträckning för att se om det finns likheter och skillnader dessa 

emellan. Här ska tilläggas att urvalet i denna studie medvetet gjordes för att få lärare med 

varierande erfarenheter av drama. Om ett urval istället hade gjorts där exempelvis endast 

lärare med mycket stor erfarenhet intervjuats skulle resultatet blivit ett annat som kanske inte 

speglat verkligheten på samma sätt. Denna undersökning är baserad på fem intervjuer av lika 

många lärare. Bryman (2011, s.436) menar att det är näst intill omöjligt att veta i förväg hur 

många personer som kommer behöva intervjuas för att ge ett tillräckligt brett 

undersökningsmaterial. I denna studie upplevdes de fem intervjuerna resultera i en viss 

mättnad, det vill säga att för varje intervju som gjordes så kom det upp allt färre aspekter som 

inte lyfts i någon av de tidigare intervjuerna. Även om fler intervjuer skulle kunna resultera i 

nya infallsvinklar så bedöms de fem genomförda intervjuerna som ett fullgott underlag för 

denna undersökning. 

 

Enligt Bryman (2011, s.369) är det viktigt att forskaren vid analys och tolkning av kvalitativ 

data är så objektiv som möjligt. Detta har varit en utmaning då jag har en positiv och 

personlig koppling till drama. Samtidigt kan det diskuteras om det alls går att vara helt 

objektiv till ett undersökningsområde då vi är färgade av våra egna erfarenheter och åsikter 

samt tidigare forskning på området. Trots detta har jag både under intervjuerna och vid 

analysen av dessa arbetat med att se både de positiva och negativa erfarenheter som lärarna 

tagit upp. Det finns en risk att min egen positiva inställning till drama kan ha påverkat 

lärarnas svar under intervjuerna. Om detta i så fall har påverkat resultatet är svårt att säga. Det 

faktum att lärarna ändå lyft negativa aspekter med drama pekar på att de delgett sina 

erfarenheter utan att påverkas av min inställning.  

 

Bryman (2011, s.368) menar att en nackdel med kvalitativ metod är att det är svårt och ibland 

omöjligt att replikera undersökningen eftersom den är så beroende av forskarens intressen och 

skicklighet. Genom att arbeta med transparensen i denna undersökning är förhoppningen att 

den till viss del ska gå att replikera. En annan kritik som lyfts mot kvalitativ metod är om 

resultaten verkligen är generaliserbara (Bryman 2011, s.369). Denna undersökning bygger på 

fem intervjuer med lärare som arbetar inom samma kommun inom ett relativt litet geografiskt 

område. Det är ytterst tveksamt om dessa fem lärare representerar samtliga lärare i Sverige 

eller ens i den kommun där de är yrkesverksamma. Samtidigt har det varit intressant att få en 

djupare förståelse för just dessa lärares användande av drama i svenskundervisningen.  
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Teori och analys 

I detta arbete har Sternudds (2000) fyra dramapedagogiska perspektiv använts som teoretisk 

ram. Teorin har använts vid analysen av insamlad data och fungerat som utgångspunkt vid 

resultatdiskussionen. Vid analysarbetet användes begrepp från de fyra perspektiven för att ta 

ut kodord och organisera det insamlade materialet. Detta gjorde att relevanta delar i de fyra 

perspektiven kunde identifieras och plockas ut ur de transkriberade intervjuerna. Att analysen 

inte gjordes utifrån perspektiven i sin helhet baseras på att lärare sällan använder sig av endast 

ett perspektiv utan plockar delar från flera olika (Sternudd 2000, s.24). Genom att koppla 

lärarnas erfarenheter till olika delar i perspektiven blev det tydligt att även lärarna i denna 

undersökning använder sig av olika delar ur de fyra perspektiven när de arbetar med drama. 

Trots att perspektiven bröts ner i olika begrepp upplevdes inte dessa täcka allt det insamlade 

materialet. Teorin fick därför kompletteras med ytterligare några kodord som kändes 

relevanta för studiens syfte. Detta kan ses som en brist med den teoretiska ramen. Det hade 

naturligtvis varit bättre om teorin varit en grund i hela analysarbetet men majoriteten av 

lärarnas erfarenheter kunde ändå koppla till delar i perspektiven. För att på ett tydligt sätt 

besvara undersökningens syfte och frågeställningar organiserades resultatet slutligen med 

utgångspunkt i forskningsfrågorna och inte de fyra perspektiven. Det bedömdes viktigare att 

på ett tydligt sätt besvara undersökningens syfte än att synliggöra teorin. Vid 

resultatdiskussionen användes dock perspektiven som ram för organisationen och resultatet 

kopplas där på ett tydligare sätt till de fyra perspektiven.  

 

Att använda de fyra perspektiven vid analys och diskussion har inte varit helt oproblematiskt. 

Eftersom perspektiven har flera likheter och går in i varandra har det ibland varit svårt att 

placera lärarnas erfarenheter inom de olika perspektiven. Att lärarna inte själva uttrycker 

någon medvetenhet om vilket/vilka perspektiv de utgår ifrån har gjort att jag vid analysen fått 

tolka deras uttalanden. Om dessa tolkningar är korrekta är svårt för mig att avgöra. Men vid 

analysarbetet har jag arbetat aktivt för att genom de erfarenheter lärarna lyft försöka förstå hur 

de ser på drama. Detta är även en av grundtankarna med kvalitativa studier som bygger på 

respondenternas egna tolkningar av undersökningsområdet samt forskarens tolkningar av 

insamlad data (Fejes och Thornberg 2015, ss.13-14). 

 

Det holistiskt lärande perspektivet har inneburit vissa svårigheter då det har ett stort fokus på 

samhälls- och naturvetenskapliga problem. Lärarna i studien lyfter att de arbetar med drama i 

både so, no och matematik men då detta faller utanför studiens syfte som är lärares 

erfarenheter av att använda drama i svenskundervisningen har det inte tagits med i resultatet. 

Annars skulle dessa arbetssätt gå in under det holistiskt lärande perspektivet. Det har ändå 

bedömts relevant att ta med det holistiskt lärande perspektivet i den teoretiska ramen då det 

bland annat är detta perspektiv som lyfter lärare i roll. Även lärarnas uttalanden om att ett 

fysiskt görande leder till kognitiv utveckling är i linje med det holistiskt lärande perspektivet. 

Här blir det åter igen tydligt att de fyra perspektiven går in i varandra genom att lärarna 

plockar delar från de olika perspektiven när de skapar sin undervisning.  

 

Ett av de största problemen med att använda Sternudds (2000) fyra perspektiv som teoretisk 

ram har varit att de inte har någon direkt koppling till svenskämnet. Även om perspektiven 

knyter an till både drama och undervisning i stort så har det ibland varit svårt att hålla ett 

tydligt fokus på svenskundervisningen. En teori med koppling till både drama och 

svenskämnet hade inneburit ett bättre stöd vid analysen och troligtvis lyft fram studiens syfte 

tydligare. Någon sådan teori kunde dock inte hittas. Trots vissa brister har den teoretiska 

ramen varit ett stöd och den har gett undersökningen ett djup då den hjälpt mig att se på det 

insamlade materialet med nya ögon. 
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Didaktiska konsekvenser 

Som det ser ut idag finns det ingen egen kursplan för drama vilket gör att det på många skolor 

inte finns avsatt tid för drama på schemat. Ett sätt att ändå väva in drama i undervisningen, 

vilket den aktuella läroplanen (Skolverket 2015) säger att lärare ska göra är att använda det 

som arbetsmetod i undervisningen. För att få in mer drama i undervisningen är det viktigt att 

lärare inte se det som ett roligt avbrott som tar tid från elevernas lärande. Istället måste drama 

ses som ett roligt sätt att just lära. Om drama används på rätt sätt kan det bli ett kraftfullt 

pedagogiskt verktyg som utvecklar elevernas förståelse både kognitivt och emotionellt. Min 

förhoppning är att denna studie bidrar till att fler lärare ser lärandet som sker i 

dramaprocessen. Jag menar även att det är viktigt att lärarna inser hur mycket de själva bidrar 

till lärandet i undervisning genom drama. Precis som i övrig undervisning måste läraren sätta 

ramarna för lektionen och stötta och ställa krav på eleverna för att de ska utvecklas. 

 

I denna undersökning framstår teater som det mest tidskrävande arbetssättet. Samtidigt är det 

inte säkert att elevernas lärande är särskilt stort i detta arbete. Därför är det rimligt att föreslå 

att majoriteten av lärarnas användande av drama i svenskundervisningen bör vara av ett annat 

slag än teater. Exempelvis framstår dramaövningar i helklass med tydlig ledning av lärare 

som ett givande arbetssätt.  

 

I skolan och arbetslivet finns det ofta krav på att kunna kommunicera med större grupper av 

människor. För vissa elever kan detta vara ett stort hinder och de behöver få möjlighet att öva 

sig på detta. Genom drama säger samtliga lärare att fler elever vågar ta plats. Detta gör att det 

finns starka skäl till att använda sig av olika former av dramaövningar för att stärka blyga och 

svaga elever. Undersökningen visar att det är viktigt att arbetet med drama sker stegvis. 

Eleverna måste först få pröva på enklare övningar för att sedan utmanas på allt högre nivå. 

Här gäller det att läraren använder drama på ett medvetet sätt och känner sina elever så väl att 

hen kan anpassa övningarna efter deras förmåga. 
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BILAGA 1 
 

 

Informationsbrev till intervjudeltagare 
 
Jag heter Ida Johansson och studerar till lärare vid Högskolan i Borås. Nu i vår läser jag min 

åttonde och sista termin och skriver mitt examensarbete. Jag har valt att undersöka lärares 

erfarenheter av att använda drama i svenskundervisningen. För att göra detta kommer jag 

intervjua ett antal lärare som undervisar i svenska och använder sig av drama i någon form.  

 

Om du tackar ja till att delta i min undersökning kommer jag att intervjua dig kring dina 

erfarenheter av att använda drama i undervisningen. Eftersom det är frivilligt att delta kan du 

när som helst under intervjun välja att dra dig ur. Min förhoppning är att kunna göra en 

ljudinspelning av intervjun som endast jag som intervjuare kommer att ha tillgång till. 

Eftersom du har rätt att vara anonym kommer jag varken nämna ditt namn eller din arbetsplats 

i min undersökning.  

 

Förbered dig gärna genom att tänka igenom när, hur och varför du använder drama i din 

svenskundervisning. 

 

Om du har några frågor eller vill veta mer får du gärna kontakta mig. 

 

 

xxx@hotmail.com  

mobil: xxxxxxxxxx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Johansson  

Studerande vid Högskolan i Borås. 
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BILAGA 2 
 

 

Intervjufrågor 

 
Bakgrund 

Ålder: 

Yrkesverksamma år: 

Vilka ämnen är du behörig i? 

 

Har du någon utbildning inom drama/teater och i så fall vilken? 

 

Har du själv sysslat med drama/teater på din fritid? 

 

Hur ofta skulle du säga att drama är en del av din svenskundervisning? 

 

När du använder drama, vad är då anledningen till att du gör det?  

-eget initiativ, förespråkas av arbetsboken, styrdokument? 

-om du väljer bort drama, vad är då anledningen till det? 

 

 

Hur 

Berätta hur en lektion där du använder dig av drama kan se ut? 

-Vad är lärarens roll/ansvar? 

-Vad förväntas av eleverna? 

-Grupper eller helklass? 

-Målet med lektionen, vad ska eleverna lära sig? 

-Är detta en typisk lektion, varierar upplägget? 

 

 

Effekter 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med drama som arbetsmetod i svenskämnet? 

 

Ser du några skillnader på att använda drama i svenskämnet jämfört med andra ämnen. 

-Syftet med lektionen? 

 

Vad anser du att eleverna får ut av/lär sig av att arbeta med drama?  

-Som de inte får av andra arbetssätt. 

 

 

 

 

 

 

Har du några andra tankar eller funderingar som du vill lyfta? 
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